
Kod Oszczędność Cena netto bez VAT 23%

ZESTAW.1

ZESTAW.2

PLN 340 PLN 1762/1772/1782

PLN 360 PLN 2042

ZESTAW.3 PLN 460 PLN 2352

Zestaw z peelingami

•  Końcówka klasyczna: 1 opakowanie (15 szt)
•  Końcówka do ekstrakcji: 1  opakowanie (15 szt)
•  Końcówka przezroczysta: 1  opakowanie (15 szt)
•  Activ-4: 1 szt.
•  Beta-HD: 1 szt.
• Glysal 7,5% / GlySal 15% / GlySal 30%  do wyboru 1 opakowanie (6 szt)
•  Antiox+: 1 szt
• Rinseaway: 1 szt

Zestaw regenerujący

•

•

•

•

•

•

•

•

Zestaw nawilżający

•

•

•

•

•

•

•

•

Nazwa

ECONOMY PACK 
Zestaw pakietów zawiera wszystko, czego potrzebujesz do wykonania podstawowej procedury HydraFacial MD®. 

Koszt zestawu jest niższy niż całkowity koszt każdego pojedynczego produktu.

hydrafacial.pl 1 +48 (22) 830 09 29

CENNIK

  
  
  
 
 

 Końcówka klasyczna: 1 opakowanie (15 szt)  
 Końcówka do ekstrakcji: 1  opakowanie (15 szt) 
 Końcówka przezroczysta: 1  opakowanie (15 szt) 
  Activ-4: 1 szt.
   Beta-HD: 1 szt.

 
 

  DermaBuilder™ lub Britenol  do wyboru 1 opakowanie (6 szt)   
   Antiox+: 1 szt.

    Rinseaway: 1 szt.

  Końcówka klasyczna: 1 opakowanie (15 szt)     
  Końcówka do ekstrakcji: 1  opakowanie (15 szt)  
  Końcówka przezroczysta: 1  opakowanie (15 szt) 
  Activ-4: 1 szt.
   Beta-HD: 1 szt.

 

  ReGen™ lub Nasiff Hydraglukan do wyboru  1 opakowanie  (6 szt)  
  Antiox+: 1 szt.

   Rinseaway: 1 szt.



Kod Zdjęcie Ilość opakowań Cena netto bez VAT 23%

Kod Zdjęcie

(237 ml)

OPATENTOWANE SERUM

70137 PLN 289

PLN 289

Nazwa

74275

74462

 Fioletowa końcówka
Bardziej intesywna ekstracja w porównaniu do bursztynowej.
Do cery tłustej, grubej. Stosuje się na 1 etapie z serum Activ-4™ lub Beta-HD™.

PLN 149

PLN 149

PLN 199

FILTRY DO MIKRODERMABRAZJI DIAMENTOWEJ

ANTIOX+™
Unikalny preparat do pielęgnacji skóry z ekskluzywnym kompleksem Perfect Tone™ 
eliminuje przebarwienia, rozjaśnia cerę, nawilża i rewitalizuje.

1 szt.

70140

PLN 389

KOŃCÓWKI HYDROPEEL®
Do zabiegów HydraFacial MD® używamy opatentowanych końcówek HydroPeel® produkowanych według opatentowanej technologii Vortex Fusion®. 
Końcówki mają unikalny kształt, specjalnie zaprojektowany do zabiegów mających na celu osiągnięcie różnych efektów, stosowane z poszczególnymi 
preparatami (serum, kwasy) podczas kolejnych etapów zabiegu. Każda końcówka pakowana jest w specialne blistry i przeznaczona do jednorazowego 
użycia. Powinna być wyrzucona po wykonanym etapie zabiegu. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie pełnej aseptyki i pominięcie etapu sterylizacji.

PLN 149

PLN 149

PLN 149

PLN 149

Przezroczysta końcówka
Punktowa stymulacja skóry, masaż twarzy, nawilżanie, antyoksydacja.

74114

Końcówka do ekstrakcji
Głębokie oczyszczanie (aplikacja z 
BETA – HDTM i GLYSALTM).

1 opakowanie

74112
Klasyczna końcówka
Do wszystkich typów skóry. 
Oczyszczanie i złuszczanie.

1 opakowanie
(15 szt.) PLN 149

Bursztynowa końcówka
Stosowana przy nadmiernej pigmentacji i trądziku, skóra tłusta, z 
rozszerzonymi porami.

74111
1 opakowanie

ACTIV-4™
Oczyszcza, nawilża i rewitalizuje skórę. Złuszczając warstwę rogową naskórka, 
serum przygotowuje skórę do głębszego oczyszczania.

BETA-HD™
Serum jest idealne dla skóry tłustej, mieszanej ze skłonnością do 
występowania trądziku. Ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, 
jednocześnie nawilżające.

Nazwa

70218
Do ciała
Czyszczenie i złuszczanie ciała.

1 szt.
(237 ml)

1 szt.
(237 ml)

70138

RINSEAWAY™
Płyn przeznaczony do oczyszczania urządzeń.

1 szt.
(473 ml)

72068
Wkładka filtrująca (nieścieralna)
Bezkryształowa mikrodermabrazja diamentowa.

1 opakowanie
(50 szt.)

70353
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1 opakowanie

(15 szt.)

(15 szt.)

(15 szt.)

(15 szt.)

1 opakowanie

1 opakowanie
(10 szt.)

