
HYDRA’GLOBAL
Przywraca naturalne nawilżenie.
Dodaje energii Twojemu pięknu. 75 minut infuzji nawilżenia i świeżości.

NAWILŻAJĄCO-ENERGET YZUJĄCY
RY TUAŁ 



75 minut infuzji nawilżenia i świeżości.

NAWILŻAJĄCO-ENERGET YZUJĄCY
RY TUAŁ 



Wyjątkowe, udowodnione  rezu l taty  
już  po  p ierwszym zab iegu.

BADANIA INSTRUMENTALNE*

+36% nawilżenia

OPINIE UŻYTKOWNIKÓW**

100% 
Zabieg «gasi pragnienie»

Oznaki zmęczenia zostają zredukowanie
Skóra jęst miękka, jędrna, ukojona i lepiej chroniona

93% 
Skóra zyskuje nową energię, 
jest wypełniona i świetlista

*Średni wynik badań instrumentalnych przeprowadzonych na grupie 30 osób (w wieku 20 do 56 lat) 5 minut 
po zabiegu Nawilżająco-Energetyzującym HYDRA’GLOBAL w warunkach dermatologicznych.
**Wynik testu użytkowników, przeprowadzonego na grupie 30 osób (w wieku 20 do 56 lat) po zabiegu 
Nawilżająco-Energetyzującym HYDRA’GLOBAL w warunkach dermatologicznych.



M ar ia  Ga l land  Par is  przeobraz i ła  nawi lżen ie 
tworząc  l in ię  HYDRA’GLOBAL, nową generac ję 

nawi lżen ia  ant i -ag ing.
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HYDRA’GLOBAL

81%
 

HYDRA FLASH 

INDEX*

SKÓRA ODWODNIONA

NAT YCHMIASTOWY WZROST NAWILŻENIA
240 HYDRA’GLOBAL Serum natychmiastowo nawilża 

i energetyzuje skórę, aby utrzymać jej młodość.

*Wyniki testu na użytkownikach przeprowadzonego na grupie 50 osób (w wieku 25 do 50 lat) 10 minut po aplikacji 
serum 240 HYDRA’GLOBAL w warunkach dermatologicznych; rezultaty podane w %; średni wynik indywidualnych 
rezultatów w odniesieniu do natychmiastowego uelastycznienia, miękkości i optymalnego nawilżenia skóry.



PRZYWRACA NATURALNE NAWILŻENIE .
DODAJE  ENERGI I  T WOJEMU PIĘKNU.

83%
 

HYDRA OPTIMAL 

INDEX*

SKÓRA ODWODNIONA - CERA NORMALNA I SUCHA

OPT YMALNE NAWILŻENIE  I  ODŻYWIENIE
260 HYDRA’GLOBAL Cream zapewnia optymalne nawilżenie przez 24 godziny,  

energetyzuje i odżywia skórę, aby utrzymać jej młodość.

*Wyniki testu na użytkownikach przeprowadzonego na grupie 50 osób (w wieku 26 - 50 lat) po aplikacji  
260 HYDRA’GLOBAL Cream w warunkach dermatologicznych w okresie 4 tygodni; wyniki wyrażone w %; średnia  
wyników indywidualnych w odniesieniu do uelastycznienia, wygładzenia i optymalnego nawilżenia skóry.



Odkry j  nasze  wskazówki 
dotyczące  zdrowego sty lu  życ ia , 

pomagające  zachować  prawidłowe nawi lżen ie  skóry  
-  na  nasze j  s t ron ie  in ternetowej 

o raz  u  naszych  par tnerów.

www.mariagalland.info.pl

PRZYWRACA NATURALNE NAWILŻENIE .
DODAJE  ENERGI I  T WOJEMU PIĘKNU.

SKÓRA ODWODNIONA - CERA SUCHA I BARDZO SUCHA

OPT YMALNE NAWILŻENIE  I  ODŻYWIENIE
260 HYDRA’GLOBAL Cream zapewnia optymalne nawilżenie przez 24 godziny,  

energetyzuje i odżywia skórę, aby utrzymać jej młodość.

OPT YMALNE NAWILŻENIE , 
ODŻYWIENIE  I  REGENERACJA

261 HYDRA’GLOBAL Rich Cream

SKÓRA ODWODNIONA - CERA NORMALNA I MIESZANA

OPT YMALNE NAWILŻENIE  
I  ŚWIEŻOŚĆ

262 HYDRA’GLOBAL Light Cream



INTENSYWNE NAWILŻENIE

280 HYDRA’GLOBAL Maska Nawilżająco-Energetyzująca
otula skórę prawdziwym uczuciem świeżości.  
Ekskluzywna kombinacja składników aktywnie 

nawilżających i energetyzujących, aby utrzymać  
młodość skóry.

SKÓRA ODWODNIONA

Odkry j  nasze  wskazówki 
dotyczące  zdrowego sty lu  życ ia , 

pomagające  zachować  prawidłowe nawi lżen ie  skóry  
-  na  nasze j  s t ron ie  in ternetowej 

o raz  u  naszych  par tnerów.

www.mariagalland.info.pl

SKÓRA ODWODNIONA - CERA NORMALNA I MIESZANA

OPT YMALNE NAWILŻE NIE  
I  ŚWIEŻOŚĆ

262 HYDRA’GLOBAL Light Cream




