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nn Galwanizacja jest zabiegiemGalwanizacja jest zabiegiem
elektroleczniczym z wykorzystaniem prąduelektroleczniczym z wykorzystaniem prądu
stałegostałego

nn Nazwa tego zabiegu pochodzi od nazwiskaNazwa tego zabiegu pochodzi od nazwiska
włoskiego lekarza Luigi Galvaniego,włoskiego lekarza Luigi Galvaniego,
którego prace stworzyły podstawyktórego prace stworzyły podstawy
elektrolecznictwaelektrolecznictwa



Galwanizację dzieli się na:Galwanizację dzieli się na:

nn Ogólną: kąpiele wodnoOgólną: kąpiele wodno--elektryczne (kąpielelektryczne (kąpiel
wodno elektryczna komorowa),wodno elektryczna komorowa),
czterokomorówki, dwukomorówki;czterokomorówki, dwukomorówki;

nn Miejscową: polegającą na przepływieMiejscową: polegającą na przepływie
prądu przez oznaczony odcinek ciałaprądu przez oznaczony odcinek ciała
między elektrodamimiędzy elektrodami



GalwanizacjaGalwanizacja--sposoby wykonania:sposoby wykonania:

nn Stabilna: elektrody są przymocowaneStabilna: elektrody są przymocowane
opaską elastyczną; ich położenie w czasieopaską elastyczną; ich położenie w czasie
zabiegu nie ulega zmianie;zabiegu nie ulega zmianie;

nn Labilna: jedna z elektrod zmienia swojeLabilna: jedna z elektrod zmienia swoje
położenie względem drugiej,położenie względem drugiej,
przymocowanej do ciała pacjenta;przymocowanej do ciała pacjenta;
elektroda czynna jest przesuwana poelektroda czynna jest przesuwana po
skórze bez odrywania od podłożaskórze bez odrywania od podłoża



GalwanizacjaGalwanizacja--sposoby wykonania:sposoby wykonania:

nn Poprzeczna: polega na przepływie prądu zgodnie zPoprzeczna: polega na przepływie prądu zgodnie z
poprzecznym wymiarem kończyny, czyli prąd przepływapoprzecznym wymiarem kończyny, czyli prąd przepływa
prostopadle do przebiegu naczyń krwionośnych,prostopadle do przebiegu naczyń krwionośnych,
limfatycznych i mięśni; galwanizację poprzeczną dzieli sięlimfatycznych i mięśni; galwanizację poprzeczną dzieli się
na anodową, w której elektrodą leczniczą jest anodana anodową, w której elektrodą leczniczą jest anoda
oraz na katodową , gdy elektrodą leczniczą jest katoda,oraz na katodową , gdy elektrodą leczniczą jest katoda,
układ poprzeczny elektrod wykorzystuje się przyukład poprzeczny elektrod wykorzystuje się przy
zabiegach w obrębie stawów, narządów wewnętrznych,zabiegach w obrębie stawów, narządów wewnętrznych,
twarzy, szyi; elektrody są ułożone wówczas poprzecznietwarzy, szyi; elektrody są ułożone wówczas poprzecznie
do osi długiej ciałado osi długiej ciała



GalwanizacjaGalwanizacja--sposoby wykonania:sposoby wykonania:

nn Podłużna: elektrody są ułożone podłużnie względemPodłużna: elektrody są ułożone podłużnie względem
długiej osi ciała; w zależności od sposobu umieszczeniadługiej osi ciała; w zależności od sposobu umieszczenia
elektrod wyróżnia się galwanizację zstępującą ielektrod wyróżnia się galwanizację zstępującą i
wstępującą; jeśli elektrodą czynną będzie anodawstępującą; jeśli elektrodą czynną będzie anoda
umieszczona wyżej (bliżej środka ciała), natomiastumieszczona wyżej (bliżej środka ciała), natomiast
katoda bardziej na zewnątrzkatoda bardziej na zewnątrz--będzie to galwanizacjabędzie to galwanizacja
zstępująca o działaniu łagodzącym; w przypadku, gdyzstępująca o działaniu łagodzącym; w przypadku, gdy
anoda będzie elektrodą bierną i zostanie umieszczonaanoda będzie elektrodą bierną i zostanie umieszczona
bardziej na zewnątrzbardziej na zewnątrz--będzie to galwanizacja wstępującabędzie to galwanizacja wstępująca
o działaniu drażniącymo działaniu drażniącym

