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Dlaczego HydraFacial MD®?
H

yd
raFacial M

D
®

Uważamy, że twoja skóra jest najpiękniejsza, gdy jest 
zdrowa. Stan naszej skóry jest odzwierciedleniem 
kondycji naszego organizmu. Tempo w jakim żyjemy, 
stres, źle dobrana dieta, nadmierna ekspozycja twarzy 
na działanie promieni słonecznych powodują, że na 
twarzy pojawiają się zaczerwienienia, wypryski czy też 
przebarwienia posłoneczne. Najlepsza i najbardziej 
skuteczna pielęgnacja to taka, która jest dopasowana do 
danego typu skóry i rodzaju problemu. HydraFacial MD® 
to odżywczy zabieg dostosowany do każdego typu skóry, 
na którego wykonanie potrzeba nie więcej niż 30 minut. 
Dzięki niemu skóra pozostanie zdrowa przez długi czas. 
Gwarantuje natychmiastowe, zauważalne wyniki, bez 
okresu regeneracji i podrażnień. HydraFacial MD® daje 
Państwu możliwość wykonania usługi Premium, która 
zapewni powrót klientów w wyjątkowy obszar usług, a 
także wyższą opłacalność.
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Łączący w sobie najbardziej zaawansowane urządzenia i technologie 
dostępne na rynku, Wellness Research Division w Egde Systems LLC 
jest liderem branży, która dostarcza rewolucyjnych i innowacyjnych 
rozwiązań. 

Kierując się filozofią „life for skin” wprowadzamy rewolucyjne 
osiągnięcia w dziedzinie zdrowia skóry. Firma skupia się na 
dostarczaniu pracownikom branży medycznej i ich pacjentom 
najbezpieczniejszych i najbardziej efektywnych rozwiązań na 
potrzeby pielęgnacyjne skóry. 

Inwestując w HydraFacial MD® zyskują Państwo znacznie więcej niż 
tylko nowy sprzęt. Jako pomoc i wsparcie w osiągnięciu sukcesu nasi 
klienci otrzymują niezbędne narzędzia marketingowe, PR, cykliczne 
szkolenia, a także stała opiekę consultingową.

Skuteczne 
rozwiazanie dla 
twojego biznesu
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Dr. Grant Stevens, MD
MARINA PLASTIC SURGERY

ASSOCIATES | MARINA DEL REY, CA

“Dysponujemy 3 urządzeniami HydraFacial MD®, 

które są w ciągłym użyciu, zarówno w trakcie 

stałej terapii, jak i pojedynczych zabiegów. To 

nasz wybór nr 1 w dziedzinie zabiegów 

kosmetycznych.”  
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Cenimy sobie Państwa czas, przyświeca 
nam również podobny cel: chcemy 
umożliwić dostęp do usług najwyższej 
jakości tak wielu klientom, jest to 
możliwe za sprawą krótkiego czasu 
trwania zabiegu, wynoszącego 
zaledwie 30 minut. HydraFacial MD® 
szybko zostanie Państwa 
najpopularniejszą i najbardziej 
rentowną technologią. Ponieważ jest to 
jeden z najbardziej zaawansowanych 
zabiegów, jaki może zostać wykonany 
przez dermatologa, pozwoli on podwoić 
godzinny przychód, dostarczając 
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Zalety  
HydraFacial MD®

jednocześnie dużej liczbie pacjentów 
efektywne i niedrogie rozwiązanie w 
dziedzinie „opieki” nad skórą. 

Natychmiastowe, zauważalne efekty, 
które są widoczne już po pierwszym 
zabiegu, nie tylko skutkują regularnymi 
powrotami klientów, ale również 
służą jako najbardziej efektywne i 
niedrogie narzędzie marketingowe. Za 
sprawą widocznych zmian zadowoleni 
z rezultatów pacjenci szybko staną 
się najlepszymi rekomendacjami dla 
HydraFacial MD®.

Dr. David Holcomb, MD
HOLCOMB FACIAL PLASTIC SURGERY

SARASOTA, FLurządzenie, ponieważ jedno nie wystarczało 
“Moj klienci uwielbiają u

czucie, jakie daje ich skóra 

po zastoso
waniu HydraFacial MD®. To wyjątkowy zabieg, 

który generuje popyt i ponowne wizyty. Zakupiliśmy już drugie 

dla wszystkich chętnych!”
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W trosce o dobro 
twoich interesów
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OPŁACALNOŚĆ 
Urządzenie HydraFacial MD® to jedna z najrozsądniejszych inwestycji w 
technologie generujące przychody, jakich tylko możesz się podjąć.

