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Návod k použití přístroje SynCare Galvanic Care 

 
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili přístroj SynCare Galvanic Care – 
galvanická žehlička. 
 
Princip zařízení 
 
Co je galvanický proud? 
Galvanický proud je starší označení pro stejnosměrný proud. V angličtině 
mluvíme o DC proudu ( direct current ). Na rozdíl od proudu střídavého ,, teče 
„  galvanický proud jedním směrem. Proud představuje tok elektricky nabitých 
částic. Proud označujeme písmenem I a jeho velikost je přímo úměrná náboji, 
Q který proteče průřezem vodiče za čas t. Jako zdroj stejnosměrného              
( galvanického ) proudu slouží například dynamo nebo galvanický článek. Tím 
je běžný monočlánek typu baterie do ruční svítilny nebo do hraček. Když 
propojíme vodičem baterii se žárovkou, rozežhaví se wolframové vlákno v ní. 
Protože vlákno má velký elektrický odpor a bude zadržovat proud – bude mít 
velký odpor – přemění se v něm elektrická energie v energii tepelnou – vlákno 
se rozžhaví a bude zářit. Protože je vlákno v žárovce umístěné v praktickém 
vzduchoprázdnu ( vakuu ), přepálí se až po velmi dlouhé době. 
 
Jak působí galvanický proud na kůži? 
V předchozím textu jsme mluvili o tom, že stejnosměrný ( galvanický ) proud 
je tvořen elektricky nabitými částicemi – elektrony, které proudí od kladné 
k záporné elektrodě. Když ponoříme obě elektrody do vody, ve které bude 
například kuchyňská sůl – chlorid sodný – rozdělí ionty tak, že ke kladné 
elektrodě bude putovat záporně nabitý chloridový anion a k záporné elektrodě 
kladně nabitý sodíkový kation. Jinými slovy se chlorid sodný v elektrickém 
stejnosměrném poli rozdě  čištěnílí na elektricky nabité částice – iony ( ionty ). 
Ty jsou lépe rozpustné ve vodě. Pokud necháme kůží procházet elektrický 
stejnosměrný ( galvanický ) proud, rozdělí se snadno disociovatelné                 
( rozdělitelné ) látky na iony. Ty snadněji než původní látka pronikají do 
hlubších vrstev kůže i buněk. 
 
Co se stane, když nanesete na povrch kůže vhodný kosmetický 
přípravek a přiložíte přístroj SynCare Galvanic Care? 
Pokud jsou v séru, gelu, popřípadě i krému látky, které se mohou 
v elektrickém poli rozdělit na iony, pak, pokud přiložíte SynCare Galvanci 
Care, zvýšíte jejich propustnost do kůže. Jako příklad může sloužit Sérum 
Decongenesia. Hlavní účinnou látkou je zde hesperidin. Jedná se o molekulu, 
která obsahuje řadu – OH ( hydroxylových skupin ). Galvanický proud 
způsobí, že vznikne záporně nabitý ion hesperidinu, který mnohem snadněji 
proniká do kůže. 
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Další vlastnosti SynCare Galvanic Care na kůži 
 
Galvanický proud ovlivňuje tok sodíkových a draslíkových ionů v kůži. Ty mají 
bezprostřední vliv na svalovou a nervovou činnost. To má vliv například 
uvolnění a relaxaci kůže nebo potlačení nepříjemných vjemů štípání či pálení. 
 
Čištění pleti 
Pokud aplikujte na pokožku Čisticí gel CPK BIO, Pleťové čisticí mléko nebo 
Čisticí mléko anti-akné a použijete následně SynCare Galvanic Care, 
dosáhnete rozvolnění nekompaktní rohové vrstvy, komedonů a uvolnění 
ložisek mazu.  
 
Hydratace 
Pokud na pokožku naneste například Tonikum hydratační, Gel s olivovým 
olejem nebo hydratační séra a následně použijete SynCare Galvanic Care, 
zvýšíte úroveň hydratace až 10 násobně v porovnání s prostou aplikací 
přípravků bez galvanického proudu. 
 
Lifting 
Galvanický proud příznivě ovlivňuje relaxaci mimických svalů. V kombinaci 
s vybranými séry SynCare dosáhnete lepšího účinku než při prosté aplikaci 
sér. 
 
