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HYDRA MASTER KULLANIM ALANLARI 

 
 

· Cildin derinlemesine temizlendiği, beslendiği, nemlendirilip, ölü deri tabakasının mikro 

düzeyde soyularak, antioksidan koruma ve akne tedavisinin kombine edildiği bir total cilt 

bakım sistemidir. 

· Tıkalı gözeneklerin açılmasına, genişlemiş gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olur. 

· Siyah noktaların azalmasına yardımcı olur. (Komedon tedavisi) 

· Cilt tonusunun düzenlenmesine ve bozulmuş cilt dokusunun onarılmasına yardımcı olur. 

· Ciltteki sebum fazlasını temizleyerek cildin sebum üretiminin dengelenmesine yardımcı 

olur. 

· Sivilce (Akne) tedavisi ile yeniden akne oluşumunun azalmasına yardımcı olur. 

· Cildin nemlendirilmesine yardımcı olur. 

· İnce çizgilerin ve ince kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. 

· Cildin elastikiyetinin ve kolajen üretiminin arttırılmasına yardımcı olur. 

· Güneş hasarı ve güneş lekelerinin azalmasına yardımcı olur. 

· Cildin canlandırılmasına yardımcı olarak daha aydınlık, daha canlı ve daha genç 

görünmesini sağlar. 
 

1. HYDRA MASTER VORTEX – EKSFOLIASYON 

(Eksfoliasyon: Cildin Üst Tabakasındaki Ölü Hücrelerin Giderilmesi) 

Cildin, ölü hücrelerden, fazla yağ salgısından arındırılmasına yardımcı olan aşamadı; 

Serum kullanılarak, cilt keratinize ölü tabakadan ve sebum fazlasından arındırılır. Daha sağlıklı bir 

cilt yapısı için derinlemesine temizlenir. Ölü deriden ve sebum fazlasından arınan ciltte sağlıklı ve 

canlı deri yapısı ortaya çıkar. 
 

2. HYDRA MASTER VORTEX – PEELING (PEELING: SOYMA) 

 

Kabuklanma oluşmadan cildin ölü tabakasının atılmasına yardımcı olan aşamadır; 

Ciltte kabuklanma oluşturmadan, peeling işlemi yapılarak cildin ölü tabakasının atılmasına 

yardımcı olur. Akne izi, lekeli, genişlemiş veya tıkanmış gözenekli ciltlerde ise elmas başlıklar 
sayesinde cildin üst tabakasının mikroablazyonu (beyazlatma) sağlanır. 

 

3. HYDRA MASTER VORTEX EKSTRAKSIYON (EKTRAKSIYON: ÖZÜTLEME, ÇEKME) 

 

Tıkalı gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olan aşamadır; 

Beta Solüsyonu kullanılarak vortex vakumlama teknolojisi ile gözenekler temizlenir. Cilt 

rahatsızlığına sebep olan çoğu bakteri ve parazitten arındırır, siyah ve beyaz noktaları çözerek tıkalı 
gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. (Ektraksiyon: Özütleme, Çekme) 

 

4. HYDRA MASTER VORTEX – BOOST (BOOST: ARTIRMAK) 

 

Cildin ihtiyacına uygun solüsyonlar kullanılarak ince çizgilerin azalmasına yardımcı olan 

ve cilt tonu düzensiliklerinin giderilmesine yardımcı olan aşamadır; 

Koyu lekelerin görünümünü azaltarak daha parlak ve tonu eşitlenmiş bir cilt sunar. )Hydra Master 

9 in 1 Cilt Bakım Cihazına özel olarak firmamız adına üretilen solüsyonlar) Tüm cilt tiplerine 

uygun ve cilt yapısının ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri sunan solüsyonlar kullanılarak ince 

çizgilerin azalmasına ve cilt tonu düzensizliklerinin giderilmesine yardımcı olan aşamadır. Cilt 

kalitesini artırır. 
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5. HYDRA MASTER VORTEX – FUSION (FÜZYON: ERGİME PENATURE ETME) 

 

Cildin beslenmesine yardımcı olan aşamadır; 

Cildin serumla beslenmesi, içeriğindeki antioksidan, peptitler ve hyaluronic asit bileşenleri cildi 
korur. 

 

6. HYDRA MASTER DEVAM KORUMA 

 
Uygulama sonuçlarının daha uzun sürli etkisinin görülebilmesi ve kalıcılığının sağlanabilmesi 

için, uygulamada kullanılan ürünler ile aynı içeriklere sahip günlük bakım ürünlerinin kullanılması 

önerilir. 

