NOWOŚĆ_08/2015

PROFESJONALNY SYSTEM ODNOWY SKÓRY

OBAGI NU-DERM Fx
CENA OKOŁO 1199.00 PLN
Najpopularniejszy w USA system do pielęgnacji skóry
z widocznymi oznakami starzenia i przebarwieniami – Nuderm Fx, już od sierpnia dostępny będzie w polskich
renomowanych
gabinetach
dermatologii,
medycyny
estetycznej i chirurgii plastycznej.
System produktów
przeciwstarzeniowych OBAGI to klucz do przywrócenia
skórze młodego wyglądu.

CO DETERMINUJE JEGO SKUTECZNOŚĆ W ZAKRESIE
WYGŁADZANIA ZMARSZCZEK, NIWELOWANIA PLAM
I PRZEBARWIEŃ ORAZ POPRAWY ELASTYCZNOŚCI?
Odpowiedź jest prosta - komplementarne podejście, czyli
odpowiednio skomponowany zestaw kosmetyków opartych, o skuteczne substancje aktywne
(m.in. o alfa-hydroksykwasy i arbutynę). System Nu-derm Fx Obagi to gama produktów,
których synergiczne i zgodne ze wskazaną kolejnością stosowanie, gwarantuje zmniejszenie
widoczności przebarwień i zmarszczek oraz poprawę elastyczności i nawilżenia skóry – czyli
ogólnie dużo młodszy wygląd. W zestawie znajdują się preparaty do oczyszczania i tonizacji,
kremy na dzień i na noc – złuszczające i nawilżający oraz „must have” każdej świadomej
kobiety – krem przeciwsłoneczny SPF 50, 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. Będziesz mogła cieszyć się piękniejszą i odmłodzoną skórą, o ile
ściśle zastosujesz się do schematu postępowania zaleconego przez Twojego lekarza. Dzięki
innowacyjnej formule systemu Nu-derm Fx, od dziś istnieje możliwość zastosowania wyjątkowo
skutecznej terapii przeciwstarzeniowej w domu. Obagi Nu-derm jest dostępny w 2
konfiguracjach, w zależności od typu skóry: suchej do normalnej oraz normalnej do tłustej.
Młodsza skóra jest w zasięgu Twojej ręki.

SYSTEM OBAGI NU-DERM Fx PREPARATY:
WIĘCEJ INFORMACJI: AGENCJA PR PLATINIUM CAST
EMILIA POSZWA 604 240 408; EMILIA@PLATINIUMCAST.PL

#1_OCZYSZCZANIE: OBAGI GENTLE CLEANSER delikatny preparat oczyszczający (w
zestawie do skóry suchej i normalnej) - usuwa makijaż, nadmiar sebum i zanieczyszczenia.
Obecność składników o działaniu łagodzącym zapewnia skórze uczucie ukojenia i komfortu.
Skład wzbogacony został o aloes, olej z pestek moreli, panthenol i ekstrakt z liści szałwii
lekarskiej.
Lub OBAGI FOAMING GEL żel oczyszczający (w zestawie do skóry normalnej
i tłustej). Ekstrakt z lucerny regeneruje skórę, ekstrakt z ogórecznika lekarskiego reguluje
wydzielanie sebum i wygładza powierzchnię skóry oraz ma działanie łagodzące i kojące.
Pojemność 200 ml; cena około 119.00 PLN

#2_TONIZACJA: OBAGI TONER- regulujący poziom pH tonik oparty jest o oczar wirginijski
słynący z właściwości ściągających, aloes o działaniu łagodzącym podrażnienia oraz
wyciąg z kwiatów nagietka lekarskiego przyśpieszający regenerację uszkodzonej skóry.
Pojemność 200 ml; cena około 119.00 PLN

#3_OBAGI CLEAR Fx KREM ROZJAŚNIAJĄCY DO STOSOWANIA NA DZIEŃ
I NA NOC. Oparty o arbutynę 7%, witaminę E i C oraz kwas mlekowy, które stopniowo
rozjaśniają przebarwienia, ujednolicają i wyrównują koloryt skóry. Kwas mlekowy sprzyja
odnowie komórkowej, prowadząc do wzmocnienia funkcji barierowych skóry, dzięki czemu
skóra jest lepiej nawilżona i chroniona przed czynnikami zewnętrznymi. Krem stopniowo
rozjaśnia przebarwienia. Pojemność 57g; cena około 260.00 PLN

#4_OBAGI EXFODERM (W ZESTAWIE DO SKÓRY SUCHEJ I NORMALNEJ)
/EXFODERM FORTE (W ZESTAWIE DO SKÓRY NORMALNEJ I TŁUSTEJ) KREMY
ZŁUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA DZIEŃ. Kremy pomagają uzyskać gładką i
promienną cerę. Kwasy złuszczają martwe komórki naskórka, wpływają na nawilżenie skóry,
stymulują fibroblasty do syntezy kolagenu, elastyny i glikozaminoglikanów. W efekcie
zmarszczki są wygładzone, skóra jest nawilżona, a przebarwienia jaśniejsze. (Składniki
Exfoderm: kwas fitowy 3%, witamina E; Exfoderm Forte: kwas glikolowy 4%, kwas mlekowy
3,5%) Pojemność 57g; cena około 215.00 PLN

#5_OBAGI BLEND FX KREM ROZJAŚNIAJĄCY NA NOC- produkt zawiera kompleks
odpowiednio dobranych substancji aktywnych (arbutyna, antyoksydanty i eksfoliant), które
zmniejszają zmarszczki, korygują przebarwienia i ujednolicają koloryt skóry. Składniki: arbutyna
7%, witamina E, witamina C, kwas mlekowy. Pojemność 57g; cena około 260.00 PLN

#6_OBAGI HYDRATE KREM NAWILŻAJĄCY NA DZIEŃ I NA NOC- długotrwale
nawilża i zmniejsza utratę wody ze skóry, dając poczucie komfortu. Krem wzbogacony został
o masło Shea, olej z awokado, masło z mango, HydromanilTM, bisabolol, alantoinę, witaminę
E i pantenol. Pojemność 48g; cena około 117.00 PLN

#7_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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