
 

   

 

 

 

 

 

EFEKT, KTÓRY ZOBACZYSZ NA WŁASNE OCZY! 

NOWATORSKA STRATEGIA REWITALIZACJI SKÓRY WOKÓŁ OCZU.  

CEL: REWITALIZACJA, UJĘDRNIENIE I ZNIWELOWANIE ZMARSZCZEK  

 

OBAGI  ELASTIderm  

Eye Treatment Gel  

ULTRALEKKA FORMUŁA – INTENSYWNE DZIAŁANIE! 

POJEMNOŚĆ: 15 g, CENA OKOŁO: XX PLN 

 

NOWOŚĆ MARKI OBAGI Z KOLEKCJI ELASTIDERM, DEDYKOWANEJ DO PIELĘGNACJI OKOLIC 

OCZU, TO IDEALNA PROPOZYCJA DLA KOBIET, KTÓRYCH SKÓRA JEST SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWA. 

ULTRALEKKA FORMUŁA ŻELU, KTÓRY FENOMENALNIE SIĘ WCHŁANIA I DAJE UCZUCIE 

PRZYJEMNEGO CHŁODZENIA, ZAPEWNIA NIE TYLKO WYSOKI KOMFORT STOSOWANIA, ALE TAKŻE 

SPEKTAKULARNE REZULTATY PIELĘGNACYJNE!  

Działanie żelu ELASTIderm Eye Treatment  zostało precyzyjnie wymierzone  

w najczęstsze problemy dotyczące skóry wokół oczu: brak odpowiedniego nawilżenia  

i zmarszczki. Dzięki niemu drobne linie przestają być widoczne, a skóra odzyskuje młodzieńczą 

jędrność. Niech nie zmyli cię lekka formuła… to prawdziwy mocarz w walce o piękne 

spojrzenie! 

Połączenie żelowej, szybko wchłaniającej się formuły i skuteczności działania, sprawiło, że 

kosmetyk jest idealnym wyborem także dla mężczyzn. Panowie unikają bogatych, kremowych 

konsystencji, które zostawiają na skórze delikatny film. Żel OBAGI  ELASTIderm Eye Treatment  

jest więc idealną propozycją: jedyne co zostawia na skórze… to widoczne efekty działania!  
 

Skuteczność żelu kryje się w połączeniu idealnie skomponowanych składników aktywnych: 

 Wyciąg z owoców borówki -  antyoksydant przyspieszający regenerację skóry: 

 Kwas malonowy -  pobudza odnowę komórkową; 

 Bi-mineral complex - kompleks minerałów stymulujący produkcję kolagenu i 

poprawiający elastyczność skóry 



 

 

JAK STOSOWAĆ?  
Żel należy aplikować na oczyszczoną skórę dwa razy 

dziennie, rano i wieczorem. Nakładaj go punktowo wokół 

całego obszaru oka, a następnie delikatnie rozprowadź 

aż do całkowitego wchłonięcia. Podczas aplikacji 

możesz dodatkowo wykonać delikatny masaż: opukuj 

opuszkiem wskazującego palca okolicę oka.  

 

 

 

 

 

Linia Elestiderm Eye Treatmet to 3 produkty do pielęgnacji 

okolic oka.  Poza nowym żelem, Obagi  oferuje także 

krem oraz serum w formie roll-onu.  

 

 
 

 

 

Kosmetyki Obagi dostępne są w ponad 100 renomowanych gabinetach dermatologii  

i medycyny estetycznej oraz klinikach chirurgii plastycznej. Żel ELASTIderm Eye Treatment został 

przebadany dermatologicznie na osobach z dodatnim wywiadem w kierunku alergii – nie podrażnia 

skóry, nie zawiera parabenów. Więcej na: www.obagi.pl 

 

 

 

http://www.obagi.pl/

