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Oczyszczanie wodorowe JetClear
Bubble H2
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.
Drugim etapem zabiegu jest proces elektroporacji z bioliftingiem. Elektroporacja to jeden z rodzajów mezoterapii - jednakże
całkowicie bezbolesny i nieinwazyjny. Dzięki impulsom elektrycznym w błonie komórkowej skóry otwierają się mikro kanały
umożliwiając wprowadzanie substancji aktywnych w głąb skóry. Biolifting to elektromasaż mięśni twarzy który unosi powieki ,
modeluje linię żuchwy oraz napina skórę redukując zmarszczki.
Dzięki zabiegom z wykorzystaniem technologii aktywnego wodoru skóra staje się głęboko nawilżona oraz wygładzona. Pory
zostają dogłębnie oczyszczone, co wpływa na zmniejszenie problemów z trądzikiem oraz powstawania zaskórników. Zmniejsza
się również produkcja sebum, które w nadmiarze sprawia że nasza skóra staje się tłusta.
Zabiegi z użyciem aktywnego wodoru szczególnie polecane są osobom zmagającym się z trądzikiem czy nadmiernym
przetłuszczaniem się skóry, cerze naczynkowej gdzie poprzez zabieg naczynka zostają uszczelnione, a skóra lekko rozjaśniona
i wygładzona, cerze zmęczonej i pozbawionej blasku oraz suchej, a także skórze wymagającej dogłębnego oczyszczenia i
nawilżenia. Oczyszczanie wodorowe polecane jest zarówno kobietom jak i dla mężczyznom w każdym wieku.
Podciśnienie oczyszczania wodorowego - 80cmHg
Moc bioliftingu - 1W/cm2
Wydajność wytwornicy wodoru - 1ml/h
Poziom hałasu podczas pracy oczyszczania wodorowego - 45dB
Napięcie zasilania - 220-240V / 50Hz
Wyświetlacz LCD dotykowy - 8 cali
Gwarancja: 2 lata

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