 
Rozdíl mezi vstřebáváním kationů a anionů do buněk 
 
Živočišné buňky, včetně buněk pokožky člověka, nemají na svém povrchu 
buněčnou stěnu ( na rozdíl o bakterií, sinic a rostlinných buněk ), ale 
polopropustnou membránu ( cytoplazmatickou membránu). Proto mohou 
snadněji přijímat a vylučovat látky. Tato membrána je nabitá záporně. Pokud 
se v její blízkosti nachází kladný ion (například vápenatý ion ze séra), bude 
záporně nabitou biomembránou přitahován a snadněji pronikne do buňky. Je 
to stejný princip, jako když se přitahují opačné póly magnetu. Negativně 
nabité iony ( např. aniony organických kyselin nebo ceramidy ) naopak buňky 
,, obcházejí „ a jsou tak dostupnější pro jiné struktury – ceramidy pro části 
rohové vrstvy – nebo se vstřebávají do mezibuněčných prostor a do lymfy. 
Tím ovlivňují metabolismus nebo mají bezprostřední vliv na prevenci nebo 
omezení vrásek.  
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pracovní plocha 

nabíjecí stanice 

Tepelný účinek 
 
SynCare Galvanic Care je vybavený infračervenou sondou. Ta vyvíjí teplotu 
do 42 °C, což vede k mírnému prohřívání ošetřované části pokožky. 
V kombinaci s galvanickým proudem je výsledkem další zvýšení propustnosti 
aktivních látek do pleti.  
 
 
Popis přístroje 
 
SynCare Galvanic Care je přístroj pro kosmetickou iontoforézou metodou 
použití galvanického proudu s infračerveným čidlem pro mírné prohřátí 
pokožky. Působením galvanického proudu se aplikované kosmetické 
přípravky rozdělí v elektrickém poli dle svého náboje – ionizují se. Takto lépe 
pronikají do kůže  a jsou snadněji pohlcovány buňkami pokožky nebo 
pronikají do mezibuněčných prostor.   
  
 Buněčná výživa – přípravky s převahou kationů 
 
 Čištění pleti – přípravky s převahou anionů 
 
 Aktivace metabolismus – infračervené tepelné vlny 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

volba režmu 

zapnutí / vypnutí 

volba režmu 
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Použití 
 

1. Čištění pleti 
 

  Čisticí přípravky SynCare s výjimkou Čisticí emulze, jsou vhodné pro 
práci s přístrojem SynCare Galvanic Care. 

  
 - Odstraňte make-up například Čisticím a odličovacím mlékem ( 171 ) nebo 

Čisticím gelem CPK BIO  (156 ) nebo Čisticím mlékem anti- akné          
( 169 ) 

 - Zbytky odstraňte Tonikem hydratančním ( 151 ), Tonikem zmatňujícím        
( 152 ) nebo Zklidňujícím a výživným tonikem ( 311 ). 

 Pleť vysušte lehkými dotyky suchými tampony. 
 Na pleť znovu naneste stejný přípravek, kterým jste pokožku odličovali nebo 

použijte Čisticí masku.  
 Na SynCare Galvanic Care stiskněte tlačítko ZAP/VYP a přidržte jej 3 až 5 

sekund. Ozve se pípnutí a přístroj se zapne. Přístroj se automaticky 
spustí do režimu „ čištění „ s nízkým výkonem. Současně svítí indikátor 
výkonu ,,  nízký „  

 V této chvíli prochází pokožku stejnosměrný ( galvanický proud ). Je 
uzavřený okru tvoří kůže klientky a vaše ruka držící přístroj v oblasti 
vodivých destiček. Nejen aktivní látky v použitém čisticím přípravku, ale 
také řada látek přirozeně obsažených v kůži se rozdělí dle svého 
náboje na kationy a aniony. Vznikající záporné iony se ,, přichytávají „ 
k vývodům mazových žláz včetně jejich uzávěrů do komedonů, uvolňují 
maz a na něj vázané nečistoty mnohem efektivněji než při použití 
odličovacího přípravku bez kombinace se SynCare Galvanic Care. 

 Pokud zmáčknete tlačítko intenzita, přepnete přístroj do režimu vysoký 
výkon, rozsvítí se indikátor ,, vysoký „.  

 Po přiložení přístroje na kůži tak, aby se celá účinná plocha dotýkala 
pokožky, mírně přitlačte a proveďte čistění pleti krouživými pohyby. 
Začínejte vždy od brady a postupujte směrem vzhůru až k čelu. 
V horizontálním pohybu se postupuje od středu obličeje k okrajům. 

