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Yeni Nesil Cilt Bakımı ve Cilt Yapılandırma 
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Kırışıklıklar ve İnce Çizgi Sorunları 

G{ıneş lekeleri ve Pigmentasyon 

Siyah Nokta Sorunları 

Cildin Oksijenle Tazelenmesi 

Gözeneklerin Küçültülmesi 

Akne ve Sivilce Sorunları 

Cilt Tonlama ve Renk Açma l, 
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Hydragold. tüm kadınların 
beklentisi olan anında güzellik 

bakım ve değişime yeni teknoloji 

ile cevap veren kompakt bir 

cihazdır. Hidro sıvı basınçlı 

vakum ünitesi cildi derinlemesine 

temizleyip. kir ve s i yah 

noktalardan arındırırken, oksijen 

canlanmayı ve yenilenmeyi sağlar. 

Ultrasound yaptığı mikro masajla 

yaşlanma belirtilerini net şekilde 

geciktirir. Hydragold bakım 

uygulamalarının yanısıra ciltteki 

sarkmalar. kırışıklıklar. lekeler 

gibi tedavi isteyen problemlere de 

gelişmiş radyofrekans başlığının 

ürettiği yüksek frekans 

dalgalarıyla yanıt verebilmektedir . 



HIZLI SONUÇ. ACISIZ. GÜVENli 
ETKİLİ VE EKONOMİK 

Güneş. rüzgar. klorlu sular. kirli hava. 

psikolojik bozukluklar. kötü beslenme, 

alkol ve sigara gibi faktörler cildinizin 

bozulmasına ve erken yıpranmasına 

neden olur. Bu olumsuz etkilerin cildinizde 

yarattığı kaosu ortadan kaldırmak için sizi 

yeni nesil bakım sistemleri ile tanıştırıyoruz. 

Tek seansta sıfır yan etki ile yüzünüzdeki 

ölü deri alınacak. cildiniz yeni doğmuş 

bebeğin cildi gibi ışıl ışıl görünürken aynı 

zamanda ipeksi bir yumuşaklığa kavuşacak. 

• Yaşlanmayı engelleme, ince çizgi ve kırışıklarda azalma, cilde sağlıklı görünüm kazandırma. 

• Yaşlılık lekeleri veya çiller gibi pigmentasyonda azalma. 

• Yüz derisinde sıkılaşma ve şekillenme: elastikiyetini kaybetmiş olgun ciltler için mükemmel. 

• Pigment lezyonu, travma geçirmiş ciltler. 
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10.4 ine Dokunmatik Ekran 

Hydragold ta elektroestetik 

cihaz dünya standartlarında 

uzun ömürlülüğü ve dayanıklılığı 

kabul görmüş en üst kalite 

materyaller kullanılmıştır. 
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SiZiN iÇiN ... 

Profesyonel teknolojiler sizin 

için artık imkansız değil! 

2 yıl üretim hatalarına karşı ücretsiz garanti 

Türkiye'nin heryerine 24 saatte teknik servis 

Avrupa CE Belgeli 

Sertifikalı Eğitim 

HYDRAGOLD 
Yeni Nesil Cilt Bakımı ve Cilt Yapılandırma 

* Hidro Sıvı Vakumlu Temizleme 

* Oksijen Sprey 

* Sıcak - Soğuk 
* Oksijen Maskesi 

* Plazma 

* Bipolar Radyo Frekans 

* Elmas Dermabrazyon 



TECNICAL SPECIFICATIONS 

Soğuk Darbe Sıcaklığı : 0 -5 c 

Ultrasonic Frekans : 1 MHz 

Su Oksijen Atomizasyon : B kg 

Sabit Vakum Akışı 

Sabit Depolar 

Hidro Durum Başlığı 

Maksimum güç 

LCD Ekran 

Radyo Frekans 

Ağırlık 

: 40 L 

: Tip A. Tip B, Tip C 

: 4 sert / 4 silikon / 4 Elmas 

: 300W 

: 10.411 Touch Screen 

: 4 Kutup / B Kutup 1.5 MHz 

: 45 Kg 
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Tunalı Hilmi Cad. Bestekar Sok. 65/22 Kat:5 Çankaya/ ANKARA 
Tel: 0(312) 468 20 82 - 84 

lnfo@estedem.com.tr 

www.estedem.com.tr 


