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1. Hydra Peel Plus Nedir ?

“Hydra Peel Plus” tedavisi laser kullanılmadan 

yapılan cilt yenileme işlemleri arasındaki en yeni 

teknolojidir.

Hydra Peel Plus, herhangi bir iyileşme süresine 

ihtiyaç duyulmadan ve rahatsızlık yaratmadan 

temizleme, soyma, çıkarma, nemlendirme ve 

antioksidan korumasını eş zamanlı olarak 

gerçekleştirerek daha temiz, canlı ve güzel bir cilt 

oluşturur. Bu tedavi; yatıştırıcı, nemlendirici, non-

invaziv bir tahriş edici olmayan bir uygulamadır. 
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2. Hydra Peel Plus‘ın Temel Özellikleri
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Step 2 – Spinal uç sayesinde cilt    

hücreleri cilt yüzeyinden emilir.

Step 3- Cilt yüzeyinden emilen ölü cilt 

hücreleri ve fazla sebum yine spinal uç 

yardımıyla cihazın içinde bulunan atık 

tankına yollanır.

2. Hydra Peel Plus‘ın Temel Özellikleri

Step 1 – AHA ve BHA kimyasal 

reaksiyonları ile cildi ölü hücrelerden 

arındırır.



AHA & BAH başlığın arkasındaki 

kanaldan püskürtülür. 

Vakum

3. Hydra Peel Plus‘ın Özel Uygulama Ucu
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Hydra Peel Plus, özel olarak tasarlanmış uygulama başlıklarıyla cildi nazikçe temizlemek 

amacıyla geliştirilmiştir. Spiral başlıklar özel olarak kullanılan solüsyonların ciltte daha uzun 

süre temas halinde olmasını ve yine başlıkların spiral kenarları ve püskürtme etkisi ile 

serumun ciltte oldukça derine ulaşabilmesini sağlar. 



4. Hydra Peel Plus‘ın Avantajları ve Endikasyonları

Avantajları

Ağrısız ekstraksiyon

Yüksek müşteri memnuniyeti

Hızlı ve göz alıcı sonuçlar

Hiçbir tahriş ve rahatsızlık oluşturmaz

Çapraz kontaminasyon yok

Her tür cilt tipi ve etnik köken için uygundur

Mikrodermabrazyon tedavisine göre daha üstün & hızlı sonuçlar

Eş zamanlı olarak uygulanan cilde özel bölgesel serumlarla cildi yeniden yapılandırır
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Endikasyonlar

 Hydra Peel Plus tedavisinin ince kırışıklıklar, tıkalı ve geniş gözenekler, yağlı ve 

akneye yatkın ciltler, hiperpigmentasyon ve siyah noktalar üzerindeki iyileştirici etkisi 

klinik olarak kanıtlanmıştır. 

 Hydra Peel Plus tedavisi, ince veya yaşlı deri, kuru veya yağlı cilt gibi farklı tip veya 

renkteki ciltler üzerinde güvenle uygulanabilir. 

 Hydra Peel Plus tedavisini, tek başına kullanılabileceğiniz gibi Laser, IPL, Radyo 

Frekans, Mikrodermabrazyon ve L.E.D. gibi farklı uygulamalarla kombine olarak da 

kullanılabilirsiniz.  

 Hydra Peel Plus pigmentasyon, ince çizgiler ve kırışıklıklarda görülen azalma ile 

hastaya, tedavi sonrasında cilt görünümde gerçekleşen iyileşmeyi anında sunar.

4. Hydra Peel Plus‘ın Avantajları ve Endikasyonları



4. Hydra Peel Plus‘ın Avantajları ve Endikasyonları
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Ölü Hücreler Siyah Noktalar Cilt Elastikiyeti & 

Siyah Noktalar

Çenedeki Siyah NoktalarYağ KabarcığıSebaköz Bez



Boyun
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Yanak

Burun Alın

5. Hydra Peel Plus Nasıl Kullanılır?



5. Hydra Peel Plus Nasıl Kullanılır?
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6. Makale
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6. Makale
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Sonuçlar

• Gözenek büyüklüklerinde 

düşüş

• İnce kırışıklıklarda azalma

• Hiperpigmentasyonda azalma

• Cilt yapısında iyileşme

• Sıkılaşma

• Nem artışı



6. Makale
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Sonuçlar

• Epidermal ve dermal papilla’da kalınlaşma

• Elastik doku & kolajen fiberde artış

• Fibroblast yoğunluğunda artış



6. Makale(Demodex)
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 Demodex folliculorum’un beisini, sebum tıbbi tedavi sırasında temizlenir ve kullanılan asitli 

solüsyon sayesinde ciltte alkalizasyon olmasını önler.

 Hydra Peel Plus gözenekleri açarak laktik asit ve salisilik asit yardımıyla demodex folliculorum 

ve sebumun temizlenmesini ve kan damarlarının yenilenmesini sağlar.



