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Hydromanil® ve Hyaluronic Acid ile çift etkili hidrasyon

Dehidratasyon belirtileri

Derinin temel işlevlerinden biri dış çevreye karşı koruyucu bir engel görevi görmektir. Hem estetik hem de fonksiyonel seviyede, cildin uygun 
şekilde nemlenmesi; zararlı dış etkenlerden korunmak veya mekanik hasara karşı bir engel görevi görmek için gereklidir. % 10 ila % 20 
arasında bir salınım yüzdesi elastik, esnek ve sıkı bir cilde neden olacaktır. Bu yüzde, iç faktörlere (genetik, yaşlanma, hormonal faktörler veya 
farklı hastalıklar) veya dış etkenlere (diyet, uygun olmayan nemlendirici, güneş, rüzgar ve kirlilik) bağlı olarak değişecektir.

Değişiklikler Sonuçlar
• NMF oluşumundaki yetersizlik
• Geçirgenlik bariyer fonksiyonunun 

dengesizleştirilmesi
• Transepidermal su kaybının artması
• Hücreler arası uyumdaki değişiklikler, semental 

lipitlerin yetersizliği 

• Yıpranmış, hassas ve cansız cilt
• Kolay pullanma
• İnce cilt, gerginlik
• Pürüzlü,mat ve donuk
• Tahriş eğilimli, duyarlı
• İnce çizgi ve kırışıklıkların ortaya çıkması  

Ana sinerji HYDRA SYNERGY

Aktif HYDROMANIL ® + HYALURONIC ACID arasındaki sinerji, bu seriye iki seviyede tam 
hidrasyon verir:

• Yüzey: cilde anında nemlendirme sağlar ve koruyucu bir film oluşturur
• Dahili: Bir dizi aktif salınım nedeniyle cildin en derin katmanlarına ulaşır, böylece uzun ve 

kalıcı nem sağlar. 
Yoğun üçlü etkiye sahip bileşenlerden formüle edilmiş seri:

1 2 3

Cildin fonksiyonlarını 
canlandırıp tüm seviyelerde 
nemlendirir.

Antioksidan koruma. Serbest 
radikaller oksidatif stresle 
mücadele ederek nötralize edilir.

Cildin pürüzsüz ve elastik 
görünmesi için dokunun 
kabiliyeti arttırılır.

Belirtiler Anubis Çözümü

1
TRANSEPIDERMAL SU KAYBI 

Eksik metabolizma ile hücresel 
bozulma. Dış etkilere karşı koruma 
kabiliyetinin azalmasıyla cildin bariyer 
fonksiyonunun değiştirilmesi. Hücreler 
arası uyumun zayıflaması.

HYDROMANIL ® 
HYALURONIC ACID 
UREA

TÜM DÜZEYLERDE HİDRASYON
Derideki suyu tutar ve sırayla serbest bırakır. 
Transepidermal su kaybını önleyen, yüzeyde ve 
derinlikte optimum hidrasyon sağlayan hücre 
yapışmasını iyileştirir.

2
HÜCRE OKSİDASYONU
Cildin erken yaşlanmasına neden 
olan serbest radikallerin etkisiyle 
oksidatif işlemin artması.

SHIITAKE
SQUALANE

ANTİOKSİDAN KORUMA
Antioksidan etki, özellikle hücre zarı içinde. Ayrıca 
hücrelere oksijen verilmesini arttırır. Kolajen sentezi 
için anahtar faktör, oksidatif stresle savaşarak 
serbest radikalleri nötralize eder ve dokuları yeniden 
yoğunlaştırmaya katkıda bulunur.

3
HASARLI VE KORUMASIZ CİLT

Korneum tabakası yapısının ve 
kalitesinin bozulması. Dermisin 
incelmesiyle, lif ağının 
düzensizleşmesi ve kendi kendini 
iyileştirme kapasitesinin zayıflaması.

ALOE VERA CERAMIDES 
COLLAGEN PEPTIDES

CANLANDIRICI ÖZELLİKLER

Fibroblast proliferasyonunu uyarır ve kollajen 
sentezini arttırır. Dokuları canlandırır, dermisleri 
düzenler ve yeniden düzeltir. Yüzeyde, korneum 
tabakası katmanlarının yapışmasını iyileştirir ve 
cildi koruyarak daha yumuşak bir cilt sağlar.

