Objavte kozmetiku, ktorá sa stane súčasťou vášho životného štýlu!
Často si neuvedomujeme, čo všetko odzrkadľuje naša pleť. Stres, únava, vysoké
pracovné tempo a znečistenie ovzdušia, to je len niekoľko faktorov, ktoré na našu pleť
negatívne vplývajú a spôsobujú jej predčasné starnutie.
Kľúčom k zdravej a krásnej pleti je pravidelné používanie kozmetickej starostlivosti,
ktorá stimuluje hĺbkovú obnovu kože a zároveň chráni pleť pred vonkajšími vplyvmi.
Produkty kozmetickej línie Obagi sú navrhnuté tak, aby ste mali radosť z ich každodenného používania a neobmedzovali vás počas dňa - rýchlo sa vstrebávajú, nezanechávajú mastný film a počas dňa ich ani nebudete cítiť. Vaša pleť však bude dokonale
vyživená a chránená! Kozmetika Obagi sa tak stane súčasťou vášho životného štýlu,
ku ktorému bude patriť zdravá a krásna pleť - Obagi for life!
Za tajomstvom úspechu tejto americkej značky stojí uznávaný americký dermatológ
Dr. Zein Obagi, ktorý vytvoril revolučný prístup k celkovému zdraviu pokožky. Medicínska kozmetika Obagi rieši kožu ako celok a nie iba jeden problém na jej povrchu. Spája
v sebe výber tých najkvalitnejších zložiek, ktoré nielenže prenikajú do tých vrstiev kože,
kde je ich účinok najviac potrebný, ale chránia vašu pleť aj zvonku.
Už viac ako 25 rokov je kozmetika Obagi lídrom v oblasti starostlivosti o celkové zdravie
pokožky a v súčasnosti patrí medzi najúspešnejšiu americkú medicínsku kozmetiku.
Sme presvedčení, že bez ohľadu na vek alebo typ pleti, Obagi je pre každého.

Professional-C Serum
Úcinky:
– účinná prevencia pred starnutím:
zvyšuje ochranu kože pred UV žiarením
a pôsobením voľných radikálov
– vyhladzuje jemné línie a vrásky
– redukuje pigmentové fľaky
a nerovnosti v tóne pleti
– zmierňuje zápalové procesy
– rozjasňuje pleť
– zabezpečuje dlhodobú hydratáciu

Začnite svoj deň s dávkou vitamínu C!
Vedeli ste, že práve vitamín C poskytne počas dňa vašej pleti dôležitú antioxidačnú
ochranu pred nežiaducimi vplyvmi okolia? Zároveň pleť rozjasňuje, podporuje tvorbu
kolagénu, pôsobí protizápalovo a udržiava hydratáciu.
Professional-C Serum obsahuje vitamín C v najefektívnejšej a vysoko stabilnej forme
na ochranu vašej pleti – kyseliny L-askorbovej, ktorá dokáže preniknúť do jednotlivých
vrstiev kože a dosiahnuť tak maximálnu účinnosť. Zároveň pôsobí preventívne proti
vzniku viditeľných známok starnutia a zvyšuje ochranu pred UV žiarením.
Čím skôr sa používanie Professional-C Serum stane súčasťou vašej každodennej
starostlivosti o pleť, tým dlhšie zostane vaša pleť mladistvá a žiarivá.

Ktorá koncentrácia je vhodná pre vás?
10 %

suchá a citlivá pleť
so sklonom k podráždeniam
pH 2,0 – 3,0

15 %

normálna pleť
pH 2,0 – 2,4

20 %

zmiešaná a mastná pleť
pH 2,0 – 2,4

VÝHODY

– jednoduchá a precízna aplikácia pipetkou
(5-7 kvapiek každé ráno na tvár, krk a dekolt)
– okamžite a dokonale sa vstrebáva
– v spojení s krémom s UV ochranou vytvára
až 8-násobne vyššiu antioxidačnú ochranu
pred UV žiarením
– vďaka optimálnej hodnote pH (2,0 – 3,0) preniká
do hĺbky kože a poskytuje účinky až na 24 hodín
– možnosť voľby tej správnej koncentrácie
pre váš typ pleti

Hydrate
  Facial Moisturizer
Hľadáte ideálny krém, ktorý by poskytol vašej pleti dokonalú dlhodobú a intenzívnu hydratáciu,
zároveň by však nezanechával na pleti mastný film, rýchlo sa vstrebal a neupchával by póry?
Doprajte svojej pleti 8-hodinovú dávku hydratácie* a sviežosti v podobe krému Hydrate!