nn Zarówno galwanizacja podłużna, jak i poprzeczna należąZarówno galwanizacja podłużna, jak i poprzeczna należą
do galwanizacji stabilnychdo galwanizacji stabilnych



Działanie prądu stałego naDziałanie prądu stałego na
organizmorganizm

nn W tkankach prąd płynie najkrótszą drogąW tkankach prąd płynie najkrótszą drogą
o najmniejszym oporze (w skórze są too najmniejszym oporze (w skórze są to
ujścia i przewody wyprowadzająceujścia i przewody wyprowadzające
gruczołów potowych i łojowych), głębiejgruczołów potowych i łojowych), głębiej
płynie w przestrzeniachpłynie w przestrzeniach
międzykomórkowych i wzdłuż naczyńmiędzykomórkowych i wzdłuż naczyń
krwionośnych, limfatycznych oraz nerwówkrwionośnych, limfatycznych oraz nerwów



Prąd stałyPrąd stały--przewodnictwoprzewodnictwo

nn Dobre przewodnictwo wykazują: krew,Dobre przewodnictwo wykazują: krew,
mocz, limfa, płyn mózgowomocz, limfa, płyn mózgowo--rdzeniowy,rdzeniowy,
mięśnie, tkanka łącznamięśnie, tkanka łączna

nn Źle przewodzą prąd: tkanka tłuszczowa,Źle przewodzą prąd: tkanka tłuszczowa,
nerwy, ścięgna, torebki stawowe, kościnerwy, ścięgna, torebki stawowe, kości

nn Nie przewodzi prądu: warstwa rogowaNie przewodzi prądu: warstwa rogowa
naskórka (sucha), paznokcie, włosynaskórka (sucha), paznokcie, włosy



Prąd stałyPrąd stały--przewodnictwoprzewodnictwo

nn Wilgotna skóra wykazuje mniejszy opórWilgotna skóra wykazuje mniejszy opór
dla prądu elektrycznegodla prądu elektrycznego-- dlatego elektrodydlatego elektrody
umieszcza się na wilgotnych podkładach,umieszcza się na wilgotnych podkładach,
opór skóry zmniejsza również jej ogrzanie,opór skóry zmniejsza również jej ogrzanie,
jest również mniejszy w miejscachjest również mniejszy w miejscach
uszkodzeń i ubytków naskórkauszkodzeń i ubytków naskórka-- łatwiej włatwiej w
tych miejscach może dojść do uszkodzeniatych miejscach może dojść do uszkodzenia
skóryskóry



Działanie biologiczneDziałanie biologiczne

nn Zmiana przepuszczalności błon granicznych wZmiana przepuszczalności błon granicznych w
obrębie różnych tkanek: skóry, ścian naczyń iobrębie różnych tkanek: skóry, ścian naczyń i
błon komórkowychbłon komórkowych

nn Zwiększają proces dyfuzji, osmozy, zwiększająZwiększają proces dyfuzji, osmozy, zwiększają
przemianę materii w tkankachprzemianę materii w tkankach

nn W wyniku dyfuzji wyrównują stężenia jonów poW wyniku dyfuzji wyrównują stężenia jonów po
obu stronach błon półprzepuszczalnychobu stronach błon półprzepuszczalnych

nn Zjawisko osmozyZjawisko osmozy
nn Zjawiska te prowadzą do poprawy funkcjiZjawiska te prowadzą do poprawy funkcji

