
Welkom op de 
webinar van 
Hydra vacuum

• Follow us on FB & Instagram

• @utsukusy.be

• @celluma_benelux

• @b_professional_skinxperts



HYDRA·VACUUM
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HYDRA·VACUUM

REINIGING - PEELING - VOEDING

voor alle huidtypen

VOOR                                        NA



HYDRA·VACUUM

HYDRA-VACUUM van Utsukusy cosmetics,  Vernieuwend op gebied 

van esthetische apparaten dankzij de unieke HYDRA POWER 

TECHNOLOGY.

Je bereikt fantastische resultaten die zichtbaar zijn vanaf de eerste 

sessie, de resultaten zijn effectief, pijnloos en langdurig.

HYDRA-VACUUM wordt gekenmerkt door zijn eenvoudige gebruik en 

zijn compacte formaat.  Hierdoor is hij perfecte bondgenoot voor ieder 

instituut. 

HYDRA-VACUUM maximale veelzijdigheid in behandelingen.



HYDRA·VACUUM

De unieke HYDRA POWER TECHNOLOGIE is een niet-

invasieve methode, die bij ieder huidtype en fototype kan 

toegepast worden.  Op ieder moment van het jaar en dit 

zonder contra-indicaties.

HYDRA-VACUUM kan gecombineerd worden met een 

andere technologie of behandeling die door de 

professional wordt toegepast RADIOFREQUENTIE, IPL, 

ENPITSU of ENPITSU PLUS.



HYDRA·VACUUM

INDICATIES:

HYDRA•VACUUM geeft onze huid een diepte reiniging en geeft 

tevens een krachtige hydratatie en voeding aan de huid.

AANGEWEZEN BIJ:

• Rimpels

• Pigmentvlekken

• Zonneschade

• Vette huid

• Gedévitaliseerde huid

• Gedehydrateerde huid 



HYDRA·VACUUM

ONMIDDELLIJKE RESULTATEN

• Verstevigend effect

• Dieptereiniging

• Gezonde tint

• Verfijnde poriën

• Regenereren

• Hydrateren 



HYDRA·VACUUM

DE RESULTATEN ZIJN ONMIDDELLIJK ZICHTBAAR. 

De huid ziet er gezonder en stralender uit 

vanaf de eerste behandeling.



HYDRA·VACUUM

1e fase: VOORBEREIDEN VAN DE HUID

SALICYL ZUUR

MEDISCHE PEELING

Ph:2,8-3,0

Voorbereidende peelingbehandeling om de talgafscheiding 

onder controle te houden,

de grootte van de poriën te verkleinen en de tint van de huid te 

egaliseren. 



1e fase: VOORBEREIDEN VAN DE HUID

Ingekapseld SALICYL ZUUR:

Salicylzuur is een beta-hydroxyzuur (BHA) dat een krachtig 

keratolytisch, comedolytisch, anti-inflammatoir en anti-microbieel

effect heeft. 

Het maakt het mogelijk om de hechting van corneocyten te 

verminderen en verbetert de reconstructie van het oppervlakkige 

huidweefsel. 

Bovendien, als gevolg van zijn lipofiele aard, dringt het 

gemakkelijk door in het pilosebaceuze kanaal, waardoor de 

talgafscheiding wordt gereguleerd. 

Deze peeling, exfolieert op een huidvriendelijke doch krachtige  

manier het huidoppervlak, dringt door in de poriën en heeft een 

talg-oplosbaar effect.

De Salicylzuur peeling heeft antibacteriële en anti-inflammatoire 

eigenschappen (die het gedeeltelijk bewaart omdat het is afgeleid 

van het acetylsalicylzuur van aspirine), waarvoor het een optimaal 

product is voor de behandeling van acne.

Salicylzuur verbetert de collageenproductie, maakt oppervlakkige 

lijntjes glad en vermindert de huidpigmentatie.

