
 

 

 
 

 

 

 

 

Obagi Professional-C™ Serum 
 

Serum w formie kwasu L-askorbinowego  

do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. 
 

Witamina C wpływa zbawiennie na naszą skórę - zwalcza wolne rodniki chroniąc cienkie 

włókna kolagenu i elastyny przed uszkodzeniami, wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych, 

rozjaśnia skórę i wpływa na spłycenie zmarszczek. Dodatkowo zwiększa ochronę przed 

promieniami UV oraz stabilizuje witaminę E. Warto więc zastosować odpowiednią 

pielęgnację, dostarczając skórze witaminę C w bogatej, skoncentrowanej formule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obagi Professional-C™ Serum to innowacyjny produkt w formie kwasu L-askorbinowego  

– najbardziej skutecznej i stabilnej postaci witaminy C, którą organizm ludzki rozpoznaje  

i wykorzystuje. Odpowiednio niskie pH produktu (pomiędzy 2,0 i 3,0) zapewnia optymalne 

wchłanianie, redukuje napięcie powierzchniowe skóry i umożliwia przenikanie do niej 

witaminy C w wysokim stężeniu. Serum zwalcza przedwczesne oznaki starzenia się skóry, 

ogranicza pojawianie się drobnych linii i zmarszczek, a także redukuje te istniejące. Dzięki 

bogatej formule, zawierającej czystą, stabilną witaminę C, zapewnia wysoką ochronę 

antyoksydacyjną, rozjaśnia delikatne przebarwienia i poprawia koloryt skóry. Serum pomaga 

także w uzupełnianiu syntezy naturalnego kolagenu, zwiększa ochronę UV, łagodzi stany 

zapalne i zatrzymuje wilgoć skóry. Stosowanie Obagi Professional-C™ Serum w codziennej 

pielęgnacji sprawia, że cera staje się gładsza i bardziej promienna. 

 

Produkt dostępny jest w trzech różnych stężeniach witaminy C, co pozwala dobrać preparat 

do każdego rodzaju skóry.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professional-C Serum 10%, dzięki swojej delikatnej recepturze przeznaczony jest do skóry 

suchej, podrażnionej lub wrażliwej. Professional-C Serum 15% jest preparatem 

odpowiednim dla większości typów skóry, natomiast Professional-C Serum 20%  

o największym stężeniu dedykowane jest skórze normalnej i tłustej (zawiera również kwas 

hialuronowy).  

 

Produkt zalecany jest do codziennej pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu (5-7 kropli  

na oczyszczoną skórę rano, przed aplikacją kremu). Wskazany jest również przy łagodnej  

i umiarkowanej hiperpigmentacji oraz zwiotczeniu skóry. Może być stosowany jako 

uzupełnienie zabiegów medycyny estetycznej:  

• Zabiegi iniekcyjne - celem pielęgnacji jest pobudzenie stymulacji kolagenu podczas 

pielęgnacji przygotowującej oraz wzmocnienie efektów zabiegu i skrócenie czasu regeneracji 

podczas pielęgnacji pozabiegowej. 

• Zabiegi laserowe: nieablacyjne i ablacyjne - celem pielęgnacji jest zwiększenie 

antypigmentacyjnej skuteczności zabiegu oraz skrócenie okresu gojenia po zabiegu. 

 

 

CENA: 

Obagi Professional-C™ Serum 10% - 189 PLN/30 ml 

Obagi Professional-C™ Serum 15% - 226 PLN/30 ml 

Obagi Professional-C™ Serum 20% - 282 PLN/30 ml 

 

*** 

 

W ofercie marki Obagi znajdują się również: krem długotrwale nawilżający Obagi Hydrate™, 

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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