
 
 

DIAGNOSTIKA PLETI 

 
HydroSense – najrýchlejšie testovanie hydratácie 

Elegantný najjednoduchší variant, ako zmerať hydratáciu pleti 

behom 1 sekundy. Ľahko ovládateľný HydroSense je ideálny 

a cenovo dostupný prístroj pre základnú úroveň diagnostiky 

pleti.  

Cena: 115,00 €  

 

 

Tester premastenia pleti 

Najlacnejší variant stanovenia mazu. Absorpčný tampón určí 

maz za 15 sekúnd.  

Cena: 13,00 € 

 

 

Triskin – maz, hydratácia a elasticita 

Veľmi ľahký prístroj, ktorý v niekoľkých sekundách stanoví, 

hydratáciu, maz a elasticitu. Ideálna a cenovo dostupná 

kombinácia, ktorá určuje aj mieru starnutia pokožky. Súčasťou 

balenia: Trisin, návod, batéria.  

Voliteľné doplnky: žiadne 

Cena: 1 150,00 € 

 

 

Hydrapatch – rýchla diagnostika hydratácie bez prístroja 

Najlacnejší variant stanovenia hydratácie. Prúžok určí 

hydratáciu za 15 sekúnd.  

Cena: 16,90 € 

 

 

Sebupatch – rýchla diagnostika mazu bez prístroja 

Rýchly neprístrojový variant stanovenia mazu behom 15 

sekúnd. 

Cena: 23,00 € 

 

 

Multi Dermascope MSD 1000 – alternatíva k MC 1000 

Variant MC 1000 pre pracoviská, ktoré nechcú využívať 

prístroj pracujúci so softvérom a aj napriek tomu je ich cieľom 

ponúknuť maximálny počet diagnostických úkonov. MSD 

1000 je prístroj s najvyšším počtom sond v zostave. Výsledky 

sú zobrazované zákazníkovi na prehľadom displeji. Meria maz, 

hydratáciu, elasticitu, UV faktor + videomikroskopia kože.  

Súčasťou balenia: MSD 1000, sondy pre maz, 

hydratáciu, elasticitu, SPF – UV faktor a videomikroskop 

Voliteľné doplnky: žiadne 

Cena: 5 680,00 € 



 
 

Skin Diagnostic SD 27 – ideálne pre salóny a menšie 

lekárne 

Prístroj určí behom 30 sekúnd maz a hydratáciu. Veľmi 

jednoduchá obsluha. Zariadenie je vhodné pre salóny, lekárov 

a lekárne a je charakteristické jednoduchou obsluhou pri 

zachovaní veľmi dobrej reprodukovateľnosti výsledku.  

Súčasťou balenia: prístroj SD 27, sonda maz, sonda hydratácia, 

návod na použitie, batéria 

Voliteľné doplnky: kufrík pre SD 27 – 55,00 €, sieťový zdroj – 

35,00 € 

Cena: 1 210,00 € 

 

 

Visioscope PC 35 – videomikroskop 

Digitálny videomikroskop pre zobrazenie štruktúry kože, 

vrások, pórov, analýzu pigmentu a stavu vlasov. Pomocou 

prúžkov Hydrapatch a Sebupatch je možné určiť tiež 

množstvo mazu v pleti a hydratáciu pokožky. Prístroj pracuje 

so softvérom pre PC s OS Windows.  

Súčasťou balenia: prístroj Visioscope PC 35, prúžky pre 

stanovenie mazu Sebupatch a hydratácie Hydrapatch, návod na 

použitie, kábel USB, softvér 

Zvláštne požiadavky na ďalšie vybavenie: notebook alebo 

stolový počítač, Windows XP a vyššie, USB konektor 2.0 

Cena: 1 120,00 € 

 

 

Multi Skin Test Centre MC 750  

V základe je: stanovenie mazu, stanovenie hydratácie 

Voliteľné: stanovenie UV faktoru, TEWL 

Prístroj pracuje so špeciálnym softvérom v češtine, ktorý 

vyhodnocuje pleť a odporúča výrobky. Obsluhujúca osoba iba 

meria. Hodnoty sa automaticky prevádzajú do počítača. 

