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Tato technologie byla koncipována Skinexians ve 
Francii před 20 lety na uvolnění pojivové tkáně Dr. 
Karagozianem , s CFK a slavnou firmou Skintonic.  
Výhody mechanické techniky «promasírování a 
rolování» pojivové tkáně vytyčily cestu pro nové  
lékařské aplikace, ale zejména i ošetření v estetické 
oblasti s cílem podporovat a zlepšit kvalitu kůže a  
tkání (celulitida - pomerančová kůže, nadváha a stav 
kůže v důsledku stárnutí). 



Nová analýza dat týkající se anatomicko fyziologické stavby 
tkání v návaznosti a s vývojem požadavků na výsledky a 
příjemné pocity při ošetření  dala zrod  nové inovaci 
jménem Joyskin.  
Jedinečný přístup k uvolnění a promasírování tkáně s 
vynikajícími výsledky, aniž by docházelo k nepříjemným  
pocitům. 



Nový přístroj na trhu s cílem 
zlepšit kvalitu tkání pomocí 
uvolnění kožních struktur ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porovnejte rozdíl 



V současné době existují na trhu dva druhy motorové hlavy 
- Roller hlava LPG 
- Joyskin od Skinexians  
 
 
Srovnání 
  Roller hlava Joyskin 

Základní válečky kuličky 

Mechanismus Sání a štípání Sání, natahování, uvolnění 

Výskyt drobných žilek Ano Ne 

Povadlá kůže Ano Ne 

Aplikace Oblek povinný Přímo na kůži 



Proč 
Skinexians 
se zabývá 
účinnými metodami 
odstranění 
celulitidy 



Co je celulitida? 
 
Podle Curri (1990), celulitida znamená přítomnost 
edému nahromaděním tukové tkáně v podkoží. 
V naději na získání efektivního terapeutického účinku 
musíme sledovat každý faktor odpovědný za tento 
fyziologický stav kaskádového významu: 
Redukci celulitidy zajistíme redukcí tukových buněk, 
odplavením tekutin a zastavením fibrózy. 
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Co je celulitida? 



1 - Vhodný pohyb k uvolnění srůstů  
       tukových buněk a fibrózy 
 
 

UNIKÁTNÍ uvolnění je řízeno specifickou otáčivostí, umožňuje 
povrchové a hloubkové promasírování, které podporuje 
uvolnění srůstů tukových buněk, zadržované vody a fibrózy. 



2 – Zefektivění činnosti mikrocirkulace 
       a  
       lymfatického systému 
 
Dekomprese s regulovatelným sáním umožňuje přímo působit 
na tkáně, prokrvit je, podpořit krevní  a lymfatický oběh a zlepšit 
jejich funkci. 



Jaké jsou výhody používání reflexní terapie 
v boji proti celulitidě? 
 
 
• tlakem na kůži v pulzním režimu, jsou ovlivněny všechny 

tělesné struktury, jak povrchově tak i hlubkově. 
 
• Hloubkovým i povrchovým uvolněním dochází ke  

zlepšení průchodnosti nervového systému a cévního 
průtoku. Zlepšuje se celkový metabolismus a redukuje se   
tuková tkáň. 



ACTIVEA 
 
 
komplexní péče  
 
s klinicky prokázanou  
účinností. 



Aplikace 
 
 
• Odstranění různých druhů bolestivých celulitid 

(mechanické ošetření je v tomto případě bolestivé) 
 
• Jako ošetření s cílem vyprovokovat lipolýzu 
  
• Před zahájením ošetření míst s výskytem bolestivých 

celulitid jinými technologiemi 



Výhody nízkofrekvenčních 
ultrazvukových vln 
 
 
• ACTIVEA – ultrazvuk to jsou nízkofrekvenční 

mikrovibrační vlny vysílané do ošetřované oblasti, 
které se šíří do tukové vrstvy - tukových buněk  
 

• ACTIVEA - nízkofrekvenční mikrovibrační vlny působí v 
rozmezí mezi 28 a 32 kHz.  
 

• Specifikem přístroje ACTIVEA je působení 
nízkofrekvenčních mikrovibračních vln na velké plochy 
(nad 830 cm ²) a jeho "hands free" režim.  
 

• Dvojitý efekt ošetření přístrojem ACTIVEA: mechanický 
a tepelný. 



Biologické efekty:  krevní a lyfatická cirkulace, odplavení vody, lipolýza 



Účinek na redukci celulitidy 
Depolymerizační (odplavení nahromaděné vody) 
Defibrosivní  (rozrušení tukových srůstů) 



Klinicky prokázaná účinnost 
 
SKINEXIANS předložila klinické studie provedené 
laboratoří Dermscan schválenou Ministrerstem 
zdravotnictví. Výsledky ukázaly nepopiratelný důkaz o 
účinnosti této technologie přístroje ACTIVEA. 
 
"U žen a obzvláště u mužů ošetření v kombinaci s 
gelem vede k významnému snížení motnosti. Výsledky 
mohou jít až do -3,4 kg, úbytek objemu byl 
zaznamenán u 89% z ošetřovaných* 
 
* Poznámka: 6 týdnů procedur, 2 sezení týdně, a to   
   bez jakékoli jiné léčby nebo diety. 



Výsledky 
 
 
U žen: 
Do -3,5 cm* na bocích  
Do -2,7 cm* na stehnech 
Do -3,4 kg*  váhy 
 
U mužů: 
Do -3,8 cm* na břiše 
Do -3 cm* na stehnech  
Do -2 kg* váhy  
  
 
 
* Po 6 týdnech tempem 2 sezení týdně, a to bez jakékoli jiné léčby nebo           

diety. 

* Maximální výsledky získané na jednu osobu. Klinická studie provedená v 

laboratoři Dermscan u 41 mužů a žen během 6 týdnů po 2 sezení týdně a 
to bez další léčby nebo diety. 



Efektivní nejen na celulitidu  
 
Celá řada hlav a baněk, pro různé druhy ošetření všech částí 
těla a obličeje. 



2 v 1 zařízení s cílem nabídnout 
celou řadu masáží těla a obličeje 
 
Celá řada hlav a baněk s cílem přizpůsobit se ošetření nejen 
na těle, ale i na obličeji. 



A široký rozsah aplikací v tělesné 
a sportovní rehabilitaci 



Až do špičky prstů …  



S přístroji od Skinexians  
se zkvalitňuje vaše ošetření 
  
Přístroje od Skinexians jsou 
ziskovou investicí  
pro udržení vašich 
zákazníků, 
jejich spokojenost a 
loajalitu 





Skinexians, značka 100% 
francouzské výroby 
 
 
• Více než 20 let zkušeností 
• 3 000 m² francouzských výrobních zařízení 
• Integrovaný výzkumný a vývojový tým 
• Lékařské CE certifikace zařízení 
• ISO 13485 certifikace pro organizaci 
• efektivní, smlouva včetně poprodejního servisu 
• 2 roky záruka 