 Čištění by mělo trvat 3 minuty. 
 Následně použijte čistou vodu nebo tonikum k odstranění zbytků. 
 
 
2. Hydratace pleti 
    
 Běžná hydratace 
 1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Tonikem hydratačním ( 151 ) 

nebo u mastné a aknózní pleti Tonikem zmatňujícím ( 152 ).  
 2. U suché pleti vklepejte do pokožky Sérum intenzivní hydratační ( 135 ),    

u mastné pleti Sérum adstringentní ( 108 ). 
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3. Na pokožku naneste Pleťový masážní krém ( 114 ) tak, abyste dosáhli 
dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) brada, 
okolí úst a  nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen takové 
množství Pleťového masážního krému, abyste dosáhli dobré skluznosti pro 
přístroj SynCare Galvanic Care a dle potřeby můžete krém v průběhu ošetření 
přidávat. 
4. Spusťte přístroj tlačítkem ZAP/VYP a přidržte jej 3 až 5 sekund. Ozve se 
pípnutí. Zmáčkněte tlačítko REŽIM až se rozsvítí indikátor HYDRATACE. 
5. Při této volbě se aktivují, kromě galvanického proudu, také tepelné 
infračervené diody. Zvyšuje se tak průnik negativně nabitých ionů se séra do 
pokožky. Mezi další účinky patří zvýšení hydratace, podpora krevního oběhu 
v kůži a detoxikace ošetřeného místa.  
6. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 minuty. 
7. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky. 
 
Speciální hydratace 
Provádíme ji u velmi suché pleti a u citlivé pleti 

1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným 
tonikem ( 311 ). 

2. NT masku ( 927 ) vložte do Misky pro míchání masek ( 985 ) a zvlhčete 
ji Hydrogenií biominerální vodou ve spreji ( 175 ) nebo vodou. 

3. Na pleť na neste e lehce vklepejte Micro Ampoules Cellular Hydrating   
( 3115 ) nebo u citlivé pleti Micro Ampoules Cellular Calming ( 3122 ). 

4. Na pokožku naneste Pleťový masážní krém ( 114 ) tak, abyste dosáhli 
dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) 
brada, okolí úst a  nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte 
jen takové množství Pleťového masážního krému, abyste dosáhli 
dobré skluznosti pro přístroj SynCare Galvanic Care a dle potřeby 
můžete krém v průběhu ošetření přidávat. 

5. Spusťte přístroj tlačítkem ZAP/VYP a přidržte jej 3 až 5 sekund. Ozve 
se pípnutí. Zmáčkněte tlačítko REŽIM až se rozsvítí indikátor 
HYDRATACE. 

6. Při této volbě se aktivují, kromě galvanického proudu, také tepelné 
infračervené diody. Zvyšuje se tak průnik negativně nabitých ionů se 
séra do pokožky. Mezi další účinky patří zvýšení hydratace, podpora 
krevního oběhu v kůži a detoxikace ošetřeného místa.  

7. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 
minuty. 

8. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky. 
9. Pleť překryjte nasáknout NT maskou a ponechejte ji působit 3 až 5 

minut. 
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3.  Intenzivní péče 
 1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným 

tonikem ( 311 ).  
 2. Na pleť naneste a vklepejte sérum dle typu pleti 
 
Typ pleti přípravek 
suchá Micro Ampoules Cellular Hydrating     

( 3115 ) 
Mastná a smíšená Micro Ampoules Anti Sebum ( 3116 ) 
Mastná aknózní Sérum pro aknózní pleť ( 123 ) nebo 

Enzymový peeling ( 111 ) 
Akné intenzivní Micro Ampoules Anti Acne ( 3123 ) 
Zralá pleť Sérum regenerační ( 134 ) nebo 

Micro Ampoules Longevity Maris 
Collagen ( 3120 ) 

Vrásky DermaBOTEXIN sérum 30% ( 144 ) 
nebo DermaBOTEXIN sérum 18%      
( 146 ) 

Pleť při nástupu menopauzy Micro Ampoules Pro Elasticity Vitamin 
C ( 3118 ) nebo Micro Ampoules 
RETINAL C firming ( 3119 ) 

Velmi citlivá pleť Sérum zklidňující ( 107 ) nebo Micro 
Ampoules Cellular Calming ( 3122 ) 

Pleť mužů Micro Ampoules Cellular Calming       
( 3122 ) 

Rozšířené cévky Decongenesia sérum ( 113 ) nebo 
Micro Ampoules Venectine ( 3113 ) 

 
3. Na pokožku naneste Výživnou masku ( 133 ) tak, abyste dosáhli dobré 
skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) brada, okolí úst 
a  nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen takové množství 
Výživné masky ( 133 ), abyste dosáhli dobré skluznosti pro přístroj SynCare 
Galvanic Care a dle potřeby můžete masku v průběhu ošetření přidávat. 
 