 
HYDRA MASTER TEKNOLOJİSİ 

 

Basınçla püskürtme yapan ve adeta bir girdap etkisi oluşturan özel bir başlığa sahiptir. Bu 

başlık sayesinde solüsyonların el değmeden cilde penatüre edilmesi sağlanır. 

 

· Temizleme 

· Arındırma 

· Ektraksiyon 

· Nemlendirme 

· Cilt dokusunu onarma 

· Koruma 

 

HYDRA MASTER KAÇ SEANS UYGULANIR? 

 
Cilt tipinin ihtiyacına gore; 1 hafta ara ile 4 – 6 seans ideal bir kürdür. Alınan sonuçların 

korunabilmesi ve kalıcılığı için Cildin kendini yenileme süreci olan 28 günde 1 tekrarlanması 

önerilmektedir. 

HYDRA MASTER UYGULAMASI SONRASINDA HERHANGİ BİR BAKIM 

GEREKTİRİR Mİ? 

Herhangi bir özel bakım gerektirmez. Danışan sosyal yaşamına hemen dönebilir, makyaj 

yapabilir. 
 

HYDRA MASTER UYGULAMA SÜRESİ NE KADARDIR? 

 

Uygulama cildin ihtiyacına göre 20 30 dakika sürmektedir. 

 
 

HYDRA MASTER UYGULAMA SONRASINDA HERHANGİ BİR YAN ETKİ 

OLUŞUR MU? 
 

Hydra Master uygulama esnasında ve sonrasında hiçbir yan etki oluşmaz. FDA onaylı, son 

derece güvenli bir sistemdir. 
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HYDRA MASTER AĞRILI BIR UYGULAMA MIDIR? 

 

Ağrısız ve acısız bir uygulamadır. Makyaj fırçasının yüzünüzde dolaşması gibi bir his yaratır. 

 
 

HYDRA MASTER KIMLERE UYGULANIR? 

 

Hydra Master Kadın - Erkek tüm yaş gruplarına ve en hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerine her 

mevsimde uygulanabilir. 

HYDRA MASTER NEDEN BU KADAR ÇOK TERCIH EDİLİYOR? 

 

Hydra Master’ ı farklı kılan vortex teknolojisine sahip patentli serum iletim sistemidir. Vortex 

teknolojisi cilt besleyicilerini el değmeden hijyenik bir şekilde cilde iletir. (Vortex: Cilde 

vakumlama, püskürtme, pompalama yapan bir sistemdir.) 

Cildin daha sağlıklı, daha genç görünümlü, daha aydınlık ve daha canlı görünmesini sağlayan 

Hydra Master dünyada kullanılan tüm cilt bakım teknolojilerinin en donanımlısı olan bir Markadır. 

Ülkemizin yedi bölgesinde ve Avrupa ülkelerinde profesyonel kullanıcılar tarafından tercih edilen, 

alanında altın standart olan bir markadır. 

 

HYDRA MASTER 9 in 1 CİLT BAKIM CİHAZI BAŞLIKLARI 

 

1- Hydra Dermabrazyon (Elmas Peeling) 

2- Hydra Master (Vortex Teknolojisi) 

3- Skin Scrubber (Ultrasonic Peeling) 

4- Oksijen Spreyi 

5- High Frequency (Yüksek Frekans) 

6- Bio Lifting 

7- Ultrasonik Cilt Yapılandırma (Facial & Eye Usg) 

8- Lymphatic Drainage Vacum (Lenfatik Drenaj) 

9- PDT LED Terapi (Gençlik Işığı) 

 
HYDRA MASTER 9 in 1 CİLT BAKIM CİHAZI BAŞLIK KULLANIM ALANLARI 

 
1- Hydra Dermabrazyon (Elmas Peeling) 

 

Cildin kimyasal madde kullanılmadan mikro düzeyde soyulması işlemidir. Akne izleri, 

skarlar, tıkanmış gözenekler (burun üzerindeki deride kalınlaşma sonucu tıkanan gözenekler) ve 

çatlak izlerinde kullanılır. 

Kimyasal ve lazer harici cilt soyulması işlemidir. Ağrısız ve acısız bir işlemdir. 
 

