TEKST REKLAMOWY

RECEPTA
na młodość
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.
Czas jest dla nas nieubłagany. Stres, zmęczenie, zabieganie – wszystko to źle wpływa nie tylko na nasze samopoczucie, a również na wygląd. Możemy temu przeciwdziałać: lepiej zorganizować życie, dbać o dietę, uprawiać sport. Stosować
odpowiednie preparaty, które poprawią jakość naszej skóry. System pielęgnacji Obagi, bardzo popularny wśród Amerykanek, skutecznie wygładza zmarszczki, niweluje
plamy i przebarwienia, poprawia elastyczność skóry – sprawia, że wyglądamy młodziej. Od sierpnia kupimy go w polskich gabinetach dermatologii, medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

rzecz nie tylko w składnikach, ale przede wszystkim w proporcjach. To one plus
przestrzeganie schematu stosowania sprawiają, że kosmetyki Obagi Nu-Derm czynią skórę młodszą.

Młodsza skóra w zasięgu ręki,
czyli OBAGI NU-DERM Fx

Zanim będzie za późno,
czyli OBAGI-C Fx

Obagi Nu-derm Fx to gama „współpracujących” ze sobą preparatów do oczyszczania i tonizacji, kremów na dzień i na noc – złuszczających i nawilżających oraz kremu przeciwsłonecznego SPF 50, który należy stosować przez cały rok.

Jedną z istotnych zasad pielęgnacji jest ta, by zacząć ją, gdy wygląda się jeszcze
młodo. Zatem już pierwsze zmarszczki czy nawet tylko linie, utrata blasku albo
nierównomierny koloryt to znaki, że dobrze spotkać się z dermatologiem, który dobierze nam odpowiednią terapię z linii Obagi. Dla młodszych wystarczy
OBAGI-C Fx. W gamie kosmetyków Obagi-C Fx są m.in. żel oczyszczający
C-CLEANSING GEL, który myje i oczyszcza skórę z nadmiaru sebum i makijażu, tonik C-BALANCING TONER, który regulując pH skóry przygotowuje ją
do aplikacji kolejnych produktów, czy krem na noc C-THERAPY NIGHT CREAM,
który spowalnia procesy starzenia. Produkty w tym systemie oparte są
na witaminie C.

Działają niezawodnie pod warunkiem, że stosuje się według zaleconego przez dermatologa schematu. Bowiem każdy z etapów pielęgnacji uzupełnia i potęguje działanie poprzedniego. Co ważne: tę terapię można stosować w domu.
Preparaty z linii Nu-derm, np. kremy rozjaśniające CLEAR Fx i BLEND Fx, kremy
złuszczające EXFODERM i EXFODERM FORTE, czy krem nawilżający HYDRATE zawierają składniki niezawodne w pielęgnacji skóry. Skuteczność pielęgnacji wynika
z ich z odpowiedniej kompozycji. Twórcy systemu Obagi kierują się w swojej pracy zasadą wyznawaną przez najbardziej ekskluzywne marki kosmetyczne:

Kosmetyki Obagi Nu-derm Fx zaskakują starannie dobranym składem, w którym
znalazły się m.in. arbutryna, kwas L-mlekowy, kwas glikolowy, aloes, panthenol,
olej z ogórecznika lekarskiego, witamina E, arginina, alantonina, czy mikronizowany tlenek cynku, olej z pestek moreli.

Zarówno Obagi NU-DERM Fx, jak Obagi-C Fx dostępne są w dwóch konfiguracjach – do suchej lub tłustej skóry. Każda z nas może zacząć młodnieć od dziś.
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Arbutyna hamuje syntezę melaniny, co jest pomocne w niwelowaniu przebarwień i plam pigmentacyjnych. Kwas L-mlekowy nawilża i stymuluje odnowę
komórkową skóry. Kwas glikolowy niweluje drobne zmarszczki i pomaga
w złuszczaniu warstwy rogowej naskórka. Aloes koi, nawilża i chroni skórę
przed czynnikami zewnętrznymi. Olej z pestek moreli regeneruje i odżywia,
zmiękcza i wygładza skórę. Jest bogaty w witaminę A, E i B.

Witamina C jest silnym antyoksydantem, zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV i wolnymi rodnikami, rozjaśnia skórę, stymuluje syntezę kolagenu
oraz ogranicza transepidermalną utratę wody. We wczesnym etapie, kiedy
zmarszczki nie są głębokie, a przebarwienia utrwalone, witamina C ma dobroczynne działanie.
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