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PROFESJONALNY SYSTEM
Z WITAMINĄ C ZWALCZAJĄCY PIERWSZE OZNAKI
STARZENIA

OBAGI-C Fx
ZESTAW DO SKÓRY NORMALNEJ W KIERUNKU SUCHEJ: 997.00 PLN
ZESTAW DO SKÓRY NORMALNEJ W KIERUNKU TŁUSTEJ: 907.00 PLN
Oznaki starzenia należy zwalczać już w zarodku. Pierwsze
zmarszczki czy nawet tylko linie, utrata blasku albo
nierównomierny koloryt to oznaki, których nie należy
ignorować. Szybka reakcja powoduje, że nieinwazyjne
terapie gwarantują spektakularne efekty. We wczesnym
etapie, kiedy zmarszczki nie są głębokie, a przebarwienie
utrwalone, dobroczynne działanie może mieć witamina C.
Marka Obagi oferuje najnowocześniejszy system z witaminą
C – Obagi-C Fx, który zminimalizuje oznaki przedwczesnego
starzenia się skóry, poprawi jej koloryt, a witamina C
skutecznie zabezpieczy przed stresem oksydacyjnym.

CO DETERMINUJE JEGO SKUTECZNOŚĆ?
Odpowiedź jest prosta - komplementarne podejście, czyli odpowiednio skomponowany
zestaw kosmetyków opartych o skuteczne substancje aktywne. System Obagi-C Fx to gama
produktów, których synergiczne i zgodne ze wskazaną kolejnością stosowanie, gwarantuje
opóźnienie występowania oznak starzenia się skóry, poprawę jej kolorytu oraz skuteczną
ochronę przed stresem oksydacyjnym – czyli generalnie pozwoli zatrzymać młody wygląd
skóry na dużo dłużej.
Główny składnik kuracji, czyli witamina C, jest silnym antyoksydantem, zapewnia ochronę
przed promieniowaniem UV i wolnymi rodnikami, rozjaśnia skórę, stymuluje syntezę kolagenu
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oraz ogranicza transepidermalną utratę wody. System OBAGI-C Fx dostępny jest
w dwóch konfiguracjach: do skóry normalnej w kierunku suchej lub normalnej w kierunku
tłustej. W zestawach znajdują się preparaty do oczyszczania i tonizacji, serum z witaminą C,
kremy na dzień i na noc – złuszczające i nawilżające oraz oczywiście krem przeciwsłoneczny
SPF 50 - „must have” każdej świadomej kobiety – który na twarz stosujemy przez cały rok!
Każdy z elementów zestawu został stworzony z myślą o skutecznym współdziałaniu
z pozostałymi produktami, dlatego każdy kolejny etap pielęgnacji uzupełnia i potęguje
działanie poprzedniego. Długo będziesz mogła cieszyć się młodą skórą, o ile ściśle
zastosujesz się do schematu postępowania zaleconego przez Twojego lekarza.

SYSTEM OBAGI-C Fx PREPARATY:
#1_OCZYSZCZANIE: C-CLEANSING GEL - ŻEL OCZYSZCZAJĄCY. Oczyszcza skórę
z nadmiaru sebum i makijażu. Witamina C działa rozjaśniająco, ekstrakt z lucerny
i rumianku koi i łagodzi podrażnienia, a ekstrakt z ogórecznika lekarskiego reguluje
wydzielanie sebum. Pojemność 180 ml; cena około 119.00 PLN

#2_TONIZACJA: OBAGI C-BALANCING TONER- tonik przygotowujący skórę do
aplikacji kolejnych produktów. Reguluje pH skóry. Wiodącym składnikiem jest oczar wirginijski,
który ściąga i zamyka pory, aloes i panthenol koją i łagodzą podrażnienia. Pojemność 198 ml;
cena około 119.00 PLN

#3_OBAGI C-CLARIFYING SERUM NA DZIEŃ - serum oparte o witaminę C 10%
i arbutynę 4%, które rozjaśniają przebarwienia i wyrównują koloryt skóry. Ponadto witamina C
opóźnia pojawienie się pierwszych zmarszczek i ma silne działanie antyoksydacyjne. Lekka
konsystencja serum nie blokuje porów. Pojemność 30 ml; cena około 325 PLN

#4 OBAGI C-EXFOLIATING DAY LOTION - ZŁUSZCZAJĄCY LOTION DO
STOSOWANIA NA DZIEŃ. zmniejsza oznaki starzenia i wyrównuje koloryt skóry. Kwas
glikolowy złuszcza martwe komórki warstwy rogowej, kwas hialuronowy i arginina poprawiają
nawilżenie, a bisabolol łagodzi podrażnienia. Kompleks substancji aktywnych sprawia, że
skóra jest odświeżona, nawilżona, zmarszczki mniej widoczne, a koloryt jest wyrównany.
Pojemność 57 ml; cena około 210.00 PLN

#5 OBAGI C-THERAPY NIGHT CREAM – KREM NA NOC. Formuła opiera się na
połączeniu arbutyny i witaminy C, które rozjaśniają przebarwienia. Kwas L-askorbinowy
dodatkowo stymuluje syntezę kolagenu, w efekcie czego widoczność zmarszczek ulega
zmniejszeniu. Kwas mlekowy stymuluje produkcje ceramidów i usuwa zrogowaciały naskórek,
co wpływa na lepszą ochronę, nawilżenie i odnowę komórkową skóry. Antyoksydanty
pomagają spowolnić procesy starzenia. Pojemność 57g; cena około 260.00 PLN

#6_OBAGI SUN SHIELD SPF 50 MATTE - krem ochronny przed promieniami UVA i UVB,
oparty o filtry mineralne i chemiczne. Jest produktem pielęgnacyjnym i doskonałą bazą pod
makijaż z matowym wykończeniem. Składniki: mikronizowany tlenek cynku 10,5 % (ochrona
UVA i UVB), oktynoksat 7,5% (UVB). Pojemność 85g; cena około 126.00 PLN
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