
Želaním každej ženy je 
maś krásnu a hladkú pleś 
až do vysokého veku. Pleś 
je výrazom mladistvosti a 
zdravia. Kto sa nechce za 
žiadnu cenu zmieriś s vrás-
kami, sa dnes už nemusí. 
Na trh prenikla svetová 
novinka v podobe prístroja 
DETON X, ktorá prináša  
prevratný a bezbolestný 
spôsob v boji proti starnu-
tiu pleti. 

Prirodzené omladenie
Tento na Slovensku ojedinelý 
prístroj našiel uplatnenie aj v 
štúdiu zdravia a krásy v Borči-
ciach. Podľa majiteľky štúdia 
Zdenky Motolovej,  najväčším 
faktorom starnutia pleti sú voľ-
né radikály.  Ich počet sa zvyšuje 
dýchaním znečisteného vzdu-
chu, fajčením, či nedostatkom 
spánku.  Prítomnosť voľných 
radikálov v pokožke spomaľuje či 

zastavuje tvorbu kolagénu. Pleť 
prirodzene stráca elasticitu a 
starne. Ošetrenie prístrojom DE-
TON X je neinvazívne omladenie 
pleti plazmou. Prístroj generuje 
negatívne iony kyslíka a stimu-
luje kožné vrstvy, čim spevňuje 
pokožku a zlepšuje jej elasticitu. 
Procedúra s prístrojom DETON 
X odstraňuje vrásky a obnovuje 
mladistvý vzhľad pokožky. Na 
pokožke vytvára prirodzený vlh-
ký ochranný fi lm, čím ju plne 
hydratuje. Zmenšuje taktiež  
póry a eliminuje nadbytočnú 
mastnotu kože, čím zamedzuje 
tvorbe akné. Vďaka prekrveniu 
pokožky a návratu melanínu do 
normálu úspešne bojuje s pig-
mentovými škvrnami, ekzéma-
mi, či jazvami po akné.

Výsledok už po prvom 
ošetrení
Ošetrenie prístrojom DETON  X 
nespôsobuje žiadne vedľajšie 

účinky. Podľa Zdenky Motolovej, 
čím skôr začne žena so starostli-
vosťou o pleť, tým je účinok dlho-
dobejší. „Do štúdia nám obvykle 
chodia ženy okolo štyridsiatky. 
Tam už vrásky, či pigmentové 
škvrny vedia výrazne narušiť 
vzhľad pokožky. Viditeľné zmeny 
nastanú už po prvom ošetrení. 
Ženy sú pri pohľade do zrkadla 
užasnuté. Obvykle postačujú dve 
až tri ošetrenia, aby sa tvorba ko-
lagénu dostala pod kontrolu. Po 
tretej až štvrtej procedúre je pleť 
na nepoznanie,“ tvrdí.

Bodka za procedúrou
Komplexný proces omladenia 
pleti má svoju postupnosť. Za-
hŕňa vyčistenie pórov ultrazvu-
kovou špachtlou, ošetrenie prís-
trojom DETON X, zneškodnenie 
škodlivín zo zneutralizovaných 
ionov do uzlín, vypínanie po-
kožky a aplikáciu masky s prí-
davkom kyseliny hyaluronovej. 
„Počas aplikácie tejto masky 
používame svetelnú masku, kto-
rá má tvár rozdelenú na 4 časti. 
Oblasť očí, úst, čela a líc. Svetel-
ný rozptyl s ozdravnými účin-
kami je vynikajúcou bodkou za 
procedúrou, ktorá ženám uberie 
vek už na pohľad. Potvrdzujú to 
i spokojné zákazníčky, ktoré sú 
našou najlepšou referenciou,“ 
dodáva majiteľka štúdia. 

Revolučná liečba akné
Prístroj DETON X nie je určený 
len na boj s vráskami, ale tak-
tiež na liečbu akné, ako žien tak 
i mužov. Ak sa výražky vyčistia 
a detonom zaliečia, rýchlejšie sa 
hoja. Pri pravidelnom ošetrení je 
výsledok dlhodobejší. Výražky sa 
prestanú tvoriťa pleť je celkovo 
zdravšia. 
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Ak nechcete zostarnúť - nemusíte 
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 ZDRAVIE A KRÁSA POD JEDNOU STRECHOU

S okamžitými výsledkami už po prvej procedúre

Neinvazívne 
omladzovanie pleti 

plazmou

DETON XDETON X
Chudnutie  celulitída 

 odstra ovanie vrások 
 a pigmentových škv n 
 strie  tvarovanie postavy 
 kozmetika  kaderníctvo
 masáže a bielenie zubov  
 permanentný make up
 lie ba akné


