
ŽEHLIČKA NA PLEZ ION BEAUTY 

 
 

           

 

Ako funguje žehlička na ple[ ION Beautyť 

Žehlička na tvár zabezpečí lepšie aplikovanie Vašich krémov do buniek pokožky. Bunky sú 
schopné plne absorbovať výživu z krémov kombináciou pozitívnych iónov, negatívnych iónov a 
infračerveného vyhrievania. Vedie to ku zlepšeniu mikrocirkulácie, urýchlenie metabolizmu, 
čo vedie k rýchlejšej obnove aktivity buniek, odbúravaniu a prevencii vrások. Pokožka bude 
opäť pružná a navráti sa jej mladistvý vzhľad. 

 

Funkcie žehličky na ple[ Ion Beauty 

 galvanická funkcia - kladné a záporné ióny 
 infračervené svetlo 
 vibračná masáž 
 ultrazvuková funkcia 

 

 

 

http://www.dixo.sk/galvanicka-terapia-pleti/
http://www.dixo.sk/ultrazvukove-osetrenie-pleti-a-tela/
http://www.dixo.sk/zehlicka-na-plet-ion-beauty/
http://www.dixo.sk/galvanicka-zehlicka-na-plet/
http://www.dixo.sk/zehlicka-na-plet-ion-beauty/
http://www.dixo.sk/galvanicka-zehlicka-na-plet/


Módy ošetrovania pleti žehličkou na ple[ Ion Beauty. 

Modul na čistenie pokožky žehličkou na ple[ 

Čistí pleť do hĺbky. Ak používate umývacie gély a emulzie, je vhodné ich nanášať v tomto 
module. Počas tohto programu sú vyžarované pozitívne ióny, ktoré odstraňujú nečistoty usadené 
v pokožke. 

Modul na zvlhčenie pokožky žehličkou na ple[ ION Beauty 

Počas tohto modulu sú vyžarované infračervené lúče a negatívne (záporné) ióny. Tento režim 
podporuje zlepšenie vstrebávania živín, zlepšenie cirkulácie v kapilárach a odstraňovanie toxínov 
z pokožky. 

Modul starostlivos[ o pokožku žehličkou na ple[ 

Počas tohto režimu žehlička na ple[ Ion Beauty masíruje pokožku slabým prúdom a slabými 
vibráciami. 

Modul lifting, čiže spevňovanie pleti žehličkou Ion Beauty 

Počas tohto režimu je najvhodnejšie použiť kyselinu hyaluronovú pre lepšie vstrebanie do 
pokožky. 

Plusy galvanickej terapii: 

 hĺbkové čistenie pokožky,  
 odstraňovanie jemných liniek a vyhladzovanie vrások,  
 spevňenie a omladenie pokožky,  
 prevencia proti stárnutiu,  
 stimuluje kožnú aktivitu, spevňuje kolagénové vlákna vďaka čomu sa zvyšuje aj samotná 

produkcia kolagénu,  
 urýchľujú metabolizmus buniek vo vnútri pokožky,  
 podporujú krvný obeh, posilňujú a zjemňujú tkanivové vlákna,  
 odstraňovanie pigmentových škvŕn a iných farebných nedokonalostí pokožky,  
 bielenie pokožky,  
 odstraňovanie čiernych bodiek,  
 zmenšuju póry,  
 redukovanie opuchov okolo očí,  
 liečba akné a alergických reakcií,  
 zvyšujú priepustnosť ochrannej kožnej vsrtvy, vďaka čomu sa zvyšuje vstrebávanie 

výživných látok do najhlbších vrstiev pokožky.  



Galvanická terapia pomáha najmä pri akútnych a chronických ochoreniach pokožky, ktoré sú 
zhoršované slabým tkanivom, zápalmi alebo svalovými kŕčmi. Galvanická terapia dokáže 
napravi[ poškodené tkanivá a uvoľňovať svalové kŕče, urýchľuje tak proces hojenia pokožky. 

Elektrický tok, ktorý je používaný pri galvanickej terapií zároveň pôsobí ako príjemná masáž. 
Na pleti ho cítiť ako silný prúd vody v sprche, pod ktorým svaly príjemne pulzujú. 
Pre ľudí po 40-tke alebo pre tých, ktorým pokožka predčasne stárne, je galvanická terapia 
výborný spôsob ako ple[ udrža[ stále pružnú a mladistvo vyzerajúcu.  

 
Čo vlastne galvanická terapia jeť 

Galvanická terapia pôsobí na základe nízkeho napätia elektrického prúdu, ktorý bol špeciálne 
navrhnutý a prispôsobený pre estetické úpravy pleti.  

Galvanická terapia má schopnosť stimulovať kolobeh kyslíka a krvi v pokožke, čím ju viac 
vyživuje. Tiež zvyšuje účinnos[ liečby ple[ovými krémami o 70%. Stačí, ak sa tieto "anti-
age" výrobky alebo výrobky starostlivosti o pleť aplikujú 24 - 48h pred galvanickou liečbou 
alebo priamo s galvanickou terapiou. 

Pre vyčistenie pleti sa využíva pozitívne napätie galvanického prúdu, ktoré vyčistí póry a 
umožní vniknúť čistiacemu gélu hlboko do pokožky, vďaka čomu sa toxíny a nečistoty 
neutralizujú.  

Druhým krokom galvanickej terapie je ionoforéza (zavádzanie gélov, krémov do tela cez 
pokožku elektrickým prúdom). Negatívne galvanické napätie vtlačí "anti-age" zložky hlboko 
do pokožky na najvhodnejších miestach. Hlboko v koži, vo vrstve dermy sú fibroblasty, základné 
bunky väziva. Je to miesto, kde je produkovaný kolagén a elastín. Preto je dôležité, aby sa 
zložky pre liečbu dostali až do tejto časti a vyživovali tak pokožku zvnútra. 

 

http://www.dixo.sk/zdravi-a-krasa/kremy-proti-vraskam/
http://www.dixo.sk/zdravi-a-krasa/kremy-proti-vraskam/
http://www.dixo.sk/myty-v-starostlivosti-o-plet-o-vlasy-a-v-pouzivani-kremov/
http://www.dixo.sk/len-cista-plet-je-zdrava-a-krasna-plet/
http://www.dixo.sk/kyselina-hyaluronova-sa-stara-o-vasu-plet/

