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KALİFORNİYA,  A .B .D ’DE  ÜRET İLMİŞT İR



3 Aşama!
30  dakİKA!

CİLDİNİZİN
EN IŞIlTILI  DÖNEMİ
HydraFacial etkisini anında 
hissedebileceğiniz  gözle görülür
uzun süre kalıcı sonuçlar verir.



TEMİZLEME 
+ 

ARINDIRMA

ekstraksİyon 
+ 

NEMLENDİRME

ONARMA 
+ 

KORUMA

Eksfoliasyon ve yüzey yenileme
ile yeni bir cilt tabakası

ortaya çıkar. 

Gözeneklerdeki kalıntıları
vakumla temizler.

Cildi yoğun nemlendiriciler
ile besler.

En üst düzey parlaklık
için cildin yüzeyini

antioksidanlar ve peptitlerle
doyurur.

AŞAMALAR



benzersİz
TEKNOLOJİ

Sadece HydraFacial, patentli bir teknoloji ile 
cilde anında parlaklık veren besleyici 

içerikler kullanır. 
Düzenli uygulamalarla daha sağlıklı bir cilt 

elde etmenizi sağlar.



SERUMLAR

DermaBuilder 
SERUM

İnce çizgileri ve yaşlanma
belirtilerini azaltmaya 

yardımcı olur,
peptitler ile cildi besler.

GLYSAL
SERUM

Tıkalı gözenekleri
temizler yüzeysel akne

izlerini iyileştirmeye
yardımcı olur.

Britenol
SERUM

Güneş lekeleri
ve cilt tonu

düzensizlikliklerini
iyileştirmeye
yardımcı olur.

Özel cilt sorunlarına hitap eden 
 serumlar ile Hydrafacial bakımını 

kişiye özel uyarlayabilirsiniz.



Hydrafacial  
SİSTEMİNDE 

KULLANILAN ÜRÜNLER

™

Aktiv-4 Solüsyon

• Eksfoliasyon aşamasında kullanılır. 
İçeriğindeki Laktik Asit cildi ölü 
hücrelerden arındırır, 
derinlemesine temizler, gözeneklerdeki 
sebumu ve kirleri yumuşatır.

• Glikozamin HCL kolajen sentezini 
arttırır, cildi sıkılaştırmaya ve 
gençleştirmeye destek olur.

•Yosun ve Maya Ekstreleri cildi 
rahatlatır.

•Üre ile desteklenen bu solüsyon 
cildi nemlendirir.



Beta-HD Solüsyon

• Cildin ekstraksiyon aşamasında 
kullanılır. Cildi arındırıp, derinlemesine 
temizlerken, gözeneklerdeki sebumu 
ve kirleri yumuşatır.

• Salisilik Asit BHA içerir. Yağlı ve 
karma ciltleri derinlemesine temizler, 
cildi ölü hücrelerden arındırır, sebum 
ve kiri yumuşatır.

• Bal ekstresi ve Pentilen Glikol cildi 
nemlendirir.

• Erkeçsakalı Çiçeği Ekstresi cildi 
yatıştırır ve rahatlatır. 

Antiox+ Solüsyon

• Peptitler ve Hyaluronik Asit ile 
zenginleştirilmiş güçlü antioksidan 
içeriği ile cildin nemlendirilmesi, 
beslenmesi aşamasında kullanılır.

• Hyaluronik Asit ve İnisitol cildi 
derinlemesine nemlendirir.

• At kestanesi, Biberiye ve Camellia 
Sinensis yaprağı ekstreleri güçlü 
antioksidan etki gösterir.

• Retinil Palmitat (A vitamini) ve 
Tokoferol (E vitamini) ile cilt beslenir.

• Biotin ve Kalsiyum Pantotenat cilt 
beslenmesini destekler.



Antiox-6 Solüsyon
• Hassas, iritasyonu olan ciltleri, 
peptitler ve Hyaluronik Asit ile 
zenginleştirilmiş antioksidan içeriği ile 
nemlendirir ve besler.

• Hyaluronik Asit (düşük molekül 
ağırlıklı) ve İnisitol cildi derinlemesine 
nemlendirir.

• At kestanesi, Biberiye ve Camellia 
Sinensis yaprağı ekstrelerinin güçlü 
antioksidan etki gösterir.

• Retinil Palmitat (A vitamini) ve 
Tokoferol (E vitamini) ile cilt beslenir.

• Biotin ve Kalsiyum Pantotenat cilt 
beslenmesini destekler.

• Hydrafacial cihazının temizleme 
solüsyonudur. Her uygulamadan
sonra RinseAway kullanarak 20-30 
saniye süreyle ve her çalışma
gününün sonunda 1 dakika süreyle 
sistemin iç tüpleri temizlenmelidir.

• Aktif sistem temizliği yapar.
• Sistem tüplerinin içindeki 
kalıntıları temizler.

• Cilt ile uyumludur, yanlışlıkla cilde 
teması halinde zararlı değildir.

• Antimikrobiyal içeriğe sahiptir.

• Sadece Hydrafacial sistemi ile 
kullanılır.

RinseAway Solüsyon



Ek Terapİler

 

 

 

 

Lenfatİk  Terapİ

• Ciltte detoks etkisi yapar.
En�amasyonu azaltır.•

• Ödemi giderir.
• Cilt sağlığını optimize eder.

  

Kırmız ı  Iş ık  Led Terapİ
• Kırmızı görünümü azaltır ve

cildi sakinleştirir.
• Yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur.

   

Mavi  Iş ık  Led Terapİ

• Akneye sebep olan  bakteriyi
hedefler ve yok eder.

• Yağlı ve gözenekli cilt görünümünü 
düzeltmeye yardımcı olur.

 



E T K İ L E Y İ C İ
S O N U Ç L A R

İNCE ÇİZGİLER 1 AY

ÖNCE SONRA

HİPERPİGMENTASYON 4 AY

ÖNCE SONRA



 

Hydrafacial;

gibi cilt sorunlarını çözmeye

yardımcı olur...

 

• İnce çizgi ler  ve k ı r ı ş ık l ık lar

E last ik iyet kaybı
Cilt  tonu düzensiz l ik ler i

Cilt  dokusunu canlandırma

Koyu renkl i  lekeler

Yağl ı  ve akneye yatkın ci l t ler
Geniş lemiş t ıkal ı  gözenekler

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tüm Cilt Tipleri 
için Uygundur



Cildinize bu mükemmel deneyimi yaşatın.
Sağlıklı cildinizle kendinize güvenin.

Tecrübenin key�ni çıkartın. Sonuçtan zevk alın.
HydraFacial ile IŞILDAYIN!

Tek Yetkili Türkiye Distribütörüdür.

instagram.com/hydrafacial_turkiye www.hyrafacial.com.tr
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