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recepta
na młodość

C
odzienna pielęgnacja nie może być 
przypadkowa. Dlatego kosmetyki Obagi 
Medical dostępne są wyłącznie w 

renomowanych gabinetach dermatologii, medycyny 
estetycznej i chirurgii plastycznej czyli tam, gdzie 
można skonsultować się ze specjalistą. Najnowsze 
systemy pozwalają na kompleksową i skuteczną 
pielęgnację. Poszczególne kosmetyki z zestawu 
nakładane na skórę współpracują ze sobą i każdy 
kolejny wzmacnia działanie poprzedniego. Każdy 
system składa się z preparatów do oczyszczania, 
tonizowania i pielęgnacji. Obagi Nu-Derm Fx to jeden 
z najpopularniejszych systemów anti-aging na rynku 
USA. Jego działanie skupia się na poprawie 
elastyczności skóry, zmniejszeniu widocznych 
przebarwień i zmarszczek. Obagi-C Fx poprawia 
koloryt skóry i niweluje pierwsze oznaki starzenia. 
Oba zestawy dostępne są w dwóch konfiguracjach: 
do cery normalnej w kierunku suchej oraz do cery 
normalnej w kierunku tłustej. Który będzie najlepszy 
dla Ciebie? Najlepiej zapytaj o to swojego 
dermatologa lub lekarza medycyny estetycznej. 

Czasu nie można cofnąć ani 
zatrzymać. Można jednak proces 

starzenia nieco spowolnić i zniwelować 
jego oznaki. Wypróbuj już dziś 
innowacyjne systemy, nowej na 

polskim rynku, amerykańskiej marki 
Obagi Medical i ciesz się zdrową oraz 

pięknie wyglądającą skórą!

   Lepiej zapobiegać,  
niż leczyć - to dewiza
     Marki obagi. wreszcie 
dostępnej także w polsce! 

Co jest najważniejsze w pielęgnacji przeciwstarzeniowej? 

Komplementarne podejście, czyli odpowiednio 

skomponowany zestaw kosmetyków na bazie 

skutecznych substancji aktywnych. System Obagi 

Nu-derm Fx to gama produktów, których synergiczne 

stosowanie zapewni odnowę komórkową, zmniejszenie 

widoczności przebarwień i zmarszczek oraz poprawę 

elastyczności i nawilżenia skóry, czyli młodszy wygląd.
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Pierwsze oznaki starzenia należy zwalczać już w zarodku - wtedy 

nieinwazyjne terapie dają spektakularne efekty. Kiedy zmarszczki nie są 

głębokie, a przebarwienia utrwalone, dobroczynne działanie może mieć 

witamina C - główny składnik systemu pielęgnacyjnego Obagi-C Fx. 

Kosmetyki poprawiają koloryt skóry, chronią ją przed stresem 

oksydacyjnym, stymulują syntezę kolagenu i ograniczają 

transepidermalną utratę wody. Najskuteczniej działają stosowane razem.

www.obagi.pl


