PROGRAMY HYDRAFACIAL

2020

SEKCJA OCZYSZCZANIA
OCZYSZCZANIE COMBO
OPIS:
Program Combo jest połączeniem dwóch metod mechanicznego
złuszczania naskórka: mikrodermabrazji i hydradermabrazji w jednym
zabiegu.

EFEKT: Dogłębne, wieloetapowe oczyszczenie skóry, redukcja zaskórników,
bezinwazyjny lifting oraz nawilżenie.
Po zabiegu odczuwalne pobudzenie skóry, napięcie, gładkość i nawilżenie.

ZŁUSZCZANIE: występuje

drobnopłatowe i płatowe.

DLA KOGO: program dedykowany do skór normalnych, mieszanych i tłustych.
Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia.

OKRES WYKONYWANIA:

jesień-zima,

zima-wiosna

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
ramiona;
przedramiona;
plecy;
dłonie

-
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2020

OCZYSZCZENIE COMBO Z KWASEM

OPIS:
Program Combo jest połączeniem dwóch metod mechanicznego
złuszczania naskórka: mikrodermabrazji i hydradermabrazji w jednym
zabiegu.

EFEKT: Wieloetapowe oczyszczenie skóry, redukcja zaskórników, bezinwazyjny
lifting, odżywienie, wzmocnienie skóry oraz dogłębne nawilżenie.
Po zabiegu odczuwalne pobudzenie skóry, napięcie, gładkość i nawilżenie.

ZŁUSZCZANIE:występuje złuszczanie płatowe.

DLA KOGO: program dedykowany do skór normalnych, mieszanych i tłustych z
widocznym spadkiem napięcia skóry.

Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia.

OKRES WYKONYWANIA:

jesień-zima, zima-wiosna

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
ramiona;
przedramiona;
plecy;
dłonie

-
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MEDYCZNE OCZYSZCZENIE PLUS ŚWIATŁOTERAPIA

OPIS:
Program Medyczne Oczyszczanie jest połączeniem dwóch metod
mechanicznego złuszczania naskórka z działaniem peelingu chemicznego:
hydradermabrazji oraz duetu kwasowego HydraFacial – GLYSAL

Proponowane stężenia kwasów: 15% kwasu glikolowego i 1,5% kwasu salicylowego
oraz 30% kwasu glikolowego i 1,5% kwasu salicylowego.

EFEKT: Wieloetapowe oczyszczenie skóry, redukcja zaskórników, oczyszczenie
porów skóry, lifting, odżywienie, wzmocnienie oraz dogłębne nawilżenie.

Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna redukcja/usunięcie
zaskórników, napięcie i odczuwalne przyjemne pobudzenie
skóry. Czas występowania zaczerwienienia zostaje zredukowany działaniem
światła.

ZŁUSZCZANIE: może wystąpić złuszczanie drobnopłatowe

DLA KOGO: program dedykowany do skór normalnych, mieszanych i tłustych
Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia.

OKRES WYKONYWANIA:

jesień-zima, zima-wiosna, wiosna-wczesne lato

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
ramiona;
przedramiona;
plecy;
dłonie

-
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LETNIE OCZYSZCZENIE PLUS ŚWIATŁOTERAPIA

OPIS:
Program Letnie Oczyszczanie jest połączeniem dwóch metod mechanicznego
złuszczania naskórka z działaniem peelingu chemicznego: hydradermabrazji
oraz duetu kwasowego HydraFacial – GLYSAL.

Proponowane stężenia kwasów: 7,5% kwasu glikolowego i 2% kwasu
salicylowego.

EFEKT: Wieloetapowe oczyszczenie skóry, redukcja zaskórników, oczyszczenie
porów skóry, lifting, odżywienie, wzmocnienie skóry oraz dogłębne nawilżenie.

Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna redukcja/usunięcie zaskórników,
napięcie i odczuwalne przyjemne pobudzenie skóry. Czas występowania
zaczerwienienia zostaje zredukowany działaniem światła.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje.

DLA KOGO: program dedykowany do każdego rodzaju skóry

Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia.

OKRES WYKONYWANIA:

cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
ramiona;
przedramiona;
plecy;
dłonie

-
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PERFECT BODY - OCZYSZCZANIE CIAŁA
OPIS:
Program Perfect Body jest połączeniem dwóch metod mechanicznego
złuszczania naskórka z działaniem peelingu chemicznego:

hydradermabrazji

oraz duetu kwasowego HydraFacial – GLYSAL.