Przy tak gwałtownym rozwoju branży, 
wzrost konkurencji dla twojego 
biznesu zwiększa się diametralnie 
szybko. Zalew nowych firm, agresywna 
polityka sprzedaży oraz chętnych do 
grania wyłącznie ceną, tylko jeszcze 
bardziej zaostrzy konkurencję w tym 
wymagającym środowisku w kolejnych 
latach.  

By wyróżnić się z tego tłumu, nie 
wystarczy tylko leczyć pacjentów: 
należ ich kształcić. Stając się cennym 
źródłem informacji, zyskasz wyjątkowe 
zaufanie, na które inne firmy nie mogą 
liczyć. Państwa pacjenci zrozumieją 
znaczenie utrzymywania zdrowej 
skóry, a co za tym idzie - pozostaną 
wiernymi klientami.

 � Wysoka rentowność zabiegów. 
Szybki zwrot inwestycji

 � Natychmiastowe efekty przyciągają 
nowych klientów

 � Edukacja klienta skutkuje zatrzymaniem 
w obszarze naszych usług. 

 � Nowi klienci = 
rosnące zyski

“HydraFacial MD® wywołuje znaczną zmianę 

w wyglądzie już po pierwszym zabiegu. Nasi klienci 

go uwielbiają, my zresztą również. Koszty poniesione 

na zakup urządzenia zwróciły się już  

po 60 dniach!” 
Michelle Kelthy, dyrektor spa 
RITZ-CARLTON | NAPLES, FL
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PRODUKTY 
DETALICZNE 

CO 1-2 
MIESIĄCE

ZASTRZYKI 
CO 3 

MIESIĄCE

WYPEŁNIACZE 
CO 6-12  

MIESIĘCY

LASER / IPL 
CO  

1-5 LAT
ZABIEGI 

CHIRURGICZNE 

CO KILKA  
LAT

HydraFacial MD®
ZABIEGI RAZ W MIESIĄCU

POWRACAJĄCY KLIENCI
WIĘKSZY ZYSK

NIE KAŻDY POTRZEBUJE ZABIEGU, 
ALE KAŻDY CHCE MIEĆ  
ZDROWĄ SKÓRĘ

Zabieg HydraFacial MD® jest osiągalny 
finansowo dla klientów, gwarantuje 
natychmiastowe i długotrwałe efekty, co 
sprawia, że będą regularnie powracali. 

Dlatego też HydraFacial MD® stanie 
się centralnym punktem Państwa 
działalności, dając możliwość połączenia 
wszystkich dodatkowych usług i 
generowania znacznych przychodów.
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= PUNKT CENTRALNY

Dr. John Diaz MD, FACS
BEVERLY HILLS, CA

na kolejnych zabiegach, ale wykazują 
“HydraFacial M

D® to wspaniały 

sposób na pozyskanie powracając
ych 

pacjentów. Nie tylko pojawiają się o
ni 

również zainteresowanie naszymi 

innymi usługami.”

Edge Systems LLC 11edgeforlife.com10



W
yjątkow

a technologia: H
ydraFacial M

D
®

  
O

 N
A

S
 

Dr. Howard Sobel, prowadzący dermatolog, 
chirurg-dermatolog
LENOX HILL HOSPITAL | NOWY JORK, NY

“Uwielbiam technologię HydraFacial MD®. 

To idealny sposób na odmłodzenie cery, 

który pomaga w problemach związanych z 

trądzikiem i starzeniem skóry. Zawsze 

polecam ten zabieg moim pacjentom.”  

Opatentowany system Vortex-Fusion® sprawia, że HydraFacial MD® wyróżnia się na 
tle innych zabiegów resurfacingu.

Strona techniczna

 � Ergonomicznie zaprojektowana głowica umożliwia kontrolę nad wprowadzanym 
serum i jego dozowaniem.

 � Szeroki wybór ustawień próżni Vortex-Fusion® pozwala dostosować się do każdego 
rodzaju skóry.

 � Unikalne, opatentowane końcówki HydroPeel® gwarantują równomierną, stałą 
eksfoliację.

 � Dodatkowe moduły (m.in. światłoterapia – LED / światło niebieskie i czerwone), 
mechaniczny drenaż limfatyczny) dodaje różnorodność, podnosi wartość i przynosi 
korzyści

Zaawansowane 

dostarczanie substancji 

aktywnych

Końcówki HydraFacial MD® HydroPeel®

Opatentowany spiralny 

kształt z wieloma 

abrazyjnymi krawędziami

Opatentowana 

i zastrzeżona 

technologia Vortex
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VORTEX-
PEEL™  
Delikatny peeling kwasowy GlySal™ 
pomaga usunąć zanieczyszczenia, 
zalegajace w porach bez podrażnień 
naskórka.