1. DERECE 2. DERECE 3. DERECE 4. DERECECİLT YAŞLANMA SINIFI

NEMLENDİRME HASSAS CİLT
KORUMA

ANTİOKSİDAN
KORUMA



Serinin ürünleri

TOTAL HYDRATING

Temizleme Tonlama Konsantre

TOTAL HYDRATING

Cleansing Cremi-Gel 
Nemlendirici 
temizleyici

TOTAL HYDRATING

Thermal Toner
Nemlendirici tonik

losyon

6 amp. x 5 ml.

TOTAL HYDRATING

Hydratant Concentrate 
Onarıcı ve nemlendirici 

konsantre

Hydromanil® Thermal water             
ve betaine

Hydromanil® 

ve shiitake

250 ml. 1000 ml. 250 ml. 1000 ml.

Nemlendirme / TakviyeMaske

TOTAL HYDRATING

Bi-Gel
Çift 

nemlendirici etki

200 ml.

TOTAL HYDRATING

Collagen Mask 
Nemlendirici

ve sıkılaştırıcı maske

50 ml.

Hydromanil® 

ve hydrolysed collagen
Hydromanil® 

ve hyaluronic acid 

200 ml.



Kozmetik endikasyonlar 

.

Hidrasyon eksikliğini tedavi etmek istenen tüm cilt tipleri:

• Pürüzlü görünümde ciltler.

• Erken yaşlanma ve erken kırışıklıklar

• Sedef veya egzamalı ciltler. 

• Yüzeyde ve derinlikte neme ihtiyaç duyan kuru cilt.

• Dengesiz bir hidrolipidik tabaka ile karma-yağlı ciltler. 

Süre ve düzenlilik • Seans başına süre: 1 saat.

• Yoğun tedavi: 8 seans, haftada iki kez.

• Bakım: aylık 1 seans.

• Yılda iki yoğun tedavi önerilmektedir. 

Ekipman ile kullanım • TOTAL HYDRATING CONCENTRATE elektroformasyon ve 
galvanik akımlarla birleştirilebilir. 

Önlemler • Bu tür tedaviyle ilgili önlemler açıklanmamıştır. 

Serinin protokolü

HYDRA SYNERGY

TOTAL HYDRATING



Seri protokolü   Adım Adım

1 Temizleme ve tonlama

•  VITAL LINE MAKEUP REMOVER dairesel hareketle pamuk kullanarak uygulayın. Su ile 
çıkarın.

•  Yüz, boyun ve dekolte bölgesini TOTAL HYDRATING CLEANSING CREMI-GEL ile 
temizleyin. Parmak uçları veya bir fırça kullanarak dairesel bir masajla uygulayın. Müslin 
bez veya nemli süngerlerle çıkarın.

•  TOTAL HYDRATING THERMAL TONER ürününü püskürterek veya nemli pamuklarla 
yüze, boyuna ve dekolteye uygulayın. Tamamen emilimine kadar hafifçe vurarak çalışın.  

2 Arındırma

•  ENZYMATIC PEELING

•  Bir sıvı karışımı elde edinceye kadar iki ölçü ENZYMATIC PEELING (5ml veya 
3,45gr) ile EAU VERT (5ml.) losyonunu karıştırın. Yüz, boyun ve dekolte üzerinde fırça 
ile uygulayın . Maksimum 10 dakika boyunca bekleyin.

•  EAU VERT losyon ile ürün temizliği yapın. Bol suyla temizleyin.  

3 Konsantre ve Masaj
•  Tamamen emilene kadar hafifçe vurarak veya ekipmanı kullanarak yüze 

1/2 şişe TOTAL HYDRATING CONCENTRATE uygulayın.

•  TOTAL HYDRATING BI-GEL'i tamamen emilinceye kadar hafif bir masajla 
yüz, boyun ve dekolte bölgesine uygulayın.  

4 Maske

•  Fırça ile TOTAL HYDRATING COLLAGEN MASK ürününü yüz, boyun ve dekolteye 
uygulayın. 15-20 dakika boyunca bekleyin. Bol suyla temizleyin.

•  TOTAL HYDRATING THERMAL TONER'i nemli pamuklarla veya püskürterek 
uygulayın. 

5 Sonlandırma

•  EXCELLENCE EYE CONTOUR'u gözlerin ve dudakların etrafındaki alana hafif 
dairesel hareketler ve hafif dokunuşlar uygulayarak uygulayın

•  TOTAL HYDRATING BI-GEL'i tamamen emilinceye kadar hafif bir masajla yüz, 
boyun ve dekolte bölgesine uygulayın. 

vi Protokolde kullanılan ve TOTAL HYDRATING ürününün parçası olmayan ürünler hakkında daha fazla bilgi için: 

VITAL LINE MAKEUP REMOVER: “VITAL LINE” serisine bakınız.

