
Składniki aktywne:

                                         zwiększa nawilżenie skóry i ilość akwaporyn w kanałach białkowych,

uznawanych za wewnętrzny nawilżacz komórek, minimalizuje transepidermalną ucieczkę
wody (TEWL)

                        dostarcza niezbędnych przeciwutleniaczy, chroni przed stanami zapalnymi,
reaktywnymi formami tlenu i rozjaśnia przebarwienia.

                                          mieszanka różnych form kwasu hialuronowego zaprojektowana w
celu maksymalizacji nawilżania i dostarczenia aktywnych składników .

Składniki:

Woda, gliceryna, glikol butylenowy, propanodiol, hialuronian sodu, kwas hialuronowy,

ekstrakt z owocu arbuza, Aminopropyl Ascorbyl Phosphate, heksapeptyd acetylowy-37,

ekstrakt z jabłka , ekstrakt z soczewicy, sól sodowa PCA, mleczan sodu, glikol pentylenowy,

etyloheksylogliceryna, Phe-noxyethanol.

ProTec Plus Booster dla HydraFacial

Nawilżanie | Ujędrnianie | Ochrona

natychmiastowo nawilża i wygładza drobne linie i
zmarszczki
chroni przed działaniem wolnych rodników
zmniejsza widoczne oznaki zaczerwienienia
idealny do programu «Red Carpet» 

Korzyści:

      (“Przed wielkim wyściem”)

Charakterystyka:

HydraFacial ProTec Plus dostarcza skórze
maksymalne nawilżanie, ochronę i natychmiastowe
spłycenie drobnych linii i zmarszczek. Serum
dostarcza 6 różnych form kwasu hialuronowego i
naturalne składniki roślinne, które zapewniają
nawilżanie skóry w 15 minut.

Sposób użycia:

Używaj zgodnie z zaleceniami. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Serum w ampułkach 
po 9 ml

 (tylko do użytku profesjonalnego)

PEPTYD DIFFUPORINE:

BRIGHTENYL :

KWAS HIALURONOWY: 



Składniki:

Woda, olus (roślinny), masło kakaowe Theobroma, gliceryna, skwalan, Trójgliceryd
kaprylowo-kaprynowy, poliakrylan sodu, Cera Alba (wosk pszczeli), ekstrakt z owocu
arbuza, alantoina, hydroksyetylopiperazyna, kwas etanosulfonowy, sól sodowa, pantenol,
Hydroxypropyl Cyclodextrin, Palmitoyl Tripeptide-38,  ekstrakt z jabłka, ekstrakt z soczewicy,

mleczko pszczele, Behenyl Behenate, Tribehenin, Tocopheryl Acetate,octan sodu, mleczan
sodu, glikol kaprylowy, glikol heksylenowy, phenoxyethanol, Tetrasodium EDTA.

Składniki aktywne:

                       natychmiast zwiększa nawilżenie skóry i zmniejsza podrażnienia.

                                                    wygładza zmarszczki od wewnątrz poprzez odbudowę skóry,

szczególnie na czole i wokół oczu (udowodniono klinicznie)

                         silny przeciwutleniacz, który chroni błonę komórkową przed działaniem
wolnych rodników
                       chroni i łagodzi, nadaje skórze zdrowego blasku.

Radiance

Krem nawilżający i odmładzający

natychmiastowo zwiększa nawilżenie skóry
zmniejsza stany zapalne
ma działanie antyoksydacyjne 

Korzyści:

Charakterystyka:

Ten luksusowy krem nawilżający ma na celu
natychmiastowe nawilżenie i ochronę skóry przed
działaniem czynników zewnętrznych, jednocześnie
redukując widoczne oznaki starzenia dzięki unikalnej
technologii zawierającej składniki
przeciwstarzeniowe.

Sposób użycia:

Stosuj rano i wieczorem po zastosowaniu serum odnawiającego skórę Recharge
Energizing Renewal Serum, nałóż krem nawilżający Age Defying Hydrator na twarz i szyję.

15 ml

ACQUACEL :

PEPTYD MATRIXIL SYNTHE 6 :

WITAMINA E : 

Typ skóry:

Dla każdego typu skóry.

