
K O S M E T O L O G I A

TO ”COŚ” 
WIĘCEJ NIŻ SAMO 
CZYSZCZENIE 
WODOROWE!
Wodorowa terapia czyli 
rewitalizacja wodorem to bez 
dwóch zdań absolutny hit 
nowoczesnej kosmetologii 
i medycyny estetycznej!

TERAPIE 
WODOREM

Likwiduje szkodliwe wolne 
rodniki! Dokładnie oczyszcza 
skórę! Dokładnie nawilża! Jest 
dedykowana pacjentom nawet 
z najbardziej wymagającą skórą. 
Fenomen tej terapii polega 
na tym, że niewielkie cząstki 
wodoru po wprowadzeniu 
do komórek skóry błyskawicznie 
rozchodzą się, uruchamiając 
procesy redukcji wolnych 
rodników. W odróżnieniu 
od antyoksydantów, działają 
selektywnie – łączą się 
z najbardziej szkodliwymi 
postaciami tlenu i przekształcają 
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go w cząsteczki wody. Nie 
zakłócają przy tym pracy innych 
form tego gazu, które wykazują 
korzystną aktywność biologiczną.

Doenergetyzowane mitochondria 
wytwarzają ATP, skóra zostaje 
wzmocniona. Pozbawienie 
komórek skóry wolnych rodników 
hamuje procesy starzenia, 
zabezpiecza skórę przed 
powstawaniem przebarwień, 
redukuje produkcję sebum, łoju, 
wspomaga leczenie trądzików, 
skór łojotokowych, wzmacnia 
terapię wypadania włosów, działa 
na skórę głowy. Neutralizacja 
wolnych rodników przywraca 
naturalny balans komórek skóry, 
a zdrowe komórki to zdrowie 
skóry, obrona przed starzeniem 
(zabiegi przeciwzmarszczkowe). 
Dodatkowo zostają 
uregulowane procesy zapalne, 
wydzielania sebum (zabiegi 
przeciwtrądzikowe), czy melaniny 
(zabiegi wybielające plamy, 
przebarwienia). W terapii 
redukcji przebarwień i plam 
skóra po zabiegach jest bardziej 
odporna na występowanie 
przebarwień. Terapię 
wodorową stosuje się często 
na zmarszczki, worki i cienie 
wokół oczu, a także złuszczająco 
i przeciwzmarszczkowo na 
okolice ust!

Terapia wodorowa to synergiczne 
działanie oczyszczania 
wodorowego i hydrodermabrazji 
(hydropeelingu), eksfoliacji, 
dotlenienia, dyspersji 
antyoksydantów, liftingu. 
Nowoczesna aparatura 
wodorowa jest wyposażona 
w unikatowe ogniwa 

wytwarzające aktywny wodór. 
Urządzenie łączy w sobie kilka 
technologii. W czasie kilkunastu 
minut zużywa się wodę 
przesyconą atomami wodoru.

Terapię wodorową warto 
stosować przez cały rok w seriach 
ok. pięć zabiegów co 4-6 dni, 
jednak nawet jeden zabieg 
daje już spektakularne efekty! 
Oczyszczenie wodorowe jest 
bezinwazyjne i bezpieczne, 
szybkie i bardzo przyjemne. 
Terapie wodorowe wykonują 
wykwalifi kowani kosmetolodzy po 
serii specjalistycznych szkoleń, 
którzy w trakcie indywidualnej 
konsultacji z pacjentem dobiorą 
metodę, technikę, ustalą plan 
zabiegów. Z terapii wodorowej 
korzystają nie tylko kobiety, ale 
również młodzież i panowie 
w każdym wieku.

Terapie wodorowe za wysoką 
skuteczność są doceniane 

na wszystkich światowych 
kongresach, m.in.: w Japonii, 
Niemczech, czy Francji, a obecnie 
już w Polsce!

Terapia wodorowa – oczyszczenie 
wodorowe to również wspaniały wstęp, 

wspomaganie terapii przeciwzmarszczkowo-
ujędrniających, odmładzających i innych.
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