odżywczych poszczególnych tkanekodżywczych poszczególnych tkanek



Miejscowe zmiany pod wpływemMiejscowe zmiany pod wpływem
prądu stałegoprądu stałego

nn W skórze pod elektrodami dochodzi początkowo doW skórze pod elektrodami dochodzi początkowo do
zwężenia a następnie rozszerzenia naczyń krwionośnychzwężenia a następnie rozszerzenia naczyń krwionośnych
(tzw rumień galwaniczny)(tzw rumień galwaniczny)

nn Rozszerzeniu ulegają również naczynia głębiej leżącychRozszerzeniu ulegają również naczynia głębiej leżących
naczyń np. mięśni, układ autonomiczny; leczenienaczyń np. mięśni, układ autonomiczny; leczenie
zanikówzaników

nn Przyspieszanie procesów regeneracyjnych,Przyspieszanie procesów regeneracyjnych,
przyspieszanie proliferacji komórek nabłonkowych iprzyspieszanie proliferacji komórek nabłonkowych i
odnowę tk. łącznej (gojenie ran, owrzodzeń)odnowę tk. łącznej (gojenie ran, owrzodzeń)

nn Działa przeciwbólowoDziała przeciwbólowo-- silniej pod anodąsilniej pod anodą
nn Przepływający przez nerwy i mięśnie prąd galwanicznyPrzepływający przez nerwy i mięśnie prąd galwaniczny

nie powoduje ich pobudzenia, obniża próg pobudliwościnie powoduje ich pobudzenia, obniża próg pobudliwości
pod katodą, podnosi pod anodąpod katodą, podnosi pod anodą



Przygotowanie pacjenta do zabieguPrzygotowanie pacjenta do zabiegu

nn Pacjent nie może mieć przy sobie metalowychPacjent nie może mieć przy sobie metalowych
przedmiotówprzedmiotów

nn Wykluczyć zaburzenia czuciaWykluczyć zaburzenia czucia
nn Zmiany skórneZmiany skórne
nn Wygodna pozycjaWygodna pozycja
nn Informacja: stabilna pozycja, nie dotykać obudowyInformacja: stabilna pozycja, nie dotykać obudowy

aparatu, instalacji wodociągowych, centralnegoaparatu, instalacji wodociągowych, centralnego
ogrzewania itp.ogrzewania itp.

nn Informowanie o uczuciu pieczenia, kłucia w okolicyInformowanie o uczuciu pieczenia, kłucia w okolicy
elektrodelektrod

nn Nie wolno spaćNie wolno spać



Wykonanie zabieguWykonanie zabiegu

nn Sprawny, sprawdzony aparat (ciągłośćSprawny, sprawdzony aparat (ciągłość
przewodów)przewodów)

nn Przed włączeniemPrzed włączeniem-- natężenie ustawić nanatężenie ustawić na
zerozero

nn Natężenie zwiększać powoli do uczuciaNatężenie zwiększać powoli do uczucia
lekkiego mrowienialekkiego mrowienia



ElektrodyElektrody

nn PłaskiePłaskie-- wielokrotnego użytku wykonane z metaliwielokrotnego użytku wykonane z metali
niepolaryzującychniepolaryzujących-- cyna, ołów pokryty cyną,cyna, ołów pokryty cyną,
specjalna guma, optymalnie jednorazowegospecjalna guma, optymalnie jednorazowego
użytku z folii aluminiowej pokrytej osłonkąużytku z folii aluminiowej pokrytej osłonką
magnezowąmagnezową

nn Odpowiedni kształtOdpowiedni kształt--w zależności od okolicy ciaław zależności od okolicy ciała
nn Jedna elektroda czynna druga biernaJedna elektroda czynna druga bierna-- czynnaczynna

