Hydrabrazja / HydraFacial
Hydrabrazja to kolejny krok w ewolucji dermabrazji - hydradermabrazja. To prawdziwa
rewolucja w dermabrazji i całkiem nowa jakość w technikach estetycznych - połączenie
peelingu z jednoczesną aplikacją specjalistycznych substancji aktywnych, np. activ-4™,
beta-hd™, antiox-6™ lub serum: TNS™, oraz DermaBuilder™(z efektem botoksu!)
Technologia hydradermabrazji opiera się na solidnych podstawach naukowych i
najświeższych osiągnięciach technologicznych.
Posiada amerykański certyfikat FDA. Łączy w sobie zalety klasycznej dermabrazji, czyli
eksfoliację – złuszczanie starego naskórka, z jednoczesną aplikacją specjalistycznych
substancji aktywnych.
Te nowoczesne, innowacyjne substancje oraz opatentowane końcówki HydroPeel™,
stworzone w amerykańskich laboratoriach na potrzeby niezwykle wymagających,
znających swą wartość i swe potrzeby amerykańskich kobiet, zrewolucjonizowały techniki
estetyczne, bo pozwalają osiągnąć niewiarygodne rezultaty i spełnić oczekiwania nawet
najbardziej wymagających pacjentów, zwłaszcza jeśli chodzi o peelingi i nawilżanie skóry już nigdy osoba po zabiegu nie będzie skarżyć się na wysuszoną skórę.
Kolejną zaletą procedur HydraFacial jest możliwość łączenia w jednym zabiegu
dermabrazji z peelingami chemicznymi. Podczas zabiegu, gdy złuszczona zostaje
wierzchnia warstwa naskórka, specjalna końcówka pozwala głębiej dotrzeć substancjom
aktywnym (peeling glikolowo-salicylowy), bez konieczności stosowania wysokich stężeń
dla osiągnięcia pożądanego efektu. Wpływa to pozytywnie na komfort pacjenta i wydatnie
skraca czas trwania samego zabiegu.
Jednak największą nowością jest tu serum DermaBuilder™, połączenie zaawansowanych
substancji aktywnych, które pozwala osiągnąć niespotykane dotąd efekty
odmładzające poprzez proces zwany neokolagenezą. Serum DermaBuilder™ służy
do wygładzania zmarszczek, głębokich bruzd twarzy, takich jak fałd nosowo-wargowy, linie
na czole i wokół ust. Skutecznie wygładza skórę, dając efekt botoksu, powodując
zwiększenie jej elastyczności, jędrności i spójności.
Zabiegi HydraFacial są skuteczniejsze i dużo bardziej komfortowe, niż zwykły peeling, a
skóra po nich nie łuszczy się w widoczny sposób, co zazcznie podnosi komfort pacjenta.
Zabiegi nadają sią dla każdego typu skóry.
Podsumowując, zabieg Hydrafacial można wykonać w trzech wariantach:
 zwykłe proste oczyszczenie skóry z jej nawilżeniem
 oczyszczenie z peelingiem Gly-Sal i nawilżeniem
 oczyszczenie z peelingiem Gly-Sal, nawilżeniem i aplikacją serum TNS lub
DermaBuilder.
Ten trzeci wariant przeznaczony jest przede wszystkim dla skóry zmęczonej, zwiotczałej,
starzejącej się, a zatem wymagającej rewitalizacji. Zaleca się wykonać serię 4-6 zabiegów,
minimalny
odstęp
między
nimi
to
4-5
dni,
najlepiej
7
dni.
Zabieg na całą twarz trwa ok. 30-45 min., w zależności od wybranego wariantu.

