
 

 
HYDRA ADVANCED - ЕВОЛЮЦІЯ СТИМУЛЯЦІЇ ПРИРОДНИХ 
ЗВОЛОЖУЮЧИХ МЕХАНІЗМІВ ШКІРИ НА ОСНОВІ:  

✓ДІЇ АКВАПОРИНІВ  

✓3-D КОМПОНЕНТІВ, ЕФЕКТУ ПАТЧІВ,  

✓ ІННОВАЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ОСМОЛІТІВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ 

ФУНКЦІЙ КЕРАТИНОЦИТІВ, 

✓Поліпшення дифузії між клітинами та шарами шкіри (АQP3) 
Цей інноваційний, зволожуючий та поживний догляд HYDRA ADVANCED, завдяки своїй високій ефективності дає 

такі результати: 
✓ збільшення гідратації шкіри, за рахунок міжтканинного обміну 

✓ збільшення гідратації за рахунок міжклітинної дифузії, 

✓ за рахунок складних полімерів у поєднанні з гіалуроновою кислотою, зберігає та служить джерелом великої 
кількості вологи 

✓ підтримує бар'єрну функцію, за рахунок покращення власної регенерації та обсягу кератиноцитів 

✓відновлює роговий шар покращуючи гідроліпідний захист 

✓ дозволяє забезпечити тривале глибоке зволоження шкіри 

✓відновлює основні механізми підтримки водного балансу 

✓ попереджує старіння шкіри, спричинене надмірною сухістю та нестачею живлення 

 
 

CHNICAL  PROTOCOLE 

HYDRA  ADVANCED 
H2  O  DIFFUSION SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 



HYDRA ADVANCED 
H 2O  DIFFUSION SYSTEM 
 
Вода настільки потрібна людині, що ми не можемо прожити без неї жодного дня. 
Цей життєвий елемент виконує різні функції в організмі людини: служить будівельним матеріалом для клітин та 
основою різних рідин в організмі. Допомагає доставці нутрієнтів, виведенню продуктів життєдіяльності, підтримує 
гомеостаз, контролює температуру тіла. Відіграє першорядну роль у гідратації шкіри. 
  
 Гідратація шкіри виходить далеко за рамки простого питання рівня зволоженості - який, звичайно, важливий. Вода 
грає найважливішу роль у різних складних процесах мікроциркуляції. Включає в себе зв'язування води в тканинах, її 
дифузію в різні шари шкіри, а також підтримка міжклітинного простору. Коли шкіра вже не може підтримувати на 
належному рівні мікроциркуляцію, це призводить до дегідратації та передчасного старіння шкіри. 

 

 

 

HYDRA ADVANCED, ця лінія забезпечує всебічну, адресну та високоефективну відповідь на всі запити 
шкіри швидкої адаптації та відновлення, все чого потребує шкіра зневоднена, суха і виснажена. Відповідь 
забезпечується ефективним набором передових підходів косметичних засобів. Ця інноваційна комбінація 
активних компонентів фокусується на таких аспектах: 

 

✓ Абсорбція електролітів для комплексної гідратації 

✓Стимуляція дифузії між шарами шкіри, 

✓Збереження вологи в дермі та гідроліпідної мантії, 

✓ Відновлення цілісності клітин та клітинних мембран та, відповідно, здатності клітин зберігати 
воду 
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HYDRA ADVANCED: комплексне рішення для задоволення всіх потреб шкіри у зволоженності, 

навіть для найвибагливішої  

Коли ми спостерігаємо ці фізіологічні зміни, такі як:      
втрата тургору  шкіри, різні лущення та почервоніння, втрата 
еластичності шкіри та загального стану шкіри.  
Ми хочемо, щоб відновлення пройшло ефективно та досить швидко. 
Ось чому ERICSON LABORATOIRE завжди за розробку комплексного 
рішення забезпечення фундаментального відновлення гідратації 
шкіри 

 



WATER  CONTENT AND  DISTRIBUTION  IN THE HUMAN  BODY 
Вода основна складова людського організму, тому що становить 60% від загальної маси тіла. 
 У людини масою тіла 70 кг вода становить близько 42 л.  
 

 

Вода вільно переміщається в організмі через клітинні мембрани завдяки специфічним канальцям: аквапоринам. 
Обмін та оновлення рідин регулюється завдяки осмотичному та гідростатичному тиску. Для підтримки своєї 
активності кожна клітина повинна мати свій обсяг внутрішньоклітинної рідини. 
 