(mniejsza) tam gdzie chcemy uzyskać efekt(mniejsza) tam gdzie chcemy uzyskać efekt
nn Działanie przeciwbólowe pod anodą, stymulująceDziałanie przeciwbólowe pod anodą, stymulujące

pod katodąpod katodą



Podkłady pod elektrodyPodkłady pod elektrody

nn Podkłady wykonuje się z materiałówPodkłady wykonuje się z materiałów
naturalnychnaturalnych

nn Zwilżony wodą, grubość ok. 2 cm,Zwilżony wodą, grubość ok. 2 cm,
powierzchnia o około 2 cm większa zpowierzchnia o około 2 cm większa z
każdej strony od elektrodykażdej strony od elektrody

nn Sterylizacja lub wyrzucenie po zabieguSterylizacja lub wyrzucenie po zabiegu
nn Elektrody muszą być odpowiednioElektrody muszą być odpowiednio

umocowaneumocowane



Dawkowanie prądu galwanicznegoDawkowanie prądu galwanicznego

nn Dawkę natężenia prądu stałego ustala sięDawkę natężenia prądu stałego ustala się
w zależności od:w zależności od:

-- powierzchni elektrody czynnejpowierzchni elektrody czynnej
-- czasu trwania zabieguczasu trwania zabiegu
-- rodzaju i lokalizacji schorzeniarodzaju i lokalizacji schorzenia
-- wrażliwości osobniczej na prądwrażliwości osobniczej na prąd
elektryczny (dawka subiektywnegoelektryczny (dawka subiektywnego
odczucia)odczucia)



Dawkowanie prądu galwanicznegoDawkowanie prądu galwanicznego

nn Dawkowanie obiektywne:Dawkowanie obiektywne:
-- uwzględnia wielkość elektroduwzględnia wielkość elektrod
-- dawka słaba: 0,01 do 0,1 mA/cm2dawka słaba: 0,01 do 0,1 mA/cm2
-- średnia: do 0,3 mA/cm2średnia: do 0,3 mA/cm2
-- dawka mocna: do 0,5 mA/cm2dawka mocna: do 0,5 mA/cm2

nn Dawkowanie subiektywne:Dawkowanie subiektywne:
-- słaba dawka: czuciowo podprogowasłaba dawka: czuciowo podprogowa
-- dawka średnia: uczucie ciepładawka średnia: uczucie ciepła
-- silna dawka: uczucie silnego działania prądusilna dawka: uczucie silnego działania prądu



Czas trwania zabieguCzas trwania zabiegu

nn W zależności od wskazań 10 do 30 minut,W zależności od wskazań 10 do 30 minut,
zabiegi wykonuje się codziennie 10zabiegi wykonuje się codziennie 10--12 dni,12 dni,
serię powtarza się po 1serię powtarza się po 1--2 tygodniowej2 tygodniowej
przerwieprzerwie



Postępowanie po zabieguPostępowanie po zabiegu

nn Kontrola stanu skóry po zdjęciu elektrodKontrola stanu skóry po zdjęciu elektrod
(przy podrażnieniu tłusty krem)(przy podrażnieniu tłusty krem)

nn Higiena sprzętuHigiena sprzętu



WskazaniaWskazania

nn Nerwobóle, polineuropatie, zespołyNerwobóle, polineuropatie, zespoły
bólowe, atralgie, choroby wyrodnieniowe,bólowe, atralgie, choroby wyrodnieniowe,
obwodowe porażenia, angioneuropatie,obwodowe porażenia, angioneuropatie,
zaburzenia krążenia obwodowego,zaburzenia krążenia obwodowego,
utrudnione zrosty kostneutrudnione zrosty kostne

nn W kosmetyce: rozszerzone naczyniaW kosmetyce: rozszerzone naczynia
krwionośne, trądzik różowaty, odmrozinykrwionośne, trądzik różowaty, odmroziny
twarzy, nadmiernie rozszerzone porytwarzy, nadmiernie rozszerzone pory



