
Eksfoliering av hudens overflate 
Løser opp tilstoppede porer
Minimerer synligheten av porer
Dyprens - Detox
Fjerne, døde hudceller – trekke ut hudormer
Tilførsel av fukt og antioksidanter
Sunn og frisk hud med ny glød.

Målet med HydraFacial Classic m/Glysal Prep
behandlingen :

HydraFacial Classic

m/Glysal Prep

Hudtype - Alle hudtyper til mer ung hud, oljete/fet og
akne utsatt hud.

GlySal Prep: 7,5% Glykolsyre - 2% Salisylsyre



Hydrafacial Classic

m/glysal peel

Eksfoliering - fjerner døde hudceller
Glatter huden
Øker hudens cellefornyelse
Jevnere hudtone
Minimerer synligheten av porer
Dyprens - Detox
Fjerne – trekke ut hudormer
Tilførsel av fukt og antioksidanter
Sunn og frisk hud med ny glød.

Målet med HydraFacial Classic m/Glysal Peel
behandlingen :

Hudtype - Alle hudtyper til mer voksen/moden hud med
behov for litt mer eksfoliering.

GlySal Peel: 15% Glykolsyre - 1,5% Salisylsyre



Ekstra eksfoliering - fjerner døde hudceller
Glatter huden
Øker hudens cellefornyelse
Jevnere hudtone
Minimerer synligheten av porer
Dyprens - Detox
Fjerne – trekke ut hudormer
Tilførsel av fukt og antioksidanter
Sunn og frisk hud med ny glød.

Målet med HydraFacial Classic m/Glysal Peel MD
behandlingen :

Hudtype - Alle hudtyper til mer voksen, moden, grov og
gusten hud med behov for ekstra eksfoliering.

Hydrafacial Classic

m/glysal peel MD

GlySal Peel MD: 30% Glykolsyre - 1,5% Salisylsyre



 Skreddersy HydraFacial
behandlingen for dine kunder med

HydraFacial Boostere

 boost your

skin health



Reduserer synligheten av
fine linjer
Forbedrer hudtekstur
Forbedrer elastisiteten
For spot behandling -
kråketær,  fine rynker ved
munnvikene

Palmitoyl Dipeptide–5 Diaminobutyroyl
Hydroxytheonine 
og Palmitoyl Dipeptide–5 Diaminohydroxybutyrate

Disse peptidene bidrar til å forbedre hudens elastisitet, fasthet
og totale volum ved å stimulere produksjonen av kollagen.

ingredienser: 

Glatter &  raffinerer 

HydraFacial Anti-Aging Boost 
M / Hydrafacial- Dermabuilder booster 



Øker den naturlige
kollagen produksjonen
Øker elastin produksjonen
Fremskynder
sårhelingsprosessen
Reduserer synligheten av
fine linjer
Forbedrer hudtekstur
Forbedrer elastisiteten

ingredienser: 
Heptapeptide – 32 opprettholder utseendet til sunn,
ungdommelig hud gjennom produksjon av kollagen og elastin.
Kobberpeptid Cu – GHK regenererer sunn hud med rask
sårheling og hudreparasjon.
Palmitoyltetrapeptid – 7  behandler betennelse mens det
øker veksten av kollagenproduserende vev.
Palmitoyl tripeptode – 5 hjelper hudceller med å få ut
giftstoffer samtidig som det forbedrer utseendet på fasthet.
Azelaoyl bis-dipeptide-10   Reduserer frie radikaler.

Hydrafacial  anti-aging Boost pluss 
m / Hydrafacial- ReGen GF booster 

M–007-teknologi forbedrer

behandlingene ved å tillate dypere og

mer effektiv absorpsjon av

ingredienser forbi epidermis.



Gir sliten hud ny og ekstra glød
Reduserer synligheten av fine
linjer og rynker
Reparerer og gjenoppbygger
huden fra innsiden og ut
Fuktighetsgivende

ingredienser: 
Chronocyclin Peptide- Circadian Rhythm Peptide som
optimaliserer hudens fysiologiske forsvarsaktiviteter og
cellereparasjon.
NeoDermyl - Det "nålefrie" kollagen- og elastinfyllstoffet, ren
kilde til bioenergi for å lade hudens skjønnhet, øker
hudtettheten og den generelle fastheten
Matrixyl Morphomics Peptide- Påvirker cellulær og dermal
energi, reduserer utseendet på vertikale linjer.
Matrixyl Synthe’6 Peptide- Klinisk bevist at den glatter rynker
fra innsiden ved å gjenoppbygge huden, spesielt på panne og
kråketær

m / Hydrafacial- circadia chrono-peptide Booster

hydrafacial  antiaging & Fukt-boost 



Øke og opprettholde
fuktighet
Gjenoppretter 
Beskytter
Reparerer
Forbedrer hudens
immunsystem
Glatter ut synligheten av
tørre fine linjer

ingredienser: 
Hyasol: Hyaluronsyre med høy molekylvekt - Danner en
naturlig tynn film som holder på fuktigheten.
N – Acetyl Glucosamine (NAG): Gir fuktighet og anti-aging
fordeler for huden, samt øker hudens vannbinding og fylling.
Betain: En naturlig fuktighetsgiver som hjelper med å
beholde vital fuktighet og opprettholde celle vannbalansen

HydraFacial  Fukt-Boost pluss
m / hydrafacial- nassifmd  Booster 



Diffuporinpeptid: Øker hydrering og tilstedeværelse av
Aquaporin-kanaler i cellen, anerkjent som en iboende
cellehydrator
Brightenyl: Leverer essensielle antioksidanter, beskytter mot
betennelse, reaktive oksygenarter og reduserer pigmentering 
AcquaCell: Øker øyeblikkelig hydrering og reduserer irritasjon.
Hyaluronsyre: Hyaluronsyre blanding med 6 forskjellige  former
for å maksimere hydrering 

Fukter og plumper
øyeblikkelig fine linjer og
rynker.
Beskytter mot skade fra
frie radikaler
Reduserer synlig tegn på
rødhet - Rosacea

HydraFacial Fukt-Booster
 m / Circadia protec plus Booster 

ingredienser: 

Inkl. Ingredienser for reduksjon av Rødhet & Rosacea



Reduserer
aldringsrelaterte
mørke hudflekker
Reduserer
solrelaterte 
 hudflekker
Gir jevnere hudtone

ingredienser: 

Alpha–Arbutin: Brightening middel 
Vitamin C: Antioksidant 
Bearberry Extract: Brightening middel

HydraFacial  Brightening-booster 
m / Hydrafacial- Britenol booster 



HydraFacial-Perk Leppe
behandlingen revitaliserer

leppene med viktige
ingredienser som

peppermynte olje og peony
ekstrakt

 
 

HydraFacial- Perk Leppe gir
leppene god fuktighet med

plump!

hydrafacial- Perk Leppe 



HydraFacial Perk Eye
oppfrisker og gir ny glød til

området rundt øyet med viktige
ingredienser som ekstrakt av
hestekastanjefrø og arnica-

blomsterekstrakt. 
 
 

Perk behandlingen etterlater
dette delikate og ømfintlige
området tonet, oppstrammet

og hydrert!

hydrafacial- Perk øye 



Hydrafacial hodebunn boost 
m/ hydrafacial keravive booster

HydraFacial- Keravive 
BEHANDLINGEN SOM GIR HELSE FOR DIN

HODEBUNN

 For fyldigere og sunnere hår

HydraFacial- Keravive er en unik,
avslappende behandling designet for å
rense, stimulere, gi næring til og hydrere

hodebunnen for fyldigere og sunnere hår.