· Cilt hasarlarının giderilmesi 

· Siyah noktaların giderilmesi 

· İnce çizgiler ve kırışıklıkların azaltılması 

· Tıkanmış gözeneklerin açılması 

· Güneş hasarlı ve lekeli ciltlerin yenilenmesi 

· Akne izlerin ve skarların giderilmesi 

· Yaşa bağlı olarak oluşan leklerin yüzeysel tedavisi 

· Ciltteki pürüzlerin giderilip cildin genç bir görünüm kazanmasında hızlı ve konforlu, 

sonuçları çabuk görülen bir uygulamadır. 
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Vücut, yüz, boyun gibi çeşitli elmas başlıkları vardır. Cilt üzerine ince almas kristalleri 

son derece kontrollü bir şekilde püskürten vakumlu bir başlık ile yapılır. Bu kristaller cilt 

yüzeyine yüksek hızda gönderilir ve cildin epidermis adı verilen üst tabakasından ölü 

hücrelerin bulunduğu katman soyulur. 

Bu mikro cilt soyma işlemi cilt tonunu ve cildin dokusunu yeniler. Altta yumuşak, 

pürüzsüz, canlı bir cildin oluşmasına sebep olur. 

Aynı zamanda altta yatan epidermis tabaka uyarılır. Kolajen üretimi artar. Dermis 
tabakasında yaşlanma etkilerine karşı direnç artarak anti-aging bir etki oluşturur. 

3-6 seans uygulanabilir. Seans arası 14 gündür. İlk seans sonrası cilt dokusunda bir 

iyileşme görülür. 3-4 seans sonrası, uzun sureli çarpıcı etkisi görülür. 

Vücut çatlakları içinde etkilidir. Çatlak tedavisinde çatlak bölge dermabrazyon başlığı 
ile kızartılıp sonrasında farklı işlemlerle kombine edilebilir. 

 

HydraMaster vortex işleminden önce uygulanır. Lekeler üzerinde, problemli ciltlerde, 

skarlarda, çil, çatlak izi, güneş lekesi, doğum lekesi, yara izi gibi tüm işlerde etkilidir. Cilt 

kimyasal madde kullanılmadan hafif şekilde soyulur. Peeling yapar. Cilt hasarları giderilir. 

İnce çizgiler ve ince kırışıklıkların görünümü azalır. Ağrısız ve acısız bir uygulamadır. 

 

 

2. Hydra Master (Vortex Teknolojisi) 
 

 

Vortex adında özel bir teknoloji kullanılan Hydra Master’ da, basınçla püskürtme 

yaparak adeta girdap etkisi yapan vakumlu özel başlığı sayesinde cildi ölü hücrelerden, siyah 

noktalardan ve aşırı yağdan arındırıp, cildi mikro bir düzeyde soyar. 
 

Aynı zamanda cilde hyaluronic asit, peptitler, anti oksidan içerikli solüsyonlar 

pompalayarak cildin daha canlı, aydınlık ve genç görünmesini sağlar. 

 

· Temizleme 

· Arındırma 

· Ektraksiyon 

· Nemlendirme 

· Cilt dokusunu onarma 

· Koruma 
 

Yüz, boyun ve dekolte bölgesi başta olmak üzere nemini ve elastikiyetini kaybetmiş, 

lekelenmiş, sivilcelenmiş, yapısı bozulmuş cilt dokusuna güvenle uygulanan, temizleme, 

yenileme, nemlendirme ve antioksidan korumanın yapıldığı kombine bir medikal bakım 

işlemidir. 

Özel başlığı sayesinde solüsyonlar el değmeden cilde penatüre edilir. Hydra Master 

özel başlığı ile Eksfoliasyon yaparak cildin üst tabakasındaki keratinize ölü hücrelerin 

giderilmesi ile cilt daha gergin, sıkı, pürüzsüz, ışıltılı bir görünüm kazanır ve tazelenmiş bir 

his verir. Cilt rahatsızlığına sebep olan çoğu bakteri ve parazitlerden cildin temizlenmesini 

sağlar. Siyah ve beyaz noktaların (komedon) profesyonel olarak temizlenmesini sağlar. Ayrıca 

bu komedonların iltihaplı sivilcelere dönüşmesi engellenmiş olur. Ağrısız ve acısız bir 

uygulamadır. 
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3. Skin Scrubber (Ultrasonic Peeling) 
 

İnce kırışıklıkların görünümünü azaltır, cildi genç ve yumuşak hale getirir. 

Beyazlatılmış bir cilt elde etmek için melanini azaltır. 