При різких змінах об'єму чи тиску клітину іонний обмін забезпечує миттєве відновлення балансу. Однак, якщо 
ситуація повторюється, клітина буде використовувати складніші системи захисту, впливаючи на осмоліти, що 
дозволить уповільнити втрату води. 

Шкіра та Осмолярність 
 Гідратація шкіри один з основних факторів, через що шкіра не схильна до механічного впливу. А зменшення її 
гідратації призводить до втрати зовнішнього вигляду, а також втрати пластичності та еластичності. Шкіра стає 
тьмянішою, тоді як розвиток вікових змін посилюється. 
 
Дегідратована шкіра при нестачі води не може відновити свої функції та властивості. Так як перебуває у 
осмотичному дисбалансі. Ми знаємо, що таке явище, як осмос у самій клітині, або поза її межами прагнуть дійти до 
рівноваги в концентраціях. 
 

 Осмоліти, таурін, аланін, пролін та бетаїн викликають явище осмосу. 
Вони розчиняються у внутрішньоклітинній рідині, а також у рідинах, що 
оточують клітину. 

 
Накопичення осмолітів в епідермісі підвищує внутрішньоклітинну 
осмолярність та перерозподіл всередині клітини з метою відновлення 
об'єму клітини. До того ж було доведено, що таурін посилює синтез 
компонентів, що підтримують ліпідний бар'єр. 

 
Основні цілі осмосу в клітинах шкіри: 
1-Регуляція об'єму клітини без заподіяння шкоди клітинним мембранам та клітинним функціям. 
2- Стабілізація білкових сполук та захист від руйнування. 
3-Поліпшення та підтримка бар'єрної функції шкіри, шляхом стимуляції синтезу ліпідів та білкових структур у 
кератиноцитах. 

 
Хороша гідратація шкіри – це насамперед відчуття комфорту без почуття стягнутості. А також відчуття гладкості 
та еластичності шкіри. І найголовніше: добре зволожена шкіра виглядає значно молодшою. Також добре 
зволожена шкіра здатна якісно виконувати свою головну функцію – бар'єрну, захищати наш організм від 
різноманітних агресивних факторів навколишнього середовища.  

 ERICSON  LABORATOIRE, прийнявши до уваги фізіологію шкіри змогли вибрати  найефективніший 

компонент, який регулює обмін води в клітинах, що посилює бар’єрні функції шкіри, що перешкоджає її 

дегідратації  та  старінню. 
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OSMOCELLA:  OSMOTIC  REGULATION 

OSMOCELLA  це біотехнологічний актив, отриманий на основі 

Hibiscus sabdariffa L. specially, який багатий на бетаїн плюс посилений 

овочевим гліцерином и ерітротолом, отриманими з кукурдзи selected 

for its natural richne (ГМО free). 

Ерітротол був доданий до комплексу OSMOCELLA для збільшення 

здатності утримувати воду в міжклітинному просторі та посилювати 

абсорбцію води в кератиноцитах, за рахунок посилення синтезу 

органічних осмолітів (бетаїну та таурину). 

 
OSMOCELLA стимулює синтез епідермальних осмолітів у кератиноцитах, що призводить до покращення можливості 
підтримувати бар'єрну функцію за рахунок: 
1. Збільшення концентрації органічних осмолітів у міжклітинному просторі. 
2. Зміни кератиноцитів, що втратили воду, за рахунок відновлення їх нормального обсягу. 
3. Поліпшення синтезу ліпідів у корнеоцитах, що звичайно покращує підтримку бар'єрної функції. 
4. Стимуляції компонентів, що покращують оклюзію (епідермальні протеїни), які ще більше посилюють бар'єрну 
функцію. 

 

 
 
 

IN VIVO TEST 
 Тестування проводилося у групі чоловіків добровольців, які наносили двічі на день гель, що містить 2%         
OSMOCELLA протягом 28 днів. 
  Наведена нижче оцінка гідратації шкіри в період з 14 по 28 день 
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D28 

 Placebo    Osmocella  2%  

OSMOCELLA покращує практично миттєво  гідратацію шкіри, навіть за несприятливих зовнішніх  

факторах. 
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+20% 

OSMOCELLA це новітнє покоління зволожуючих активів, які посилюють синтез осмолітів у 

кератиноцитах, а також відновлюють здоровий обсяг кератиноцитів для прискорення 

процесів осмосу. Ця мульти-адресна дія дає миттєвий відновлюючий ефект.  
 

 

 origin  of  skin  dryness  by providing  rapid  and  continuous  improvement  to  skin  hydration .  

