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Az élet forrása a víz 

 A víz nélkülözhetetlen része a sejtek életének. 

70%-a vízből áll 

 A bőrben: az irharéteg víztárolóként működik a hámréteg számára. 

Sejt 

HÁMRÉTEG 

IRHARÉTEG 



Idővel a hidratáció szintje csökken: 

1.A bőr védőgátjának roncsolódása fokozódik  

2.Vízmegkötés-hiány alakul ki a bőrben 

3. A víztartalom szegényessé válik a bőrben 

A kor és a bőr hidratációja 

Kor  

Hidratáció 

Születés  

Hidratációs szint 



 A bőr érdessé és kellemetlen érzetűvé válik 

 A bőrszín fakó lesz 

 A ráncok megjelennek 

 

Amikor a hidratációs szint csökken 



ÖSSZETEVŐ: HYDRALOGIC KOMPLEX 

A hidratálás ellensúlyozza az öregedés hatásait. 

A HYDRA SUMMUM helyreállítja                                                    

a hidratáció szintet a bőrben  

Innováció 



SUMMUM hidratálás 

 

 Kor 

ÖSSZETEVŐ 
 

HYDRALOGIC KOMPLEXUM 

Születés 
 

Hidratáció 
 

A HYDRA SUMMUM 

helyreállítja a bőr 

hidratációját 

Age 40… 
Korral a 

hidratációs szint 

csökken 



1. 

2. 

3. 

Meggátolja a vízvesztést 

Megköti a vizet                  

a bőrben 

Szétoszlatja a vizet 

SUMMUM hidratálás 

VÍZELPÁROLGÁS 

Élénkíti a bőr hidratációs mechanizmusát 

HÁMRÉTEG 

IRHARÉTEG 



Fiatalosság a hidratáláson keresztül 

SUMMUM hidratálás 

 

Szétoszlatja a vizet: 
Erősíti a hidratáltságot és fejleszti a vízelosztást a sejtrétegekben azáltal, 
hogy stimulálja az aquaporinok szintézisét. Ezek a proteinek egy sejtközötti 
csatornát formálnak a víz keringésének fejlesztésére.    

Meggátolja a vízvesztést: 
Megerősíti a bőr gátrétegét a vízelpárolgás csökkentésére és az optimális 
hidratáció megtartására, ezáltal feltölti a vízhiány okozta barázdákat. 

1. 

2. 

3. 

Megköti a vizet a bőrben: 
Helyreállítja a víz raktározását a fiatalos bőr érdekében azáltal, hogy 
felerősíti azon molekulák szintézisét, amelyek a Természetes Hidratáltsági 
Szintet (NMF: Natural Moisturising Factor) alkotják. 

 

HYDRALOGIC KOMPLEX 



Öregedést gátló molekula - Hialuronsav  
 

Ez a molekula természetes módon is jelen van a hámrétegben és 

kiemelkedően hidratáló hatásáról ismert. Képessé teszi a bőrt, hogy 

nagymértékben megnövelje a vízmegtartását.  

Hidratáló komplex – Aquasilanol   
 

Aktív hatóanyag, amely hidratál és újra épít annak érdekében, hogy 

helyreállítsa a fiatalos bőr hidratációs szintjét: 

 - Megerősíti a bőr védőgátjának a struktúráját  

 - Megnöveli a bőr víztároló kapacitását 

 - Helyreállítja a víz  áramlását a bőrrétegek között 

ÖSSZETEVŐ 

HYDRALOGIC KOMPLEX 

A GUINOT laboratóriumaiban kifejlesztett komplex a hidratáláson keresztül 

segít megelőzni a sejt öregedését.  



A bőr tökéletesen hidratált és: 

Puha  

Telt 

Tonizált 

Tündöklő lesz. 

A bőr még fiatalosabbá válik és gyönyörű 

lesz.  

Eredmények 



Tudományos eredmények 

T0  T+4H

+44.3% 

 4 órával az alkalmazás után  
Átlag növekedés a hidratáltsági szintekben 4 órával az alkalmazás után 

T0  T+7h

7 órával az alkalmazás után 
Átlag növekedés a hidratáltsági szintekben 7 órával az alkalmazás után 

+55% 

4 órával az alkalmazás után 44.3 % átlag 

növekedés volt megfigyelhető a 

hidratáltsági szintekben. 