Proponowane stężenia kwasów: 30% kwasu glikolowego i 1,5% kwasu
salicylowego.

EFEKT: Wieloetapowe oczyszczenie skóry, redukcja zaskórników, oczyszczenie
porów skóry, zapobieganie powstawaniu

stanów zapalnych, odżywienie oraz

dogłębne nawilżenie.

Skóra po zabiegu jest gładka, widoczna redukcja/usunięcie zaskórników.

ZŁUSZCZANIE: może wystąpić złuszczanie drobnopłatowe..

DLA KOGO: program dedykowany do skór normalnych, mieszanych i tłustych

Dla osób aktywnych, jak również borykających się z problemami trądzikowymi
w obszarze ciała.

Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia.

OKRES WYKONYWANIA:

jesień-zima; zima-wiosna; wiosna-wczesne lato

OBSZAR ZABIEGOWY:
ramiona;
przedramiona;
plecy;
pośladki

-
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SEKCJA LIFTINGUJĄCA I REGENERUJĄCA
NEW LIFE FOR YOUR SKIN
KURACJA PEPTYDOWA – BOOSTER DERMABUILDER
KURACJA BOOSTEREM M-007® Z CZYNNIKAMI WZROSTU

Nowość

KURACJA BOOSTEREM

Nowość

HYDRAGLUCAN

KURACJA PEPTYDOWA – BOOSTER DERMABUILDER - ODMŁODZENIE
OPIS:
Kuracja Peptydowa działanie mechanicznego złuszczania – hydradermabrazji
(przygotowanie skóry do nałożenia substancji aktywnych) z działaniem
wyselekcjonowanych peptydów.

EFEKT: Dogłębne oczyszczenie skóry, pobudzenie mikrokrążenia, detoksykacja ,
wygładzenie i spłycenie zmarszczek, ochrona przed powstawaniem nowych.
Poprawa elastyczności i napięcia skóry. Alternatywa dla toksyny botulinowej lub
przedłużenie jej działania.

Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna redukcja/usunięcie
zaskórników, napięcie i spłycenie zmarszczek.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: program dedykowany dla osób z osłabionym napięciem skóry, brakiem
elastyczności oraz widocznymi oznakami starzenia. Stosowany również w terapiach
przeciwstarzeniowych.
Kobiety, mężczyźni.

OKRES WYKONYWANIA:

cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
dłonie.

-
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KURACJA BOOSTEREM REGEN GF M-007®
Z CZYNNIKAMI WZROSTU
Nowość

OPIS:
Kuracja Regen GF

działanie mechanicznego złuszczania – hydradermabrazji

(przygotowanie skóry do nałożenia substancji aktywnych) z działaniem
bioinżynieryjnych peptydów, produkujących czynniki wzrostu.

EFEKT: Dogłębne oczyszczenie skóry, pobudzenie mikrokrążenia, detoksykacja ,
intensywna regeneracja, wygładzenie i spłycenie zmarszczek. Działanie
przeciwzapalne oraz intensywne nawilżenie. Poprawa elastyczności i napięcia skóry.

Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna redukcja/usunięcie
zaskórników, spłycenie zmarszczek.
Natychmiastowe działanie przeciwzapalne.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: program dedykowany dla osób z osłabionym napięciem skóry,
brakiem elastyczności oraz widocznymi oznakami starzenia, po 35 roku życia.

Kobiety, mężczyźni.

OKRES WYKONYWANIA:

cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
dłonie.

-
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SEKCJA ROZŚWIETLAJĄCA
KURACJA BOOSTEREM BRITENOL – DEPIGMENTACJA
OPIS:
Kuracja rozświetlająco- depigmentująca, działanie mechanicznego złuszczania –
hydradermabrazji

(przygotowanie skóry do nałożenia substancji aktywnych) z

działaniem wyselekcjonowanych składników rozświetlających, rozjaśniających i
uszczelniających naczynia krwionośne.

