Obagi Hydrate™
Długotrwale nawilżający krem,
zmniejszający utratę wody na powierzchni skóry.

Właściwie nawodniona skóra wygląda młodziej, jest jędrniejsza i zdrowsza. Nawilżenie jest
więc niezbędnym elementem jej pielęgnacji, dlatego powinno stać się codziennym
rytuałem każdego z nas – to pierwszy, podstawowy krok, aby nie dopuścić
do przedwczesnego starzenia się skóry.

Obagi Hydrate™ to długotrwale nawilżający krem do codziennej pielęgnacji, zmniejszający
utratę wody na powierzchni skóry. Preparat zawiera Hydromanil – roślinny składnik
nawilżający pozyskiwany z nasion drzewa Tara (Caesalipinia spinosa), który zapewnia
podwójne działanie. Z jednej strony natychmiastowo nawilża, zatrzymując wodę
na powierzchni skóry i zapobiegając jej utracie. Z drugiej natomiast stopniowo uwalnia
substancje aktywne, zapobiegające utracie nawilżenia skóry w ciągu dnia nawet do 8 godzin.
Dzięki innowacyjnej technologii oraz naturalnym składnikom takim jak masło shea, masło
z mango i olej z awokado, Obagi Hydrate™ wygładza skórę, redukując powstawanie
drobnych linii i zmarszczek, wspomaga jej naturalny proces odnowy oraz zmniejsza jej
wrażliwość. Preparat zwiera również witaminę E, która odżywia i regeneruje skórę.

Krem Obagi Hydrate™ to produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju
cery. Odpowiedni jest także do skóry wrażliwej, poprawia jej koloryt i strukturę oraz
zapobiega wysuszeniu. Ma aksamitną konsystencję, szybko się wchłania i stanowi idealną
bazę pod makijaż. Znakomicie sprawdza się także w przypadku podrażnionej skóry
wymagającej natychmiastowej odbudowy i regeneracji. Preparat został przebadany
alergologicznie i dermatologicznie – jest hipoalergiczny, niekomedogenny i niedrażniący.

CENA:
Obagi Hydrate™ - 117 PLN/48g

***
W ofercie marki Obagi znajdują się również: serum z witaminą C Obagi Professional-C™,
krem Sun Shield Matte SPF 50 chroniący przed promieniowaniem UVA i UVB oraz
jedwabiste serum pod oczy na bazie kofeiny ELASTIderm® Eye Complete Complex™.
Preparaty marki Obagi nie zawierają parabenów oraz nie są testowane na zwierzętach.
Kosmeceutyki Obagi dostępne są w ponad 100 renomowanych gabinetach dermatologii
i medycyny estetycznej oraz klinikach chirurgii plastycznej. Adresy placówek dostępne
są na stronie internetowej www.obagi.pl
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