+20%  

D14 



 

 

РЕГУЛЯЦІЯ ГІДРАТАЦІЇ ШЛЯХОМ БІОСИНТЕЗУ АКВАПОРИНІВ 
 

Для живлення різних шарів шкіри вода проходить двома 

різними шляхами здійснюючи тим самим міжтканинний  обмін 

(прибл.1/3. води в тканинах) та  внутрішньотканинний та 

внутрішньоклітинний, який здійснюється через спеціальні 

канальці - аквапорини (2/3 води у тканинах). 

 Аквапорини шкіри- це  мембранні  протеїнові  
канальці, специфічний прохід для молекул води.   
 
Вони знаходяться на мембранах кератиноцитів і забезпечують 
доставку води з глибоких шарів дерми до епідермісу 
 

 

 

Вони виконують найважливішу роль у контролі за гідратацією тканин і рух води від клітини до клітини 

різних тканин. Лабораторні дослідження показують, що аквапорини, які  також мають головну роль і в 

клітинному метаболізмі в цілому. Нещодавні дослідження показали, що аквапорини впливають і на  

механізми проліферації та диференціації клітин.  Фактично, ці протеїни є основою всього метаболізму 

клітин, і важливі для розуміння всієї клітинної фізіології. Спостереження за якістю аквапоринів, дає 

можливість контролювати процеси синтезу колагену, еластину, глікозаміногліканів. Допомагає коригувати 

обмінні процеси в клітинах для покращення бар'єрної функції, покращення мікроциркуляці ї, виведення 

продуктів розпаду та обміну. Для впливу на інволюцію клітин, для підтримки можливості здорового 

метаболізму навіть дуже вимогливої шкіри.  

 

HYDROCERYL AQP3 :  ОПТИМІЗАЦІЯ ВОДНОГО ОБМІНУ 

HYDROCERYL AQP3 це комбинація гицерола та d- глюкози, з'єднані глікозидним зв'язком. Компонент 

отримано на основі овочевого гліцерину: гліцерил глюкозид. Вивчення шкіри людини показало значне 

зменшення із віком синтезу AQP3, особливо інтенсивному впливу ультрафіолету.  Зріла шкіра, у 

наслідок цього стає зневодненою, втрачає тургор та уповільнюється метаболізм клітин. Ці зміни 

частково пов'язані із дефіцитом синтезу AQP3. І тим, що AQP3 руйнуються в кератиноцитах під 

агресивним впливом ультрафіолетових променів.  

 

IN VIVO TEST 

Дослідження проводилися на 47 добровольцях старших за 18 років із сухою шкірою. Наносили аплікацію засобу, 

що містить 1.5% HYDROCERYL AQP3. 

Значний зволожуючий ефект від засобу з HYDROCERYL AQP3 порівнювали з ефектом від зволожуючого крему з 

glycerin. 

 

 

    HYDROCERYL  AQP3  з н а ч н о  з б і л ь ш у є  р і в е н ь  з в о л о ж е н о с т і  ш к і р и  п о р і в н я н о  і з  
з в и ч а й н и м  к р е м о м  в е с ь  ч а с  п і с л я  н а н е с е н н я ,  н а в і т ь  ч е р е з  2 4  г о д и н и  п і с л я  
н а н е с е н н я .  
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 Коли ми говоримо про найважливіші функції шкіри, 

підтримку бар'єрної функції, звичайно, ми не повинні 

забувати про Натуральний Зволожуючий Фактор (NMFs), 

Natural Moisturising Factors.  

Складається він з великої кількості різних компонентів, таких 

як: амінокислоти, мінерали (sodium, potassium, calcium 

etc. )та  осмоліти  (betaine and taurine), NMFs -це  експерт 

у здатності утримувати воду .   На нього припадає 

половина об'єму води, що здатна утримати шар 

корнеоцитів.  

Коли же гідроліпідна мантія порушена, клітини епідермісу 

під впливом зовнішніх факторів токож руйнуються, 

порушується клітинний бар’єр. Трансепідермальна втрати 

води Transepidermal water loss (TEWL) призводить до 

швидкого зневоднення шкіри та старіння. 

Варто також пам'ятати про групу ліпідів, які складають міжклітинний цемент (цераміли/кераміди) та їх ключову роль 
у підтримці цілісності шкіри. 
Оновлення кератиноцитів, синтез ключових елементів NMFs та зволоження: всі ці процеси взаємопов'язані. Коли 
вони знаходяться в дисбалансі між собою, це швидко призводить до дегідратації, збільшує сенсибілізацію шкіри, її 
виснаженню 

 

TREHALINE:  ЗБЕРІГАННЯ ВОДИ В ШКІРІ 
 
Завдяки таким полімерам, як pullulan, sodium alginate і hyaluronic acid, у поєднанні з сечовиною,L-serine and 
trehalose, TREHALINE здатний взяти на себе функцію збереження води у шкірі, а також стати ї ї джерелом за 
необхідності. 

