
Wskazania:

-skóra zmęczona, zniszczona, odwodniona, z widocznym

spadkiem napięcia i elastyczności

- skóra szara, pozbawiona blasku i świeżości

Korzyści:

- bezinwazyjny wypełniacz

- dwutorowe  odbudowanie skóry (od wewnątrz i od zewnątrz)

- zwiększona ekspresja witaminy D

- zwielokrotnione nawilżenie i regeneracja

PROTOKOŁY PROCEDUR HYDRAFACIAL®
PRZY UŻYCIU CHRONO-PEPTIDE BOOSTER ®

Koszt jednej procedury może się różnić w zależności od

doświadczenia specjalisty. W przypadku specjalistów, którzy dopiero

zaczynają pracę z technologią, zużycie boostera

 jest zwykle większe. 

Pozwala szybko (w zaledwie 30 minut!) wyeliminować skutki stresu i zmęczenia.

 Idealny dla skóry zmęczonej, odwodnionej, po ekspozycjach słonecznych.

Oczyszczanie,

demakijaż

Nawilżenie

2 razy

Zakończenie

i ochrona

Złuszczanie

Ekstrakcja

Regeneracja

- -

-

9,93 zł

12,10 zł

34,68 zł

9,93 zł

5 ml 8,20zł

2

RED CARPET - PRZED WIELKIM WYJŚCIEM

Czas trwania zabiegu:           38 minut

Całkowita ilość zabiegów:     dowolna

Zużyte 

preparaty/materiały

Ilość 

zużycia

Żel do demakijażu

Activ TM Cleanser

Czas 

min

Koszty 

zabiegowe

5

10

15

3

3

Końcówka klasyczna

Activ-4® Serum

Końcówka do ekstrakcji

Serum Beta-HD®

Końcówka przezroczysta

Chrono-Peptide

Booster

Końcówka przezroczysta

Serum Antiox + ®

1,2 ml
7 zabiegów

-

Etap

2 pompki 0,92 zł

1 szt. 9,93 zł

10ml 12,10 zł

1 szt.

10 ml

1 szt.

Obowiązkowe
zastosowanie kremu

nawilżającego i ochrony SPF



Wskazania:

-skóra zmęczona, zniszczona, odwodniona, z widocznym

spadkiem napięcia i elastyczności

- skóra szara, pozbawiona blasku i świeżości

Korzyści:

- bezinwazyjny wypełniacz

- dwutorowe  odbudowanie skóry (od wewnątrz i od zewnątrz)

- zwiększona ekspresja witaminy D

- zwielokrotniane nawilżenie i regeneracja

- zalecany jako etap przygotowawczy do zabiegów tj,:mezoterapia,

botox, wypełniacze, laseroterapia, peelingi chemiczne , HIFU

Zwiększa regenerację po zabiegach iniekcyjnych i rekonwalescencję po

zabiegach laserowych, pomagając zachować rezultaty przez dłuższy czas. 

Jest zalecany jako etap przygotowawczy przed wyżej wymienionymi

zabiegami.

Oczyszczanie,

demakijaż

Złuszczanie

Peeling kwasowy

Ekstrakcja

Regeneracja

Nawilżenie

2 razy

LETNIE OCZYSZCZANIE

Czas trwania zabiegu:          41 minut

Całkowita ilość zabiegów:    6-10

Czas 

min

Zużyte 

preparaty/materiały

Ilość 

zużycia

2

Żel do demakijażu

Activ TM Cleanser

Obowiązkowe
zastosowanie kremu

nawilżającego i ochrony SPF

Koszty 

zabiegowe

3

15

3

Końcówka klasyczna

Activ-4® Serum

Końcówka do ekstrakcji

Serum Beta-HD®

Końcówka przezroczysta

Końcówka przezroczysta

Serum Antiox + ®

1,2 ml
7 zabiegów

-

12,10 zł

9,93 zł

34,68 zł

8,20zł

Etap

5

10

-

2 pompki 0,92 zł

1 szt. 9,93 zł

10ml 12,10 zł

1 szt. 9,93 zł

10 ml

1 szt.