PrzeciwwskazaniaPrzeciwwskazania

nn Ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkichRopne stany zapalne skóry i tkanek miękkich
nn Zmiany na skórze (wypryski, owrzodzenia)Zmiany na skórze (wypryski, owrzodzenia)
nn Stany gorączkowe, porażenia spastyczne, miejscoweStany gorączkowe, porażenia spastyczne, miejscowe

zaburzenia czucia, nowotwory łagodne i złośliwe, ostrezaburzenia czucia, nowotwory łagodne i złośliwe, ostre
procesy zapalne i infekcje ogólneprocesy zapalne i infekcje ogólne

nn Osobnicza nietolerancja prąduOsobnicza nietolerancja prądu
nn Wszczepiony rozrusznik sercaWszczepiony rozrusznik serca
nn Zakrzepica, zakrzepowe zapalenie żyłZakrzepica, zakrzepowe zapalenie żył
nn Metale w tkankach, endoproteza, miażdżyca zrostowaMetale w tkankach, endoproteza, miażdżyca zrostowa
tętnictętnic



JONOFOREZAJONOFOREZA



JonoforezaJonoforeza

nn Polega na wprowadzeniu w celach leczniczychPolega na wprowadzeniu w celach leczniczych
przez nieuszkodzoną skórę, za pomocą prąduprzez nieuszkodzoną skórę, za pomocą prądu
galwanicznego, jonów leków ulegającychgalwanicznego, jonów leków ulegających
dysocjacji elektrolitycznej w wodzie lekówdysocjacji elektrolitycznej w wodzie leków

nn Lek (który jest kationem lub anionem) wnikaLek (który jest kationem lub anionem) wnika
przy odpowiednio dobranej elektrodzie w głąbprzy odpowiednio dobranej elektrodzie w głąb
skóry przez ujścia gruczołów łojowych lubskóry przez ujścia gruczołów łojowych lub
potowych, skąd dalej dyfunduje do głębiejpotowych, skąd dalej dyfunduje do głębiej
położonych tkanekpołożonych tkanek



nn Jeśli nie znamy ładunku związanego z jonamiJeśli nie znamy ładunku związanego z jonami
jakiegoś leku, a mimo to zamierzamy użyć go dojakiegoś leku, a mimo to zamierzamy użyć go do
elektroforezy, to sensowna jest zmiana biegunaelektroforezy, to sensowna jest zmiana bieguna
elektrody w połowie czasu trwania zabieguelektrody w połowie czasu trwania zabiegu

nn Działanie lecznicze jonoforezy spowodowane jestDziałanie lecznicze jonoforezy spowodowane jest
miejscowym działaniem leczniczym stosowanychmiejscowym działaniem leczniczym stosowanych
jonów oraz miejscowym wpływem prądujonów oraz miejscowym wpływem prądu
galwanicznego i oddziaływaniem odruchowymgalwanicznego i oddziaływaniem odruchowym
na tkanki i narządy głębiej położonena tkanki i narządy głębiej położone

nn Jony dodatnie (kationy) są wprowadzane przezJony dodatnie (kationy) są wprowadzane przez
elektrodę ujemną (katodę)elektrodę ujemną (katodę)



Technika zabieguTechnika zabiegu

nn Jak wcześniejJak wcześniej
nn Roztworem danego leku nasącza sięRoztworem danego leku nasącza się

bibułę filtracyjną, którą umieszcza się podbibułę filtracyjną, którą umieszcza się pod
podkładem nawilżonym wodąpodkładem nawilżonym wodą
wodociągowąwodociągową