VORTEX- 
EXFOLIATION™   
Serum Active-4™  usuwa martwe komórki 
naskórka, odblokowując pory i ujścia 
gruczołów łojowych.

VORTEX- 
EXTRACTION™   
Bezbolesna, automatyczna ekstrakcja 

za pomocą próżni oraz serum Be-

ta-HD™, w celu dogłębnego oczyszc-

zenia porów skóry i jej regeneracji. 

6  KROKÓW  DO   ZDROWEJ  SKÓRY
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iologia połączona z technologią, czyli H
ydraFacial M

D
®

VORTEX- 
BOOST™    
Ukierunkowane rozwiązania skierowane 

na konkretne problemy skóry i wybrane 

cele pielęgnacyjne.

VORTEX- 
FUSION®
Serum Antiox+™ odżywia i ochrania 

skórę antyoksydantami, peptydami i 

kwasem hialuronowym.

EXTEND & 
PROTECT
Seria kosmetyków do stosowania w 

domu Daily Essentials™ - stanowi część 

zabiegu, utrwalająca i poprawiająca efek-

ty poprzez odpowiednie nawilżenie oraz 

dostarczanie odżywczych składników. 
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HydraFacial MD® 

Rzeczywiste wyniki
Wyniki terapii HydraFacial MD® wykazują natychmiastowe i długotrwałe korzyści 
dla skóry, które można zauważyć i poczuć. Zamieszczone tutaj niewyretuszowane 
zdjęcie pokazują osoby, które poddały się serii zabiegów HydraFacial MD®. Ukazują 
one zdolność do zdecydowanej poprawy nawilżenia skóry, pomagając jednocześnie 
wyeliminować drobne zmarszczki, hiperpigmentację, przetłuszczenie oraz 
przekrwienie a nawet redukcję zmarszczek w fałdach nosowo-wargowych.

DROBNE ZMARSZCZKI

1 MIESIĄC 
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HIPERPIGMENTACJA

4 ZABIEGI
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FAŁDY NOSOWO- 
WARGOWE

5 ZABIEGÓW 
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PRZETŁUSZCZONA I  
PRZEKRWIONA SKÓRA

1 ZABIEG  
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CYFROWE OBRAZOWANIE UV 
(Pokazuje poprawę nawilżenia 2 dni po zabiegu)

OBRAZOWANIE POLARYZOWANE 
(Pokazuje redukcję hiperpigmentacji i zaczerwienienia)

1 ZABIEG3 ZABIEGI 

(GODZINA PO WYKONANIU ZABIEGU)

(PONAD 2 MIESIĄCE)
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Mój czas.Moje życie .

Wierzymy we wspólną wizję, ten sam cel i wartości, dlatego skrupulat-
nie pracujemy nad stworzeniem spójnego wizerunku marki. Korzysta-
jąc z public relations, reklamy cyfrowej i drukowanej, inwestujemy 
w promocję marki HydraFacial MD®. W ramach wsparcia dla Państwa 
działalności, gwarantujemy również efektywną cenowo strategię mar-
ketingową oraz uaktualniane na bieżąco materiały, które wprowadzą w 
życie HydraFacial MD® w Państwa firmie.

Materiały promocyjne, wsparcie personelu oraz adresowane dla Państ-
wa firmy innowacyjne szkolenie pomoże pozyskać nowych klientów 
oraz wzbudzić zainteresowanie tych dotychczasowych. By przygotować 
Państwa na odniesienie sukcesu, gwarantujemy drukowane i dostępne 
w Internecie materiały promocyjne, strategie biznesowe oraz infor-
macje na temat obecnych tendencji, jak również szans reklamowych i 
prasowych.

 � Program SpaLand “The Skin Health for Life™” 

 � Consulting , wsparcie marketingowe 

 � Coaching dla menedżerów i personelu  

 � Materiały pomocnicze w sprzedaży zabiegów i kosmetyków

 � Okresowe promocje i materiały marketingowe 
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Marketing i  
Public Relations

M
arketing i P

R

 � Moja skóra.™
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17 uzyskanych patentów w USA i 
na całym świecie, kolejne 13 w planach.