6. Makale (Hydra Peel Plus + Pigment Laser)
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7. Solüsyonlar

17

B Solüsyonu – BHA (Salisilik Asit)

Salisilik asit ve laktik asit

Sebum ve yabancı maddeleri bal ve bitki çiçek özür ile çıkarır

Sakinleştirici etki

Nem kaynağı

Cilt elastisitesinde artış

Cilde daha genç ve nemli bir görünüm kazandırır

Akneler üzerinde rahatlatıcı etkisi vardır

A Solüsyonu – AHA (Laktik Asit)

 Glukozamin ve Laktik Asit

 Sebum ve yabancı maddeleri karıştırarak ölü cilt hücrelerini temizler.

 Maya ve Yosun Özü

 Cildi yatıştırarak ve nem vererek daha yumuşak ve esnek hale getirir. İrritatif veya inflamatuvar 

değildir. 

Methylisothiazolinone

Mantar önleyici madde, beyazlatıcı içerik ve melanin-önleyici etkisiyle pigmentasyonu azaltır. 



7. Solüsyonlar
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E Solüsyonu  - Essence

 Çay bitkisi özü, atkestanesi ve biberiye özü.

 Antioksidan madde

 Leke, çil ve ince kırışıklıklara sebep olan ultraviyole ışınlarına (UV-A) 

karşı korue.

 Kılcal kan damarları dolaşımını uyarır

 Göz çevresindeki koyu halkalarda iyileşme sağlar

 Antioksidan, anti-inflamatuvar ve anti-alerjik etkiler

 Vitamin B5

 Adrenokortikotropik hormon ve adrenalin üretimini artırır.

 Enfeksiyona karşı korur ve ciltte iyileşmeyi tetikler

 Kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerine karşı korur

 Bağışıklık fonksiyonunu artırır



8. Neden Hydra Peel Plus Kullanmalıyız?
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 Sebum miktarı fazla olan hastalarda, daha iyi etki için medikal tedaviden bir ya da iki hafta önce hafif 

bir peeling yapılması önerilir.

 Hydra Peel Plus tedaviye hazırlık amacıyla kullanıldığında, medikal operasyon için yardımcı ve zaman 

kazandırıcı biri işlemdir.

 Ölü deri hücrelerinin azaltılmasının herhangi bir acı veya irritasyon oluşturmadan gerçekleştirilmesi 

gereken hastalarda; 

 Spiral başlık, nevüs ve akne dışındaki tüm cilt atıklarını kolayca temizler.

 Siyah nokta kolayca tıbbi tedavi olmadan kaldırılmaz.

 Hydra Peel Plus, tedavi sonrası uygun bakım ile siyah noktaları ortadan kaldırabilir.

 Ölü cilt hücrelerini kaldırmak ve cilt bakımı için uzun bir süre gerekiyor.

 Hydra Peel Plus 10-15 dakika sürer.

 Pigment hastalıklarının tedavisi için ciltteki ölü tabakayı incelterek laserin penetrasyon derinliğini 

iyileştirir ve tekrar oluşacak tabakanın sağlıklı dokundan oluşmasını sağlayarak problemin tekrar 

nüksetmesini engeller. 

 Mekanik bir his yerine ciltte yumuşak ve pürüzsüz bir his oluşturur.



9. Hydra Peel Plus VS Normal Peeling
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 Genellkile yalnızca AHA ve BHA’nın sonuçları tatmin edici değildir. (ortalama 

%20-%30)

 Bu tip tedaviler, nötralizasyon metodu/süre/tedavi sayısına bağlı olarak nötrlenmeye 

ihtiyaç duyarlar.

 Ağrı ve istirahate ihtiyaç vardır. 

 Hydra Peel Plus, konsantre parçacıklara sahip solüsyon ve vakum fonksiyonu 

sayesinde ölü cilt hücrelerinin çözülmesini ve atıkların temizlenmesini sağlar.

 Hydra Peel Plus ciltte etkili nemlendirme sağlar.



10. Tedavi Parametreleri & Kombine Terapi
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Hydra Peel Plus Parametre Ayarları & Tedaviden Önce-Sonra

Tedaviden Önce Temizleme

Parametre Ayarları

Parametre Ayarları

Basınç 3~4  Flow

3~4

Tedavi Bölgeleri Boyun, Çene, Yanak, Boyun, vb.,

Tedaviden Sonra EGF, Nemlendirici Krem, Güneş Koruyucu, Cilt Yenileyici krem vb.

Hydra Peel Plus + Nd:YAG
 Toning tedavisinden önce kullanın (PIH koruması)

Hydra Peel Plus + Diyot Laser
 Diyot laser tedavisinden önce yapılan yumuşak peeling, kan damarlarının yenilenmesini ve laser tedavisinden 

alınan verimin artmasını sağlar.

Hydra Peel Plus + IPL

 Ölü hücreleri temizleyerek IPL ışığının penetrasyonunu artırır.

Hydra Peel Plus + Fraksiyonel Laser

 Lazer penetrasyonunu artırmak için Fraksiyonel Lazer tedavisi öncesi kullanılır.



Önce Sonra
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11. Klinik Veriler

SonraÖnce



11. Klinik Veriler
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Önce Sonra

SonraÖnce



Teşekkürler
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