EFEKT: Dogłębne oczyszczenie skóry, pobudzenie mikrokrążenia, rozświetlenie,
rozjaśnienie zmian pigmentacyjnych z jednoczesnym wzmocnieniem ścian
naczyń krwionośnych
.
Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna redukcja/usunięcie
zaskórników, pełna blasku, promienna i zregenerowana.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: program dedykowany dla osób u których występuje
ziemistość skóry, zmiany pigmentacyjne, brak odżywienia , z widocznymi
pajączkami.

Kobiety, mężczyźni.

OKRES WYKONYWANIA:

cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
ramiona;
przedramiona;
plecy.

-
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KURACJA NASSIFMD – BOOSTER HYDRAGLUCAN
(INTENSYWNE NAWILŻENIE)
OPIS:
Kuracja intensywnie nawilżająco-regenerująca , działanie mechanicznego
złuszczania – hydradermabrazji

(przygotowanie skóry do nałożenia substancji

aktywnych) opatentowanej formuły połączenia kwasu hialuronowego, glukanu i
betainy.

EFEKT: Dogłębne nawilżenie, regeneracja i odżywienie. Działanie
przeciwstarzeniowe, spłycenie zmarszczek.

Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna redukcja/usunięcie
zaskórników, napięta, pobudzona, dotleniona tzw. „Baby face”.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: program dedykowany dla osób, które borykają się z suchością skóry,
brakiem napięcia i elastyczności. Po

intensywnych ekspozycjach słonecznych.

Kobiety, mężczyźni.

OKRES WYKONYWANIA:

cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
dłonie.

-
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KURACJA NASSIFMD Z DERMOKOSMETYKAMI W ZESTAWIE
(Dermo Pack zawierający 4 etapy kompleksowego leczenia skóry).
Kuracja intensywnie nawilżająco-regenerująca przeznaczona
zabiegowych, składająca

do podtrzymywania efektów

się z dermokosmetyków DermoPack Nassif.

W SKŁAD DERMO PACK WCHODZI:

Detox pads

Hydro Screen Serum

Mogą być stosowane codziennie jako zabieg

Zaawansowana technologia serum opracowana

pielęgnacyjny w domu przez kobiety i mężczyzn w

z unikalnej mieszanki kwasu hialuronowego,

każdym wieku. Wyjątkowa kompozycja składników

ceramidów i Sytenolu A, aby zapewnić

doda skórze świeżego blasku, zmniejszy wypryski,

intensywne nawilżenie skóry przy jednoczesnym

zmniejszy rozmiar porów i rozjaśni skórę twarzy.

zmniejszeniu

Night Therapy Serum

pojawiania się zmarszczek.

Hydraglucan

Serum przeciwutleniające na noc jest

(preparat z serii profesjonalnej, do

przeciwzmarszczkowym preparatem dla skóry.

wykorzystywania podczas zabiegu Hydrafacial).

Jest to skoncentrowane serum z AcquaCell i

Unikalna formuła wzbogacona w kwas

Innumax Retinol (mniej drażniąca forma Retinolu),

hialuronowy, glukan i betainę jest „koktajlem”

które działa nawilżająco na skórę; wyraźnie

odżywczym dla Twojej skóry. W trakcie „terapii

redukuje nierówny koloryt skóry, drobne linie i

pozabiegowej” CM-Glukan przyspiesza regenerację

zmarszczki oraz poprawia jędrność i elastyczność,

skóry, chroni ją przed utratą jędrności pod

nadając skórze młodzieńczy wygląd.

wpływem promieniowania UV.

Działanie mechanicznego złuszczania – hydradermabrazji
aktywnych) opatentowanej formuły

(przygotowanie skóry do nałożenia substancji

połączenia kwasu kwasu hialuronowego, glukanu i betainy oraz

intensywnego działania antyoksdyscyjnego i przeciwstarzeniowego

przez 24h.

EFEKT: Dogłębne nawilżenie, regeneracja i odżywienie w dzień i w nocy. Działanie przeciwstarzeniowe,
spłycenie zmarszczek.

Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna redukcja/usunięcie zaskórników, napięta,
pobudzona, dotleniona, kosmetyki do użytku domowego podtrzymują działanie zabiegu i wykazują
intensywne działanie naprawcze i ochronne.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: program dedykowany dla osób, które borykają się z suchością skóry, brakiem napięcia i
elastyczności. Po

intensywnych ekspozycjach słonecznych oraz dla osób dbających o nawilżenie i

odżywienie skóry.
Kobiety, mężczyźni.

