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PULZNÁ VAKUOVÁ MASÁŽ

Koľko žien je spokojných so svojím poprsím - sú pekné prsia darom, 
alebo všetko spočíva v správnej starostlivosti ?

Ťažko vieme odpovedať na túto otázku a posúdiť, či sme s ním spokojné 
viac alebo menej. 

Pekné a pevné prsia sú v 
živote každej ženy veľmi 
dôležité a každá z nás sa inak 
vyrovnáva so stratou ich 
pružnosti a tvaru. Máloktorá 
z nás si uvedomuje že  pri 
každodennej starostlivosti 
o pleť tváre svojím prsiam 
nevenujeme zvláštnu, 
alebo takmer žiadnu 
starostlivosť, hoci by malo 
byť pravidlom, že ošetrenie 
vyžaduje nielen naša tvár, 
ale aj dekolt a poprsie.

Zvlášť pokožka dekoltu a poprsia je veľmi citlivá a potrebuje 
zodpovedajúcu a pravidelnú starostlivosť pre udržanie jej tonusu. 
Keďže poprsie  netvorí sval, ale mliečna žľaza, tvar poprsia na hrudi, jeho 
výšku a pevnosť určuje práve pokožka, ktorá ho obaľuje a  drží. Tento 
prirodzený obal  vedie od krku cez ramená až po samotné poprsie. 
Tonus pokožky ľahko  spozorujeme ak vysunieme bradu a  napneme 
krčné svaly. Zistíme akým smerom sa napätie v pokožke rozkladá a ako 
sa dvíhajú bradavky. Ale čo ak sa nedvíhajú – vieme nájsť pomoc?

Spevnenie a modelácia poprsia bez operačného zákroku ? 

Pre ženy, ktoré odmietajú  zásah do organizmu a nechcú podstúpiť 
chirurgický zákrok, procedúra  znamená pomoc  a riešenie ich   problému 
prirodzenou cestou. Samozrejme, neinvázny spôsob ošetrenia poprsia 
nie je o mávnutí čarovným prútikom, ale o reálnom zlepšení stavu 
poprsia a hmatateľných výsledkoch. 

Spevnenie a modelácia poprsia - konečne je tu pomoc!

Prsným  aplikátorom je nielen možné spevňovať ochabnuté väzivo 
na prsiach, ale aj podporiť jeho novú tvorbu. Ochabnuté a ovisnuté 
poprsie nemá dostatočne pevné tkanivo. Chýba predovšetkým kolagén. 
Prebieha nedostatočná syntéza kolagénu, pretože enzýmy, ktorým 
hovoríme kolagenázy, vplyvom príliš nízkeho pH  skrátka nefungujú 
správne. Príčina nízkeho pH môže spočívať napríklad aj v tom, že sa 
prsia v krátkom čase nadmerne natiahnu, napríklad: náhlym zväčšením 
objemu pri tehotenstve, vplyvom hormónov, hmotnostnými výkyvmi a 
pod. Po pôrode sa  prsia (resp. mliečne žľazy) opäť zmenšia. Otázkou  je, 
ale ako rýchlo? Pokiaľ je to veľmi rýchlo, pokožka sa zoslabuje - ničia sa 
jej elastické vlákna. Tkanivá zostanú vyťahané a pokožka ochabne, čo 
je naozaj nočnou morou mnohých  žien! 

Ako to vlastne funguje?

Riešením je pulzná vakuová masáž. Tato rozvinutá  technika i ďalšie 
z najmodernejších metód vyvinutých firmou Weyergans nachádza 
svoje nové uplatnenie a vytvára tak  nové dimenzie ošetrenia poprsia 
aplikáciou pulzného vákua. Prsnými aplikátormi a pulzným vákuom je v 
súčasnosti možné  spevňovať ochabnuté tkanivo na prsiach a podporiť 
jeho novú tvorbu. Striedavým pôsobením podtlakovej a tlakovej fázy 
na podkožné väzivo sa stimuluje prekrvenie a miazgový tok. Vplyvom 
podtlaku sa do poprsia dostáva s krvou viacej kyslíku i živín. Následný 
kladný tlak zase zaistí odtok krvi a lymfy so splodinami. 