 

 

TREHALINE це комплекс, який також складається з гліцерин-серин-сечівини-трегалози. Серін і сечовина – це ще й 

компоненти NMFs. Серін легко зв'язує у стабільні комплекси молекули води. Сечовина - найсильніший осмолит 

 

ОТРИМУЄМО МИТТЄВИЙ ТА ПРОЛОНГОВАНИЙ ВІДНОВЛЮЮЧИЙ ЕФЕКТ 

TREHALINE призводить до оптимізації гідратації шкіри, яка дуже довго залишається на високому рівні: 

- на поверхні шкіри утворюється полімерна повітряно - та водопроникна плівка, яка утримує вологу, 

- компоненти, що входять до складу цього комплексу, служать ще й пулом для поліпшення метаболізму в 
шкірі та взаємодії між її шарами. 

P U L L U L A N   

 Цей полімер має 

антиоксидантні та 

гігроскопічні. властивості, 

збільшує активність 

стовбурових клітин навіть в 

умовах оксидативного 

стресу. Отримано на основі 

Aureobasidium pullulans, 

непатогенного 

мікроскопічного грибка. 

HYALURONIC ACID 

Половина hyaluronic acid, яка є в 

епідермісі, знаходиться в її 

роговому шарі, в якому вона 

з'єднана не лише з молекулами 

води, а й з фосфоліпідами. 

Завдяки особливостям 

структури, hyaluronic acid може 

поєднуватися з амінокислотами 

або білковими структурами, 

наприклад з такими, як кератин, 

що збільшує їх гігроскопічні 

властивості. 

ALGINIC  ACID  складається з 

 
D-маннуронової та L-гулуронової, 
отримана шляхом гідролізу бурої 
водорості (Phaeophyceae). Цей 
glycosaminoglycan виділяється 
властивостями: гігроскопічність, 
здатність покращувати стан 
міжклітинного матриксу, що посилює 
активність компонентів та покращує їх 
проникнення 

 

 

 



 

 

КЛІТИННА КОГЕЗІЯ, ЯК ФАКТОР ЗАХИСТУ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ШКІРИ 
 

SKIN  RICH  WITH  CERAMIDES 

Hydrated skin cells 

 

SKIN  LOW  WITH  CERAMIDES 

Fine lines and wrinkles, loss of firmness, 

roughness 

 

Чому дуже важливим є синтез сфінголіпідів (попередники церамідів) кератиноцитами на базальному шарі. Тому 

що саме якісний синтез компонентів міжклітинного цементу забезпечують якісне оновлення шкіри, забезпечують 

захисну функцію та здатність до регенерації. Саме ці компоненти підтримують найважливіший баланс клітинної 

активності та підтримують активність мітохондрій. Що є основою фізіології клітини. 

 

Виконує важливу роль в енергоутворенні в клітинах (ATP synthesis), бере участь у багатьох процесах диференціації 
клітин та їхньої життєдіяльності. Особливо в активності стовбурових клітин. Крім того, мабуть, найголовніше, що цей 
комплекс має пролонгований ефект. 
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IN  VIVO  TEST 
TREHALINE  довів свою ефективність у дослідженнях на добровольцях. Чергували групи з нанесенням засобу з 
цим активом та з плацебо. 
Через 21 день оцінили ефекти. 

 

%   improvement  in  hydration  vs  pre- treatment %   of  volunteers  agree  with  the  statement  
 
 
 

 
80% 

 

 
 

3 8 %  

 
 

14% 

application 

 Placebo                3%  Tréhaline 
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VISIBLE    

NOURISHED 

 
88% 

 72%                                                       
76%                                                      76%     

84%                                          

72%     

80%                     

 

 

 

 

 

 
Placebo    Tréhaline           Placebo    Tréhaline           Placebo    Tréhaline            Placebo    Tréhaline 

Дослідження показали, що навіть через 2 та 5 днів після останнього нанесення продукту, що містить 3% 
TREHALINE, показав яскраво виражений пролонгований ефект. Миттєва гідратація +80%, пролонгований ефект 
+38% 

 

TREHALINE  довів свою ефективність в інтенсивній гідратації шкіри, підтримці бар'єрної функції, навіть за умов 
тривалої агресії зовнішнього середовища. Завдяки своїй структурі показує себе чудово, як захисний засіб, до 
того ж ще й ефективний для підтримки та відновлення мікробіому шкіри 