HYDRA·VACUUM



1e fase: VOORBEREIDEN VAN DE HUID

VOORDELEN:

• Vernieuwt, hydrateert en exfolieërt

• Vermindert rimpels, vlekken, littekens. 

• Reguleert de vette huid. 

• Ideaal voor de behandeling van acne.

INDICATIES:

• Professioneel gebruik.

• Voorbereiding van de huid om de hoogste effectiviteit van     de 

behandeling met HYDRA-VACUUM te verkrijgen.

• Geschikt voor alle huidtypes

• Het wordt aanbevolen op verschillende lichaamsdelen zoals 

armen, rug, knieën, ellebogen, enz.

HYDRA·VACUUM



1e fase: VOORBEREIDEN VAN DE HUID

INHOUD
60ml

In combinatie met Pre-peel en Post-peel of 150 ml

PRE FASE:

Voorbereiding om de huid te reinigen en  te 

desinfecteren, nadien kan de Salicylzuur peeling 

toegepast worden. 

Professioneel formaat: 150 ml.

POST PEEL:

Belangrijkste werkzame stoffen: aloë vera en betaïne.

Resultaten: vochtinbrengend en kalmerend. 

De neutraliserende, verzachtende werking zorgt ervoor 

dat de (HLF) hydro-lipide-film  van de huid wordt 

hersteld en daarmee de pH-waarde van de huid wordt 

hersteld.

Professioneel formaat: 150 ml.

HYDRA·VACUUM



2e fase: BEHANDELING

HYDRA·VACUUM

HYDRA•VACUUM BOOSTERS 

De HYDRA-VACUUM gaat in combinatie met de boosters 

een krachtig resultaat bieden op vlak van huidverbetering 

en kan aangepast worden volgens de behoeften van de 

huid.

100% natuurlijk 

100% effectief 

100% combineerbaar



2e fase: BEHANDELING

HYDRA·VACUUM

DETOX

VOORDELEN:

• Voeding en herstel 

• Zuiverend en detox effect

• Antioxidant

INGREDIËNTEN: 

EXTRACT VAN MORINGAZAADJES 

• Beschermt de huid tegen vervuiling van buitenaf

• Heeft een zuiverend effect

• Geeft de huid een gezonde uitstraling

SINAASAPPELBLOEMEN WATER:

• Antibacterieel

• Antiseptisch

• Zuiverend

INHOUD: 150 ml.

Verkoopformaat: doos met 5 eenheden



2e fase: BEHANDELING

HYDRA·VACUUM

VOORDELEN:
• Voedend

• Beschermend

• Balancerend

INGREDIËNTEN:
NIACINAMIDE/VITAMINE B3

VITAMINE C

VITAMINE E

VITAMINE A

PANTHENOL

INOSITOL.

Zeer compleet, goed uitgebalanceerd vitaminecomplex om 

de huid te beschermen en te voeden.

VITAMINE

INHOUD:150 ml.

Verkoopformaat: doos van 5 eenheden



2e fase: BEHANDELING

INHOUD:150 ml.

Verkoopformaat: doos van 5 eenheden

HYDRA·VACUUM

ENERGIZING

VOORDELEN:
• Geeft energie en revitaliseert 

• Neemt tekenen van vermoeidheid weg.

• Bevorderd de celstofwisseling

INGREDIËNTEN: 

• PLANTAARDIG PHYLDERM: 

Het natuurlijke equivalent van het placenta-eiwit, met een 

hoog gehalte aan isoflavonen, de belangrijkste 

fytochemicaliën op basis van soja die celbeschadiging

tegengaan.

• ALOË VERA

Hydraterend en kalmerend.

Zorgt voor een beter vochtbehoud in de cellen.



2e fase: BEHANDELING

HYDRA·VACUUM

WHITENING

VOORDELEN:
• Verlicht pigmentvlekken en werkt ophelderend.

• Antioxidant

• Ontstekingsremmend

INGREDIËNTEN: 

• NIACINAMIDE:

Het helpt fijne lijntjes en rimpels te verminderen.

