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Cena  
katalogowa 
7 500 zł netto

SKORZYSTAJ  
Z ATRAKCYJNEJ  
OFERTY RATALNEJ  
LUB LEASINGOWEJ

Dane techniczne:

 Moc: <60W
 Napięcie: AC220V/50Hz
 Siła ssania: 2,5MPa
 Ciśnienie: 70Kpa
 Przepływ wody: 12L
 Ciśnienie infuzji tlenowej: 0,2Pa
 Chłodzenie: do -10°C
 6 głowic
 8 calowy dotykowy,  
kolorowy ekran 



Seaweex® PRO FACIAL to innowacyjne urządzenie do wieloetapowego oczyszczania, nawilżania  
i liftingu skóry.

PRO FACIAL łączy 6 najnowszych technologii zabiegowych, które dają spektakularne efekty:
 oczyszczanie wodorowe ciepłym wodorem
 hydrabrazja kwasowa
 infuzja tlenowa
 RF fala radiowa 
 EMS aktywacja komórek mięśniowych
 mikroprądy
 głowica rozgrzewająco - chłodząca 

Zabieg dogłębnego oczyszczania wodorowego wykorzystuje spektakularne działanie mikroskopijnych 
cząsteczek aktywnego wodoru. Dzięki urządzeniu Pro Facial jest on wprowadzany w głąb skóry, niszczy 
wolne rodniki, co powoduje widoczne odmłodzenie skóry. Zabieg jest bezbolesny i bezpieczny, nie 
wymaga stosowania igieł. Wykorzystuje działanie podciśnienia.

Wodór to pierwiastek wyróżniający się najmniejszą masą oraz wielkością, a także posiadaniem wyłącznie 
jednej powłoki elektronowej. Wykorzystany podczas zabiegu estetycznego, usuwa wolne rodniki, 
wpływając w ten sposób korzystnie na stan skóry, czyniąc ją bardziej nawilżoną oraz odżywioną.

 eliminacja wolnych rodników 
 właściwości oksydacyjne 
 zatrzymanie procesu starzenia 

 skóra staje się wyraźnie odmłodzona, napięta i dogłębnie oczyszczona  
 zminimalizowane są drobne zmarszczki
 cera jest rozświetlona i promienna 
 poprawa kolorytu skóry 
 regulacja wydzielania nadmiaru sebum
 odnowa, regeneracja i głębokie nawilżenie 
 dogłębne oczyszczanie porów i eliminacja zaskórników
 złuszczenie martwych komórek naskórka i dotlenienie komórek
 stymulacja mikrokrążenia 
 zatrzymanie procesu starzenia i efekt liftingu

Zabieg przeznaczony jest dla wszystkich osób niezależnie od wieku i płci. Odpowiedni 
dla każdego typu skóry: naczynkowej, trądzikowej, atopowej i wrażliwej. Zabieg 
polecany jest osobom, które chcą dogłębnie oczyścić, ujędrnić i nawilżyć swoją skórę 
oraz wyeliminować skutki jej starzenia. 

Skóra poddawana jest działaniu pęcherzyków wodoru zawartych w strumieniu wody  
o podwyższonym ciśnieniu. Wodór jest najmniejszym i najlżejszym pierwiastkiem, dlatego 
swobodnie przenika w głąb skóry, gdzie przekształca szkodliwe wolne rodniki tlenowe  
w cząsteczki wody. Zabieg ten jest świetną alternatywą dla mikrodermabrazji, tylko 
zamiast korundu i kryształków diamentu, wykorzystuje się wodór i elektroporację.  
W trakcie zabiegu usuwane są wszelkie zanieczyszczenia i martwe komórki naskórka. 
Skóra staje się dogłębnie oczyszczona, nawilżona, elastyczna i promienna.
Obecnie zabieg oczyszczania wodorowego jest najmniej inwazyjną, całkowicie bezpieczną 
i bezbolesną metodą oczyszczania skóry.

 neutralizacja skutków starzenia się skóry (neutralizacja wolnych rodników, ujędrnienie 
i odmłodzenie skóry),

 problemy skórne (tj. trądzik, zaskórniki, zwiększona produkcja sebum, cera naczynkowa),
 głębokie oczyszczenie i odświeżenie skóry,
 regeneracja skóry narażonej na zanieczyszczenia znajdujące się w miejskim powietrzu,
 redukcja opuchlizny i zmarszczek w okolicach oczu oraz likwidacja cieni pod oczami.