ENZYMATIC PEELING  ve EAU VERT: “COMPLEMENTS” serisine bakınız.

HYDRA   SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING

ex   EXCELLENCE EYE CONTOUR: “EXCELLENCE” serisine bakınız.



HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING

Teknik döküman

Ürün TOTAL HYDRATING

Cleansing Cremi-Gel

Boyut
250 ml. 1000 ml.

Açıklama Nemlendirici temizleyici Referans 14020250 14021000

TEMİZLEME YATIŞTIRMA NEMLENDİRME



Ana aktif maddeler

Hydromanil ® Suyu toplayan ve tutan, anında ve doğal olarak cilde özümseyen yenilikçi nemlendirici bileşen. 
Moleküler büyüklüğü nedeniyle, korneum tabakasının yüzeyinde kalır, böylece transepidermal su 
kaybını önler ve daha homojen bir görünüm sağlayan nemlendirici film oluşturucu etkiler üretir.

Allantoin Allantoin doğal bir yara şifacıdır, doğal iyileşme süreçlerini teşvik eder ve hızlandırır. Mükemmel bir 
kimyasal sınır kırıcıdır, yani cildi ölü ya da yaşlı hücrelerden kurtararak, yenileri ve sağlıklıları ile 
değiştirmek için yapılan işlemi hızlandırmak karakterize özelliğidir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MiNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Hassas ciltler dahil her çeşit cilt. Rahat ve yumuşak bir uygulama sağlayan bu nemlendirici 
temizleme jeli; yağlı kalıntı bırakmadan derinlemesine 
temizler ve hidrolipidik tabakayı en iyi dengede tutar. 
Yüzeyde ve derinlikte hidrasyon etkisi sağlar.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Hafifçe dairesel bir masaj 
yaparak yüzünüze ve 
boynunuza hafif nemli 
pamuk ile uygulayın. Su ile 
çıkarın. 

• Gerekli değil. • Profesyonel kullanım: Salon 
tedavisinde, haftada iki kez.

• Evde kullanım: Sabahları ve / 
veya geceleri günlük 
uygulama 

• Açıklanmadı.

HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING



HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING

Teknik döküman

Ürün TOTAL HYDRATING

Thermal Toner

Boyut 250 ml. 1000ml.

Açıklama Nemlendirici tonik losyon Referans 14030250 14031000

DENGELEME YATIŞTIRMA NEMLENDİRME



Ana aktif maddeler

Thermal Water Bir kaplıca kaynağında, bu tür sular önemli özelliklere sahip bir dizi mineral içerir. Bulunabilen 
minerallerin bazıları nemlendirici ve antioksidan özelliklere sahip, hücre yenilenmesini teşvik 
eden ve yatıştırıcı olan manganez, bakır, magnezyum, çinko, selenyum, kalsiyum ve demirdir.

Betaine Şeker pancarından betain elde edilir. Molekül, 10 su molekülüne kadar bağlanabilir, bu nedenle cildin 
doğal hidrasyon faktörünün arttırıcı bir bileşenidir. Kollajen ve elastin sentezini arttırır. Koruyucu 
kalkanı güçlendirir, cildin tahriş ve kızarıklığını azaltır.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MiNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Hassas ciltler dahil her çeşit cilt. Tazeleyici ve remineralize edici etkisi olan tonik losyon. Hızla 
emilir, ürün izi bırakmadan hemen cilde yerleşir (yapışkan 
etkisi olmadan). PH'ı dengeler, hidrolipidik tabakayı dengeler, 
kuruluk, dehidrasyon, tahriş ve kızarıklığı önler.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Yüzün, boyun ve dekolteye  
hafifçe püskürtün.  

• Ultrasonik soyma ile 
kullanıma uygundur.

Kullanmadan önce, 
ekipman tedarikçisine 
danışmanızı öneririz. 

• Profesyonel kullanım: 
Profesyonelin istediği 
zaman.

• Evde kullanım: Sabahları ve / 
veya geceleri günlük 
uygulama. 

• Açıklanmadı.

HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING



HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING

Teknik döküman

Ürün TOTAL HYDRATING

Bi-Gel

Boyut 50 ml. 200ml.

