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Pure skIn THeraPY
2w1 DeTOKS i OCzYSzCzANie

Zestaw do zabiegu z efektem peelingu 
wodorowego 
H+ Active Mask & Booster
wodorowęglan sodu, kaolin, bentonit, kompleks  
12 aminokwasów, kwas glikolowy i cytrynowy, 
masło shea, ekstrakt z zielonej herbaty i aceroli

 » oczyszczenie, dotlenienie, rozjaśnienie 
 » zalecane stosowanie w jednym zabiegu  

z peelingiem kawitacyjnym, sono i jontoforezą 
lub elektroporacją

 » kompatybilna z serum i maskami ARKANA
 » spektakularne efekty zabiegowe

Zastosowanie:
 » alternatywa dla aparaturowego zabiegu 

oczyszczania wodorowego 
 » zabieg całoroczny 
 » szeroka gama stosowania zabiegów 

łączonych 
 » uniwersalna dla każdego rodzaju skóry 

Kod: 63028

Profesjonalny zestaw maski i boostera do zabiegu z efektem oczyszczania wodorowego. W 
wyniku chemicznej reakcji między składnikami aktywnymi maski i boostera w skórze zachodzi 
efekt Bohra, w wyniku którego wzrasta ilość jonów wodorowych H+, które wiążą wolne rodniki. 
Zabieg daje zbliżony efekt do peelingu wodorowego, dzięki czemu z powierzchni skóry martwy 
naskórek zostaje usunięty, a ujścia gruczołów łojowych odblokowane. Skóra po zabiegu jest 
wyraźnie oczyszczona, dotleniona i rozjaśniona. Hybrydowe połączenie w jednym zabiegu maski  
i peelingu kawitacyjnego oraz sonoforezy/elektroporacji oferuje rozszerzenie terapii o nowe 
spektrum możliwości. Odpowiednio dobrane serum i maska dostosowana do potrzeb skóry 
przyniesie spektakularny końcowy rezultat widoczny natychmiast po zabiegu.

Zestaw zawiera: 
H+ Active Mask 125 ml
H+ Active Booster 75 ml 
Wydajność zestawu - 10 zabiegów 
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ZABIEG Z EfEKTEM PEELINGU WOdOROWEGO
1. Wykonać demakijaż Bioactive Face Milk i/lub Eye + Face Micellar Water. 
2. Stonizować Bioactive Face Toner. 
3. Okolice oczu zabezpieczyć kompresami zwilżonymi Bioactive Face Toner.
4. Odmierzyć 12 ml H+ Active Mask do kieliszka zabiegowego i zaaplikować na skórę 

przy pomocy pędzla. Następnie nałożyć maskę z gazy. 
5. Odmierzyć do kieliszka zabiegowego 7,5 ml  H+ Active Booster i nałożyć na warstwę 

maski przykrytej gazą przy pomocy pędzla lekko wmasowując. Pozostawić na 
skórze 15 minut, po czym usunąć gazę z maską i zmyć skórę chłodną wodą 
przy pomocy kompresu. UWAGA: Podczas zabiegu może występować uczucie 
mrowienia, lekkiego szczypania i ciepła. Chronić oczy. W przypadku dostania się 
preparatu do oczu przepłukać wodą.

6. Stonizować Bioactive Face Toner.
7. Opcjonalnie w celu głębszego oczyszczenia skóry wykonać peeling kawitacyjny 

z użyciem A-QS Hacker Cavi Peel. Po peelingu zmyć skórę wodą i stonizować 
Bioactive Face Toner. 

8. Zaaplikować serum dobrane do potrzeb skóry - dla  wzmocnienia efektów 
wprowadzić przy pomocy sonoforezy lub elektroporacji. Jeżeli aparaturowe 
wprowadzenie serum wymaga preparatu przewodzącego rekomendujemy 
zastosowanie Transform HA® Mask (dla każdego rodzaju skóry) lub A-QS Hacker 
Mask (w przypadku skóry tłustej, skłonnej do trądziku).

9. Na zakończenie zabiegu zastosować kompatybilną z zabiegiem maskę: kremową, 
algową lub w płacie (zgodnie z rekomendacją w tabeli).

Rodzaj SkóRy SeRuM MaSka kReMowa MaSka w płaCie MaSka aLGowa

Sucha normalna i sucha Transform HA® 
Hydrospheric  Serum  

Hydrospheric  Mask
Transform HA® Mask i-TECH Detox Mask Hydrating Algae Mask

Skóra wymagająca  
regeneracji PRP Hydrospheric Serum PRP Mask

Rejuvenating Algae Mask
Skóra dojrzała ze 

zmarszczkami 
V Zone Serum
Bo2Look Serum V Shape Mask

Skóra wrażliwa naczyniowa Neuro Sensi Serum Neuro Sensi Mask Snow Fungus Mask Calming Algae Mask 

Skóra tłusta, mieszana, 
skłonna do trądziku 

Acne Out Serum Acne Out Mask
i-TECH Detox Mask Purifying Algae Mask

A-QS Hacker Serum A-QS Hacker Mask

Skóra z przebarwieniami UniTone Neuro Serum UniTone Neuro Mask Illuminating Algae Mask

rekomendowane  serum i maski  po oczyszczaniu wodorowym
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