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V čem spatřujete hlavní výhody ošetření 
přístrojem T-Away?
Ošetření přístrojem umožňuje řešit projevy na pokožce, které běž-
nou péčí nelze odstranit, nebo tento proces urychluje. Jde o bez-
bolestnou proceduru, která trvá jen několik minut a zpravidla se 
nevyskytují žádné vedlejší účinky. Nejvíc mě na přístroji zaujalo, 
že stačí jedno ošetření a klientka či klient ihned vidí výsledek. 
Není to první přístroj, který při kosmetickém ošetření využívám, 
pracuji také s biostimulačním laserem a ozonizerem, proto jsem 
s koupí přístroje T-Away příliš neváhala. Z praxe vím, že mnoho 
klientek má problém například s rozšířenými žilkami v obličeji, 
které by chtěly odstranit, což přístroj umožňuje.

Jaké další projevy na pleti lze přístrojem 
odstranit nebo alespoň zmírnit?
Odstraňuje pigmentové skvrny způsobené nadměrným sluněním 
i stárnutím pokožky, redukuje žilky u kuperózní pleti, fibromy 
(stopkaté výčnělky), hemangiomy (drobné červené hrbolky vznik-
lé z krevních cév) i jednotlivé nežádoucí chloupky, které se vysky-
tují na pokožce obličeje či těla. Je možné s ním poskytnout také 
kombinované regenerační ošetření silně podrážděné pokožky 
s plošnou kuperózou.

Na jakém principu přístroj pracuje?
Využívá technologie USHF (Ultra Short High Frequency – mikro-
vlnné pásmo vysokých frekvencí) s jemně modulovanou impulzní 
energií, která proniká do tkáně přes speciální aplikátory s jehlou. 
Jejich typ se vybírá podle druhu ošetření, na jehož začátku se 
v menu zvolí požadovaný program a přístroj se automaticky nasta-
ví. Pak už se jen aplikátor přiloží k ošetřované oblasti, takže není 
nutné starat se v průběhu procedury o žádné technické detaily.

Je ošetření bolestivé?
Během procedury nedochází k průniku jehly do pleti, proto 
klientka či klient necítí bolest, pouze případné slabé štípnutí.

NOVÉ MOŽNOSTI 
KOSMETICKÉHO OŠETŘENÍ
V letošním roce uvedla společnost Dialab, s.r.o. na náš 
profesionální trh multifunkční kosmetický přístroj T-AWAY 
německé značky Dany Care, jenž šetrně odstraňuje nees-
tetické projevy na pokožce (například výstupky z tkáně, 
prasklé žilky nebo pigmentové poruchy). Ošetření trvá 
několik minut a nedochází při něm k průniku do pokožky, 
proto jej mohou při každodenní praxi v salonu využít 
i kosmetičky, které absolvují jednodenní školení. Jako 
pomocníka při práci jej několik týdnů využívá kosmetička 
RADKA VANCLOVÁ ze salonu krásy MICHELLE v Liberci. 
Nabídka salonu zahrnující kosmetickou péči, kadeřnické 
služby, manikúru, modeláž nehtů, pedikúru nebo masáže 
a lymfodrenáže se tak rozšířila o další službu. Kosmetička, 
která v oboru působí již deset let a ráda zkouší novinky, 
prozradila, jak přístroj pracuje, a přiblížila nové možnosti 
péče.
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O jaký typ procedury je největší zájem?
Nejčastěji chtějí klientky odstranit výrazné žilky, pigmentové 
skvrny a chloupky.

Vyhledávají ošetření také muži?
Ano, obvykle mají zájem o redukci žilek.

Přilákala nabídka těchto služeb do salonu nové 
klientky a klienty?
O ošetření přístrojem T-Away projevují zájem i zákaznice 
a zákazníci, kteří ke mně na kosmetiku nechodí, takže se klien-
tela salonu postupně rozšiřuje.

Je pro redukci některých projevů nutné doporučit 
dlouhodobou intenzivní kúru?
Obvykle není potřeba, nebo� výsledky jsou patrné již po prv-
ní proceduře. Přístroj během několika sekund odstraní fibrom 
a v průběhu pěti minut například žilky u kuperózní pleti, proto 
je o ošetření poměrně velký zájem.

Jak by měla vypadat vhodná domácí péče 
bezprostředně po zákroku?
Klientka či klient by se 72 hodin po proceduře měli vyhnout 
pobytu v sauně, soláriu či bazénu. Nedoporučuje se používat 
žádné kosmetické přípravky ani make-up. Je vhodné chránit 
ošetřované oblasti před expozicí UV záření a nejméně 6 týdnů 
používat přípravky s SPF 30 a výš.

Zpravidla do druhého dne po zákroku se objeví zarudnutí 
kůže a vytvoří se strup, což může 10-14 dní přetrvávat. Ošet-
ření by měl proto vždy předcházet pohovor kosmetičky s kli-

entkou či klientem, během nějž společně zkonzultují zdravotní 
stav a také budou upozorněni na průběh procedury a následné 
hojení.

Existují pro proceduru nějaké kontraindikace?
Samozřejmě, jako u většiny kosmetických přístrojů jsou skupi-
ny lidí, které by se měly tomuto ošetření vyhnout. Jde převážně 
o lidi s vážnými onemocněními, s nimiž je spojena řada ome-
zení. Se všemi podrobnostmi se kosmetičky seznámí na jedno-
denním školení, bez nějž nemohou s přístrojem pracovat.

Připravila miš
Foto: archiv Radky Vanclové
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Systém T-AWAY
ODSTRANĚNÍ PROBLÉMU V NĚKOLIKA VTEŘINÁCH 
A NAVÍC ŠETRNĚ, ÚČINNĚ A BEZPEČNĚ

Indikace:
Kuperóza – odstranění žilek v obličeji, v okolí nosu a na něm
Kožní névy
Pigmentové skvrny vzniklé následkem expozice slunci
Hemangiomy
Fibromy

Výhody:
Celosvětově unikátní technologie, automatický výkon s impulsní 
energií přesnou na milisekundu
Komfortní výběr programů ošetření, snadná obsluha
Mírné a šetrné zacházení, ošetřuje se pouze epiderm – svrchní 
vrstva kůže.
S jehlou se zachází jako s perem, není určená ke vpichům do 
pokožky, ale pouze k přenosu energie a její následnou proměnu 
na teplo.
Okamžité, bezbolestné zlepšení vzhledu pokožky
Vysoká spolehlivost ošetření, dlouhodobý efekt
Žádné vedlejší účinky
Spolehlivost funkce přístroje i při tisícinásobném použití
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