4. Spusťte přístroj tlačítkem ZAP/VYP a přidržte jej 3 až 5 sekund. Ozve se 
pípnutí. Zmáčkněte tlačítko REŽIM a mačkejte ho až se rozsvítí indikátor INT. 
PÉČE. Tato REŽIM kombinuje galvanický proud s jemnými vibracemi. To 
vede k šetrné masáži pleti, stimulaci akupunkturních bodů, stažení pórů a 
intenzivní výživě buněk. 

5. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 
minuty. 

6. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky. 
7. Na závěr ošetření můžete aplikovat masku dle typu pleti. 
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4.  Lifting pleti 
 
 1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným 

tonikem ( 311 ) nebo Tonikem hydratačním( 151 ).  
 2. Na pleť naneste a vklepejte sérum dle typu pleti. 
  
Typ pleti přípravek 
Povadlá mladá pleť Sérum mořské liftingové  ( 302 ) 
Menopauzální povadlá pleť RELIFT VOLUME sérum proti 

povadlé pleti ( 102 ) 
Zralá pleť Sérum mořské liftingové  ( 302 ) 
Lifting pokožky okolo očí Ultimate rich lifting Oční sérum ( 159 ) 
 
 
3. Na pokožku naneste OXYGENIA O2 krémovou liftingovou a oxigeneční 
masku ( 157 ) tak, abyste dosáhli dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit 
pleť obličeje na tři úseky: a) brada, okolí úst a  nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na 
tyto úseky aplikujte jen takové množství Výživné masky, abyste dosáhli dobré 
skluznosti pro přístroj SynCare Galvanic Care a dle potřeby můžete masku 
v průběhu ošetření přidávat. Pro lifting pokožky okolo očí doporučujeme 
jako skluzný podklady Oční masku ( 140 ) nebo u velmi citlivé pleti Massage 
Micro Magic Eyes ( 153 ). Při liftingu pokožky okolo očí nikdy nepřikládejte 
přístroj přímo na oči nebo na horní víčko.  
 
4. Spusťte přístroj tlačítkem ZAP/VYP a přidržte jej 3 až 5 sekund. Ozve se 
pípnutí. Zmáčkněte tlačítko REŽIM a mačkejte ho až se rozsvítí indikátor 
LIFTING. Tato REŽIM kombinuje galvanický proud a teplo z infračervených 
diod s jemnými vibracemi. Výsledkem je obnova elasticity pleti, podpora 
hydratace a výživa. 

5. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 
minuty. 

6. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky. 
7. Na závěr ošetření můžete aplikovat masku dle typu pleti. 

 
    
 Údržba přístroje 
  
 1. Po každém použití přístroje očistěte kontaktní hlavu mírně navlhčeným 
       tamponem. Vlhčícím médiem může být pouze voda. 
 2. Přístroj není vodotěsný a voděodolný. 
 3. Přístroj vždy uložte na suchém místě. 
 4. Používejte pouze přiložený měnič napětí a redukci EURO. 
 5. Pro opravy přístroje kontaktujte výhradně společnost Syncare Plus, s.r.o., 

Vranovská 70, 614 00 Brno, e-mail: plus@syncare.cz  tel: 548 521 611 
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Specifikace přístroje 
   barva: červená 
   rozměry: 160 x 50 x 35mm 
   zdroj: AC  220V/ 50Hz 
 nabíječka: stejnosměrný proud 3 V 150 mA 
    
   Nabíjecí baterie stejnosměrný proud 2.4 V 350 mA 
   Doba nabíjení: přibližně 3 hodiny 
   Vlnová délka použitého infračerveného záření: 3200 - 3800 nm 
  
Obsah balení 
   1 x Návod k použití 

1 x SynCare Galvanic Care – galvanická žehlička 
  
   1 x podstavec s nabíječkou 
   1 x zdroj 
 1 x euro adaptér 
  
  Záruční lhůta je 12 měsíců od data prodeje. 