LekiLeki

nn Salicylan sodu, hydrocortyzon,Salicylan sodu, hydrocortyzon,
Indometacyna, Ibuprofen, MoblatIndometacyna, Ibuprofen, Moblat
(przeciwbólowe, przeciwzapalne)(przeciwbólowe, przeciwzapalne)

nn Jodek potasu, Contratubex, KinetinJodek potasu, Contratubex, Kinetin
(rozmiękczający wpływ na blizny)(rozmiękczający wpływ na blizny)

nn Heparyna, Hirudina (hamowanieHeparyna, Hirudina (hamowanie
krzepnięcie, wchłanianie się siniaków)krzepnięcie, wchłanianie się siniaków)



ZastosowanieZastosowanie

nn Po oczyszczaniu skóryPo oczyszczaniu skóry-- w celu jejw celu jej
zakwaszeniazakwaszenia

nn Nerwice naczynioweNerwice naczyniowe
nn OdmrożeniaOdmrożenia
nn Blizny i BliznowceBlizny i Bliznowce
nn Trądzik różowaty, Trądzik pospolityTrądzik różowaty, Trądzik pospolity
nn Uczulenia itp.Uczulenia itp.



PrzeciwwskazaniaPrzeciwwskazania

nn Jak do prądu galwanicznego + doJak do prądu galwanicznego + do
konkretnych lekówkonkretnych leków



ZagrożeniaZagrożenia

nn Martwica wywołana produktami hydrolizyMartwica wywołana produktami hydrolizy
nn AlergieAlergie
nn Ostrożność przy jonoforezie histaminowejOstrożność przy jonoforezie histaminowej



D’ARSONWALIZACJAD’ARSONWALIZACJA



D’ARSONWALIZACJAD’ARSONWALIZACJA

nn Nazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizjologaNazwa pochodzi od nazwiska francuskiego fizjologa
nn Aparat zbudowany jest  z transformatora, cewki indukcyjnej iAparat zbudowany jest  z transformatora, cewki indukcyjnej i

elektrod wykonanych ze szkła próżniowego, wypełnionego gazemelektrod wykonanych ze szkła próżniowego, wypełnionego gazem
szlachetnym (neonem) w kształcie grzybków, wałeczków, grzebieni,szlachetnym (neonem) w kształcie grzybków, wałeczków, grzebieni,
łukówłuków

nn Aparat należy włączyć po zetknięciu ze skórąAparat należy włączyć po zetknięciu ze skórą
nn Elektrodę (pelotę) przesuwamy po skórze kolistymi ruchamiElektrodę (pelotę) przesuwamy po skórze kolistymi ruchami
nn Przy oddalaniu się elektrody od skóry następuje „deszcz iskier”Przy oddalaniu się elektrody od skóry następuje „deszcz iskier”
nn Skóra pacjenta musi być suchaSkóra pacjenta musi być sucha
nn Elektrody powinny być przed każdym zabiegiem odkażone iElektrody powinny być przed każdym zabiegiem odkażone i

wysuszonewysuszone



DziałanieDziałanie

nn Wysuszające (grudki, krosty przy cerze suchej)Wysuszające (grudki, krosty przy cerze suchej)
nn Drażniący (pobudza skórę, wywołujeDrażniący (pobudza skórę, wywołuje

umiarkowany rumień)umiarkowany rumień)
nn Bakteriobójcze (ozon)Bakteriobójcze (ozon)
nn Wspomaga złuszczanieWspomaga złuszczanie
nn Przyspiesza krążenie chłonkiPrzyspiesza krążenie chłonki
nn Łagodzi ból przy odmrożeniachŁagodzi ból przy odmrożeniach
nn Przy wykonaniu masażu owłosionej skóry głowyPrzy wykonaniu masażu owłosionej skóry głowy

dajemy pacjentowi do ręki elektrodę metalowądajemy pacjentowi do ręki elektrodę metalową  --
wtedy prąd przepływa przez osobę masażystywtedy prąd przepływa przez osobę masażysty