Współpraca z zespołem doradców 
złożonym z lekarzy, pielęgniarek i 
kosmetyczek, w celu wypracowania 
zaawansowanych formuł i rozwiązań 
technicznych.

Nasi uznani chemicy rozwijają 
rozwiązania o wysokiej skuteczności, 
kompatybilne z naszymi urządzeniami.

Najnowocześniejsze programy 
projektowania inżynieryjnego oraz 
najnowsze oprogramowanie umożliwiają 
nam szybko reagować na nieustannie 
rozwijającą się sytuację na rynku.

OBSŁUGA  
KLIENTA
Zapewniamy swoim Klientom wsparcie 
serwisowe od strony technicznej jak i 
biznesowej.

Wysoko wykwalifikowana pomoc techniczna 
sprawia, że przekraczamy wymagania 
rynkowe.

MADE IN
USA

Edge Systems, zakład produkcyjny 
posiadający certyfikaty FDA i ISO 13485, 
jest dumny z nieustannej produkcji 
urządzeń wysokiej jakości, które 
przed dopuszczeniem do dystrybucji 
przechodzą rygorystyczne testy.

 
Produkcja jest zgodna z 
międzynarodowymi normami oraz 
standardami wymaganymi na terenie 
USA m.in. CE, UL oraz CSA.

FUNKCJONUJE  
A RYNKU OD  

2006 ROKU
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MIĘDZYNARODOWA 
DYSTRYBUCJA

Nasz Dział Kontaktów Międzynarodowych 
specjalizuje się w handlu oraz prawie handlowym 
czuwając nad tym, by nasze produkty były zgodne 
z międzynarodowymi standardami i posiadały 
odpowiednie certyfikaty.

Zyskaliśmy popularność już w 75 krajach i 
wciąż rozwijamy strefę naszych wpływów.

OSIĄGNIĘCIA 
NAUKOWE

WYŁĄCZNY 
DYSTRYBUTOR 
HYDRAFACIAL MD® 
OD 2009 ROKU

NAJLEPSZY DYSTRYBUTOR HYDRAFACIAL MD®  
W LATACH 2010-2013 NA ŚWIECIE  
(EUROPA WSCHODNIA, KRAJE  
BAŁTYCKIE, POLSKA)

OD 2015 ROKU DYSTRYBUTOR  
TECHNOLOGII HYDRAFACIAL MD®  
WE FRANCJI I WŁOSZECH
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W
yróżnienia

Najlepszy za
bieg 

Materiały telewizyjne
pielęgn

acyjny w  

gabinecie 

Prasa i wyróżnienia  Główni partnerzy handlowi 
oraz nagrody branżowe

Dr. Howard Sobel 

Dr. Martin Zaiac 

Dr. Zein Obagi 

Dr. Jon Turk

Dr. Grant Stevens 

Dr. David Holcomb

Dr. Barry DiBernardo 

Dr. Dean Johnston

Dr. John Smoot 

Dr. Lawrence Broder 

Dr. Derek Jones 

Dr. John Diaz

Lekarze 

Hotele, 
 

kliniki,  

salony

2015

Nagrod
y 

branżowe   

kosm
etycz

nym 
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Zdrowa skóra.
Zdrowy biznes.

hydrafacial.pl  |  tel.: +48 22 830 09 

HydraFacial, HydraFacial MD, HydroPeel, UV Smart, Britenol and Vortex-Fusion are registered trademarks of Edge Systems LLC. Vortex-Exfoliation, Vortex-Peel, Vortex-Extraction, Vortex-Boost, 
Daily Essentials, Edge For Life, Skin Health For Life, My Life. My Time. My Skin., Activ-4, Beta-HD, GlySal, Antiox +, and DermaBuilder are trademarks of Edge Systems LLC. This product and 
its use are covered by one or more U.S. and International patents. Patent info: www.edgeforlife.com/patents. Other U.S. and foreign patents pending. This product sold is subject to a license 
to use the IPRs only in conjunction with original Edge Systems LLC products. Use of Edge Systems LLC products together with non-original Edge Systems LLC products, including but not 
limited to treatment media, serums and solutions is a breach of the license - to only use any Edge Systems LLC device together with original Edge Systems LLC products - and constitutes an 
infringement of IPRs. Copyright© 2015 Edge Systems LLC. All rights reserved.                                   
       

SPA LAND SP. Z O.O. –  
wyłączny dystrybutor  
HYDRAFACIAL MD®  
w Polsce.

UL. NOWOGRODZKA 50 LOK. 518
00-950 WARSZAWA

E-mail: info@hydrafacial.pl 