Verbetert de vochtbalans van de huid, door de hydratatie te 

optimaliseren. Helpt roodheid en pigmentvlekken te verminderen.

• ZOETHOUTEXTRACT:

Krachtig ingrediënt dat de immuniteit verhoogt, ontstekingsremmend 

werkt, antibacteriële en antioxiderende eigenschappen heeft en tevens 

een remmende werking op de aanmaak van tyrosinase heeft.

INHOUD:150 ml.

Verkoopformaat: doos van 5 eenheden



3de fase: HET RESULTAAT VERBETEREN

HYDRA·VACUUM

NATUURLIJK ALGEN MASKER

Dit masker wordt omgezet in gel door activering met 

thermaal water.

INGREDIËNTEN: 

• Biologisch actief bestanddeel, de oplosbare zee-

polysacchariden uit zuivere bruine algen, 

Vrij van conserveringsmiddelen, geurstoffen , minerale 

oliën, siliconen en kleurstoffen. 

100% zuiver algenextract, 100% veganistisch product.

• Thermisch water: 

Bevordert en verbetert het herstel van  littekens en 

acnevlekken, tekenen van vermoeidheid, roodheid en 

open poriën.



3de fase: HET RESULTAAT VERBETEREN

HYDRA·VACUUM

NATUURLIJK ALGEN MASKER

VOORDELEN:
• Revitaliserend

• Herstelt de huidbeschermingsbarrière 

• Vermindert fijne lijntjes en rimpels

• Hydrateert in de diepte

INDICATIES:
Professioneel gebruik.

• Geschikt voor alle huidtypes, zelfs voor de gevoelige 

huid.

INHOUD: 
• Zakje met 2 maskereenheden.

• Thermische wateractivator 100 ml.

Verkoopformaat:
Doosje met 5 zakjes met 2 maskerunits (10 maskerunits) 

+ thermale wateractivator 100 ml.



3rd stage: ENHANCE THE RESULT

NATUURLIJK ALGEN MASKER

HYDRA·VACUUM

1. Doe het algenmasker in een kommetje en voeg 8 ml thermaal water aan toe. 

2. Het masker wordt getransformeerd van vast naar vloeibaar. 

3. Verdeel de gel gelijkmatig over de huid vermijd de contour van de ogen en de haarlijn.

4. Masseer de huid gedurende 8 a 10 minuten. Hierdoor worden de actieve werkstoffen geactiveerd.

Bevochtig indien nodig de vingertoppen, om de gel vochtig te houden.

5. Verwijder eventuele resten met een kompres (warm of koud).



3de fase: HET RESULTAAT VERBETEREN

HYDRA·VACUUM

DETOX SERUM

Ultrageconcentreerd serum dat een aangename, niet-

afsluitende film vormt over de huid, dit serum werkt als het 

ware als een beschermend schild.

INHOUD: 
• 50 ml

• 30 ml



3de fase: HET RESULTAAT VERBETEREN

HYDRA·VACUUM

DETOX SERUM

INGREDIËNTEN:

MORINGA-EXTRACT: 

Micro-eiwit van twee peptiden verkregen uit de extractie van zaden 

van een exotische boom (Moringa oleifera), inheems in India en in 

Afrika bekend als Neverday (de boom die nooit sterft).

Dit extract heeft het vermogen om de huid te beschermen tegen 

agressieve invloeden van buitenaf en om de huid te zuiveren. De 

microdeeltjes die op de huid worden afgezet,  door onze omgeving, 

worden door het moringa extract verwijderd. 

Het beschermt tegen zware metalen, tabaksrook en 

koolstofdeeltjes.

CELLDETOX:

Het verwijdert de giftige stoffen die in de cellen worden 

gegenereerd, waardoor hun levensduur wordt verlengd en 

verbeterd.



3de fase: HET RESULTAAT VERBETEREN

HYDRA·VACUUM

DETOX SERUM

INGREDIËNTEN:

GLYCOFILM/POLLUSTOP :

Actieve omhulling tegen vervuiling, de polysacharide, met 

een hoog moleculair gewicht, verkregen door middel van 

biotechnologie.  