WskazaniaWskazania

nn Łojotok skóry głowy i plecówŁojotok skóry głowy i pleców
nn Łysienie łojotokoweŁysienie łojotokowe
nn trądzik pospolitytrądzik pospolity
nn łysienie plackowatełysienie plackowate
nn odmrożenia i odmrozinyodmrożenia i odmroziny
nn świądświąd
nn przetłuszczające się włosyprzetłuszczające się włosy
nn po oczyszczaniu (działanie bakteriobójcze)po oczyszczaniu (działanie bakteriobójcze)



PrzeciwwskazaniaPrzeciwwskazania

nn Trądzik różowatyTrądzik różowaty
nn Stany zapalne skóryStany zapalne skóry
nn Stany alergiczne skóryStany alergiczne skóry
nn Choroby sercaChoroby serca
nn NadciśnienieNadciśnienie
nn ObrzękiObrzęki
nn Stłuczenia, uszkodzenia mechaniczne skóryStłuczenia, uszkodzenia mechaniczne skóry
nn Metalowe wypełnienia, protezy itp.Metalowe wypełnienia, protezy itp.
nn PadaczkaPadaczka
nn Astma oskrzelowaAstma oskrzelowa
nn MigrenaMigrena
nn Zapalenie zatokZapalenie zatok
nn Nadpobudliwość klientaNadpobudliwość klienta
nn CiążaCiąża
nn Czas zabiegu 3Czas zabiegu 3 ––5 min przy cerze suchej, 105 min przy cerze suchej, 10 –– 15 min przy cerze zanieczyszczonej i15 min przy cerze zanieczyszczonej i
tłustejtłustej



PEELING KAWITACYJNYPEELING KAWITACYJNY



PEELING KAWITACYJNYPEELING KAWITACYJNY

nn Peeling kawitacyjny to oczyszczanie skóry zaPeeling kawitacyjny to oczyszczanie skóry za
pomocą wibracji ultradźwiękowej, wzbogacone opomocą wibracji ultradźwiękowej, wzbogacone o
mikromasaż, który poprawia mikrokrążenie imikromasaż, który poprawia mikrokrążenie i
dotlenienie komórkowe oraz zwiększa penetracjędotlenienie komórkowe oraz zwiększa penetrację
substancji aktywnych w głąb skóry. Pozwala nasubstancji aktywnych w głąb skóry. Pozwala na
dokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów idokładne usunięcie nadmiaru sebum z porów i
meszków włosowatych, pozbycie sięmeszków włosowatych, pozbycie się
zaskórników, wągrów i bakterii. Wygładza skórę,zaskórników, wągrów i bakterii. Wygładza skórę,
doskonale nawilża i stymuluje naturalnedoskonale nawilża i stymuluje naturalne
nawodnienie oraz zmiękcza naskórek. Działanawodnienie oraz zmiękcza naskórek. Działa
kojąco i regenerująco na skórę.kojąco i regenerująco na skórę.



Zjawisko kawitacjiZjawisko kawitacji

nn Kawitacja to zjawisko, które zachodzi, gdy wilgotnąKawitacja to zjawisko, które zachodzi, gdy wilgotną
skórę potraktuje się falami ultradźwiękowymi. Tworzą sięskórę potraktuje się falami ultradźwiękowymi. Tworzą się
wówczas mikroskopijne pęcherzyki gazu, następujewówczas mikroskopijne pęcherzyki gazu, następuje
gwałtowna zmiana ciśnienia i szereg procesów, którychgwałtowna zmiana ciśnienia i szereg procesów, których
efektem jest rozbicie martwych komórek rogowejefektem jest rozbicie martwych komórek rogowej
warstwy naskórka. Do zabiegu wykorzystuje się aparatwarstwy naskórka. Do zabiegu wykorzystuje się aparat
wytwarzający fale ultradźwiękowe, zakończonywytwarzający fale ultradźwiękowe, zakończony
szpatułką, którą przesuwa się po zwilżanej wodą twarzy.szpatułką, którą przesuwa się po zwilżanej wodą twarzy.
Zjawisko kawitacji to inaczej "zimne gotowanie wody".Zjawisko kawitacji to inaczej "zimne gotowanie wody".
Peeling kawitacyjny oczyszcza skórę bezboleśnie iPeeling kawitacyjny oczyszcza skórę bezboleśnie i
dokładnie, a dodatkowo sterylizuje ją, a wiadomo nie oddokładnie, a dodatkowo sterylizuje ją, a wiadomo nie od
dziś, że to właśnie bakterie są główną przyczynądziś, że to właśnie bakterie są główną przyczyną
wypryskówwyprysków