 

2 nd    day  after  last 

HYDRATED 

88% 

SOFT VISIBLY ELASTIC 

5 th    day  after  last 

application 
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12% 



 

 

CICALTANE: ПОСИЛЕННЯ БАР'ЄРНОЇ ФУНКЦІЇ ШКІРИ ТА РЕГЕНЕРАЦІЇ 
 

Завдяки високому вмісту поліфенолів та білків, таких як 

елагітанини, CICALTANE посилює синтез клітинами АТФ, у 

результаті цього кератиноцити здатні підтримувати високий 

рівень обмінних процесів у клітинах, особливо синтез 

сфінголіпідів.  CICALTANE отримано шляхом  біотехнологій із 

тропічного фрукту рамбутану. Цей актив посилює бар’єрну 

функцію рогового шару, посилює клітинний метаболізм та 

енергоутворення, що в свою чергу тягне за собою гідратацію 

шкіри.  CICALTANE також стимулює синтез бетаїну, найсильнішого, 

який допомагає циркуляції води між шарами епідермісу. 
 

IN -  VIVO  TEST 

Дослідження проводилися в Європі, Азії та Північній Америці, використовувався засіб з 2% CICALTANE.  

Після 14 днів нанесення, більшість добровольців, які брали участь у дослідженнях, наголошували, що шкіра 

стала зволоженою, зникли відчуття сухості.         
 

 Europe North - America Asia 

Шкіра стала сяючою 68% 80% 88%  

 

Засіб надав ефект наповнення шкіри 65% 83% 100% 

Шкіра стала більш зволоженою 94% 83% 100% 

Шкіра стала захищеною від 

зневоднення 
81% 80% 97% 

Шкіра стала м'якшою 81% 90% 100% 

Зменшилася кількість 

зморшок 
71% 83% 88%  

My  skin  is  more  luminous 

 

My  skin  is  protected  from  dehydration 
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100% 

80% 

 
60%

 
40%  

20% 
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My  skin  is  softer 

Europe 

North  America
 

Asia 

 
 
 
 

The  formulation 

restores  radiance to  

the  skin 

The  formulation   

gives  a  ‘boost      

effect  to  my  skin 

 

 

 

 

 

 
My  skin  is  more 
hydrated 



 

FIX 

 

 

 

HYDRA  ADVANCED 
H2 O  DIFFUSION SYSTEM 

 HYDRA  ADVANCED  Лікування розроблено для всіх типів шкіри.  Інтенсивний 
курс складається всього з чотирьох процедур, залежно від потреб пацієнта 
курс може бути продовжений, або використовувати далі як підтримку. 
Процедура дає такі результати:  

- збільшення гідратації шкіри за рахунок транспортування з дерми до 
епідермісу (AQP3) 

- полегшення дифузії води (осмоліти)  

- підтримує бар'єрну функцію, за рахунок покращення власної регенерації  

- відновлює роговий шар (Цераміди) і покращує взаємодію між дермою -
епідермісом 
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Osmocella 
CAPTURE 

 

Trehaline 
FIX 

 

 

 

Hydroceryl AQP3  

STIMULATE 

Cicaltane 

STIMULATE CAPTURE REPAIR 



 

 

HYDRA  ADVANCED 
H2 O  DIFFUSION SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коли пацієнт звертається з зневодненою шкірою, обов'язково необхідно розробити план 

лікування з коротким терміном (миттєвим ефектом) та планом з довгостроковими 

результатами, відповідно до потреб шкіри. Таким чином ми побачимо результати в 

динаміці, як змінюватиметься стан шкіри, відповідно до персонального плану та 

пріоритетів. 
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HOME SKINCARE PRODUCT RANGE 

 

 
 

E1039 Зволожуюча відновлююча сироватка 30 ml 

E1040 Інтенсивний глибоко відновлюючий 
концентрат 

30 ml 

E1041 Зволожуючий балансуючий флюїд 50 ml 

E1042 Зволожуючий крем 50 ml 

E1043 Живильний крем 20 ml 

E1044 Живильний бальзам для губ 15 ml 

PROFESSIONAL SKINCARE PRODUCT RANGE 

 

 
 

E1032 KIT 4 SESSIONS: 

