Oczyszczanie wodorowe Aquashure H2
Oczyszczanie wodorowe to nowa gwiazda w dziedzinie kosmetologii i medycyny estetycznej. Skuteczność
terapii przeciwstarzeniowej w wydaniu wykorzystującym cząsteczki aktywnego wodoru jest imponująca.
Oczyszczanie wodorowe cieszy się coraz większą popularnością, dlatego warto rozważyć inwestycję w
profesjonalny sprzęt pozwalający na przeprowadzanie tego rodzaju zabiegów. Wiele z dostępnych na rynku
urządzeń, jak AQUASURE H2, oferuje szereg innowacyjnych technologii przynoszących doskonałe rezultaty w
procesie rewitalizacji skóry. Oczyszczanie wodorowe - na czym polega zabieg?
Zabieg oczyszczania wodorowego realizowany przy zastosowaniu urządzeń, takich jak HYDROGEN H2+
6W1 czy HYDRO EGG H2 JET 200, polega na wprowadzaniu wgłąb skóry mikroskopijnych cząsteczek
aktywnego wodoru. Cząsteczki te perfekcyjnie oczyszczają komórki skóry oraz neutralizują wolne rodniki na
jej powierzchni, w rezultacie czego mamy do czynienia ze skuteczną terapią typu anti-aging.
W jaki sposób wodór wprowadzany zostaje w głąb skóry?
Oczyszczanie wodorowe wykorzystuje tutaj technikę strugi wody pod zwiększonym ciśnieniem. Niewielkie
rozmiary wodoru oraz jego mała masa pozwalają dotrzeć pierwiastkowi w głębokie struktury skóry, a
wszystkiemu towarzyszy proces elektroporacji. To impulsy elektryczne tworzą w skórze mikrokanały będące
drogą dotarcia do skóry substancji aktywnych.
Zaawansowane urządzenia dedykowane przeprowadzaniu zabiegów oczyszczania wodorowego, w
tym YOSHIDA 5W1 H5020 proponują nam szereg funkcji pozwalających na kilkuetapowe przeprowadzenie
zabiegu. Na kompleksową terapię składa się w takim przypadku:
•
•
•
•
•
•

peeling wodorowy
oczyszczanie wodne
aplikowanie substancji aktywnych, w tym czystego kwasu hialuronowego
zastosowanie ultradźwięków
zastosowanie fal radiowych
zastosowanie głowicy ciepło/zimno stymulującej skórę do lepszego funkcjonowania.

Oczyszczanie wodorowe - ile trwa, ile kosztuje zabieg?
Oczyszczanie wodorowe to zabieg wyjątkowo skuteczny i przynoszący widoczne natychmiast rezultaty. Warto
wspomnieć, iż jest to rodzaj terapii bezinwazyjnej i zupełnie bezbolesnej. Cały zabieg składa się z kilku
etapów, a wszystko w zakresie ceny i czasu trwania zabiegu zależy tutaj od indywidualnych ustaleń,
złożoności zabiegu oraz zastosowanych preparatów. Średnia cena zabiegu to ok. 300 zł.

Oczyszczanie wodorowe = odmładzanie twarzy
Oczyszczanie wodorowe to zabieg wciąż zyskujący na popularności, zarówno wśród kobiet, jak i
mężczyzn. Każdy wykonany zabieg poprawia kondycję skóry i dodaje twarzy blasku, poprzez:
•
•
•
•

eliminację wolnych rodników,
oczyszczenie skóry,
odżywienie skóry,
poprawę napięcia skóry.

Oczyszczanie wodorowe - wskazania
Dla kogo wodorowe oczyszczanie będzie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem? Zabieg wodorowego
oczyszczania skóry dedykowany jest zarówno kobietom, jak i mężczyznom, niezależnie od wieku. To
znakomita propozycja zwłaszcza dla osób, których skóra jest szczególnie narażona na działanie wszelkiego
rodzaju zanieczyszczeń, a zatem mieszkańców miast. Zabieg idealnie sprawdzi się w przypadku:
•

skóry zmęczonej, szarej, pozbawionej blasku,

skóry odwodnionej,
skóry wymagającej dogłębnego oczyszczenia,
skóry suchej, a także normalnej, tłustej i mieszanej, skóry trądzikowej oraz naczynkowej - w
zasadzie brak jakichkolwiek przeciwwskazań dla wybranego typu skóry.
•
•
•

•

Etapy zabiegu:
1.

Oczyszczanie wodorowe – oczyszczanie skóry na poziomie komórkowym. Neutralizacja i

redukcja wolnych rodników.
2.

Hydropeeling – wodna mikrodermabrazja usuwa martwe komórki i oraz zanieczyszczenia z

powierzchni skóry.
3.

Infuzja jonowa – serum z substancjami eksfoliującymi i odżywczymi. Kwas mlekowy

złuszcza, a działanie odżywcze i regenerujące poteguje aktywna witamina C.
4.

Lifting MCS – masaż przy użyciu głowicy MCS wykorzystującej stymulację

mikroprądami. Zwiększa elastyczność i napięcie skóry, a także aktywuje proces przepływu krwi
rozpoczynając proces przebudowy włókien kolagenu i elastyny.

Efekty:
Dzięki wieloetapowemu oczyszczaniu wodorowemu podczas jednego zabiegu uzyskujemy
natychmiastowy efekt oczyszczenia, wygładzenia, głębokiego nawilżenia i liftingu. Cera po
zabiegu oczyszczania wodorowego odzyskuje utracony blask, pozostaje dogłębnie oczyszczona
oraz nawilżona. Dzięki zredukowaniu ilości szkodliwych wolnych rodników znacznie opóźniony
zostaje proces starzenia się skóry.