Cilt yüzeyinde yaklaşık 25.000 hz frekans seviyesinde bir dizi ses dalgaları oluşturarak 
epidermisin tahriş edilmeden soyulmasını ve ölü hücrelerin, siyah noktaların, sebumun 

temizlenmesini sağlayan bir yöntemdir. 

Cilt bakımında, soyma, derin temizleme ve cildin kendini yenilemesini sağlayan bir 

yöntemdir. Ultrasonic bakım yaşlanan hücrelerin dökülmesini ve kirlerin deri gözeneklerinden 

atılmasını sağlayarak derin bir cilt temizliği sağlar. 

Ölü hücrelerden, aşırı sebumdan, toksik maddelerden, bakterilerden, kozmetik 
kalıntılardan arındırılmış cilt uygulama sonrasında diğer bakımlar için hazır hale gelir. 

Probun cilde uygulanması esnasında mikro masaj etkisi de yaparak ciltteki kan 

dolaşımını arttırır. Mikro masaj etkisiyle cilt dokusunu canlandırır. Hücre metabolizmasını ve 

kan dolaşımını hızlandırır. Ağrısız ve acısız bir uygulamadır. 

 

4. Oksijen Terapi 
 

Hydra Master 9 in 1’ e özel olarak üretilen oksijen serum başlığı, oksijen üreterek bu 

oksijeni cildin alt katmanlarına ulaştırarak metabolizmayı hızlandırır ve biriken toksinlerin 

atılmasını sağlar ve dokuların canlanmasına yardımcı olur. 

Göz çevresinde ve yüzümüzün bütününde oluşan sigaradan ve çevresel faktörlerden 

kaynaklanan zararlar için oksijen terapisi çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Hydra Master Vortex başlığı ile cilt temizleme işlemi sonrasında mutlaka oksijen 
bakımı ile sonlandırmak dış etkenlere maruz kalmış ciltlerde çok daha fazla etki yaratacaktır. 

Vakumla temizleme sonrası gözenekler açılır. Gözeneklerin açılmasıyla oksijen bakımı ile 
beraber cildin oksijen alışverişini artırarak gözeneklerin sıkılaşmasını sağlar. 

Cildimizin en çok ihtiyacı olan şey oksijen yani cildimizin nem oranını yükseltmek. 

Cildi temizledikten sonra oksijen bakımının faydaları, gözle görülür bir şekilde rahatlama ve 
ciltte aydınlanma sağlar. Ağrısız ve acısız bir uygulamadır. 

 

5. High Frequency (Yüksek Frekans) 
 

Cilt bakımında kullanılan etki maddelerinin (peptit, serum, solüsyon) cildinize daha 

hızlı emilmesine olanak sağlarken, porların (gözeneklerin) daralmasına, aknelerin kurutularak 

aknelerden kurtulmanıza ve yeniden akne oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. 

Cildin bazal tabakasındaki etkinliği artırır. Cilt dokusunu geliştirir ve cilt dokusundaki 

bakterilere karşı cildin savunmasında etkilidir. Mikrop öldürücü ve ozon oluşumuna bağlı 
olarak antibakteriyel etkilidir. 

 

Köklü sekresyonları (salgı) kurutur ve yeniden oluşumunu engeller. Tıkanmış cilt 

gözeneklerini açarak cildin rahat nefes almasını sağlar. 

Lenfatik ve venöz (toplardamar) kan dolaşımının iyileştirilmesi, gelişmiş ve güçlü bir 

cilt dokusu oluşumunu destekler. 

Yağ  ve  nem  dengesini sağlar. Bütün bunları yaparken sadece ısı’ yı kullanır. 

Herhangi bir kimyasal barındırmaz ve sterildir. Ağrısız ve acısız bir uygulamadır. 



 

YÜKSEK FREKANSIN FAYDALARI 

 

· Sinir yatıştırmaya yarayan analjezik işlevi vardır. 

 
· Sterilizasyon için UV ışınları üretir, yaraların iyileşmesine yardımcı olur. 

 

· Porların genişlemesine engel olup cildin sıkılaşmasını sağlar. 
 

· Cildin Ph değerini korur. 

 
· Siyah noktaları (komedonları) temizler. 

 

· Kan dolaşımını hızlandırarak metabolizmayı artırır. 

 
· Kırışıklık ve yaşlılık karşıtı olmakla birlikte cildi sıkılaştırma işlevi vardır. 

 

· Ciltteki akne ve skarları temizler. 

 
· Cildi besler. Hasarlı deriyi düzenler. 

 

· Lenf aktivitesini güçlendirir. 
 