 E1033 AQP3 AQUA-FIX SERUM 2,5 ml x 1 

E1034 NMF AQUA-BOOST SERUM 2,5 ml x 1 

E1035 CMD NUTRI-REPAIR CONCENTRATE 2,5 ml x 1 

E1036 AQUA-RESOURCE CREAM 2 ml x 4 

E1037 NUTRI-RESILIENCE CREAM 100 ml x 1 

E1038 HYDRATION RECOVERY POWDER MASK 45 g x 4 
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E1 0 4 4  

E1 0 3 4  

E1 0 4 3  E1 0 3 9  E1041  E1 0 4 2  E1 0 4 0  

E1 0 3 7  E1 0 3 6  E1 0 3 8  E1 0 3 3  E1 0 3 5  



 

4  - SESSION TREATMENT 
TREATMENT FREQUENCY:  ONCE A WEEK 

 

 

HYDRA ADVANCED  П Р О Т О К О Л  

Ericson Laboratoire- рухається крок за кроком до досягнення максимального ефекту в процесі відновлення 

гідратації шкіри. Нанесення активів максимально ефективної концентрації, спрямованих на різні параметри 

відновлення шкірних покривів, дозволяє досягти максимального  ефекту. Процедура HYDRA ADVANCED дозволяє 

відновити, захистити та оптимізувати гідроліпідний баланс у сухої, зневодненої шкіри, використовуючи природні 

механізми.  

 

 

 

 

 

 

 MAKE- UP REMOVAL –  о чищ е н н я  

Оберіть AQUA SOURCE очищуюче молочко E147 
або SEBO- про SAVON E151 гель,відповідно до 
потреб. Посля очищення, тонізація AQUA SOURCE 
LOTION E148 

 

   

 
 
НАНЕСЕННЯ СИРОВОТКИ 

 

Нанесіть відновлюючу NMF  AQUA-BOOST SERUM 
E1034, на шкіру обличчя. Впровадити легкими 
масажними рухами 

 

 
НАНЕСЕННЯ СИРОВОТКИ 
 
Легкими масажними рухами нанести сироватку AQP3 
AQUA-FIX SERUM Е1033 
 

 

 
НАНЕСЕННЯ СИРОВОТКИ 

 

Нанести   CMD   NUTRI-REPAIR СОNCENTRATE E1035. 
Впровадити легкими масажними рухами  

       

 

МАСАЖ 
 

Нанести  NUTRI-RESILIENCE  cream  E1037, 
розподілити на все обличчя, шию та декольте. 
Зробити легкий розслаблюючий масаж  

 

STIMULATE CAPTURE REPAIR 

 

3 

 

FIX 

1 

2 
 

ЕКСФОЛІАЦІЯ  

Проведіть будь-яким із скрабів на вибір: 

PERFECT SURFACER E144 - DERMA GUM E145 або  

CLINICAL PEELING  E146. Змити водою, протонізувати 

AQUA SOURCE LOTION E148. 

 

 

4 

2 
 

5 

6 



 

 

Нанесення крему  

За допомогою пензлика нанести товстий шар крему 

NUTRI-RESILIENCE cream E1037 на обличчя, шию, 

декольте. 2 ватних диски змочити в BIOPTIC SOOTHING 

LOTION E234 закрити орбітальну зону 

Розмістити марлю, додати невелику кількість крему 
NUTRI-RESILIENCE cream E1037. 
 

 

 

Нанесення маски 

Змішати саше HYDRATION RECOVERY POWDER MASK 

E1038 із 130ml холодної води. Розподілити готову 

маску на все обличчя, шию та декольте 

Експозиція 20 хвилин. 

 

 
Зняття маски  

Прибрати марлю разом із маскою, змити. Забрати 

залишки спонжами, змоченими в AQUA SOURCE 

lotion E148. 

 

 

 

 
Нанесення завершаючего крему 
Нанести у завершенні AQUA-RESOURCE cream E1036   

 

 

 

 

 4  - SESSION TREATMENT 

 

TREATMENT LENGHT:  

75  MINUTES 

10 

9 

8 

TREATMENT FREQUENCY:  

ONCE A WEEK 

 

7 



 

HYDRA ADVANCED SKIN  CARE LINE 
 

P R O D U C T S  F U N C T I O N S  ACTIVE INGREDIENTS &  ACTIONS 

AQP3  AQUA-  FIX SERUM 

 
 
 
 
 

RETAIL: 30ml bottle Ref. E1039. 

PROFESSIONAL   USE:  2.5  ml 

ampoule x 4 Ref. E1033 in         

four-session    professional    kit 

E1032. 

 
• Гідрогелева формула багата на фіто-екстракти та 
гіалуронову кислоту. 
• Сприяє відновленню гідратації, діє як гідроміметична 
система гідратації тканин 
• Допомагає вирішити питання дегідратації шкіри 

Directions for use:  
• У домашніх умовах: наносити перед денним та/або 

нічним кремом на ідеально очищену шкіру. 

