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Serum Obagi
Professional-C 
10%, 15%, 20%
Wi ta mi na C – wi ta mi na mło -

do ści, jest nie zbęd nym skła dni kiem die ty i ko -
sme ty ków dla za cho wa nia zdro wia oraz pięk -
nej, pro mien nej, gład kiej i sprę ży stej ce ry. Pod -
sta wo wym źródłem wi ta mi ny C są owo ce cy -
tru so we, czar na po rzecz ka, na tka pie tru szki
oraz ki szo na ka pu sta. Pro duk ty te po win ny
znaj do wać się w co dzien nym me nu. Aby za -
cho wać pięk ną i peł ną bla sku ce rę, na le ży do -
dat ko wo do star czać skórze wi ta mi nę C w spo -
sób bez po śre dni, po przez apli ko wa nie ak tyw -
nych pre pa ra tów ko sme tycz nych prze ni ka ją -
cych w głąb skóry. Za a wan so wa ne tech no lo gie
ko sme tycz ne umoż li wi ły wy pro du ko wa nie ko -
sme ty ków z czy stą sta bil ną wi ta mi ną C, która
nie ule ga zmia nie pod wpły wem dzia ła nia czyn -
ni ków ze wnę trz nych (świa tła i tle nu) i za cho -
wu je swo je wła ści wo ści, przy no sząc po żą da ne
efek ty. Ma jąc na uwa dze do bro czyn ne dzia ła nie

wi ta mi ny C, po le cam co dzien ne ra no sto so wa -
nie se rum Oba gi Pro fes sio nal-C ja ko ele ment
pod sta wo wej pie lę gna cji skóry. Se rum jest sil -
nym an ty o ksy dan tem, spo wal nia pro ce sy jej
sta rze nia, za trzy mu je wil goć, ogra ni cza po ja -
wia nie się drob nych li nii i zmar szczek, a tak że
re du ku je już ist nie ją ce. Se rum Oba gi Pro fes sio -
nal-C wspo ma ga syn te zę ko la ge nu, ła go dzi sta -
ny za pal ne, roz ja śnia i po pra wia ko lo ryt skóry.
Do sko na le się wchła nia i pięk nie pach nie. Dzię ki
do stęp no ści trzech stę żeń wi ta mi ny C w se rum
Oba gi mo gę do brać pre pa rat do każ de go ro dza -
ju skóry. Po re gu lar nym sto so wa niu ko sme ty ku
ich skóra sta nie się mięk sza, gład sza i bar dziej
pro mien na. Ide al ne roz wią za nie na zmę czo ną
i po zba wio ną bla sku skórę. Szcze gól nie po le cam
sto so wa nie se rum ra zem z Oba gi Sun Shield
Mat te w ce lu zwięk sze nia ochro ny UV. 

OBAGI – dbamy o Twoje piękno

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

Obagi Elastiderm Eye
Complete Complex
Serum
De li kat na skóra wo kół oczu

jest bar dzo po dat na na wa run ki ze wnę trz ne, po -
nie waż jest cien ka (0,5 mm) i pra wie cał ko wi cie
po zba wio na pod ściół ki tłu szczo wej. Do dat ko wo
w tej oko li cy ob ser wu je my rów nież słab sze krą -
że nie krwi i lim fy. Wszy st kie te ele men ty spra wia -
ją, że skóra wo kół oczu jest sła bo na wil żo na, bar -
dziej wraż li wa oraz wy ka zu je skłon ność do za sto -
jów lim fa tycz nych, stąd two rzą ce się tzw. wor ki
pod ocza mi. Po le cam mo im pa cjen tom szcze gól -

nej uwa dze oko li cę wo kół oczu
i za le cam do co dzien nej pie lę gna cji
je dwa bi ste se rum pod oczy Oba gi
Ela sti derm Eye Com ple te Com plex
Se rum. Pre pa rat o lek kiej kon sy -
sten cji, na ba zie ko fe i ny, po ma ga
zre du ko wać drob ne li nie, zmar -
szcz ki i obrzę ki. Dla mo ich pa cjen -
tów, spę dza ją cych każ de go dnia
wie le go dzin przed ekra nem kom -
pu te ra, se rum Oba gi jest do sko na -
łym pre pa ra tem, który na wil ża
i przy no si ulgę zmę czo nym
i opuch nię tym po wie kom. In no wa -
cyj na tech no lo gia kul ko wa za sto so -
wa na w pre pa ra cie po zwa la na wy -
ko ny wa nie ma sa żu każ de go dnia.
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Obagi hydrate
Wła ści we na wil ża nie
skóry jest pod sta wą pie lę -

