
Wielowymiarowy zabieg HydroMASTER H2+ TM        

Infuzja aktywnego wodoru molekularnego
 Idealne oczyszczanie - działa także jak  
Odmładzający Nieinwazyjny Zastrzyk Wodoru 
powstrzymujący reaktywne wolne rodniki. 

Zabieg oczyszczania wodorowego polega na abrazji 
(oczyszczaniu) skóry głowicą wodną typu vortex z obrotowym 
strumieniem wody pod ciśnieniem, nasyconej wodorem i w tym czasie wprowadzaniu w 
głąb skóry mikroskopijnych cząsteczek aktywnego wodoru.   
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 TERAZ CENA    PROMOCYJNA    

 HIT  2018 !  Przełomowa technologia dla zdrowej i pięknej skóry 

 NOWOCZESNE OCZYSZCZANIE WODOROWE !

BIULETYN  NOWOŚCI  KOSMETYCZNYCH 

Głowice do 
aktywnego 
oczyszczania, 
regeneracji i 
infuzji 

Pojemniki do 
roztworów 
oczyszczających  

Tytanowe  
przetworniki 
umożliwiają 
produkcję jonów 
aktywnego wodoruNIEINWAZYJNY 

ZASTRZYK WODORU 
dla skóry - opóźnianie 

procesów starzenia

1
INNOWACYJNE 

ZABIEGI DO KAŻDEGO 
RODZAJU CERY 

6 rodzajów zabiegu w 1 

2
WIELOFUNKCYJNOŚĆ 
Głębokie Wodorowe 

Oczyszczanie, 
Regeneracja i Lifting w 

jednym zabiegu 

3



Ten rewolucyjny zabieg dostarcza bezpośrednio do skóry cząsteczki wodoru, które oczyszczają ją na 
poziomie komórkowym. Wodór jako najmniejszy i najlżejszy pierwiastek, może przenikać w głębokie 
struktury skóry, łącząc się z reaktywnym tlenem, powszechnie znanym jako wolne rodniki i 
unieszkodliwiając go. 

HydroMASTER H2 TM wspomaga neutralizację aktywnego oxygenu, który jest głównym źródłem problemów 
skórnych oraz regeneruje komórki skóry.  

ANTYOKSYDACYJNA aktywność wodoru jest bowiem : 

176 razy większa niż witaminy C 
863 razy większa niż koenzymu Q 

 431 razy większa niż 
witaminy E ! 

Ponadto w procesie neutralizacji 
reaktywnego tlenu, który łączy 
się z cząsteczkami wodoru,  w 
tkance powstaje woda, co 
dodatkowo czyni cały proces 
intensywnie nawilżającym skórę od środka ! 

Aktualnie na świecie wielu naukowców bada wykorzystanie wodoru do leczenia różnych problemów 
zdrowotnych.  

Wskazania: 

Rewolucyjna technologia odnowy skóry przy użyciu aktywnego wodoru jest idealna do zapobiegania starzeniu i dlatego 
rekomendowana dla każdego typu klientów, zwłaszcza tych z cerą zmęczoną, dojrzałą, z  przebarwieniami, zmarszczkami 
czy skórą atopową. Główne sfery działania zabiegu to: 

• przeciwdziałanie starzeniu skóry (neutralizacja wolnych rodników, ujędrnienie i odmłodzenie skóry)

• problemy skórne (tj. trądzik, zaskórniki, zwiększona produkcja sebum, cera naczynkowa)

• dogłębne oczyszczenie i odświeżenie skóry

•jako zabieg antysmogowy - oczyszczanie skóry twarzy z zanieczyszczeń  !

•redukcja zmarszczek mimicznych, cieni i  opuchlizny pod oczami

•zabieg HydroREGEN TM jest też idealnym zabiegiem przed/po  agresywnych zabiegach, np. 
laserowych, po których powstaje w w skórze duży stres oksydacyjny.
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Pełny zabieg składa się z 6 etapów. 

Etap I – Eksfoliacja wstępna 

Peeling kawitacyjny delikatnie usuwa martwe komórki naskórka za pomocą 
ultradźwięków. Ten etap zabiegu oczyszcza skórę oraz odżywia ją poprzez rozszerzenie 
naczyń krwionośnych i poprawę krążenia. Przygotowuje ją do następnego etapu - 
intensywnego oczyszczania wodorowego. 
Etap II – Intensywne oczyszczanie wodorowe 
Wodór oczyszcza skórę na poziomie komórkowym. Redukuje i neutralizuje wolne rodniki, odpowiedzialne 
za starzenie się skóry. Uderzając pod ciśnieniem w powierzchnię skóry, cząsteczki wodoru jako 
najmniejsze i najlżejsze cząsteczki we wszechświecie, nie mają problemu z przenikaniem pod naskórek.  
Etap III– Infuzja aktywnych preparatów specjalną głowicą InFusion TM 
Po dokładnym oczyszczeniu skóry wykonujemy infuzję substancji aktywnych w głąb skóry. Odżywcze 
składniki są rozpuszczone w wodzie, która pod ciśnieniem rozbija się na miliony cząsteczek, co ułatwia 
przenikanie aktywnych preparatów do skóry. 
Etap IV – Wtłaczanie substancji aktywnych za pomocą głowicy ultradźwiękowej 
Ultradźwięki zwiększają przepuszczalność błon komórkowych, rozszerzają naczynia krwionośne oraz polepszają metabolizm komórkowy.  
Etap V – Fala radiowa bipolarna

Diatermiczna fala radiowa obkurcza włókna kolagenowe, zwiększa napięcie skóry, poprawia jej elastyczność oraz spoistość, dając efekt 
liftingu 
Etap VI – Masaż głowicą krioaktywną

Schłodzenie skóry masażem głowicą chłodzącą jest końcowym etapem zabiegu. Rozgrzana i zaczerwieniona po intensywnych zabiegach 
infuzyjnych skóra pod wpływem kriomasażu odzyskuje swój właściwy koloryt, nabiera zdrowego blasku i promienności. 

Można pominąć poszczególne etapy lub stosować je zamiennie. 
Oprócz oczyszczania wodorowego HydroREGEN TM umożliwia wykonywanie  zabiegów hydradermabrazji lub hydropeelingu, 
wykorzystując preparaty do hydradermabrazji lub delikatne roztwory oczyszczające i peelingujące. 

INFORMACJE - ZADZWOŃ pod nr:  787 002 004 lub 721 258 
403 Leasing od 180 zł/ mc
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• Działanie na poziomie komórkowym, przy jednoczesnym dotlenieniu i oczyszczeniu skóry daje efekt

zarówno natychmiastowy, jak i długofalowy

• Zabieg bezpieczny, nieinwazyjny i bezbolesny

• Skóra jest odżywiona, nawilżona,  rozświetlona i pełna blasku - może służyć jako zabieg bankietowy