 • Професійне використання: нанесіть на все обличчя 

та шию легким масажем. Зверніться до 

професійного протоколу. 

 
• TREHALINE: сприяють збереженню молекул води у шкірі для 
тривалого зволоження. 
• HYDROCERYL AQP3: покращує та посилює зволоження сухої та 
пошкодженої шкіри. 
• OSMOCELLA: стимулює вироблення осмолітів для 
прискорення відновлення кератиноцитів. 
• ROSA DAMASCENA EXTRACT: регенеруюча та омолоджуюча 
дія 
• ALOE-VERA EXTRACT:. відмінно підходить для відновлення та 
регенерації шкіри. Заспокоює шкіру, схильну до подразнення. 
• CRISTALHYAL: вирівнює мікрорельєф 

NMF AQUA-  BOOST 
SERUM 

 

 

 
RETAIL: not available. 

PROFESSIONAL USE: 2.5 ml    

ampoule x 4 Ref. E1034 in four 

session professional kit             Ref. 

E1032. 

• Необхідна, щоб допомогти епідермісу поповнити 

запаси води. 

 • Стимулюючи синтез аквапоринів у клітинах шкіри, ця 

професійна сироватка покращує дифузію води через 

різні шари епідермісу. 

Directions for use: 

 • Професійне використання: нанесіть на все обличчя 

та шию легким масажем. Зверніться до 

професійного протоколу 

 
• CICALTANE: сприяє відновленню балансу води у різних шарах 
шкіри, сприяючи її регенерації. 
• HYDROCERYL AQP3: покращення та посилення гідратації сухої 
та пошкодженої шкіри. 
• DISTILLED CRANBERRY WATER: пом'якшення, антиоксидантна 
дія 
• PRICKLY PEAR EXTRACT: боротьба із пошкодженням тканин. 
• CRISTALHYAL: вирівнює мікрорельєф 

CMD  NUTRI - REPAIR 
CONCENTRATE 

 

 

 

 

 

 
RETAIL: 
30 ml bottle Ref. E1040. 

PROFESSIONAL USE: 
2.5 ml sachet x 4 Ref. E1035 in 

four session professional kit       

Ref. E1032. 

• Олео-сироватка з гіалуроновою кислотою призначена 

для сухої та зневодненої шкіри. 

 • Формула збагачена рідкісними маслами, багатими на 

незамінні жирні кислоти, і рослинними екстрактами, що 

відновлюють гідроліпідний баланс. 

• Допомагає шкірі відновити пружність, еластичність та 

пружність 

.Directions for use: 

• У домашніх умовах: наносити перед денним та/або 

нічним кремом на ідеально очищену шкіру. 

 • Професійне використання: нанесіть на все обличчя 

та шию легким масажем. Зверніться до 

професійного протоколу 

 
 
• CICALTANE: сприяє відновленню балансу води у різних шарах 
шкіри, сприяючи її регенерації. 
• MARULA EXTRACT: живлення, відновлення шкіри 
• EVENING PRIMROSE EXTRACT: відновлення структури шкіри, 
антивікова дія, пом'якшувальна та ревіталізуюча дія. 
• CRISTALHYAL: вирівнює мікрорельєф. 
• SHEA BUTTER: поживна та регенеруюча дія 

AQUA-  BALANCE FLUID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETAIL: 50 ml tube Ref. E1041. 

PROFESSIONAL USE: 

not available. 

• Ультрасвіжа таюча текстура флюїду з гіалуроновою 

кислотою та заспокійливими фітоекстрактами.  

• Допомагає обмежити дефіцит вологи, діючи як 

біоміметична система гідратації.  

• Сприяє експрес-регідратації та заспокоєнню 

спрагливої та зневодненої шкіри. 

Directions for use: 

• Наносити вранці\ввечері, закриваючи 

рекомендовану сироватку 

 
 
• HYDROCERYL AQP3: покращення та посилення гідратації сухої 
та пошкодженої шкіри. 
• OSMOCELLA: стимулює вироблення осмолітів для 
прискорення відновлення кератиноцитів. 
• MACADAMIA OIL: чудове відновлення та регенерація шкіри 
• BAOBAB OIL: поживна, відновлююча дія. 
• CRISTALHYAL: вирівнює мікрорельєф 
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HYDRA ADVANCED SKIN  CARE LINE 
 

P R O D U C T S  F U N C T I O N S  ACTIVE INGREDIENTS &  ACTIONS 

AQUA-  RESOURCE 
CREAM 

 

 

 
 

 
 

RETAIL: 50 ml jar Ref. E1042. 