Ilość opakowań Cena netto bez VAT 23%

Kod Zdjęcie Nazwa Ilość opakowań Cena netto bez VAT 23%



PLN 1249

PLN 1249

SERUM DO REDUKCJI ZMARSZCZEK I PRZEBARWIEŃ

PEELING CHEMICZNY/ KWASOWY - GLY SAL™

PLN 559

70200

GLYSAL™ 7,5%

Gly 7,5 %, Sal 2%  pH 3-3,5

Łagodnie działające serum jest stosowane jako środek do pielęgnacji cienkiej i wrażliwej skóry
PLN 539

70276

DERMABUILDER™

Unikalne połączenie aktywnych peptydów, koryguje powierzchowne i głębokie 
zmarszczki oraz zapobiega ich powstawaniu. DermaBuilder™ jest skuteczną 
alternatywą dla iniekcji toksyny botulinowej.

BRITENOL®

Serum Britenol® zawiera naturalnie występujące substancje poprawiające stan skóry 
twarzy i rozjaśniające cerę. Serum redukuje i usuwa plamy pigmentacyjne, przywraca 
równowagę skóry

PLN 839

70201

GLYSAL™ 15%

Gly 15 %, Sal 1,5%  pH 3-3,3
Działanie zrównoważone serum stanowi rozwiązanie konkretnych problemów skóry, 
takich jak trądzik i przebarwienia.

PLN 549

70203

GLYSAL™ 30%

Gly 30 %, Sal 1,5%  pH 3-3,3
Intensywnie działające serum, stosowane do redukcji zmarszczek i do pielęgnacji ciała.

PLN 839

70517

NOWOŚĆ | ReGen GF® M-007®
Nowy wzmacniacz czynnika wzrostu HydraFacial ReGen GF z opatentowaną technologią
dostarczania M-007. ReGen GF zawiera unikalną mieszankę peptydów naśladujących 
czynnik wzrostu nowej generacji, które zwiększają produkcję kolagenu i elastyny, leczą 
stany zapalne, przyspieszają naprawę skóry i zapewniają nawilżenie. 

7000018

NOWOŚĆ | NassifMD® Hydraglucan™
Serum opracowane przez markę NassifMD® specjalnie dla HydraFacial®. Unikalna formuła
wzbogacona w kwas hialuronowy, glukan i betainę jest „koktajlem” odżywczym dla każdego
rodzaju skóry.

70367
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Kod Zdjęcie Nazwa Ilość opakowań Cena netto bez VAT 23%

1 opakowanie

(6 szt.)

1 opakowanie

(6 szt.)

(6 szt.)

1 opakowanie

Kod Zdjęcie Nazwa Ilość opakowań Cena netto bez VAT 23%

1 opakowanie

(6 szt.)

1 opakowanie

(6 szt.)

1 opakowanie

(6 szt.)

1 opakowanie

Peelingi z użyciem ampułek GlySal mają delikatne działanie i nie wymagają specialnego przygotowania, ani okresu rekonwalescencji.

NOWOŚĆ | Chrono-peptide booster od Circadia dla HydraFacial®®®
Serum przeznaczone do intensywnej odbudowy, naprawy i odnowy skóry. Serum redukuje 
pojawienie się drobnych linii i zmarszczek oraz nadaje skórze zdrowy koloryt i blask

(6 szt.)

(6 szt.)

1 opakowanie PLN 1249
70463



PLN 839

PLN 139

PLN 139

70481
HYDRAFACIAL PERK LIP 
System pielęgnacyjny dla ust.
Idealne rozwiązanie dla nawilżania i odżywiania ust, leczenia podrażnionej skóry, 
naturalnego efektu powiększania ust. W opakowaniu jest flakonik z preparatem (14 ml).  

PLN 219

PLN 54970371

PUR MOIST™ OIL FREE
Lekka, nietłusta konsystencja intensywnie nawilża i regeneruje skórę, nadaje jej
zdrowy i młodzieńczy wygląd.

1 szt.
(473 ml)

Kosmetyki HYDRAFACIAL MD®
TYLKO DLA APLIKACJI PROFESJONALNEJ

70328

ACTIV™ CLEANSER
Emulsja do demakijażu, stosuje się przed zabiegiem HydraFacial.

1 szt.
(473 ml)

 DAILY ESSENTIALS™ HYDRAFACIAL MD® 

70480

HYDRAFACIAL PERK EYE
System pielęgnacyjny dla obszaru wokół oczu. 
Idealne rozwiązanie dla: redukcji "worków", drenażu obszaru wokół oczu, usunięcia 
obrzęku, przywrócenia skórze jędrności, zmniejszenia cieni pod oczami. W opakowaniu 
jest flakonik z preparatem (14 ml).

7000019

NOWOŚĆ | Zestaw dermokosmetyków NassifMD® Skincare Basics do pielęgnacji w domu
Detox Pads (30 szt.), Serum nawilżające Hydro-Screen® (30 ml),
Serum nawilżające Hydraglucan™ (9 ml), Serum przeciwutleniające na noc, przeciwzmarszczkowy
preparat Night Therapy Antioxidant Serum (30 мl)

1 opakowanie 
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Kod Zdjcie Nazwa

Kod Zdjęcie Nazwa

Ilość opakowań Cena netto bez VAT 23%

Cena netto bez VAT 23%Ilość opakowań

1 szt.

1 szt. 