OKRES WYKONYWANIA:

cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:

twarz;
szyja;
dekolt;
dłonie.

-
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SEKCJA BANKIETOWA
RED CARPET – PRZED WIELKIM WYJŚCIEM
OPIS:
Program Red Carpet - przed wielkim wyjściem wykorzystuje działanie
hydradermabrazji (mechanicznego złuszczania naskórka przy udziale substancji
aktywnych).

EFEKT: Wieloetapowe oczyszczenie skóry, redukcja zaskórników, oczyszczenie
porów skóry, lifting, odżywienie, nawilżenie.

Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna redukcja/usunięcie
zaskórników, napięcie i odczuwalne przyjemne pobudzenie skóry.

Skóra jest

przygotowana do nałożenia makijażu.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: Program dedykowany dla każdego rodzaju skóry
Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia

OKRES WYKONYWANIA: cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
ramiona;
przedramiona;
plecy.

-
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HOLLYWOODZKIE ODŚWIEŻENIE
OPIS:
Hollywoodzkie Odświeżenie - wykorzystuje działanie hydradermabrazji
(mechanicznego złuszczania naskórka przy udziale substancji aktywnych).
Wykorzystywane substancje w tym programie maja na celu usunięcie
warstwy martwych komórek oraz nawilżenie (dwa etapy zabiegowe).

EFEKT: Oczyszczenie z warstwy martwych komórek (warstwy rogowej), lifting,
odżywienie, nawilżenie.

Skóra po zabiegu jest jedwabiście gładka, widoczna poprawa napięcia skóry,
odczuwalne przyjemne pobudzanie. Skóra jest przygotowana do nałożenia
makijażu.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: Program dedykowany dla każdego rodzaju skóry

Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia, kobiety w ciąży (po II trymestrze)
oraz w okresie laktacji.

OKRES WYKONYWANIA: cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
twarz;
szyja;
dekolt;
dłonie.

-
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SEKCJA PERK STAR - MODUŁ PERK SWITCH
PERK EYE
OPIS:
Perk EYE – oczy pod kontrolą , wykorzystuje działanie hydradermabrazji
(oczyszczenie delikatnej i wrażliwej okolicy oka przy udziale substancji aktywnych).
Połowa Pena jest zużywana podczas wizyty, druga połowa dedykowana dla
klienta do podtrzymania efektów zabiegu (pielęgnacja domowa).

EFEKT: Oczyszczenie z warstwy martwych komórek (warstwy rogowej), lifting,
odżywienie, nawilżenie, drenaż.

Skóra po zabiegu jest gładka, widoczna poprawa napięcia skóry, odczuwalne
przyjemne pobudzenie, widoczne rozświetlenie i zmniejszenie zasinienia.
Wykonywany drenaż pomaga usunąć obrzęki, powodując "otworzenie oka" i
daje efekt "wypoczętego oka".

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: Program dedykowany dla każdego rodzaju skóry
Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia, kobiety w ciąży (po II trymestrze)
oraz w okresie laktacji.

OKRES WYKONYWANIA:

cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
obszar oka

-
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PERK LIPS
OPIS:
Perk Lips

–

usta pod kontrolą , beziniekcyjne powiększenie. Wykorzystuje działanie

hydrderjmabrazji (oczyszczenie delikatnej i wrażliwej okolicy ust przy udziale
substancji aktywnych). Połowa Pena jest zużywana podczas wizyty, druga połowa
dedykowana dla klienta do podtrzymania efektów zabiegu (pielęgnacja domowa).

EFEKT: Oczyszczenie z czerwieni wargowej , bezinwazyjne powiększanie
,odżywienie, nawilżenie, poprawa mikrokrążenia.

Skóra po zabiegu jest gładka, widoczna poprawa napięcia skóry i powiększenie
ust, odczuwalne przyjemne pobudzenie, mrowienie, podkreślenie naturalnego
koloru ust.

ZŁUSZCZANIE: nie występuje

DLA KOGO: Program dedykowany dla każdego rodzaju skóry

Kobiety, mężczyźni oraz młodzież od 12 roku życia, kobiety w ciąży (po II trymestrze)
oraz w okresie laktacji.

OKRES WYKONYWANIA: cały rok

OBSZAR ZABIEGOWY:
obszar ust

-