Açıklama Çift nemlendirici etki Referans 14010050 14010200

NEMLENDİRME HASSAS CİLT
KORUMA

ANTİOKSİDAN
KORUMA



Ana aktif maddeler

Hydromanil ® Suyu toplayan ve tutan, anında ve doğal olarak cilde özümseyen yenilikçi nemlendirici bileşen. 
Moleküler büyüklüğü nedeniyle, korneum tabakasının yüzeyinde kalır, böylece transepidermal su 
kaybını önler ve daha homojen bir görünüm sağlayan nemlendirici film oluşturur.

Hyaluronic Acid Biyolojik olarak, hyaluronik asidin en önemli özelliklerinden biri, suyu emme kabiliyetidir. Bu aktif 
cilde nüfuz ederek yüzey tabakalarında hidrasyon rezervasyonları yaratır. Ayrıca, ciltte kanalların 
açılmasını teşvik eder, daha az penetrasyon gücüne sahip; kimyasal veya fiziksel olarak hyaluronik 
aside bağlanan diğer moleküller de cilde nüfuz edebilir.

Squalene Oksijen radikallerinin toplayıcısı, cildi UV ve diğer iyonize edici radyasyon kaynaklarının neden 
olduğu peroksidasyondan korur. Cildin doğal nem dengesinin fazla yağa neden olmadan geri 
kazanılmasına yardımcı olur. Cilt yüzeyinin bir kayganlaştırıcısı olarak işlev görür, bu nedenle cilt 
daha yumuşak ve pürüzsüz görünür.

Ceramides Korneum tabakasının yapısında ve kalitesinde önemli bir rol oynayan seramitler, temel biyolojik 
fonksiyonların önemli bir kontrolünü sağlar: korneum tabakası katmanlarının birleştirilmesi ile 
cildin korunması, cildin koruyucu bariyerinin restorasyonu ve transepidermal su akışı sağlar.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MiNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Hassas ciltler dahil her çeşit cilt. Temas halinde cilde nüfuz eden “hızlı nemlendirme” etkisi ile 
jel dokulu yenileyici emülsiyon. Yüzeysel seviyede anında 
nemlendirme sağlar. İç seviyede, uzun süreli nemlendirme ve 
kalıcı bir etki sağlar.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Yüz, boyun ve dekolte 
bölgesine tam emilene 
kadar hafif bir masajla 
uygulayın. 

• Bileşenlerin bir miktarının 
yüzeyde kalması 
gerektiğinden, cihazların 
kullanılması önerilmez. 

• Profesyonel kullanım: 
Profesyonelin istediği 
zaman kullanın.

• Evde kullanım: Sabahları 
ve / veya geceleri günlük 
uygulama. 

• Açıklanmadı.

HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING



HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING

Teknik döküman

Ürün TOTAL HYDRATING

Hydratant Concentrate

Boyut 6 amp. x 5 ml.

Açıklama Onarıcı ve nemlendirici konsantre Referans 14050006

NEMLENDİRME YATIŞTIRMA ANTİOKSİDAN
KORUMA



Ana aktif maddeler

Shiitake Extract Şii ağacının mantarı olarak bilinen, en popüler protein kaynaklarından biri olduğu bilinen Japon 
kökenli bir mantardır. Sekiz esansiyel amino asitin yanı sıra vitaminler ve mineraller (vitamin A, B, C, 
D, potasyum ve çinko dahil) ve polisakaritlerin (özellikle bilinen, lentinan) bir karışımını içerir. Enzim 
bakımından zengin Superoxide Dismutase, büyük antioksidan etkiye sahiptir ve serbest radikallerin 
etkileriyle mücadele eder. Aynı zamanda yatıştırıcı ve temizleyici özelliklere sahiptir.

Aloe Barbadensis Gel Müsilaj içerisindeki zenginliğinden dolayı suyu tutma kabiliyeti sayesinde nemlendirici, besleyici ve 
yumuşatıcı özellikler. Mineral ve vitamin içeriği cilt yaşlanmasına karşı mücadelede özellikle 
faydalıdır. Cildi derinlemesine onarır. Glikoproteinler ve gama-linolenik asit, cildin tahrişinin 
etkilerini hafifletmek için temel özelliklere sahiptir.

