
Czas jest dla nas nie u bła ga ny. Stres, zmę cze nie, za bie ga nie – wszyst ko to źle wpły -
wa nie tyl ko na na sze sa mo po czu cie, a rów nież na wy gląd. Mo że my te mu prze ciw -
dzia łać: le piej zor ga ni zo wać ży cie, dbać o die tę, upra wiać sport. Sto so wać
od po wied nie pre pa ra ty, któ re po pra wią ja kość na szej skó ry. Sy stem pie lę gna cji Oba -
gi, bar dzo po pu lar ny wśród Ame ry ka nek, sku tecz nie wyg ła dza zmar szczki, ni we lu je
pla my i prze bar wie nia, po pra wia ela stycz ność skó ry – spra wia, że wy glą da my mło -
dziej. Od sierpnia ku pi my go w pol skich ga bi ne tach der ma to lo gii, me dy cy ny este -
tycz nej i chi rur gii pla stycz nej. 

Młod sza skó ra w za się gu rę ki, 
czy li OBA GI NU-DERM Fx

Oba gi Nu-derm Fx to ga ma „współ pra cu ją cych” ze so bą pre pa ra tów do oczysz cza-
nia i to ni za cji, kre mów na dzień i na noc – złusz cza ją cych i na wil ża ją cych oraz kre -
mu prze ciw sło necz ne go SPF 50, któ ry na le ży sto so wać przez ca ły rok. 

Dzia ła ją nie za wod nie pod wa run kiem, że sto su je się we dług za le co ne go przez der-
ma to lo ga sche ma tu. Bo wiem każ dy z eta pów pie lę gna cji uzu peł nia i po tę gu je dzia -
ła nie po przed nie go. Co waż ne: tę te ra pię moż na sto so wać w do mu. 

Pre pa ra ty z li nii Nu-derm, np. kre my ro zjaś nia ją ce CLE AR Fx i BLEND Fx, kre my
złusz cza ją ce EX FO DERM i EX FO DERM FOR TE, czy krem na wil ża ją cy HY DRA TE za-
wie ra ją skład ni ki nie za wod ne w pie lę gna cji skó ry. Sku tecz ność pie lę gna cji wy ni ka
z ich z od po wied niej kom po zy cji. Twór cy sy ste mu Oba gi kie ru ją się w swo jej pra -
cy za sa dą wyz na wa ną przez naj bar dziej ek sklu zyw ne mar ki kos me tycz ne: 

rzecz nie tyl ko w skład ni kach, ale prze de wszyst kim w pro por cjach. To one plus
prze strze ga nie sche ma tu sto so wa nia spra wia ją, że kos me ty ki Oba gi Nu-Derm czy-
nią skó rę młod szą. 

Kos me ty ki Oba gi Nu-derm Fx za ska ku ją sta ran nie do bra nym skła dem, w któ rym
zna laz ły się m.in. ar bu try na, kwas L-mle ko wy, kwas gli ko lo wy, aloes, pan the nol,
olej z ogó recz ni ka le kar skie go, wi ta mi na E, ar gi ni na, alan to ni na, czy mi kro ni zo wa -
ny tle nek cyn ku, olej z pe stek mo re li. 

Za nim bę dzie za póź no, 
czy li OBA GI-C Fx

Jed ną z istot nych za sad pie lę gna cji jest ta, by za cząć ją, gdy wy glą da się jesz cze
mło do. Za tem już pier wsze zmar szczki czy na wet tyl ko li nie, utra ta bla sku al bo
nie rów no mier ny ko lo ryt to zna ki, że do brze spot kać się z der ma to lo giem, któ -
ry do bie rze nam od po wied nią te ra pię z li nii Oba gi. Dla młod szych wy star czy
OBA GI-C Fx. W ga mie kos me ty ków Oba gi-C Fx są m.in. żel oczysz cza ją cy 
C-CLE AN SING GEL, któ ry my je i oczysz cza skó rę z nad mia ru se bum i ma ki ja -
żu, to nik C-BA LAN CING TO NER, któ ry re gu lu jąc pH skó ry przy go to wu je ją 
do apli ka cji ko lej nych pro duk tów, czy krem na noc C-THE RA PY NIGHT CRE AM,
któ ry spo wal nia pro ce sy sta rze nia. Pro duk ty w tym sy ste mie opar te są 
na wi ta mi nie C.

Za rów no Oba gi NU-DERM Fx, jak Obagi-C Fx do stęp ne są w dwóch kon fi gu ra -
cjach – do su chej lub tłu stej skó ry. Każ da z nas mo że za cząć młod nieć od dziś. 

Odpowiednia pielęgnacja to klucz do dobrego wyglądu. Amerykańska marka Obagi
wprowadza właśnie do Polski dwa profesjonalne systemy pielęgnacyjne, które nie tylko
spowalniają proces starzenia, ale też niwelują już powstałe zmarszczki i przebarwienia. 

RECEPTA młodośćna

Ar bu ty na ha mu je syn te zę me la ni ny, co jest po moc ne w ni we lo wa niu prze bar-
wień i plam pig men ta cyj nych. Kwas L-mle ko wy na wil ża i sty mu lu je od no wę

ko mór ko wą skó ry. Kwas gli ko lo wy ni we lu je drob ne zmar szczki i po ma ga
w złusz cza niu war stwy ro go wej na skór ka. Aloes koi, na wil ża i chro ni skó rę

przed czyn ni ka mi zew nętrz ny mi. Olej z pe stek mo re li re ge ne ru je i odży wia,
zmięk cza i wyg ła dza skó rę. Jest bo ga ty w wi ta mi nę A, E i B.

Wi ta mi na C jest sil nym an ty ok sy dan tem, za pew nia och ro nę przed pro mie nio-
wa niem UV i wol ny mi rod ni ka mi, ro zjaś nia skó rę, sty mu lu je syn te zę ko la ge nu

oraz ogra ni cza tran se pi der mal ną utra tę wo dy. We wczes nym eta pie, kie dy
zmar szczki nie są głę bo kie, a prze bar wie nia utrwa lo ne, wi ta mi na C ma do bro-

czyn ne dzia ła nie. 
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