Cena: 1 680,00 € 

 

 

Visioface – najmodernejšia a najkomplexnejšia 

videoanalýza pleti 

Prístroj pre digitálne zobrazenie pleti. vzniknutý digitálny 

obraz umožňuje presne analyzovať pigment, vrásky, maz alebo 

úroveň začervenania. Veľmi moderný prístroj. Vyšetrovaná 

osoba vkladá hlavu do stredu prístroja a behom niekoľkých 

sekúnd obdržíte kompletné výsledky.  

Súčasťou balenia: Visioface, návod na použitie, kábel USB, 

softvér, fire wire kábel 

Zvláštne požiadavky na ďalšie vybavenie: notebook alebo PC, 

Windows, USB, fire wire 

Cena: 4 900,00 € 

 



 
Sun Protection Diagnostic SP 37 – veľmi vhodný pre 

soláriá 

Prístroj je výborný pomocník pri poradenstve výberu ochrannej 

solárnej kozmetiky. Behom 10 sekúnd obdrží zákazník 

informácie o svojom prirodzenom SPF a odporúčanie, aké SPF 

by mal mať vhodný ochranný prípravok.  

Súčasťou balenia: SP 37, návod na použitie, sada batérií 

Voliteľné doplnky: sieťový zdroj – 35,00 €, kufrík pre SP 37 – 

55,00 € 

Cena: 1 050,00 € 

 

 

Kazeta pre stanovenie mazu – sebumetrická sonda 

Sonda je určená pre stanovovanie mazu. Jedná sa o spotrebný 

materiál, ktorý po spotrebovaní je nevyhnutné objednať znovu. 

S pomocou sebumetrickej kazety je možné zmerať maz 

približne 400 krát. Sonda je určená pre prístroje: SD 27, MC 

750, MC 1000, MDS 1000 

Cena: 80,00 € 

 

 

Pen Station PS 100 

Žiadne prepojovacie káble, elegantný biely dizajn, tri nezávislé 

bezdrôtové sondy: MAZ, HYDRATÁCIA, PIGMENTÁCIE, 

kamera Visioscope Palm s tridsaťnásobným zväčšením pre 

zobrazenie kože, pigmentu a vlasov, ktorá sa vojde akurát do 

vašej dlane.  

Vynikajúci prístroj, ktorý je ihneď pripravený na meranie 

kdekoľvek, výsledky sa behom sekundy zobrazia na displeji 

alebo na monitore, ľahké vyhodnotenie pomocou priloženej 

tabuľky, ľahké odporučenie vhodných prípravkov na základe 

diagnostiky.  

Cena: 2 160,00 € 

 

 

Multi Skin Center MC 1000 – vhodné pre väčšie lekárne 

a ambulancie 

Stanovenie mazu, hydratácie, elasticity a UV faktoru – farebná 

alebo čiernobiela UV kamera.  

Voliteľne: TEWL, teplota, pH 

Súčasťou zariadenia je farebný (možno aj UV 

čiernobiely) videomikroskop pre ďalšiu vizuálnu 

analýzu pokožky, vlasov a útvarov na nich viditeľných. 

Pracuje so špeciálnym softvérom v češtine, ktorý 

vyhodnocuje pleť a odporúča výrobky. Obsluhujúca 

osoba iba meria, hodnoty sa automaticky prevádzajú do 

počítača. 

Cena: 5700,00 € 

 

 



 

OŠETRENIE PLETI 

 
 

 

Galvanic Care galvanická žehlička II 

Vyhľadávaný kozmetický prístroj využíva vlastnosti 

galvanického (jednosmerného) nízkonapäťového prúdu na 

pleť. Ak sa na pokožku pred použitím galvanickej žehličky 

nanesú séra a následne sa použije galvanická žehlička, zvýši sa 

až stonásobne účinnosť sér na pleť. Žehlička tiež vyhladzuje 

vrásky a priaznivo ovplyvňuje hydratáciu pokožky.  

Cena: 106,00 € 

 

 

 

SonoClean ultrazvuková digitálny špachtľa 

Ultrazvuk predstavuje mechanické vlnenie vo vysokých 

frekvenciách. Vďaka týmto vlastnostiam môžu ultrazvukové 

vlny účinne čistiť pokožku, uvoľňovať komedóny aj hlbšie 

uložený maz. Ultrazvuková špachtľa rovnako zvyšuje účinnosť 

vybraných sér SynCare.  

Cena: 209,00 € 

 

 

 

Kozmetická Rádiofrekvencia 

Prístroj je určený výhradne pre prácu v kozmetických salónoch 

alebo v lekárskych ordináciách. 

