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Oczyszczanie wodorowe JetClear
6w1 z 7 kolorową maską LED
Cena

4 390,00 zł

Opis produktu
Innowacyjne oczyszczanie wodorowe skóry to nowość w dziedzinie kosmetologii w zakresie pielęgnacji skóry twarzy. Zabieg
ten jest wykonywany za pomocą specjalnej aparatury JetClear Bubble H2, a efekty widoczne są niemalże od razu.
Wodór to najmniejszy pierwiastek, który dzięki swojej małej masie może przenikać w głąb struktur skóry- aż do poziomu
komórek! Niszczy on dzięki temu wolne rodniki, które są szkodliwe dla naszego organizmu i odpowiadają m.in. za procesy
starzenia się. Po wprowadzeniu do komórek, cząsteczki wodoru łączą się z najmocniej reaktywnymi, a co za tym idzie
najbardziej szkodliwymi wolnymi rodnikami, gdzie w wyniku reakcji chemicznej zostają one przekształcone w nieszkodliwe
cząsteczki wody, dzięki czemu można zahamować proces starzenia się skóry już na poziomie komórkowym!
Wodorowe oczyszczanie skóry, polega na skierowaniu strugi wody wzbogaconej w aktywny wodór za pomocą specjalnej
głowicy powodującej intensywną penetrację oraz oczyszczenie powierzchni skóry. Wodór nie tylko wnika w głęboko położone
tkanki skóry, ale również sprawia że nasze mięśnie stają się rozluźnione.

W komplecie 7 kolorowa maska LED na twarz i szyję GRATIS
Wskazania:
- przeciwdziałanie starzeniu skóry (neutralizacja wolnych rodników, ujędrnienie i odmłodzenie skóry),
- problemy skórne (tj. trądzik, zaskórniki, zwiększona produkcja sebum, cera naczynkowa),
- dogłębne oczyszczenie i odświeżenie skóry,
- regeneracja skóry narażonej na zanieczyszczenia znajdujące się w miejskim powietrzu,
- redukcja zmarszczek w okolicach oczu, efektu opuchnięcia oraz likwidacja cieni pod oczami.
Funkcje:

- oczyszczenie wodorowe
- aquabrazja
- infuzja wodorowa
- spray
- fala radiowa bipolarna
- ultradźwięki
- peeling kawitacyjny
- głowica chłodząca
Kto może skorzystać z zabiegu?
Z efektów zabiegu mogą korzystać osoby w każdym wieku, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Przeznaczony do każdego
typu skóry – tłusztej, trądzikowej, naczynkowej, wrażliwej i atopowej. Szczególnie polecany osobom chcącym neutralizować
skutki starzenia, a także mieszkającym w dużych miastach, gdzie powietrze jest bardzo zanieczyszczone i negatywnie wpływa
na stan skóry.
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Na czym polega zabieg?
Wodór jest najmniejszym i najlżejszym pierwiastkiem, dlatego swobodnie przenika w głąb skóry, gdzie przekształca szkodliwe
wolne rodniki tlenowe w cząsteczki wody. Skóra poddawana jest działaniu pęcherzyków wodoru zawartych w strumieniu wody
o podwyższonym ciśnieniu. Działanie przypomina intensywny peeling. W trakcie zabiegu usuwane są pozostałości makijażu,
zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka.
Najmniej inwazyjne oczyszczanie skóry, bezpieczne i bezbolesne. Wykonanie zabiegu nie jest poprzedzone żadnym
przygotowaniem poza zmyciem ewentualnego makijażu.
Dane techniczne urządzenia do oczyszczania wodorwego JetPeel :
Podciśnienie oczyszczania wodorowego - 80cmHg
Podciśnienie hydrabrazji - 80cmHg
Ciśnienie infuzji tlenowej (spray) - 1Bar
Częstotliwość fali radiowej - 1Mhz
Moc fali radiowej - 1W/cm2
Częstotliwość Ultradźwięków - 1Mhz
Moc ultradźwięków - 1Wcm2
Wydajność wytwornicy wodoru - 0,6ml/h
Poziom hałasu podczas pracy oczyszczania wodorowego - 45dB
Napięcie zasilania - 220-240V / 50Hz
Wyświetlacz LCD, dotykowy, - 8 cali
Gwarancja: 2 lata
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