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WODÓR  
w roli głównej

      enomen aktywnego wodoru polega na 
tym, że jego cząsteczki po wprowadzeniu 
do komórek skóry błyskawicznie się roz-
przestrzeniają i uruchamiają mechanizm 
redukcji wolnych rodników.  
Łączą się z tymi najbardziej szkodliwymi 
i przekształcają je w cząsteczki wody. W 
ten sposób destruktywny wpływ  
wolnych rodników tlenowych jest całko-
wicie wyeliminowany. Wodór w odróż-
nieniu od powszechnie stosowanych  
antyoksydantów działa selektywnie. 
Neutralizuje najszkodliwsze rodniki, nie 
zakłóca zaś pracy tych form tlenu, które 
wykazują pozytywną aktywność biolo-
giczną. Pozbawienie komórek skóry 
wolnych rodników odwraca procesy  
starzenia, stany zaburzenia związane  
z wydzielaniem łoju, tworzeniem  
patologicznej melaniny, niweluje stany 
zapalne, a więc poprawia efektywne 
funkcjonowanie skóry i doprowadza do 
zatrzymania lub nawet cofania procesów 
starzenia. Wolne rodniki są odpowie-

dzialne za niszczenie komórki, a przecież 
wytwarzają się one nieustannie.  
Im bardziej stresujący jest nasz styl życia 
i zanieczyszczone codzienne otoczenie, 
tym więcej mamy wolnych rodników.

NA CZYM POLEGA ZABIEG
Urządzenie Hydroimpact wytwarza ak-
tywny wodór, który jest wykorzystywany 
w pierwszym etapie zabiegu. Polega on na 
głębokim oczyszczaniu przez wymywa-
nie starych, niezbyt świeżo wyglądają-
cych komórek. Po odsłonięciu gładkiej, 
lśniącej cery przechodzimy do liftingu  
falami MF z gammaporacją, czyli specjal-
nie opracowaną mezoterapią bezigłową. 
Efektem jest wygładzenie zmarszczek, 
poprawa napięcia skóry i to, co jest bardzo 
ważne – złagodzenie stanów zapalnych. 
Zabieg jest nieinwazyjny, bezbolesny i od 
razu można po nim wrócić do codziennej 
aktywności. Efekty widzimy już po pierw-
szym zabiegu, a wykonanie serii gwaran-
tuje ich utrzymanie. ●

  Tajemice Urody

Terapia  WODOREM HYDROIMPACT  to bez 
dwóch zdań absolutny hit nowoczesnej 
kosmetologii. W prosty sposób likwiduje 
najbardziej szkodliwe wolne rodniki tlenowe, 
zamieniając je w cząsteczki wody.F AMERICAN DREAMS to miejsce na 

Podhalu, w którym każdy odnajdzie 
coś dla siebie.– mówi Anna Wiewiórka. 
– Stawiamy na topowe i innowacyjne 
zabiegi. Jakość to coś, co niesłycha-
nie się dla nas liczy. Poczynając od 
ekskluzywnie zaaranżowanych wnętrz, 
poprzez wysoko wykfalifikowaną ka-
drę oraz kosmetyki i sprzęt, na higienie 
i sterylności kończąc. Nasza oferta 
obejmuje zabiegi z zakresu pielęgnacji 
twarzy i ciała, poradnie specjalistycz-
ne: podologiczną, kosmetologiczną, 
trychologiczną, dietetyczną oraz  
fizjoterapeutyczną, fitness, zabiegi  
dla kobiet w ciąży, salon fryzjerski, spa 
& wellness. Nasze wysiłki na co dzień 
wspiera ambasadorka – Joanna Jabł-
czyńska, znana nie tylko z licznych ról, 
ale także ze swojej naturalności  
i aktywnego trybu życia. 

Zapraszamy do nas na Podhale
ul. Skałka 1, Zaskale,  
tel: 515 502 222,  
american-dreams.pl

mgr kosmetologii  
Anna Wiewiórka