· Bakterileri sterilize eder. 

 
· Yaraların iyileşmesini hızlandırır. 

 

· Görünür cilt gözeneklerini azaltır. 

 
· Sekresyon (salgı )ve Ph değerini (baz değeri) iyileştirir. 

 

· Enflamasyonu azaltır. 

 

 

6. Bio Lifting (Germe) 
 

Kırışıklıkların derinliklerini minimalize eden, cilt kaslarını çalıştıran, nem depolayan, 

canlandırıp aynı zamanda genç, dolgun ve düzgün bir cilt yapısı için bağ dokusunu 

güçlendiren bakımdır. 

Yer çekimi ve yaşlanma ile sarkan cildin; kırışıklığını azaltma, canlılık, metabolizmayı 

hızlandırma, gerginlik ve elastikiyet oluşturma, cildin esnekliğini artırma, kolajen yapısını 

koruma ve kolajen üretimini artırma, hücre savunmasını ve yenilenmesini artırma, yaşlılığa 

karşı koruma ve cilt dokusunu toparlama işlevlerini yapar. 

Göz kapağı ve kaş düşmesine karşı çok etkilidir. Gıdı bölgesinde ve nazolabial 

bölgesinde oluşan sarkmalarda da çok büyük etkisi vardır. Cildi toparlar, elastikiyetini arttırır. 

Kolajen liflerini harekete geçirerek cilt dokusunda gözle görünür sıkılaşma sağlar. Ağrısız ve 

acısız bir uygulamadır. 
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7. Ultrasonik Ürün Yedirme 
 

Kolajen üretimi artar. Ciltteki bağ dokusunda güçlenme yaşanır. Ciltte sıkılaşma 

meydana gelir ve kırışıklıklar azalır. 

Ultrasonic cilt yapılandırma işlemlerinde cildin çok alt tabakalarına kadar erişilebilir. 

Bu bakımdan cildin toparlanması, iyi hale gelmesi ve canlanması da sağlanmaktadır. Özellikle 

gıdı ve çene bölgelerine de uygulanmaktadır.herhangi bir cerrahi müdahale olmadan 

uygulanmaktadır. Kısa sürede etkisi görülmektedir. Ağrısız ve acısız bir uygulamadır. 
 

Cildin alt katmanlarında bulunan taşıyıcı dokularda ses dalgaları kullanılarak 

oluşturulan noktasal ısı artışları ile kolajen üretiminin uyarılması sonucu ciltte sıkılaşma ve 

gerginlik sağlayan bir tedavi ve bakım yöntemidir. 
 

Göz altındaki torbalanmalarda, lenflerin düzgün çalışmaması sonucu oluşan morarma 

ve torbalanmalarda ultrasonik başlığı çok etkilidir. Lenf sistemini harekete geçirir, kan 

dolaşımını hızlandırır. Lenflerin daha iyi çalışmasını sağlar. Bu sayede torbalanmalar ve 

morarmalar azalır. Kaz ayağındaki kırışıklıklarda da etkilidir. 

Cilt bakımında kullanılan serumların derinin alt tabakalarına iletilmesini sağlayarak 
etkilerini artırır. 

 

8. Lenfatik Drenaj (Vakum) 
 

Vücuttan ödemin uzaklaştırılması için tercih edilen bir uygulamadır. Lenf sistemi 

vücutta bağışıklık ve savunma işlevlerini yerine getiren sistemdir. Dokulardaki sıvıların 

sirkülasyonu ve vücuttan atılması lenf sistemi aracılığıyla olmaktadır. 

Sirkülasyonun yeterli olmaması ve atımın yeterli sağlanamaması ödem oluşmasına 

sebep olmaktadır. Lenfatik drenaj uygulaması ile lenf sıvının dokularda toplanması önlenerek 

doğru yere aktarılması sağlanır. 

Ciltteki kırışıklıkların, yara izlerinin ve lekelerin hafifletilerek cildin iyileşme ve 
gençleşme sürecine destek olur. 

Lenfatik drenaj ciltteki kolajen üretimine destek olur ve bu sayede cilt sıkılaşır. 

Lenfatik drenaj sistemi, vücutta tutulan ödemin vücuttan atılmasını sağlayarak uygulandığı 

bölgede cilt kalitesinde düzelme, çevresel olarak incelme, deri ve deri altında sıkılaşma 

sağlanır. 