Zloženie:
• Hydromanil: unikátna zložka, ktorá poskytuje dlhodobú hydratáciu
• Bambucké maslo, mangové maslo, avokádový olej: zložky, ktoré regenerujú, hydratujú,
vyživujú a obnovujú pružnosť pleti
• Glycerín: má výrazný zvlhčujúci účinok

Úcinky:
– poskytuje okamžitú a dlhotrvajúcu hydratáciu pleti
– vyživuje pokožku a redukuje jemné línie a vrásky
– podporuje prirodzený proces obnovy kože
– regeneruje pleť vystavenú škodlivým vonkajším vplyvom
VÝHODY

– 	Intenzívna hydratácia 2 v 1: Väčšie molekuly účinnej zložky Hydromanil ostávajú na povrchu pokožky
a zabraňujú transepidermálnej strate vody (TEWL), menšie molekuly postupne prenikajú hlbšie
a stávajú sa súčasťou epidermy, kde podporujú hĺbkový hydratačný účinok.
– vhodný pre každý typ pleti
– po nanesení zanecháva na pokožke hodvábny svieži pocit
– rýchlo sa vstrebáva a je vhodný pod make-up
– neupcháva póry
– hypoalergénny
– bez parfumu a parabénov
*OMP, Inc. Výsledky klinických meraní úrovne vlhkosti a TEWL, získané korneometrom a tewametrom.
Po 8 hodinách bola úroveň zvlhčenia zvýšená o 52,4 % v porovnaní s východiskovým stavom. Interné dáta.

ELASTIderm® Eye
  Complete Complex™ Serum
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Jedinečná kombinácia aktívnych zložiek:
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Cítite sa unavená? Doprajte si dávku kofeínu! Tento krát nehovoríme o vašej
rannej šálke kávy, ale o jedinečnom sére určenom na starostlivosť o okolie očí –
ELASTIderm® Eye CC* Serum, ktoré prebudí vaše oči a rozjasní váš pohľad.
Toto sérum využíva účinky kofeínu, ktorý napomáha redukovať opuchy
pod očami, a ďalších aktívnych zložiek na obnovenie elasticity a dosiahnutie
hladkej pokožky okolia očí.
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• Kofeín: antioxidant, ktorý redukuje opuchy a podporuje odvodnenie
• Bi-mineral komplex: komplex dvoch minerálov, ktorý obnovuje elasticitu kože
a podporuje novotvorbu kolagénu za účelom zlepšiť vzhľad pokožky
• Kyselina malónová: stimuluje tvorbu nových buniek, zabezpečuje vypnutie
a hladší vzhľad pokožky
• Arginín: zvyšuje hydratáciu, podporuje syntézu kolagénu a upokojuje podráždenia

Úcinky:
–
–
–
–

pomáha redukovať kruhy a opuchy pod očami
vyhladzuje jemné vrásky okolo očí
zlepšuje elasticitu a pevnosť kože
zmierňuje známky únavy
VÝHODY

–
–
–
–

jednoduché a praktické nanášanie pomocou roll-on aplikátora
zloženie, ktoré nedráždi oči (vhodné aj pre nositeľky kontaktných šošoviek)
ľahká konzistencia, ideálna pod make-up
bez parfumu a parabénov

*Complete Complex™

Sun Shield MATTE
Broad Spectrum SPF 50
Používanie krému s UV ochranou výlučne počas letnej dovolenky je už minulosťou!
Negatívne vplyvy slnečného žiarenia, ktoré je zodpovedné za predčasné starnutie
kože, vznik pigmentových škvŕn a fľakov, spálenie pokožky či vznik rakoviny kože
sú čoraz väčšie, preto je dôležité chrániť svoju kožu počas celého roka.
Denný ochranný krém Sun Shield Matte SPF 50 v sebe spája najvyšší stupeň
ochrany pred UV žiarením a ľahkú, rýchlo sa vstrebávajúcu konzistenciu.

DOKONALÁ OCHRANA PRED UV ŽIARENÍM:
• PA +++, ochrana pred UVA žiarením
• SPF 50, ochrana pred UVB žiarením

Úcinky:
– širokospektrálna ochrana kože pred negatívnym pôsobením UVA/UVB žiarenia
– hydratácia pokožky
– ochranná starostlivosť po estetických ošetreniach (peelingy, laserové ošetrenia, ...)
VÝHODY

–
–
–
–
–
–
–
–

ľahká konzistencia, ktorá nezanecháva biely film na pokožke
neupcháva póry
dlhotrvajúci zmatňujúci efekt
vhodný pod make-up
vhodný aj pre deti od 6 mesiacov a citlivú pleť
ideálny pre športovcov
fotostabilný
bez parfumu a parabénov

Mierová 111
Bratislava 821 05
www.siklienka.sk

Informujte sa u svojho lekára
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