• bipolárna rádiofrekvencia 

• päť stupňov intenzity 

• súčasťou sú dve hlavice špeciálne prispôsobené pre ošetrenie 

tváre metódou rádiofrekvenčného resurfacingu 

• dvojstupňové bezpečnostné zapnutie a automatické bezpečnostné 

vypnutie 

• elegantný dizajn 

• nízka hmotnosť 

Cena: 499,00 € 

 

 

 

HYDRA CLEAN prístroj pre vodné hĺbkové čistenie pleti 

Prístroj pre hĺbkové čistenie pleti, vrátane komedónov 

pomocou podtlaku s premývaním vodou. Premývaciu vodu je 

možné doplniť o aktívne látky zo sér SynCare rady 

MicroAmpoules.  

Cena: 2 400,00 € 

 



 
IPL Ligwave 

Prístroj IPL (intenzívna terapia pulzívnym svetlom) je určený 

pre kozmetickú prax a ambulancie lekárskej kozmetiky. 

Prístroj je vhodný najmä pre ošetrenia prejavov rozšírených 

cievok, melaninových hyperpigmenácií, pre fotoomladenie 

pleti, pre epiláciu ochlpenia a pre intenzívne ošetrenie akné. 

Základné charakteristiky: vysoká spoľahlivosť, presné cielenie 

na kozmetické defekty alebo ochorenia, bezpečnosť postupu, 

jednoduchá obsluha, práca cez dotykový TFT displej, mnoho 

individuálnych režimov nastavenia, dve voliteľné veľkosti 

aplikačnej plochy, ľahká premiestniteľnosť (váha len 32 kg), 

bohatý inštruktážny manuál, schválené ako zdravotnícky 

prostriedok, prístupný po zaškolení aj v kozmetických 

salónoch.  

Cena: 11 320,00 € 

 

 

DEEP CLEAN prístroj pre korund-diamantovú 

dermabráziu 

DEEP CLEAN reprezentuje prístroj s jedinečnou technológiou 

pre hĺbkové čistenie pleti a pre odstránenie zrohovatených 

buniek pokožky. Pokožka je ihneď po ošetrení viditeľne 

prejasnená a hmatateľne jemnejšia.  

Čo prinesie DEEP CLEAN ošetrenie vašim klientom?  

• výrazné vyhladenie pleti 

• odstránenie hĺbkových nečistôt vrátane obsahu pórov 

• zjednotenie farby pokožky 

• obmedzenie prejavov pomarančovej kože 

• obnovenie optimálneho napnutia pleti a redukciu vrások 

• možné kombinácie s IPL alebo ozonoterapiou 

• vhodné aj pre ošetrenie pokožky rúk 

• doplňujúca liečba akné (medicína)  

• exofilačná liečba bradavíc (medicína) 

Cena: 3 850,00 € 

 

 

 

PURE OXYGEN JET pre intenzívnu koxygenoterapiu pleti 

Medzi najmodernejšie zariadenia na európskom trhu patrí Pure 

Oxygen Jet, ktorý je už aj v ponuke SynCare. Prístroj 

umožňuje digitálne riadenú kontinuálnu alebo dávkovanú 

aplikáciu čistého molekulárneho kyslíka pod zvýšeným tlakom 

na pokožku. Súčasne je možné obohatiť kyslík o séra SynCare 

tak, že v prúde kyslíku sú aktivované a rozprašované na 

pokožku, čím sa ďalej zvyšuje ich účinnosť a hĺbka prieniku.  

Cena: 3 850,00 € 

 

 

 



 
Uvedené ceny sú konečné vrátane DPH. Spoločnosť SynCare Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje 

právo na zmenu uvedených cien v dôsledku zmeny menového kurzu voči mene dodávateľa. 

Väčšinu z uvedených prístrojov spoločnosť nedrží skladom a teda ich dodanie môže trvať 

aj 2 mesiace. 

Cenník prístrojov je platný od 01.3.2022 

 

Kontakt: 

SynCare Slovakia, s.r.o. 

Istrijská 49 

841 07 Bratislava 

Tel/Fax: 02/64 778 258 

Mobil: 0907 329 350, 0911 175 622 

e-mail: syncare@syncare.sk 

www.syncare.sk 

mailto:syncare@syncare.sk