SQUALENE : 



Składniki:

Sodium Methyl 2-Sulfolaurate, Disodium 2-Sulfolaurate, Sodium Lauryl Sulfoacetate, woda,

Cocamidopropyl Betaine, wosk pszczeli, Oleyldimethylbenzylammonium Chloride, gliceryna,

guma ksantanowa, glikol kaprylowy, glikol heksylenowy,Methylisothiazolinone, Fragrance.

delikatnie złuszcza, pozostawiając jędrną i gładką skórę
naturalnie wchłania nadmiar sebum i jednocześnie nawilża 
ma przyjemny zapach, zawiera opatentowane mikrokulki organicznego wosku
pszczelego 
wystarczająco delikatny do stosowania dwa razy dziennie

Korzyści:

Korzyści

Organiczny wosk pszczeli

Cocomidopropyl betaine 

Łagodny środek oczyszczający,
dopasowany do wartości pH skóry,
zawierający składniki spieniające i
dający przyjemne uczucie gładkiej
skóry po zastosowaniu

Delikatnie złuszcza skórę
pochłaniając nadmiar sebum

Środek spieniający pochodzący z
rafinowanego oleju kokosowego,
delikatny i biodegradowalny

Mikrozłuszczający żel oczyszczający z

miodem

Charakterystyka:

Opatentowane mikrokuleczki  z naturalnego wosku
pszczelego delikatnie oczyszczają i złuszczają skórę
jednocześnie pochłaniając nadmiar sebum.

Sposób użycia:

Niewielką ilość żelu nałóż opuszkami palców na twarz. Delikatnie spień, a następnie spłukaj.
Osusz twarz i nałóż serum Reversal z witaminą C.

236 ml
 Do użytku profesjonalnego - 472 ml

Typ skóry:

Dla każdego typu skóry, w szczególności tłustej i
mieszanej lub wymagającej dodatkowego złuszczania.

Stepan Mild PCL (Sodium
Methyl 2-Sulfolau- rate,
Disodium 2-Sulfolaurate,
Sodium Lauryl Sulfoacetate) 

Składniki aktywne



Składniki:

Woda, PEG/PPG-8/3 Laurate, Serycyna, Condrus Crispus (Karagen), hydrolizowany ekstrakt z
Chrzęścicy Kędzierzawej, hialuronian sodu, bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG 16/16 Dimethicone, Triglicerydy
kwasu kaprylowego i kaprynowego, Polysorbate 20, pantenol, alantoina, ekstrakt z korzenia lukrecji,
ekstrakt z wiązu śliskiego, sok owocowy Vaccinium angustifolium (borówka), ekstrakt z liści Camellia
Simensis (biała herbata), ekstrakt z kwiatów malwy niebieskiej, ekstrakt z miodu, ekstrakt z kwiatów
Tilia Americana (lipy), glikol butylenowy, Sodium Acrylates Copolymer, lecytyna, glikol kaprylowy,

Phenoxyethanol, glikol heksylenowy, Disodium EDTA.

Ekstrakt z białej 
herbaty

Hialuronian sodu i wyciąg z roślin morskich poprawiają teksturę skóry i
wiąży duże ilości wody. W efekcie ogranicza TEWL, czyli
transepidermalną utratę wody i zapewnia odpowiednie nawilżenie.

Naturalny składnik z grupy skleroprotein, który zwiększa działanie
nawilżające, zmniejsza transepidermalną utratę wody, wygładza skórę
i czyni ją jedwabiście gładką.

Ekstrakt z miodu Równoważy nawilżenie, pozostawiając skórę miękką i elastyczną

Ekstrakt z korzenia 
lukrecji

Ekstrakt z kwiatów lipy Zawiera duże ilości flawonoidów, które zmniejszają stany zapalne

Ekstrakt ze śliskiego 
wiązu

Korzyści

Zawiera silne przeciwutleniacze na bazie antocyjanów

Zawiera silne antyoksydanty

Nawilżająca mgiełka z jagodami i białą

herbatą

Charakterystyka:

Ma działanie nawilżające i odżywcze, chroni skórę
dzięki kompleksowi silnych antyoksydantów

118 ml

Typ skóry:

Dla każdego typu skóry, szczególnie do skóry
odwodnionej, suchej

Ma działanie nawilżające oraz ochronne.