Çatlak tedavilerinde de kullanılır. Kan dolaşımını hızlandırıcı bir işlemdir. Kan 

dolaşımını hızlandırarak kolajen ve elastin liflerini harekete geçirdiği için cilt dokusunda 

sıkılaşma sağlar. Göz çevresinde kan dolaşımının bozulması sonucunda oluşan torbalanmaları 

ve morarmayı azaltır. Lenf drenaj ile de kaş kaldırma işlemi yapılabilir. Ağrısız ve acısız bir 

uygulamadır. 
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9.  PDT LED Terapi ( Gençlik Işığı) 
 

Cildin kendi kendini iyileştirmesini sağlayan bir tedavi yöntemidir. En önemli özelliği 

cilt dokularını harekete geçirerek yenileme sürecini kısaltmasıdır. Kolajen dokuyu 

hareketlendirir. Ödemlerde azalma olur. Epilepsi hastalarına uygulanmaz. 

· Güneş ve yaşlanmaya bağlı lekelerde 

· Her türlü doku yenilenmesinde 

· Akne tedavisinde 

· Antiaging, ince kırşıklıklarda 
· Ameliyat sonrası yaraların iyileşme sürecini hızlandırmada 

· Siğil tedavisinde kullanılır. 

 

· Kırmızı Işık: Anti-aging kırışık giderici. Kolajen üretimini artıır. Kolajen, hasarlı 
dokuların tamirinde ve yaşlı dokuların yenilenmesinde kullanılan en önemli proteindir. 
Gözenekleri sıkılaştırır. Cerrahi operasyon sonrası şişliğin giderilmesinde ve belirgin 
kırışıklıkların tedavisinde oldukça iyidir. 

 

 

· Yeşil Işık: Lekeli ciltlerde kullanılır. Cildi sakinleştirir ve hassasiyetini alır. Yeşil ışık 
melanositleri üreten hücreleri hedef alır. Fazla melanin üretimini engeller. Melaninin cildin 
yüzeyine doğru çıkmasını engeller. Melanin yığılımını parçalayarak var olan lekelerin renk 
bozulmalarını önler. 

 

 

· Mavi Işık: akne tedavisinde, sivilceli ciltlerde, sebum dengelemede kullanılır. Akne, 
Porphyrins bakterisi içerir. Mavi ışık yüksek afinite özelliği sayesinde Porphyrins 
bakterisini öldürebilecek dalga boyutundadır. Mavi ışık, aşırı hassas ciltlerde yatıştırıcı bir 
etki gösterir. 

 

· Sarı Işık: (Mavi + Yeşil) Cildin kan ve lenf dolaşımı sistemini düzenleyerek detoks 

etkisi yaratır. Cildin kızarık etkisini gidermeye yardımcı olur. Erken zona’ nın 
baskılanmasında kullanılabilir. 

 

· Mor Işık: (Kırmızı + Mavi) Anti-agingi destekleyen ışıktır. Yağlı ciltleri ve yoğun 

akneli vakaları kırmızı ve mavi ışığı beraber uygulayarak yatıştırır. Tedavi protokolü 
kırmızı ışıkta olduğu gibidir. Tedavinin hızlı etki etmesini sağlayan iki farklı atım moduyla 
cildin daha erken reaksiyon vermesini sağlar. 
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HYDRA MASTER SOLÜSYON İÇERİKLERİ VE CİLT TİPLERİ 

1- A SOLÜSYON (AHA ALFA HİDROKSİ ASİTLER) 

İçeriği: Bitkiler ve süt ürünlerinden oluşur. Glikolik, laktik, sitrik, malik, mandelik, tantorik asitlerdir. 

Alkol içermez. 

Özelliği: En büyük özelliği, cildin üst tabakasını soyar ve cildin yenilenme hızını artırır. Su tutucu 

etkisi ile cildi derin katmanlarından itibaren nemlendirir. 

Cilt Tipi ve Etkileri: Esmer – Mat Ciltlerde kullanılır. Lekeler, Sivilce (Akne), Sivilce (Akne) 

izlerinde etkili olur. Hafif gözenek sıkılaştırır. AHA (Alfa Hidroksi Asit) içeren ürünler temel olarak 

ciltteki ölü deriyi atmaya yardımcı olmaktadır. Düzenli kullanımda gözle görülür sonuçlar verir. 

 

(AHA) A SOLÜSYON FAYDALARI 

· Cildi tahriş etmez. Cilt tonunu eşitler, yaşlılık, güneş ve sivilce lekelerinde etkilidir. 

