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Oczyszczanie wodorowo – jadeitowe 8D  
w połączeniu z hydrabrazją kwasową

  Dane techniczne:

 Moc 70W

 Napięcie AC220V/50Hz

 Siła ssania 2,5MPa

 Ciśnienie 90Kpa

 Przepływ wody 12L

 Współczynnik ORP -300mV

 Chłodzenie do -10°C

 8 głowic

 7 calowy dotykowy,  
kolorowy ekran



Seaweex Hydrogen Beauty łączy 8 najnowszych technologii zabiego-
wych, które dają spektakularne efekty. To innowacyjne urządzenie do 
wieloetapowego oczyszczania, nawilżania i liftingu skóry.

Wodór oczyszcza skórę na poziomie komórkowym. Aktywny wodór wnika w głąb skóry i nisz-
czy wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry i zamienia je w cząsteczki wody.

Zabieg dogłębnego oczyszczania wodorowego wykorzystuje spektakularne działanie mikrosko-
pijnych cząsteczek aktywnego wodoru. Dzięki urządzeniu Seaweex Hydrogen Beauty jest on 
wprowadzany w głąb skóry, niszczy wolne rodniki, co powoduje widoczne odmłodzenie skóry. 
Zabieg jest bez bolesny i bezpieczny, nie wymaga stosowania igieł. Wykorzystuje działanie pod-
ciśnienia.

Wodór to pierwiastek wyróżniający się najmniejszą masą oraz wielkością, a także posiadaniem 
wyłącznie jednej powłoki elektronowej. Wykorzystany podczas zabiegu estetycznego, usuwa 
wolne rodniki, wpływając w ten sposób korzystnie na stan skóry oraz czyniąc ją bardziej nawilżo-
ną oraz odżywioną.

Procedura zabiegowa obejmuje następujące etapy:

Oczyszczenie wodorowe − wodór oczyszcza skórę na poziomie komórkowym. Aktywny wo-
dór wnika w głąb skóry i niszczy wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry i zamienia 
je w cząsteczki wody.

Hydrabrazja kwasowa − zabieg przeprowadzany na tej samej głowicy jak oczyszczanie wodoro-
we, jednak zamiast wody z wodorem używamy specjalnych koktajli kwasowych.

Infuzja tlenowa − polega na wprowadzaniu skoncentrowanych składników aktywnych w postaci 
serum za pomocą tlenu do głębokich warstw skóry. Jest to innowacyjna metoda odmładzania  
i nawilżania skóry na poziomie komórkowym.

Głowica LEADING IN − korzystając z kolejnej głowicy wyposażonej w mikroprądy jonowe wtła-
czamy odpowiednio dopasowaną do danej cery ampułkę.

Technologia mikroprądów − za pomocą 3 różnej wielkości głowic wprowadzamy maskę łagodząco 
liftingujacą. W ten sposób zamykamy otwarte pory, łagodzimy podrażnienia, ujędrniamy skórę oraz 
zmniejszamy zmarszczki.

Masaż naturalnym kamieniem jadeitowym − poprawia mikrokrążenie krwi w skórze, zmniejsza 
cienie pod oczami i opuchliznę, wygładza zmarszczki, ma działanie liftingujące i może poprawiać 
stan cery naczynkowej.

Głowica Cold − zakończeniem zabiegu jest chłodzący masaż zimną głowicą. Pozwala on ukoić skórę, 
zamknąć pory, obkurczyć naczynia krwionośne oraz zniwelować ewentualne zaczerwienienia.

Efekty:
 skóra staje się wyraźnie odmłodzona, napięta i dogłębnie oczyszczona
 zminimalizowane są drobne zmarszczki
 cera jest rozświetlona i promienna
 poprawa kolorytu skóry
 regulacja wydzielania nadmiaru sebum
 odnowa, regeneracja i głębokie nawilżenie
 dogłębne oczyszczanie porów i eliminacja zaskórników

Wskazania:
 neutralizacja skutków starzenia się skóry (neutralizacja wolnych rodników, ujędrnienie  

i odmłodzenie skóry),
 problemy skórne (tj. trądzik, zaskórniki, zwiększona produkcja sebum, cera naczynkowa),
 przebarwienia, plamy starcze,
 głębokie oczyszczenie i odświeżenie skóry,
 regeneracja skóry narażonej na zanieczyszczenia znajdujące się w miejskim powietrzu,
 redukcja opuchlizny i zmarszczek w okolicach oczu oraz likwidacja cieni pod oczami.