Možnosti použitia:
Lymfodrenážne ošetrenia, regenenerácia 
podkožného väziva, tonizácia ochabnutej 
pokožky tváre, krku a dekoltu, neinvázne 
ošetrenie a spevňovanie poprsia, 
celotelové ošetrenia, odstránenie 
tehotenských strií.
Vhodné pre každý typ pokožky. Úspešné 
ošetrenie aknetickej pleti, strií, celulity 
a veľa ďalších ošetrení s vynikajúcimi 
výsledkami.  Ideálne použitie v 
moderných kozmetických salónoch, 
wellness centrách a inštitútoch, 
fyzioterapeutických klinikách a 
rehabilitačných ústavoch.
Súčasť dodávky:
Kompletná sada ošetrovacích 
nadstavcov v modernom hliníkovom 
kufríku (priemer 15 až 60 mm), sada  
troch prsných aplikátorov pre ošetrenie 
poprsia ( veľkosť S,M,L ), špirálové hadice, 
kontaktný masážny gel 1000 ml., výukové 
video, manuál s technickým popisom, 
návod na použitie, odovzdávací protokol, 
certifikát o zaškolení.
Technické údaje:
230V/120 Watt, podtlak 0 až 400 mbar. 
Dva podtlakové vývody (možnosť voľby 
práce s jednou rukou, resp. oboma 
nadstavcami). Prepínanie medzi trvalým 
a pulzujúcim podtlakom. Rozmery 
430x185x350 mm (Š-V-H). 

Predaj a zaškolenie:

HIGH CARE CENTRUM
Trenčianska 47
829 01 Bratislava
Tel: +421 915 771 201 
Tel: +421 915 767 456 
e-mail: info@high-care.sk
www.high-care.sk 

dohodnite si skúšobné ošetrenie, 
výsledok budete nielen vidieť, 
ale môžete ho aj nahmatať...

z d r a v i e
GARANCIA VÝSLEDKOV

Mnohostranný a účinný 
prístroj, ktorý by nemal 
chýbať v žiadnom salóne 
krásy.  Vhodný pre každého, 
kto chce rozšíriť ponuku 
svojich služieb

SPEVNENIE A MODELÁCIA POPRSIA BEZ OPERAČNÉHO 

ZÁKROKU JE MOŽNÉ UŽ DNES, A TO CELKOM MIERNYM 

SPÔSOBOM 

Aplikácia je veľmi jednoduchá. Pred samotným ošetrením sa aktivuje 
lymfatický systém

Nasleduje ošetrenie  prsnými aplikátormi, ktoré sa pohodlne nasadia a 
pripoja k riadiacej digitálnej jednotke – SPM digital®, ktorá automaticky 
reguluje tlak v aplikátoroch. K dispozícii su  tri veľkosti (S,M,L), takže 
obsiahnu takmer všetky veľkosti poprsia.

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 

FÁZA PODTLAKU  

- vlny negatívneho 
tlaku spôsobujú 
zvýšenú kapilarizáciu a 
kapilárnu dilatáciu; 
- nasávanie čerstvej 
a okysličenej krvi. 
Do pŕs sa dostáva 
viacej kyslíku a živín. 
Týmto spôsobom sa 
revitalizuje tkanivo.

FÁZA NORMÁLNEHO TLAKU

- žilová krv a lymfa sa vracia fyzilogickým smerom do trupu;
- pri súčasnom zvyšovaní odtoku lymfy sa odvádzajú z tela splodiny 
metabolizmu, zaisťuje sa prirodzené prečistenie tkaniva z vnútra;
- znižovanie kyslosti pH v tkanive má za následok obnovovanie jeho 
prirodzených vlastností. Výsledok: hodnota pH stúpa, aktivuje sa tvorba 
nového kolagénu a elastínu, ktoré dodávajú prsnému podkožnému 
väzivu preukázateľne viacej pružnosti a lepšie držanie.

Po ošetrení, sa aplikujú podľa stavu poprsia podporné preparáty, ktoré 
spevňujú a podporujú tvorbu nového tkaniva a kolagénu. Môžeme tiež 
použiť ultrazvuk, ktorý napomáha účinnejšiemu vstrebávaniu účinných 
látok z použitých preparátov. 

Aké sú účinky ?

• prekrvenie podkožia v celej 
oblasti

• spevňovanie ochabnutého  
väzivo poprsia

• podpora tvorby nového 
kolagénu

• dotváranie vzhľadu poprsia
• odburávanie podkožného  tuku 
• jemné a šetrné ošetrenie 

Aký je ideálny počet návštev ?

• masáž poprsia sa doporučuje 
aplikovať ako kúru

• ideálny počet ošetrení je 15 (2 až 3 návštevy počas 1 týždňa) 
• vhodná je udržiavacia kúra jedenkrát mesačne

Aká je doba trvania procedúry ? 

30 až 90  minút podľa druhu ošetrenia pri ktorých sa klientka príjemne 
uvoľní

ZDROJ: Zita Galovičová, WEYERGANS High Care Centrum, 
Trenčianska 47 , Bratislava


