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OBAGI

– dbamy o Twoje piękno
Dr Iwona Marycz-Langner
Klinika Derm Clinic
w Warszawie

Serum Obagi
Professional-C
10%, 15%, 20%
Witamina C – witamina młodości, jest niezbędnym składnikiem diety i kosmetyków dla zachowania zdrowia oraz pięknej, promiennej, gładkiej i sprężystej cery. Podstawowym źródłem witaminy C są owoce cytrusowe, czarna porzeczka, natka pietruszki
oraz kiszona kapusta. Produkty te powinny
znajdować się w codziennym menu. Aby zachować piękną i pełną blasku cerę, należy dodatkowo dostarczać skórze witaminę C w sposób bezpośredni, poprzez aplikowanie aktywnych preparatów kosmetycznych przenikających w głąb skóry. Zaawansowane technologie
kosmetyczne umożliwiły wyprodukowanie kosmetyków z czystą stabilną witaminą C, która
nie ulega zmianie pod wpływem działania czynników zewnętrznych (światła i tlenu) i zachowuje swoje właściwości, przynosząc pożądane
efekty. Mając na uwadze dobroczynne działanie

Dr n. med. Ewa Kaniowska
Klinika Derma Puls
we Wrocławiu

Obagi Elastiderm Eye
Complete Complex
Serum
Delikatna skóra wokół oczu
jest bardzo podatna na warunki zewnętrzne, ponieważ jest cienka (0,5 mm) i prawie całkowicie
pozbawiona podściółki tłuszczowej. Dodatkowo
w tej okolicy obserwujemy również słabsze krążenie krwi i limfy. Wszystkie te elementy sprawiają, że skóra wokół oczu jest słabo nawilżona, bardziej wrażliwa oraz wykazuje skłonność do zastojów limfatycznych, stąd tworzące się tzw. worki
pod oczami. Polecam moim pacjentom szczegól-

witaminy C, polecam codzienne rano stosowanie serum Obagi Professional-C jako element
podstawowej pielęgnacji skóry. Serum jest silnym antyoksydantem, spowalnia procesy jej
starzenia, zatrzymuje wilgoć, ogranicza pojawianie się drobnych linii i zmarszczek, a także
redukuje już istniejące. Serum Obagi Professional-C wspomaga syntezę kolagenu, łagodzi stany zapalne, rozjaśnia i poprawia koloryt skóry.
Doskonale się wchłania i pięknie pachnie. Dzięki
dostępności trzech stężeń witaminy C w serum
Obagi mogę dobrać preparat do każdego rodzaju skóry. Po regularnym stosowaniu kosmetyku
ich skóra stanie się miększa, gładsza i bardziej
promienna. Idealne rozwiązanie na zmęczoną
i pozbawioną blasku skórę. Szczególnie polecam
stosowanie serum razem z Obagi Sun Shield
Matte w celu zwiększenia ochrony UV.

nej uwadze okolicę wokół oczu
i zalecam do codziennej pielęgnacji
jedwabiste serum pod oczy Obagi
Elastiderm Eye Complete Complex
Serum. Preparat o lekkiej konsystencji, na bazie kofeiny, pomaga
zredukować drobne linie, zmarszczki i obrzęki. Dla moich pacjentów, spędzających każdego dnia
wiele godzin przed ekranem komputera, serum Obagi jest doskonałym preparatem, który nawilża
i przynosi ulgę zmęczonym
i opuchniętym powiekom. Innowacyjna technologia kulkowa zastosowana w preparacie pozwala na wykonywanie masażu każdego dnia.
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Dr Marzena Lorkowska-Precht
Klinika Artismed
w Warszawie
Obagi hydrate
Właściwe
nawilżanie
skóry jest podstawą pielęgnacji każdego rodzaju cery. Powinniśmy
o tym pamiętać, bo wraz z wiekiem kłopoty
z suchą skórą pogłębiają się. Zaczynają pojawiać się zmarszczki związane z niedoborem
kwasu hialuronowego, który, dzięki właściwościom higroskopijnym, wspiera systematyczną regenerację naskórka. Dodatkowo
zaczyna brakować ceramidów zapobiegających utracie wody oraz elastyny i kolagenu.
Zmniejsza się wyraźnie ilość wydzielanego
łoju. Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, że płaszcz lipidowy traci swoją szczelność, co prowadzi do nadmiernego parowania wody. Pielęgnacja dojrzałej skóry to
szczególne wyzwanie, dlatego polecam
krem Obagi Hydrate. Preparat dzięki zawartości roślinnego składnika – hydromanilu zapewnia natychmiastowe i długotrwałe nawil-

Dr Izabela Kobylińska
Klinika Belladerm MedSpa
w Gdańsku
Sun Shield Matte
SPF 50
Każdy z nas wie, że nadmierna ekspozycja na słońce
może przyczynić się do powstawania przedwczesnych zmarszczek, oparzeń skóry, plam
i przebarwień, a w konsekwencji do nowotworów skóry. Niestety prawie połowa Polaków przyznaje, że w ogóle nie stosuje kremów
chroniących skórę przed słońcem. Część osób
uważa również, że kosmetyki przeciwsłoneczne należy stosować tylko latem. Należy pamiętać, że promieniowanie UVA i UVB dociera do
nas przez cały rok, a nasza skóra narażona jest
na niekorzystne działanie nawet w cieniu czy
w pochmurne dni.
Zbliża się okres wyjazdów narciarskich.
Polecam moim Pacjentom krem Obagi Sun

żanie oraz całodzienny komfort. Zmniejsza utratę wody z powierzchni skóry i do
ośmiu godzin uwalnia
substancje nawilżające. Wygładza skórę,
redukuje powstawanie
drobnych linii i zmarszczek wynikających
z odwodnienia skóry.
Krem Obagi Hydrate
polecam wszystkim
pacjentkom, niezależnie od rodzaju cery,
szczególnie jako pielęgnację na dzień. Krem
jest przebadany dermatologicznie i alergologicznie, jest niekomedogenny, czyli nie zatyka porów. Dzięki połączeniu z serum z linii
Professional C z wit. C dodatkowo uzyskujemy ochronę przed wolnymi rodnikami. Obagi Hydrate wspomaga proces odnowy, dlatego rekomenduję jego użycie po wybranych
zabiegach dermatologii estetycznej.

Shield Matte SPF 50, ponieważ śnieg działa
jak „lustro” i odbija około 75-95% promieni
UV. Latem piasek i woda również odbijają
promieniowanie. Skóra pacjentów wymaga
całorocznej ochrony. Doskonale sprawdza
się połączenie kremu Obagi Hydrate z preparatem przeciwsłonecznym Obagi Sun Shield Matte SPF 50. Dzięki
zastosowaniu obu
preparatów nie
tylko zapewnimy
skórze odpowiednią ochronę, ale
również zadbamy
o jej odpowiedni
poziom nawilżenia.
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