Változás a hidratálási szintekben 

7 órával az 
alkalmazás után 

7 órával az alkalmazás után 55 % átlag 

növekedés volt megfigyelhető a 
hidratáltsági szintekben. 

*9 alanyon tesztelve 

Alkalmazás előtt Alkalmazás előtt 4 órával az 
alkalmazás után 

*10 alanyon tesztelve 



Tudományos eredmények 

1 hónap használat után 54% átlag növekedés volt megfigyelhető a 

hidratáltsági szintekben. 

 

A bőr hidratáltsági szintje ezáltal látványosan megemelkedett                     
és hosszú ideig fennállt.  

T0 T+1 mois *6 alanyon tesztelve  

1 hónap használat után 
Átlag növekedés a hidratáltsági szintekben 1 hónap használat után 

 
 

Változás a hidratáltsági szintekben 

+54% 

Alkalmazás 
előtt 

1 hónap használat 
után 



Tudományos eredmények 

1 hónappal a használat után 39% átlag csökkenés volt megfigyelhető vízháztartás 

veszteségében. 

 

A bőr védőgátja megerősödött, a hámréteg áthatolhatatlansága fejlődött                   

és a vízveszteség csökkent. 

Változás a hámrétegen keresztüli vízveszteségben  

(Transepidermal Water Loss (TWL) 

T0  T+1 mois
*8 alanyon tesztelve 

 
 

 

Alkalmazás 
előtt 

1 hónap 
alkalmazás után 

1 hónap használat után 
Átlag csökkenés a vízveszteségben 1 hónap használat után 

 
 

-39% 



Avec spatule 

Használati utasítás 

Alkalmazza nappal és/vagy este az arc alapos letisztítása után. 

Csomagolás 

ELADÁS – 50ml tégely ref. szám 0506900 
 

TESZTER – 50ml tégely ref. szám 0641900 
 
MINTA – 2ml zacskó ref. szám 0684352 
 

JAVASOLT ELADÁSI ÁR:   34.900 Ft 



A Kozmetikus megfigyelései: 

- A bőr elveszítette teltségét és puhaságát 
- Fakó bőrszín 
- Vízhiányos barázdák 

Konzultáció 

Előírás 

Kérdések a vendéghez: 

- Milyen termékeket használ bőrének hidratálására? 
- Milyen kellemetlen tüneteket érez a bőrén? Mióta érzi így? 
- Fakónak találja a bőrszínét?  

A kozmetikus személyre szabott szalon kezelést javasol: HYDRADERMIE JEUNESSE 

- Fiatalítja a bőr megjelenését a sejtenergia helyreállítása által 

A kozmetikus a vendég igényeinek megfelelően előírja azokat a termékeket, amelyek: 

- Felerősítik a bőr mechanizmusát a hidratációra 
- Helyreállítja a bőr hidratációját 
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Crème Hydra 

Summum 

Szépségápolási Kezelés   
Esszencia olajokkal  

Személyre szabott 
 Fiatalító Bőrápolás 

Hydra 

Cellulaire 

Sérum 

Brume Hydra 

Beauté 

Hydrazone 

Yeux 
Masque Hydra 

Beauté 



Védőréteg a vízelpárolgás megelőzésére 

Újra hidratálja a vízhiányos bőrt 

Folyamatos hidratálás 

Hosszú időre megköti a vizet 

Csökkenti a vízveszteséget 

Megköti a vizet a bőrben 

Fejleszti a vízelosztást 

 

 

 

 

INNOVATION 

Magasan kiemelkedő bőrápolás 

Helyreállítja a hidratációs szintet a fiatalos bőrért   

a bőr működésének erősítésével és hidratálásával. 



Eladást elősegítő termékek 

Állvány 4 oldalas ismertető 

Videó  E-training oldal 

Francia/Angol: Ref. szám 0604920 Angol: Ref . szám 604901 

 



Elhelyezés 

HYDRA 
SUMMUM 