· Kolajen üretimini artırarak, kırışıklıkların azalmasını sağlar. 
· Cildi yatıştırır ve ferahlık verir. Cildin nefes almasını sağlar. 

· Cildin doğal nemini korur ve kurutmaz. 

· Cilde esneklik verir. 
· Beyaz noktaları tedavi eder. 

· Gözenekleri temizler. 

· Cilt kalınlığını artırır. 
· Cildin kısa sürede yağlanmasını engelleyerek akne oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. 

· Kullanım sonrası tazelenmiş ve duru bir cilt görünümü sağlar. 

2- B SOLÜSYON (BETA HİDROKSİ ASİTLER) 
 

İçeriği: Yağda çözünenler, salisilik asit, söğüt ağacı kabuğu özü. 

 

Özelliği: Gözeneklerin içerisindeki fazla sebumu çözüp, temizlenmesini sağlar. Gözeneklerin 

içindeki birikmiş yağı yok eder. BHA özellikle akne ve sivilce uygulamasında, yağlı ve dengesiz bir 

cilt yapısı olanlar için kullanılan etkili ve ideal bir bakım üründür. 

Cilt Tipi ve Etkileri: Yağlı ve dengesiz cilt yapısı olanlar için ideal bir üründür. Beyaz, ince, akneli 

cilt tipleri içindir. Yağlı ve akneli ciltlerde tedavi amaçlı kullanılır. Siyah noktaları yok eder. 

Formülündeki bileşenler sayesinde ölü hücreleri de yok ederek gözenekleri temizler. Canlı ve 

pürüzsüz bir cilde ulaşmanızı sağlar. BHA bileşeni yağda kolayca çözünür, bu sayede sıvı yapısıyla 

gözeneklere girerek gözeneklerin içindeki birikmiş yağı yok eder. 

 

(BETA HİDROKSİ ASİT) B SOLÜSYON FAYDALARI 

· Kızarık ve iltihaplı sivilcelerin daha hızlı iyileşmesini sağlar. 

· Gözenekleri temizler ve gözenek görünümünü azaltır. 

· Ölü deri tabakasını temizler. 

· İltihapları kurutup, aknelerin azalmasını sağlar. 

· Siyah noktaları ve komedonları azaltır. 

· Ciltteki fazla yağı ve yağlı görünümü yok ederek, yağlı ciltlerde sebum üretimini dengeler. 

· Cildin ışıltısını geri kazandırır. 

· Peeling etkisi ile cildin doğal rengine kavuşmasına yardımcı olur. 

· Uzun süreli etkisi vardır. 



 

1- P SOLÜSYON (POLİ HİDROKSİ ASİTLER) 
 

İçeriği: 8 çeşit bitkisel ekstrattan oluşur. 

Glukanolaktan: Glikolik asidin geliştirilmiş formülü. 

Laktabiyonik: En güçlü nemlendirici. 

Özelliği: PHA Poli Hidroksi Asit bileşeni sayesinde ciltteki yağlanmayı kontrol altına alır. Bu sayede 

sivilcelenmeyi engeller ve cildi pürüzsüz bir hale getirir. 

Cilt Tipi ve Etkileri: AHA ve BHA’ nın işlevini yapıp, aynı zamanda daha az yan etkisi olan 

asitlerdir. Çok hassas, kuru, kuprozlu ciltlerde (kılcal damarları cilt yüzeyine yakın ciltler) cildin 

nemini hızla arttırmak ve cildin hızlı yenilenmesini sağlamak. Hassas ciltlerle beraber her cilt tipinde 

uygulanır. 

Cilt hasarlarını gidermeye çalışarak cildi yatıştırır, yumuşatır ve nemlendirmeye yardımcı 
olur. Cildi canlandırır ve aşırı yağlanmanın önüne geçer. Cilde kadife yumuşaklığı kazandırır. AHA 
ve BHA işlemleri sonrası uygulanarak 8 çeşit ekstrattan oluşan karışımın cilt altına emilimini sağlar. 

 

(POLİ HİDROKSİ ASİT) P SOLÜSYON FAYDALARI 

 

· Bilinen en güçlü nemlendiricidir. Kuvvetli bir antioksidandır. 

· Cildin yaşlanma sürecini geciktirir. 

· Cilde kuvvetli bir anti-aging sağlar. 

· Kolajen üretiminde artış sağlar. 

· Cildi hızla yeniler. Cildin nem dengesini korur. 

· Cildi korur ve güçlendirir. 

