
HypoxiDermology HD 400 je tehnična nadgradnja stoletja
starega postopka naravnega zdravilstva, ki hitro in nežno
vodi do prepričljivih rezultatov. Tesno sodelovanje upora-
bnikov, podjetja in lastnega razvoja pa pri tem zagotavlja
stalno izpopolnjevanje HypoxiDermology HD 400.
Neskončno število primerov po vsej Evropi so jasen dokaz
za uspešnost te metode.

Zagotovljen uspeh

www.hypoxi.si

Nova moč 
za  čvrsto kožo

www.hypoxi.si

HypoxiDermology HD 400
Redno učvrščevanje
Kakor mišice, lahko tudi kožo treniramo. Reden trening
kože s pravo intenzivnostjo in zadosti dolgo, prav tako
vodi do večje čvrstosti.  

V preteklosti je bil trening kože možen samo z uporabo
zahtevnega postopka s pomočjo ventuz. Ampak časi so se
spremenili. 

maščobno tkivo mišica
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1. faza

2. faza

400 celic za aktiviranje
Pri HypoxiDermology HD 400 nadomesti terapevta 
(pri ročni limfni drenaži) 400 visoko učinkovitih celic za
aktiviranje. Te celice delujejo na kožo trebuha, zadnjice in
stegen.

Delovanje v dveh fazah
V 1. fazi skrbi podtlak za visoko učinkovit vlek, ki vleče
hranila in tekočine v zunanje kožno tkivo. 
V 2. fazi blag nadtlak požene tekočine in celične odpadke
iz zunanjega kožnega tkiva v telesni obtok. 
Ta postopek se skozi potek terapije stalno ponavlja. 
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HypoxiDermology HD 400:
naraven način, ki ga je 
izpopolnil Hypoxi.

Hypoxi je za 21. stoletje nadaljeval razvoj naravno
zdravilne ročne limfne drenaže z najmodernejšo
tehniko.

Trenirajte vašo kožo.
s HypoxiDermology HD 400

Napeta, gladka koža, brez izboklin – o tem sanja večina
žensk. Hypoxi vam omogoča, da se ohlapni koži in
popuščanju njene elastičnosti učinkovito uprete.

Udobna pot do napete kože: 
Revolucionarna HypoxiDermology
HD 400 krepi vašo kožo, medtem
ko vi počivate in se sproščate.

Minimalen vložek ...

HypoxiDermology HD 400 je najprijetnejši način za izbol-
jšanje postave in hkrati za popolno sprostitev, saj vaša
koža trenira brez vašega sodelovanja. Zahvaljujoč 400
celicam, ki tkivo aktivirajo, se trening odvija tam, kjer je to
potrebno: na koži.

20 minut je dovolj
HypoxiDermology HD 400 deluje na vsak dotični predel
kože 200-krat dlje kakor pri ročni limfni drenaži. S tem se
pokaže optimalno delovanje že po 20-minutni uporabi. 

Takole deluje HypoxiDermology HD 400: Izmenjevanje nadtlaka in podtlaka
premika kožo in črpa kisik kot tudi s hranili bogato kri v tkivo. Koža se temu
načinu treninga prilagodi tako, da postaja močnejša in čvrstejša. Strupene
snovi se »odpeljejo«. Koža postane prožnejša, presnova se pospeši in
maščobno tkivo se aktivira. 

... maksimalen učinek.

Učinek pri oblikovanju postave je edinstven. Že po nekaj
uporabah bodo vidne bistvene izboljšave izgleda kože.

Učvrstitev kože
Stalen vlek in pritisk kože razteguje in krajša prožna vlakna
veznega tkiva kože, ki s tem postajajo močnejša in bolj
napeta. Koža s tem postaja močnejša in bolj napeta. 

Vzbujanje presnove
Ritmično menjavanje nadtlaka in podtlaka črpa visoko
vredna hranila in kisik v tkivo. Posledica je pospešena
celična presnova tako v kožnem kot tudi v maščobnem
tkivu. 

Limfna drenaža vključena 
Blag pritisk povzroča »odvoz« tekočine in strupov iz tkiva.
Koža se razbremeni, limfa je vzpodbujena k pospešenemu
delovanju.

podtlak

nadtlak