5 ml

Zakończenie

i ochrona

- -

3

Peeling GlySal 7,5%
1,8 ml

5 zabiegów
17,39 zł

Chrono-Peptide

Booster



Wskazania:

- skóra mieszana/ tłusta , z widocznymi rozszerzonymi

 porami

- zmiany potrądzikowe

- trądzik I i II stopnia-skóra zmęczona, zniszczona,

odwodniona, z widocznym spadkiem napięcia i elastyczności

- skóra szara, pozbawiona blasku i świeżości

Korzyści:

- dwutorowe  odbudowanie skóry (od wewnątrz i od

zewnątrz)

- zwiększona ekspresja witaminy D

- zwielokrotniane nawilżenie i regeneracja

Pozwala bezboleśnie pozbyć się problemów skórnych. Program łączy w

sobie usuwanie zaskórników,łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie

porów, leczenie skóry za pomocą serum i terapii światłem LED.

Oczyszczanie,

demakijaż

Złuszczanie

Peeling

kwasowy

Ekstrakcja

Regeneracja

Nawilżenie

2 razy

MEDYCZNE OCZYSZCZANIE

Czas trwania zabiegu:          58 minut

Całkowita ilość zabiegów:    6-10

Czas 

min

Zużyte 

preparaty/materiały

Ilość 

zużycia

2

Żel do demakijażu

Activ TM Cleanser

Obowiązkowe zastosowanie
kremu

nawilżającego i ochrony SPF

Koszty 

zabiegowe

10

15

3

Końcówka klasyczna/

bursztynowa/fioletowa

Activ-4® Serum

Końcówka do ekstrakcji

Serum Beta-HD®

Końcówka przezroczysta
Chrono-Peptide

Booster

Końcówka przezroczysta

Serum Antiox + ®

1,2 ml
7 zabiegów

-

12,10 zł

9,93 zł

34,68 zł

8,20zł

Etap

5

10

-

2 pompki 0,92 zł

1 szt. 9,93 zł

10ml 12,10 zł

1 szt. 9,93 zł

10 ml

1 szt.

5 ml

Zakończenie

i ochrona

- -

3

Peeling GlySal
15%/30%

1,8 ml
5 zabiegów

Końcówka do ekstrakcji - -

Terapia LED

 światłem

niebieskim

---10

17,73 zł/18,59 zł



Wskazania:

-skóra zmęczona, zniszczona, odwodniona, z widocznym

spadkiem napięcia i elastyczności

-  do każdego rodzaju skóry

- fotostarzenie

- skóra szara, pozbawiona blasku i świeżości

Korzyści:

- bezinwazyjny wypełniacz

- dwutorowe  odbudowanie skóry (od wewnątrz i od

zewnątrz)

- zwiększona ekspresja witaminy D

- zwielokrotnione nawilżenie i regeneracja

Jest dedykowany do każdego rodzaju skóry (w tym cienkiej i wrażliwej) , dla

kobiet w ciąży (po II trymestrze) i w okresie laktacji.

Oczyszczanie,

demakijaż

Złuszczanie

Regeneracja

Nawilżenie

2 razy

HOLLYWOODZKIE ODŚWIEŻANIE

Czas trwania zabiegu:          38 minut

Całkowita ilość zabiegów:    6-10

Czas 

min

Zużyte 

preparaty/materiały

Ilość 

zużycia

2

Żel do demakijażu

Activ TM Cleanser

Obowiązkowe zastosowanie
kremu

nawilżającego i ochrony SPF

Koszty 

zabiegowe

3

Końcówka klasyczna

Activ-4® Serum

Końcówka przezroczysta

Końcówka przezroczysta

Serum Antiox + ®

1,2 ml
7 zabiegów

-

34,68 zł

8,20 zł

Etap

5

10

-

2 pompki 0,92 zł

1 szt. 9,93 zł

10ml 12,10 zł

9,93 zł1 szt.