Może być używany przez cały dzień.

Korzyści:

Ekstrakt borówki 
amerykańskiej

Składniki aktywne

Ekstrakt z Chrzęścicy 
Kędzierzawej

Serycyna

Ma działanie rozjaśniające

Ma właściwości łagodzące, odżywcze i ochronne

Sposób użycia:

Po oczyszczeniu twarzy zamknij oczy i lekko rozpyl mgiełkę. Można stosować przez cały dzień, aby
zapewnić dodatkowe nawilżenie i nasycenie skóry antyoksydantami.

Ekstrakt z kwiatu
malwy niebieskiej

Zawiera złożony polisacharyd o doskonałych właściwościach
nawilżających



Składniki:

Woda, gliceryna, propanodiol, palmitoilo tripeptyd-38, hydroksypropylocyklodekstryna,

metyloglukozyd fosforan proliny i lizyny, kompleks miedzi, glutamyloamidoetyloimidazol,
N-prolilo palmitoilo tripeptyd-56, octan pentyloblicylenu, hydroksyetyloceluloza, kwas
sorbinobicylenu, kwas metylobicelulozy, glikol kaprylowy

Składniki aktywne:

                                              peptyd, który optymalizuje fizjologiczną aktywność skóry,

poprawia pracę komórek, chroni skórę przed działaniem wolnych rodników
                        Bezinjekcyjny wypełniacz zmarszczek, który stymuluje odnowę kolagenu
typu III, zwanego kolagenem młodości, tropokolagenu oraz elastyny, przywraca skórze
gęstość i jędrność           
                                                            zwiększa energię komórkową, głównym działaniem
tego peptydu jest stymulowanie produkcji włókien kolagenowych, które stanowią
rusztowanie naszej skóry. powoduje spłycenie głębokich zmarszczek. Ponadto
stosowanie tego bioaktywnego aminokwasu sprawia, że skóra staje się bardziej
odporna na różnego rodzaju odkształcenia skóry, związane z jej marszczeniem.

Odbudowa - Naprawa - Odnowa 

Redukuje drobne linie i zmarszczki
Przywraca skórze zdrowy koloryt 
Odbudowuje skórę od wewnątrz 
Zmniejsza oznaki zmęczenia skóry 
Zwiększa ekspresję witaminy D.

Korzyści:

Charakterystyka:

HydraFacial Chrono-Peptide Booster to serum
przeznaczone do intensywnej odbudowy, naprawy i
odnowy skóry. Serum redukuje pojawienie się
drobnych linii i zmarszczek oraz nadaje skórze
zdrowy koloryt i blask.

Sposób użycia:

Używaj zgodnie z zaleceniami. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Serum w ampułkach 
po 9 ml

 (tylko do użytku profesjonalnego)

PEPTYD CHRONOCYKLINY

NEODERMYL:

PEPTYD MATRIXYL MORPHOMICS:

Chrono-Peptide Booster dla HydraFacial 

PEPTYD MATRIXYL SYNTHE’6:                                                     Udowodniono klinicznie, że wygładza zmarszczki od
wewnątrz i napina skórę poprzez jej odbudowę, widocznie zmniejsza „kurze łapki” oraz
zmarszczki na czole, stymuluje on 6 głównych składników budulcowych skóry, jak również
wpływa później na dojrzewanie i stabilizację włokien.

™ 



Składniki:

Woda, propandiol, hialuronian sodu, octan N-propolilo-palmitoilotripeptydu-56, fosforan
metyloglukozydu proliny i lizyny, kompleks miedzi, glutamyloamidoetyloimidazol, glikol
pentylenowy, kwas sorbinowy, etyloheksylogliceryna, fenoksyetanol.

Składniki aktywne:

                              klinicznie udowodniono zmniejszenie głębokości zmarszczek
spowodowanych skurczem mięśni                      
                         bezinjekcyjny wypełniacz zmarszczek, który stymuluje odnowę kolagenu
typu III, zwanego kolagenem młodości, tropokolagenu oraz elastyny, zwiększa gęstość i
jędrność skóry
                                                            zwiększa energię komórkową i skórną, głównym
działaniem tego peptydu jest stymulowanie produkcji włókien kolagenowych, które
stanowią rusztowanie naszej skóry. powoduje spłycenie głębokich zmarszczek. Ponadto
stosowanie tego bioaktywnego aminokwasu sprawia, że skóra staje się bardziej odporna
na różnego rodzaju odkształcenia skóry, związane z jej marszczeniem.

