HYDRA MASTER KULLANIM KLAVUZU
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Cildin derinlemesine temizlendiği, beslendiği, nemlendirilip, ölü deri tabakasının mikro
düzeyde soyularak, antioksidan koruma ve aknenin yeniden oluşumunu azaltmaya yardımcı
kombine bir total cilt bakım sistemidir.
Tıkalı gözeneklerin açılmasına, genişlemiş gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur.
Siyah noktaların azalmasına yardımcı olur.
Cilt tonusunun düzenlenmesine yardımcı olur.
Ciltteki sebum fazlasını temizleyerek cildin sebum üretiminin dengelenmesine yardımcı
olur.
Sivilce (Akne) yeniden akne oluşumunun azalmasına yardımcı olur.
Cildin nemlendirilmesine yardımcı olur.
İnce çizgilerin ve ince kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur.
Cildin elastikiyetinin arttırılmasına yardımcı olur.
Güneş hasarı ve güneş lekelerinin azalmasına yardımcı olur.
Cildin canlandırılmasına yardımcı olarak daha aydınlık, daha canlı ve daha genç
görünmesini sağlar.
HYDRA MASTER TEKNOLOJİSİ

Basınçla püskürtme yapan ve adeta bir girdap etkisi oluşturan özel bir başlığa sahiptir.Bu
başlık sayesinde solüsyonların el değmeden cilde uygulanmasını saglar
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Temizleme
Arındırma
Nemlendirme
Koruma
HYDRA MASTER UYGULAMASI SONRASINDA HERHANGİ BİR BAKIM
GEREKTİRİR Mİ?

Herhangi bir özel bakım gerektirmez. Danışan sosyal yaşamına hemen dönebilir, makyaj
yapabilir.
HYDRA MASTER UYGULAMA SÜRESİ NE KADARDIR?
Uygulama cildin ihtiyacına göre 20 30 dakika sürmektedir.
HYDRA MASTER AĞRILI BIR UYGULAMA MIDIR?
Ağrısız ve acısız bir uygulamadır.Makyaj fırçasının yüzünüzde dolaşması gibi bir his yaratır.
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HYDRA MASTER KIMLERE UYGULANIR?
Hydra Master Kadın - Erkek tüm yaş gruplarına ve en hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine her
mevsimde uygulanabilir.
HYDRA MASTER 9 in 1 CİLT BAKIM CİHAZI BAŞLIKLARI
123456789-

Hydra Dermabrazyon
Hydra Master (Vortex Teknolojisi)
Skin Scrubber (Ultrasonic Peeling)
Oksijen Spreyi
High Frequency (Yüksek Frekans)
Bio Lifting
Ultrasonik Cilt Yapılandırma
Lymphatic Drainage Vacum (Lenfatik Drenaj)
PDT LED Terapi
HYDRA MASTER 9 in 1 CİLT BAKIM CİHAZI BAŞLIK KULLANIM ALANLARI

1- Hydra Dermabrazyon (Elmas Peeling)
•

Ciltteki pürüzlerin giderilip cildin genç bir görünüm kazanmasında hızlı ve konforlu,
sonuçları çabuk görülen bir uygulamadır.

2- Hydra Master (Vortex Teknolojisi)
Vortex adında özel bir teknoloji kullanılan Hydra Master’ da, basınçla püskürtme
yaparak adeta girdap etkisi yapan vakumlu özel başlığı sayesinde cildin ölü hücrelerden,
siyah noktalardan ve aşırı yağdan arınmasına yardımcı olur.
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Temizleme
Arındırma
Nemlendirme
Cilt dokusunu onarmaya yardımcı olur
Koruma
Yüz, boyun ve dekolte bölgesi başta olmak üzere nemini ve elastikiyetini kaybetmiş,
lekelenmiş, sivilcelenmiş, yapısı bozulmuş cilt dokusuna güvenle uygulanan, temizleme,
yenileme, nemlendirme ve antioksidan korumanın yapıldığı kombine bir kozmetik bakım
işlemidir.

3- Skin Scrubber (Ultrasonic Peeling)
İnce kırışıklıkların görünümünü azaltır, cildi genç ve yumuşak hale getirir. Cilt
yüzeyinde yaklaşık 25.000 hz frekans seviyesinde bir dizi ses dalgaları oluşturarak
epidermisin tahriş edilmeden soyulmasını ve ölü hücrelerin, siyah noktaların, sebumun
temizlenmesini sağlayan bir yöntemdir.

KUZEY GRUP KOZMETİK MEDİKAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ TEL: 0216 309 92 09

4- Oksijen Terapi
Hydra Master 9 in 1’ e özel olarak üretilen oksijen serum başlığı, oksijen üreterek bu
oksijeni cildin alt katmanlarına ulaştırarak biriken toksinlerin atılmasına ve dokuların
canlanmasına yardımcı olur.

5- High Frequency (Yüksek Frekans)
Cildin bazal tabakasındaki etkinliği artırır.

6- Bio Lifting (Germe)
Kırışıklıkların derinliklerini minimalize eden, nem depolayan, canlandırıp aynı
zamanda genç, dolgun ve düzgün bir cilt yapısı için bağ dokusunu güçlendirmeye yardımcı
olan bakımdır.

7- Ultrasonik Ürün Yedirme
Ciltteki bağ dokusunda güçlenme yaşanır. Ciltte sıkılaşma meydana gelir ve
kırışıklıklar azalır.

8- Lenfatik Drenaj (Vakum)
Vücuttan ödemin uzaklaştırılmasına yardımcı olduğu için tercih edilen bir
uygulamadır. Lenf sistemi vücutta bağışıklık ve savunma işlevlerini yerine getiren sistemdir.
Dokulardaki sıvıların sirkülasyonu ve vücuttan atılması lenf sistemi aracılığıyla olmaktadır.
9- PDT LED Terapi ( Gençlik Işığı)
Cildin kendi kendini iyileştirmesini sağlayan bir yöntemdir. En önemli özelliği cilt
dokularını harekete geçirerek yenileme sürecini kısaltmasıdır. Kolajen dokunun
hareketlenmesine yardımcı olur. Ödemlerde azalma olur. Epilepsi hastalarına uygulanmaz.
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