EfektyEfekty

nn Efekt jest zaskakującyEfekt jest zaskakujący -- skóra jest gładka,skóra jest gładka,
rozjaśniona, nie ma żadnych podrażnień. Zabiegrozjaśniona, nie ma żadnych podrażnień. Zabieg
kończy się zaaplikowaniem ampułki nawilżającej.kończy się zaaplikowaniem ampułki nawilżającej.
Możemy na tym poprzestać, ale lepiejMożemy na tym poprzestać, ale lepiej
wykorzystać stan pobudzenia skóry i poddać jąwykorzystać stan pobudzenia skóry i poddać ją
dodatkowym zabiegom. Fale ultradźwiękowedodatkowym zabiegom. Fale ultradźwiękowe
znajdują, bowiem zastosowanie między innymiznajdują, bowiem zastosowanie między innymi
przy rozjaśnianiu przebarwień, regeneracji skóryprzy rozjaśnianiu przebarwień, regeneracji skóry
i spłycaniu zmarszczeki spłycaniu zmarszczek



WskazaniaWskazania

nn usuwa przebarwienia naskórkoweusuwa przebarwienia naskórkowe
nn usuwa zanieczyszczenia skóryusuwa zanieczyszczenia skóry
nn bezboleśnie i dokładnie czyści skórę twarzy, szyi i dekoltubezboleśnie i dokładnie czyści skórę twarzy, szyi i dekoltu
nn usuwa martwe komórki skóryusuwa martwe komórki skóry
nn uwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznychuwalnia pory od nadmiaru łoju, bakterii i substancji toksycznych
nn regeneruje skórę oraz mięśnie mimiczneregeneruje skórę oraz mięśnie mimiczne
nn przyspiesza mikrokrążenieprzyspiesza mikrokrążenie
nn pomaga w leczeniu trądziku poprzez swoje działanie sterylizującepomaga w leczeniu trądziku poprzez swoje działanie sterylizujące
nn głęboko nawilża poprzez mikromasażgłęboko nawilża poprzez mikromasaż
nn poprawia wymianę jonową, wzmaga produkcję kolagenu, elastyny i kwasupoprawia wymianę jonową, wzmaga produkcję kolagenu, elastyny i kwasu

hialuronowegohialuronowego
nn poprawia strukturę bliznpoprawia strukturę blizn
nn pozostawia nadzwyczajnie odmłodzoną, odświeżoną i zregenerowaną skórępozostawia nadzwyczajnie odmłodzoną, odświeżoną i zregenerowaną skórę



Częstotliwość zabiegówCzęstotliwość zabiegów

nn jednorazowo lub w serii 1 w tyg. przez 5jednorazowo lub w serii 1 w tyg. przez 5--66
tygtyg



PrzeciwwskazaniaPrzeciwwskazania

nn ciąża,ciąża,
nn choroby nowotworowe,choroby nowotworowe,
nn rozrusznik serca.rozrusznik serca.
nn metalowe elementy w cielemetalowe elementy w ciele
nn niektóre alergie skórne i choroby skóryniektóre alergie skórne i choroby skóry
nn przerwanie ciągłości naskórkaprzerwanie ciągłości naskórka
nn nie wykonywać blisko oczu oraz czerwieninie wykonywać blisko oczu oraz czerwieni

wargowejwargowej
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