
Hydrofacial specjalistyczne oczyszczanie skóry 

Hydrafacial - Nowatorskie oczyszczanie skóry z nawilżaniem 

Nowoczesny bardzo skuteczny zabieg leczniczo-regenerujący i odmładzający skórę, 

wykonywany za pomocą specjalnego urządzenia pochodządzeco z USA 

Jest to rodzaj peelingu mechanicznego skóry wykonywanego w podciśnieniu przy użyciu 

sterylnych tabletek rozpuszczalnych w zależności od uzytego preparatu 

Działa jednoczesnie eksfoliacjia i , w ten sposób ścierają martwe komórki naskórka i 

zanieczyszczenia, które następnie są zasysane do oddzielnego pojemnika. 

Ilość naskórka, którą należy usunąć (głębokość złuszczania) jest oceniana indywidualnie. a 

cecha sprawia, że jest to technika bardzo bezpieczna i dostosowana do różnych potrzeb. 

Hydrafacial - Nowatorskie oczyszczanie skóry z nawilżaniem 

 

Hydrafacial Abrahydri jest jednym z najbardziej innowacyjnych urządzeń do oczyszczania 

skóry Bardzo często wybierany przez profesjonalistów ze względu na wyjątkowo wysoką 

moc abrazji (0,85 bar). jest całkowicie skomputeryzowany 

Dzięki wysokiej mocy, można osiągnąć dużą szybkość wykonywania zabiegów i 

natychmiastowy efekt. 

  

HydraFacial™ to urządzenie medyczne, najbardziej zaawansowany model serii 

HydraFacial. System łączy w sobie dwa zabiegi – złuszczanie i jednoczesne odżywienie. 

Zabieg polega na usunięciu zanieczyszczeń skóry i zrogowaciałych komórek naskórka, przy 

pomocy hydrodermabrazji, czyli bezkryształowej mikrodermabrazji połączonej z próżnią. 

Jednocześnie ze złuszczaniem, w momencie maksymalnego otwarcia porów, pod ciśnieniem 

dostarczane są do głębszych warstw skóry substancje aktywne zawierające 

przeciwutleniacze, składniki nawilżające, oczyszczające i przeciwzapalne. 



System pozwala zminimalizować efekty uboczne typowe dla dermabrazji i peelingu 

chemicznego. 

 

Urządzeniem tym można wykonać: 

- peeling chemiczny wykonywany od razu podczas pracy głowicy 

- hydrodermabrazję, 

- bezkryształową mikrodermabrazję 

- zabiegi łagodzące, nawilżające, 

- zabiegi odświeżające, odmładzające. 

 

WYNIKI ZABIEGU: 

 

Bezpośrednio po zabiegu wygląd i kolor skóry wyraźnie się poprawiają. Cera jest doskonale 

odświeżona i wygładzona. 

Zmarszczki ulegają znacznemu spłyceniu. Odczucie wygładzenia i nawilżenia utrzymuje się 

przez długi czas, nawet do 10 dni po zabiegu. 

 

Hydrafacial doskonale sprawdza się jako zabieg „bankietowy” – szybko poprawiający stan 

skóry. 

Różnicę w wyglądzie skóry widać już podczas zabiegu. Cera staje się oczyszczona, 

promienna, odżywiona i nawodniona. 

 

Przeciwwskazania do zabiegu 

• Niedawne stosowanie izotretinoiny, 

• Czynne infekcje skóry (wirusowe, bakteryjne i grzybicze), 

• Nowotwory skóry, 

• Skóra płytkounaczyniona nie jest przeciwwskazaniem do zabiegu. 

 