PROFESSIONAL USE: 
2 ml sachet x 4  Ref.  E1036 in 

four-session professional kit       

Ref. E1032. 

• Свіжа та таюча текстура, збагачена гіалуроновою 

кислотою та активними інгредієнтами, що підвищують 

пружність шкіри. 

• Формула, збагачена біоміметичними бустерами води 

та активними фіто-морськими інгредієнтами для 

антидегідратаційного «ефекту пластиру». 

• Заспокоює, захищає та помітно пом'якшує шкіру. 

Directions for use: 

• домашній догляд: наносити вранці\ввечері, 

закриваючи рекомендовану сироватку 

• Професійний догляд: зверніться до проф. протоколу 

 
 
• HYDROCERYL AQP3 покращення та посилення гідратації сухої 
та пошкодженої шкіри. 
• TREHALINE сприяють збереженню молекул води у шкірі для 
тривалого зволоження. 
• MORINGA-OIL EXTRACT: антиоксидантні властивості завдяки 
вмісту токоферолу протидіють хроностарінню. 
• COCONUT OIL: покращення регенерації 
• CRISTALHYAL: вирівнювання мікрорельєфу шкіри 

NUTRI - RESILIENCE 
CREAM 

 

 

 

 
RETAIL: 
50 ml jar Ref. E1043. 

PROFESSIONAL USE: 
100 ml tube E1037 in four 
session professional kit 
Ref. E1032. 

• Кремова та оксамитова текстура з гіалуроновою 

кислотою, призначена для сухої та чутливої шкіри. 

• Збагачений заспокійливими та регенеруючими 

рослинними оліями для компенсації гідроліпідного 

дефіциту. 

• Допомагає відновити процес відновлення, роблячи 

шкіру більш комфортною та стійкою. 

Directions for use: 

• домашній догляд: наносити вранці\ввечері, 

закриваючи рекомендовану сироватку 

• Професійний догляд: зверніться до проф. протоколу 

 
 
• CICALTANE: сприяє відновленню балансу води у різних шарах 
шкіри, сприяючи її регенерації. 
• HYDROCERYL AQP3: покращення та посилення гідратації сухої 
та пошкодженої шкіри 
 • CAMELIA OIL: захисна та пом'якшувальна дія 
• WHEAT-GERM OIL: протидія зневодненню, поживна та 
відновлююча дія 
• CRISTALHYAL: вирівнювання мікрорельєфу шкіри 

LIP  NUTRI - BALM 

 

 

 

 

 

RETAIL: 

15 ml tube Ref. E1044. 

PROFESSIONAL USE: 

not available. 

• Відновлює, живить та захищає сухі та пошкоджені 

губи. 

 • Зволожуюча дія гіалуронової кислоти. 

• Відновлює обсяг, комфорт та м'якість. 

Directions for use: 

• Наносити на губи за потребою. 

• ULTRA FILLING SPHERES: вольюмізуюча та 

відновлююча дія 

• DICTYOPTERIS OIL: збільшення обсягу губ 

-ALMOND OIL: пом'якшення та відновлення. 

• SHEA BUTTER: поживна та регенеруюча дія 

• ARGAN OIL: антиоксидантна, відновлююча та захисна 

дія 

• SUNFLOWER OIL: відновлення бар'єрної функції шкіри 

HYDRATION  RECOVERY 

POWDER  MASK 

 
 
 
 
 

RETAIL: 
not available. 

PROFESSIONAL USE: 
45g sachet x 4 Ref. E1038      in 

four session professional kit Ref. 

E1032. 

• Заспокійливий альгінатний порошок. 

 • Збагачений активними інгредієнтами для 

відновлення шкіри. 

• Ефект оклюзії, що підвищує абсорбцію вологи, для 

посиленої зволожуючої дії. 

Directions for use: 

• Професійний догляд: зверніться до проф. протоколу 

• ALGINATE: посилює ефект впровадження та проведення 
активних інгредієнтів та зволоження шкіри. 
• ARGAN OIL: антиоксидантна, відновлююча дія, захисна дія 
• AVOCADO OIL: зволоження, регенерація, пом'якшення 
• MARINE CHONDROITIN SULPHATE: зволожуючий 
гігроскопічний ефект 
• DIATOMACEOUS EARTH: ремінералізуюча дія 
• CALENDULA FLORAL WATER: відновлення захисних стовбурів 
шкіри 
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