HYDRA GLOW DERMABRASION
Maskinen arbejder højeffektivt med 8 forskellige
håndstykker, som komplimenterer hinanden optimalt

DEN
ULTIMATIVE
DYBDERENS

Dybderensende
Effektiv Anti-Age behandling
Markant reduktion af rynker og linjer
Over 200.000 potentielle kunder
Høj effektivitet

Den høje effektivitet og straksresultaterne gør maskinen til den foretrukne for hudklinikkerne
Hydra Glow arbejder højeffektivt, med 8 forskellige håndstykker, som komplimenterer hinanden optimalt.
Maskinen er innovativ med de nyeste teknologier, der alle er ikke-invasiv behandlingsmetoder inden for
hudforyngelse, forbedring, afrensning og hudfornyelse.
MDR-mærket

Ekstrem høj sikkerhed

Garanteret effektivitet

KØB MARKEDETS MEST EFFEKTIVE MASKINE
Fuld pakke medfølger ved køb/leasing:
Undervisning for 2 + kursusbevis (ekstra plads koster 6.000 + moms)
Startpakke med Serum-sæt, Oxyglow Exfoliation, Oxyglow Rehydrate og Aquafacials
Fuld dansk support alle ugens hverdage

Samlet pris: 125.000 DKK + moms
Kan leases fra: 2.288 DKK + moms via vor leasingpartner
Hydra Glow er tilbagebetalt efter 5 timers brug pr. dag i 28 dage.

KLINIKKERNES ULTIMATIVE DYBDERENS
Hydra Glow har hele 8 forskellige håndstykker - læs mere om dem nedenunder:
Hydra Dermabrasion

Bohr-effekt Oxy-Microdermabrasion

Ultralyd

Multipol Radiofrekvens

Airbrush Spray Gun

Bio-lifting stimulator

Fire & Ice

Ultralyd Hudskrubber

Hydra Dermabrasion anvendes med aktive
Ingredienser, vacuum og oxygen og
dybderenser huden helt ned i porrerne.
På samme tid dræbes lymfesystemet effektivt.

Bohr-effekt Oxy-Microdermabrasion: Frugtsyre
kombineres med en helt ny type Microdermabrasion: OxyGlow. Hudstrukturen forbedres og fører
til et friskere udseende.

Ultralyd med ultralydhåndstykket målretter de
aktive ingredienser og sera i de dybere hudlag.
Resultatet er aktivering af celledannelse, som
primært omfatter collagen og elastin.

Multipol Radiofrekvens genskaber varme i de
dybere hudlag, blødgør fibrene og aktiverer
hudopstramning og dannelsen af nyt collagen
og elastin.

Brug af Airbrush Spray Gun deler ingredienser i
nanopartikler, således de optages bedre i
huden. Bruges ideelt med aktive ingredienser og
sera, for at sikre de arbejder helt dybt i huden

Bio-lifting håndstykke bruges til at opstramme
huden og sørger for ingredienser og sera kan
infiltrere effektivt i de dybere hudlag.

Fire & Ice kan åbne og lukke porrerne, men også
bruges til at bekæmpe inflammative tilstande i
huden. Behandling med Ice er uundværlig til
personer med Acne i huden.

Ultralyd Hudskrubber håndstykke bruges til at
fjerne skæl og urenhederne inden behandling.
De ultrasoniske vibrationer renser i dybden, og
fjerner urenheder som hudorme.

Tekniske data:
Model:

Hydra Glow

Vaccumstykke:

Max. 680 mmHg

Maskine:

Dybderensende system

Dimensioner:

50 x 38 111 cm

Strøm:

230V - 50-60 hz

Skærm:

10” Multifarveskærm

Radiofrekvens:

1 Mhz - Multipol (6 poler)

Vægt:

39 kg

Ion lifting:

500 Hz

Certifikat:

CE-mærket

Ultralyd:

1 Mhz - 2W/cm2

Pris:

DKK 125.000 + moms

