
HYDROFOR 
Hydrofor (ou Hydroeletroforese) é uma nova forma de veicular medicamentos e princípios ativos sem agulhas 
e injeções: Uma revolUção na medicina e estética. 

Da ciência devemos sempre esperar alguma nova descoberta revolucionária que pode curar-nos melhor, e 
resolver nossos problemas sem sofrimento. Hydrofor® representa uma inovação no mundo da medicina, es-
pecialmente na terapia da dor e no campo estético: tratamento da celulite, estrias, gordura localizada, e para 
firmar, tonificar e remodelar o corpo. 

Hydrofor® permite a passagem através da barreira cutânea, de princípios ativos (fármacos convencionais, produtos 
homeopáticos, homotoxicológicos e fitoterápicos) sem o uso de agulhas. Hydrofor tem muitas vantagens que não 
são apenas a ausência da injeção (agulhas), ausência da dor e hematomas, mas por não ter uma ação sistêmica 
e sim direta no local desejado, o uso de Hydrofor não produz efeitos secundários. 

o qUe é Hydroeletroforese? 

A Hydroeletroforese® é um novo método para o transporte de moléculas de diferentes medicamentos (tradicionais, 
homeopáticos, homotoxicológicos e fitoterápicos) através da barreira cutânea. Este método permite a introdução de 
princípios ativos em diferentes profundidades nos tecidos, segundo a necessidade do tratamento. 

O dispositivo médico Hydrofor®, permite regular a profundidade de penetração dos princípios ativos, a concentração 
local e produz absorção mais eficaz. A máquina torna-se então uma espécie de seringa virtual que substitui a agulha. 
Com uma corrente pulsada modulada indolor juntamente com o gel, permite a penetração dos princípios ativos em até 
10 centímetros de profundidade. Tudo através de um agradável e relaxante massagem realizada na área de tratamento.

A Hydroeletroforese® é uma biotecnologia moderna, que permite a penetração de substâncias ativas em tecidos 
com uma eficiência muito maior que a obtida com os métodos tradicionais (por exemplo, a iontoforese). Esta 
tecnologia hoje pode atingir uma profundidade que até há pouco tempo foi reservado somente para injeções 
sob a pele ou a mesoterapia. 

Hydrofor® evita o desconforto das injeções e não deixa os pequenos 
hematomas que podem ocorrer com o uso de agulhas. Desta forma, 
é possível fazer o seu tratamento durante os meses de verão sem o 
incômodo de aparecer os sinais de tratamentos. 

Os campos de aplicação desta técnica inovadora são variados, pas-
sando da medicina estética, pela terapia da dor até a reabilitação. 
Este é um método não invasivo, indolor, mas tão eficaz como mes-
oterapia ou a eletrolipose, que tem uso de agulhas para obter os 
seus efeitos de tratamento. 

neste sentido, os principais campos de aplicação  
do Hydrofor são os seguintes:

› calvície

› aumento mamário e Glúteos

› flacidez e Gordura localizada

› rugas e manchas

› cicatrizes e estrias

› tratamento da dor - Hérnias, contraturas, tendinites, etc...
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Benefícios da Hydroeletroforese 

Alopecia Feminina ou Masculina

Antes de iniciar Percurso Terapeutico
Antes e Após uma única sessão

Cicatriz de Cesariana com 14 anos com cheloide

Antes de iniciar Percurso Terapeutico

Antes de iniciar Percurso Terapeutico

Antes de iniciar Percurso Terapeutico

Após 10 Sessões Semanais

Após 4 aplicações Semanais

Após 4 aplicações Semanais Antes Depois - 1ª Sessão

Tratamento Garantido Eficaz e Seguro
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Após Primeira sessão de 30 minutos

›

Hydrofor – resUltados

› Maior rapidez da ação = menor tempo na realização da terapia 

› Maior duração da ação farmacológica dos princípios ativos 

› Retomada da atividade funcional em curto espaço de tempo 

› Melhor qualidade de vida de pacientes com doenças crônicas 

› Certeza da ação do princípio ativo 

› Maior concentração local do princípio ativo 

› Menor quantidade de princípio ativo necessário 

› Otimização do custo-benefício da terapia
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