PROCEDURA ZABIEGOWA, OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:

OCZYSZCZANIE WODOROWE CIEPŁYM WODOREM. Wodór oczyszcza skórę na poziomie komórkowym. 
Aktywny wodór wnika w głąb skóry i niszczy wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się skóry i zamienia 
je w cząsteczki wody. Innowacyjna funkcja podgrzewania wody wodorowej, gwarantuje o 50% głębsze  
i bardziej skuteczne oczyszczanie skóry.

HYDRABRAZJA KWASOWA. Zabieg przeprowadzany na tej samej głowicy jak oczyszczanie wodorowe, 
jednak zamiast wody z wodorem używamy specjalnych koktajli kwasowych.

INFUZJA TLENOWA. Polega na wprowadzaniu skoncentrowanych składników aktywnych w postaci serum 
za pomocą tlenu do głębokich warstw skóry. Jest to innowacyjna metoda odmładzania i nawilżania skóry na 
poziomie komórkowym. Zabieg daje efekt natychmiastowego wygładzenia i odświeżenia, poprawia kontur 
twarzy, spłyca drobne zmarszczki.

RF FALA RADIOWA. Fale radiowe bipolarne wywołują zjawisko diatermii w skórze. Poprzez przegrzanie 
włókien kolagenowych, co prowadzi do ich obkurczenia, uzyskujemy efekt zwiększonego napięcia skóry, 
liftingu, poprawy elastyczności oraz owalu twarzy.

EMS - AKTYWACJA KOMÓREK MIĘŚNIOWYCH. Wprowadzamy skoncentrowane składniki aktywne 
przy użyciu głowicy EMS, wykorzystującą falę elektromagnetyczną. Pozwala ona zwiększyć elastyczność  
i napięcie skóry, a także zwiększyć przepływ krwi w komórkach, rozpoczynając proces przebudowy włókien 
kolagenu i elastyny. Mięśnie twarzy ulegają napięciu, zmarszczki mimiczne zostają wygładzone, podnosi się 
owal twarzy.

MIKROPRĄDY JONOWE 360°. Specjalnie skonstruowana głowica, działająca w obrębie 360°, aby 
maksymalnie zwiększyć efekt przewodzenia impulsów elektrycznych. Terapia mikroprądami podwyższa 
zdolność skóry do wchłaniania substancji odżywczych. Skóra po zabiegu staję się jędrna, elastyczna, poprawia 
się koloryt skory i wygładzają się drobne zmarszczki.

GŁOWICA ROZGRZEWAJĄCO - CHŁODZĄCA. Zakończeniem zabiegu jest relaksujący masaż głowicą 
rozgrzewająco - chłodzącą. Pozwala on ukoić skórę, obkurczyć naczynia rwionośne oraz zniwelować 
ewentualne zaczerwienienia.

Dla kogo 
przeznaczony  
jest zabieg? 

Zalety 
wykorzystania 
wodoru:

ETAP I

ETAP II

ETAP III

ETAP IV

ETAP V

ETAP VI

ETAP VII

Efekty:

Na czym  
polega zabieg?

Wskazania:

Najnowsza technologia 
oczyszczania wodorowego!  
Nowa funkcja podgrzewania 
wody wodorowej, gwarantuje 
o 50% głębsze i bardziej sku-
teczne oczyszczanie skóry.