Serum Odnawiające Skórę

Poprawia wygląd zmęczonej skóry
Redukuje drobne linie i zmarszczki 
„Bezigłowy” wypełniacz z kolagenu i elastyny
Zwiększa ekspresję witaminy D.

Korzyści:

Charakterystyka:

Przywraca skórze energię i poprawia wygląd
starzejącej się skóry dzięki zaawansowanej
technologii rewolucyjnych peptydów

Sposób użycia:

Stosuj rano i wieczorem po stosowaniu sprayu, nanieś 3-4 krople serum i rozprowadź na
twarzy i szyi.

(15 ml)  

PEPTYD SNAP 8:

NEODERMYL:

PEPTYD MATRIXYL MORPHEMICS:

Recharge Serum

                                                
                                                peptyd, który optymalizuje fizjologiczną aktywność skóry,

poprawia pracę komórek, chroni skórę przed działaniem wolnych rodników
PEPTYD CHRONOCYKLINY:

Dla każdego typu skóry

Typ skóry:



Twoi pacjenci mogą podtrzymywać efekty zabiegu HydraFacial, dzięki jednemu z
partnerskich systemów pielęgnacji skóry:

• Vital Defense System (Zestaw zawiera ProTec Plus Booster)

• Skin Energizing System (Zestaw zawiera Chrono-Peptide Booster)

Wyprodukowano przez CIRCADIA

 specjalnie dla HydraFacial

Chroni skórę przed działaniem
wolnych rodników
Zapewnia optymalne nawilżenie
Zmniejsza widoczne zaczerwienienia

Nasza współpraca z Circadia   przyniosła dwa nowe boostery do wyboru, które
pomagają dostosować zabieg HydraFacial indywidualnie do potrzeb pacjenta

HydraFacial ProTec Plus Booster HydraFacial Chrono-Peptide Booster

Zmniejsza widoczność drobnych
linii i zmarszczek
Odbudowuje skórę od wewnątrz
Przywraca skórze zdrowy koloryt 

®

®

™ 



Wyprodukowano przez CIRCADIA

 specjalnie dla HydraFacial

Idealne połączenie nauki i natury

Opatentowana technologia HydraFacial™ łączy się z
innowacyjną nauką o skórze

®

™ 



Wyprodukowano przez CIRCADIA

 specjalnie dla HydraFacial

Opatentowana technologia HydraFaciaL    łączy się z 
 nowoczesną nauką o skórze marki Circadia.

HydraFacial wykorzystuje opatentowaną technologię wieloetapowego
oczyszczania, ekstrakcji zaskórników, nawilżenia i liftingu skóry. 
Circadia w połączeniu z unikalną koncepcją w zakresie zdrowia skóry, polegającą
na optymalizacji rytmów dobowych  „Ochrona skóry w ciągu dnia i odnowa w
nocy”. To potężne połączenie zapewnia najlepsze efekty w transformacji skóry.

HydraFacial Chrono-Peptide Booster to potężne serum przeznaczone do
odbudowy, naprawy i odnowy skóry. Ten potężny booster odbudowuje macierz
skóry, redukuje pojawienie się drobnych linii i zmarszczek oraz nadaje skórze
zdrowy koloryt i blask.

HydraFacial ProTec Plus Booster zapewnia maksymalne nawilżenie, ochronę i
natychmiastowe spłycenie drobnych linii i zmarszczek. Serum dostarcza 6
różnych form kwasu hialuronowego i naturalne składniki roślinne, które
zapewniają nawilżanie skóry w 15 minut.

PROFESJONALNE ZABIEGI 

HydraFacial Chrono-Peptide Booster
Booster HydraFacial ProTec Plus

PIELĘGNACJA DOMOWA

Zestaw Skin Energizing System z boosterem Chrono-Peptide 
Zestaw Vital Defense System with ProTec Plus Booster 

®

™ 

™ 