De Glycofilm zorgt voor een aangename niet-afsluitende, 

matrixvormige film, waardoor deze  is beschermt tegen drie 

soorten vervuiling: 

• Atmosferisch (zware metalen, koolstofdeeltjes, zelfs 

PM2,5), 

• UVA & UVB

• Huishoudelijk stoffen (zoals de chemische middelen die 

worden gebruikt voor het schoonmaken). 

Deze onmiddellijke fysieke bescherming is ontworpen om het 

verschijnen of verergeren van vroegtijdige veroudering en 

huidaandoeningen in verband met besmetting te voorkomen.



THUIS VERZORGING

HYDRA·VACUUM

SALICYLIC ACID 

7 DAGEN NABEHANDELING

pH: 2,8 - 3,0

SALICYLIC ACID 2% 

Ampullen om de talgafscheiding onder controle te houden, de 

poriegrootte te verminderen en de huidskleur te egaliseren.

Vernieuwende, hydraterende en exfolieërende behandeling.

Vermindert rimpels, vlekken, littekens en keratosis pilaris. (kleine 

rode bolletjes op de armen ten gevolge van een verstoorde 

celafbraak)



THUIS VERZORGING

HYDRA·VACUUM

DETOX·KIT 

7 DAGEN NABEHANDELING

INHOUD:
7 ampullen van 2 ml salicylzuur

1 serum DETOX 30 ml

GEBRUIK:
Gedurende zeven dagen na de behandeling:

‘s Avonds: De inhoud van één ampul salicylzuur 

aanbrengen op een gereinigde huid en vervolgens 

het serum aanbrengen.

‘s Ochtends: het serum aanbrengen.



PRO KIT 

HYDRA·VACUUM

• 1 HYDRA-VACUMTOESTEL + reinigingsvloeistof  1000 cc

• 20 boosters van 150 ml (5 van elk model)

• 1 SALICYL ZUUR van 60 ml 

met Pre-peel en Post-peel van 150 ml

• 10 zakjes met twee eenheden masker + 2 activators van 

thermaal water van 100 ml

• 1 Serum DETOX 50 ml

• 1 Affiche

• 10 Brochures



PROGRESSIEVE PEELING

HUIDVERJONGING – VERWIJDERT 

ONVOLKOMENHEDEN

Zachte peeling die de huid vernieuwt, poriën 

minimaliseert en imperfecties verwijdert. 

Mag 3x/week toegepast worden.

Met Polylactic zuur en Gluconolactone.

Voordelen:
- Minimaliseert poriën

- Minimaliseert rimpels

- Trekt water aan en houdt het vast in de 

opperhuid

- Bevordert de cel vernieuwing

- Voor alle huidtypes, ook de gevoelige huid.



Gluconolacton AHA’s

• Veroorzaakt geen huidirritatie. 

• Steeds de huid beschermen in de zon.

• Trekt water aan en houdt het vast in de 

opperhuid. 

• Laag reactief vermogen.

• Extra hydraterend vermogen. 

Polymelkzuur
• Polymelkzuur is een ingrediënt dat in de 

esthetische geneeskunde wordt gebruikt als 

gezichtsfiller. 

• Het is een zuur dat behoort tot de familie van 

collageen opwekkers. 

• Het stimuleert de cellen om hun eigen 

collageen aan te maken.

• Zo helpt deze behandeling om de huid meer 

gehydrateerd, gladder en elastischer te 

maken.



BIOLOGICAL 2.0
HIGHLY CONCENTRATE
to meet the specific needs of your skin



Boost je 
thuisverzorging

• Salicyl peel 

• Artificial skin 

• Multi active complex

• Dragon blood

• 5 x 2ml 

• Aankoop €16

• Verkoop €32



Bedankt dat je erbij was 

• Follow us on FB & Instagram

• @utsukusy.be

• @celluma_benelux

• @b_professional_skinxperts