Urea İnsan vücudunun doğal olarak ürettiği organik bileşik ve sistem sıvı tutulmasının düzenlenmesi 
veya NMF'nin bir parçası gibi doğal işlemlerin bir parçasıdır. Diğer aktif bileşenlerin emilimini 
arttırır ve suyu çekip tutarak cildi nemlendirir.

Lactic Acid Sütten elde edilen alfa hidroksi asit. Önemi; cildi nemlendiren, tahriş etmeden veya zarar 
vermeden pul pul dökme kabiliyetine yatmaktadır. Ölü hücrelerin katmanlarını çıkarırken, cilt daha 
sağlıklı bir doku ve daha sağlıklı bir görünüm alır. Korneum tabakasının hidrasyonunu arttırır, 
kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olmak için cildin genel dokusunu iyileştirir.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MiNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Hassas ciltler dahil her çeşit cilt. Anında yatıştırıcı ve nemlendirici etki. Dehidrasyon problemlerine 
etkili ve anında müdahale. Onarıcı etkisi sayesinde yaşlanmayı 
geciktirir. Cildin nemini ve gençliğini korur.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Cildi temizledikten ve 
peeling yaptıktan sonra 1/2 
ampul konsantre uygulayın. 
Yüze, boyuna ve dekolteye 
uygulayın ve tamamen 
emilinceye kadar hafif 
vurarak çalışın. 

• Şişenin yarısını + ile, diğer 
yarısını da - kutuplarıyla 
iyonize etmek için 
uygundur.

• Ultrason ve elektroporasyon 
ile kullanıma uygundur.

• Radyofrekans durumunda, 
iletken kremle karıştırılmış 
konsantreyi uygulayın. 

Kullanmadan önce ekipman 
tedarikçisine danışmanızı 
öneririz. 

• Profesyonel kullanım: 
Tedavide haftada iki kez 
veya profesyonelin ihtiyaç 
duyduğu her an. 

• Açıklanmadı.

HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING



HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING

Teknik döküman

Ürün TOTAL HYDRATING

Collagen Mask

Boyut 200 ml.

Açıklama Nemlendirici ve sıkılaştırıcı maske Referans 14040200

NEMLENDİRME SARKMAYI
ÖNLEME

ELASTİKLEŞTİRME



Ana aktif maddeler

Collagen Peptides Kolajen dokuların suyu tutma kabiliyetini güçlendirir, hücrelerin uygun şekilde hidratlanmasına ve 
epidermisin yumuşak ve elastik görünmesine neden olur. Karmaşık yapısını ve lifli ağını geri 
kazanabilen ve cildin dayanıklılığını ve direncini korumaya ve onarmaya yardımcı olan esansiyel 
amino asitler sağlar. Fibroblast aktivasyonu sayesinde yatıştırıcı ve sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir, 
destek liflerinin oluşumunu teşvik eder.

Kaolin Kaolitin, cildin remineralize edilmesine yardımcı olan silikon, demir, kobalt, magnezyum, kalsiyum, 
manganez, bakır, çinko, selenyum vb. gibi mineral tuzları bakımından zengin beyaz bir kildir. 
Arındırıcı özellikleriyle kirleri emer ve cildi yumuşatır.

Özellikler PARABEN İÇERMEZ/ MiNERAL YAĞLAR İÇERMEZ

Cilt tipi Sonuçlar

Hassas ciltler dahil her çeşit cilt. Hidrolipidik tabakayı güçlendirerek cildin nemlenmesini destekler. 
Önceki aktiflerin penetrasyonunu kolaylaştırır. Kırışıklıkları en aza 
indirir, su tutma kabiliyeti sayesinde sağlam ve esnek bir yapı 
sağlar, böylece yüz hatlarını ve kırışıklıkların derinliğini iyileştirir ve 
daha güzel bir görünüm sağlar.

Nasıl kullanılır Ekipman Kullanım sıklığı Önlemler

• Temiz bir cilt üzerinde yüz, 
boyun ve dekolteye 
uygulayın. 15-20 dakika 
boyunca bekleyin. 
İsterseniz, aktiflerin 
penetrasyonunu arttırmak 
için hafif bir masaj yapın. 

• Cihazlarla kullanım için 
uygun değildir. 

• Profesyonel kullanım: 
Tedavide TOTAL 
HYDRATING BI-GEL ile 
yapılan masajdan sonra 
veya profesyonel uzman 
bu tür maskeye ihtiyaç 
duyduğunda uygulayın. 

• Açıklanmadı.

HYDRA SYNERGY Çözüm

TOTAL HYDRATING