5 ml

Zakończenie

i ochrona

3

- -

--

15
Maska 

nawilżająca

Maska alginianowa /

kolagenowa

Chrono-Peptide

Booster



Wskazania:

- skóra zanieczyszczona, z duża ilością zaskórników

-  podrażnienia po goleniu

-  skóra zmęczona, zniszczona, odwodniona, z widocznym

spadkiem napięcia i elastyczności

- skóra szara, pozbawiona blasku i świeżości

Korzyści:

- bezinwazyjny wypełniacz

- dwutorowe  odbudowanie skóry (od wewnątrz i od zewnątrz)

- zwiększona ekspresja witaminy D

- zwielokrotniane nawilżenie i regeneracja

Zabieg pozwala usunąć zanieczyszczenia i zaskórniki, 

wyrównać koloryt, zrewitalizować i odmłodzić skórę. 

Daje natychmiastowy rezultat.

Oczyszczanie

skóry

Złuszczanie

Peeling

kwasowy

Ekstrakcja

Regeneracja

Peeling 

diamentowy

PERFECT MAN

Czas trwania zabiegu:          63 minut

Całkowita ilość zabiegów:    4-8

Czas 

min

Zużyte 

preparaty/materiały

Ilość 

zużycia

2

Żel do demakijażu

Activ TM Cleanser

Obowiązkowe zastosowanie
kremu

nawilżającego i ochrony SPF

Koszty 

zabiegowe

10

15

Końcówka klasyczna/

bursztynowa/fioletowa

Activ-4® Serum

Końcówka do ekstrakcji

Serum Beta-HD®

Końcówka przezroczysta

Chrono-Peptide
Booster

Końcówka przezroczysta

Serum Antiox + ®

1,2 ml
7 zabiegów

-

12,10 zł

9,93 zł

34,68 zł

8,20 zł

Etap

5

15

-

2 pompki 0,92zł

1 szt. 9,93 zł

10ml 12,10 zł

1 szt. 9,93 zł

10 ml

1 szt.

5 ml

Zakończenie

i ochrona
- -

3

Peeling GlySal 15%/30%
1,8 ml

5 zabiegów 17,73 zł/18,59 zł

Końcówka do ekstrakcji

Terapia

przeciwutleniająca 

o działaniu

rozjaśniającym

3

Filtr 1 szt. 3,98 zł

10

- -



Zabieg pozwala dogłębnie oczyszcić skórę, pobudzić mikrokrążenie, detoksykację,

wygładzić i spłycić zmarszczki, ochrona przed powstawaniem nowych.

Poprawa elastyczności i napięcia skóry. 

Demakijaż

Złuszczanie

Ekstrakcja

Regeneracja

NEW LIFE FOR SKIN

Czas trwania zabiegu:   38 minut       

Całkowita ilość zabiegów:  4-10 

Czas 

min

Zużyte 

preparaty/materiały

Ilość 

zużycia

2

Żel do demakijażu

Activ TM Cleanser

Obowiązkowe
zastosowanie kremu

nawilżającego i ochrony SPF

Koszty 

zabiegowe

10

15

Końcówka klasyczna

Activ-4® Serum

Serum Beta-HD®

Końcówka przezroczysta

Chrono-Peptide
Booster

Końcówka przezroczysta

Serum Antiox + ®

1,2 ml
7 zabiegów

-

12,10 zł

9,93 zł

34,68 zł

8,20 zł

Etap

5

-

2 pompki 0,92 zł

1 szt. 9,93 zł

10ml 12,10 zł

1 szt. 9,93 zł

10 ml

1 szt.

5 ml

Zakończenie

i ochrona
- -

3

Końcówka do ekstrakcji

Terapia

przeciwutleniająca 

o działaniu

rozjaśniającym

3

Wskazania:

 - skóra zmęczona, szara, pozbawiona blasku, z lekkimi i

widocznymi zmarszczkami

- widoczny spadek elastyczności i napięcia

Korzyści:

- doskonałe przygotowanie do zabiegów łączonych z

medycyną estetyczną lub jako zastępca w formie

beziniekcyjnego wypelniacza.