· Sivilceyi boşaltarak yok olmasına yardımcı olur. Sebum ve yağ üretimini kontrol altına alır. 

· Ciltte genç ve aydınlık bir görünüm sağlamaya yardımcı olur. 

· Sivilce lekelerine karşı yardımcıdır. 

· Cildi onarır ve sağlıklı olmasını sağlar. 

· Ağda, epilasyon sonrası oluşan batıkları engellemekte yardımcı olur. Bu işlemler ve peeling 

sonrası cildin hızlı iyileşmesini sağlar. 

 
 

2- C SOLÜSYON SİSTEM TEMİZLEME 

İşlem sırasında kullanılan AHA, BHA, PHA gibi asitlerin cihazdan temizliği yapılmadığı zaman 

cihaza zarar verir. Hydra işlemi yapıldıktan sonra cihaz sistem temizliği için kullanılır. 

Asidik solüsyonlar temizlenmediği zaman, özellikle borulara verdiği hasar yüzünden, önlem 
alınmadığı durumlarda hasarlara neden olabilir. 

Etkileri: Hydra işlemi sonrası, sistem temizliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Anti mikrobiyel 

etkisinin yanı sıra cilt ile uyumludur. Yanlışlıkla ciltle teması halinde cilde zarar vermez. 

· Zorlu asidik ürünlere karşı etkili temizlik sağlar. 

· İçerisindeki özel hazırlanmış bileşenlerle cihazınızı temizlerken gerekli bakımı da sağlar. 

· Cihazınızda koruma kalkanı oluşturur. Ürünlerin kullanımı sırasında cihaza zarar vermesini 

engeller. 

· Cihazın ömrünü uzatır. 
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HYDRA CLEANSER GEL (TEMİZLEME JELİ) 
 

Deep Facial (Derin Yüz) Temizleme Jeli; Ciltte oluşan yağı, tozu, makyaj kalıntılarını ve ciltte oluşan 

çeşitli kirleri temizler. Cilt bakım uygulamaları, dermapen, dermaroller, iğnesiz mezoterapi 

uygulamalarından önce cildin temizlenmesine ve ardından cildin uygulama aşamasına hazırlanmasına 

yardımcı olmak için hazırlanmış bir üründür. 

Gözeneklerin temizlenmesine destek sağlar, cildi kurutmaz, cilde canlılık verir, ciltte ferahlık ve 
sakinlik sağlar. 

 

İçeriği: Yüksek miktarda bitki ekstreleri ile zenginleştirilmiştir. Yüz temizleme jeli sabun değildir, ciltte 

nem kaybına sebep olmaz. Tüm cilt tiplerinde kullanıma uygun üretilmiştir. 

 

ETKİLERİ 
 

· Cildi tahriş etmez. 

· Cildi yatıştırır, ferahlık verir. 

· Cildi kurutmaz, cildin doğal nem dengesini korur. 

· Yüzün nefes almasını sağlar. 

· Gözenekleri temizler. 

· Cildin kısa sürede yağlanmasını engeller. 

· Alkol içermez. 

· Akne oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. 

· Kullanım sonrası tazelenmiş ve duru bir cilt görünümünü sağlar. 

 

HYDRA SOOTING GEL (YATIŞTIRICI/SAKİNLEŞTİRİCİ JEL) 
 

Sakinleştirici ve Yatıştırıcı Yüz Temizleme Jeli: Cilt bakım uygulamaları, dermapen, dermaroller, 

iğnesiz mezoterapi uygulamaları sonrasında cilde sakinlik sağlar, toparlar ve yatıştırır. Cilde ferahlık ve 

canlılık verir. Gözeneklerin temizlenmesine destek sağlar. Cildi kurutmaz. Cildin berrak ve sağlıklı 

olmasını sağlar. İçindeki protein, mineral ve vitaminler sayesinde kolajen üretimini artırır, bu da cildin 

yaşlanmasını geciktirir. Kolajen üretimini artırdığı için ciltte çeşitli kazalar nedeniyle oluşan yanık ve 

tahrişlere iyi gelir. Özellikle kuru bir cilde sahip olanların ciltlerini nemlendirmede önemli görevler 

üstlenir. 
 

İçeriği: Fermente edilmiş aloe vera yaprağı suyu içerir. Yüksek miktarda bitki ve çiçek ekstreleri ile 

zenginleştirilmiştir. Ciltte nem kaybına sebep olmaz. Tüm cilt tiplerinde kullanıma uygun üretilmiştir. 

Yapışkan bir his bırakmaz. 
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