gna cji każ de go ro dza ju ce ry. Po win ni śmy
o tym pa mię tać, bo wraz z wie kiem kło po ty
z su chą skórą po głę bia ją się. Za czy na ją po ja -
wiać się zmar szcz ki zwią za ne z nie do bo rem
kwa su hia lu ro no we go, który, dzię ki wła ści -
wo ściom hi gro sko pij nym, wspie ra sy ste ma -
tycz ną re ge ne ra cję na skór ka. Do dat ko wo
za czy na bra ko wać ce ra mi dów za po bie ga ją -
cych utra cie wo dy oraz ela sty ny i ko la ge nu.
Zmniej sza się wy ra źnie ilość wy dzie la ne go
ło ju. Wszy st kie wy mie nio ne czyn ni ki spra -
wia ją, że płaszcz li pi do wy tra ci swo ją szczel -
ność, co pro wa dzi do nadmier ne go pa ro wa -
nia wo dy. Pie lę gna cja doj rza łej skóry to
szcze gól ne wy zwa nie, dla te go po le cam
krem Oba gi Hy dra te. Pre pa rat dzię ki za war -
to ści ro ślin ne go skła dni ka – hy dro ma ni lu za -
pew nia na tych mia sto we i dłu go trwa łe na wil -

ża nie oraz ca ło dzien -
ny kom fort. Zmniej -
sza utra tę wo dy z po -
wierzch ni skóry i do
ośmiu go dzin uwal nia
sub stan cje na wil ża ją -
ce. Wy gła dza skórę,
re du ku je po wsta wa nie
drob nych li nii i zmar -
szczek wy ni ka ją cych
z odwo dnie nia skóry.
Krem Oba gi Hy dra te
po le cam wszy st kim
pa cjent kom, nie za leż -
nie od ro dza ju ce ry,
szcze gól nie ja ko pie lę -
gna cję na dzień. Krem
jest prze ba da ny der -
ma to lo gicz nie i aler go -
lo gicz nie, jest nie ko me do gen ny, czy li nie za ty -
ka po rów. Dzię ki po łą cze niu z se rum z li nii
Pro fes sio nal C z wit. C do dat ko wo uzy sku je -
my ochro nę przed wol ny mi ro dni ka mi. Oba -
gi Hy dra te wspo ma ga pro ces od no wy, dla te -
go re ko men du ję je go uży cie po wy bra nych
za bie gach der ma to lo gii este tycz nej.

Dr Izabela Kobylińska
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Sun Shield Matte 
SPF 50
Każ dy z nas wie, że nad -
mier na eks po zy cja na słoń ce

mo że przy czy nić się do po wsta wa nia przed -
wcze snych zmar szczek, opa rzeń skóry,  plam
i prze bar wień, a w kon se kwen cji do no wo -
two rów skóry. Nie ste ty pra wie po ło wa Po la -
ków przy zna je, że w ogóle nie sto su je kre mów
chro nią cych skórę przed słoń cem. Część osób
uwa ża rów nież, że ko sme ty ki prze ciw sło necz -
ne na le ży sto so wać tyl ko la tem. Na le ży pa mię -
tać, że pro mie nio wa nie UVA i UVB do cie ra do
nas przez ca ły rok, a na sza skóra na ra żo na jest
na nie ko rzy st ne dzia ła nie na wet w cie niu czy
w po chmur ne dni.

Zbli ża się okres wy ja zdów na rciar skich.
Po le cam mo im Pa cjen tom krem Oba gi Sun

Shield Mat te SPF 50, po nie waż śnieg dzia ła
jak „lu stro” i odbi ja oko ło 75-95% pro mie ni
UV. La tem pia sek i wo da rów nież odbi ja ją
pro mie nio wa nie. Skóra pa cjen tów wy ma ga
ca ło rocz nej ochro ny. Do sko na le spraw dza
się po łą cze nie kre mu  Oba gi Hy dra te z pre -
pa ra tem prze ciw -
sło necz nym Oba -
gi Sun Shield Mat -
te SPF 50. Dzięki
za sto so wa niu obu
pre pa ra tów nie
tyl ko za pew ni my
skórze od po wie -
dnią ochro nę, ale
rów nież za dba my
o jej od po wie dni
po ziom na wil że -
nia.




