Vaša pleť je zrkadlom vašej minulosti. Všetkých úsmevov – ale aj sĺz.
Krásnych opálení – či spálení. Jednoducho spôsobu vášho života...
Čo ak by vaša pokožka viac vypovedala o budúcnosti, ako o minulosti?
Čo ak by vaša starostlivosť o pleť nebola len o „naprávaní“ alebo „prevencii“?
Čo ak by namiesto toho bola o rozvíjaní celkového potenciálu vašej pokožky?
OBAGI je spoločnosť, ktorá ponúka kompletnú starostlivosť o pleť a navrhuje
prelomové produkty, ktoré podporujú zdravie pleti – nielen pre dnešok,
ale aj pre mnoho zajtrajškov! Vyvíja vedecky podložené zloženia produktov
v klinickej kvalite na podporu zdravej pleti aj v budúcnosti.
„Pretože tak ako ľudia, ktorí používajú naše produkty, ani my nemáme záujem
pozerať sa späť. Sme hrdí na kategóriu kozmetiky, ktorú sme pomohli vytvoriť,
ale našim ďalším cieľom je definovať ju nanovo!“
OBAGI nastavuje nové štandardy v oblasti kozmetickej starostlivosti o pleť.
Naše produkty sú založené na klinickom výskume a ich účinky sú potvrdené štúdiami. Už viac ako 30 rokov im dôverujú lekári na celom svete a pomáhajú miliónom
ľudí. V súčasnosti sú produkty OBAGI dostupné v 56 krajinách.
OBAGI ako popredná kozmetická značka odporúčaná lekármi verí, že ideálna
ochrana a výživa pokožky závisí od vytvorenia individuálneho režimu starostlivosti
o pleť spolu s vašim lekárom. Ten vám pomôže vybrať vysoko účinné, klinicky schválené a vhodné produkty pre váš typ pleti, vek a špecifické potreby.

Antioxidačná ochrana
Professional-C SERUMs: pleťové séra s vitamínom C

Vedeli ste, že práve vitamín C môže poskytnúť 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.

Účinky:

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

– 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

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

Intenzívna hydratácia
Hydratácia má výrazný vplyv na celkový vzhľad a elasticitu pokožky. Ak je pleť
dehydrovaná, narúša sa jej ochranná bariéra, začne byť suchšia a náchylnejšia
na vznik vrások. Základom pružnej, žiarivej a zdravo vyzerajúcej pleti je každodenná hydratačná starostlivosť.
Hydratačné krémy OBAGI poskytujú pleti intenzívnu hydratáciu, sú hypoalergénne,
neupchávajú póry a po nanesení zanechávajú na pokožke hodvábny svieži pocit.
Hydrate
Tento hypoalergénny krém je nabitý zložkami, ktoré poskytnú vašej pleti okamžitú a dlhotrvajúcu
hydratáciu. Jeho základom je účinná zložka HYDROMANIL, ktorá poskytuje preukázanú 8-hodinovú* hydratáciu pleti 2 v 1: väčšie molekuly tejto zložky ostávajú na povrchu pokožky a zabraňujú
transepidermálnej strate vody (TEWL), menšie molekuly postupne prenikajú hlbšie a stávajú sa súčasťou
epidermy, kde podporujú celkový hydratačný účinok. Bambucké maslo, mangové maslo a avokádový olej regenerujú, hydratujú, vyživujú a obnovujú pružnosť pleti. Krém Hydrate regeneruje pleť
vystavenú škodlivým vonkajším vplyvom a podporuje prirodzený proces obnovy kože. Neobsahuje
parfum, rýchlo sa vstrebáva a je vhodný aj pod make-up.

Hydrate Luxe®

NOVINKA

Spánok je nevyhnutný nielen pre regeneráciu tela a mysle, ale aj pre vašu pokožku.
Nočný krém Hydrate Luxe® je navrhnutý tak, aby pôsobil v tandeme s prirodzenou obnovou pleti
počas spánku. Dodáva jej účinné zložky pre omladenie, zdravší vzhľad a intenzívnu hydratáciu.
Tento luxusný krém s bohatou textúrou je vhodný aj na dodanie extra hydratácie pre nadmerne suchú
pleť. Jeho základnou zložkou je taktiež HYDROMANIL, obsahuje však naviac biomimetické peptidy
(CHRONOLINE, KOLLAREN), ktoré redukujú jemné línie a vrásky, posilňujú a spevňujú pleť a dodávajú pokožke zdravší a rozjasnený vzhľad.
*OMP, Inc. Výsledky klinických meraní úrovne vlhkosti a TEWL, získané korneometrom a tewametrom. Po 8 hodinách bola úroveň hydratácie zvýšená
o 52,4 % v porovnaní s východiskovým stavom a transepidermálna strata vody bola znížená o 51,1 %. Interné dáta.

Ochrana pre UV žiarením
Používanie krému s UV ochranou výlučne počas letnej dovolenky je už minulosťou!
Negatívne vplyvy slnečného žiarenia, ktoré je zodpovedné za predčasné starnutie pleti,
vznik pigmentových škvŕn a fľakov, spálenie pokožky či vznik rakoviny kože
sú čoraz väčšie, preto je dôležité chrániť svoju pokožku počas celého roka.
Denné ochranné krémy OBAGI v sebe spájajú širokospektrálnu ochranu
pred UV žiarením, rýchlo sa vstrebávajúcu konzistenciu a neparfumované zloženie.

HydraFactor – Broad Spectrum SPF 30

NOVINKA

Klinicky vyvinuté zloženie krému HydraFactor predstavuje dokonalú kombináciu intenzívnej hydratácie a ochrany pred negatívnymi vplyvmi prostredia na pokožku. Účinné látky HYDROMANIL,
kyselina hyalurónová a glycerín poskytujú pokožke dlhotrvajúcu hydratáciu. Slnečné filtre
a antioxidanty (Koenzým Q10 a Resveratrol) chránia pleť pred pôsobením voľných radikálov
a UV žiarením. Hydratačný ochranný krém HydraFactor zjemňuje prvé vrásky a zlepšuje celkový
vzhľad pleti, jej elasticitu a pevnosť. Je ideálny aj ako preventívna anti-aging starostlivosť o pokožku
s prvými prejavmi starnutia.

Sun Shield MATTE – Broad Spectrum SPF 50
Doprajte si najvyšší stupeň širokospektrálnej ochrany pred UV žiarením v podobe zmatňujúceho krému
Sun Shield MATTE. Má ľahkú a rýchlo sa vstrebávajúcu konzistenciu, ktorá neupcháva póry
a nezanecháva na pokožke biely film. Vďaka zmatňujúcim zložkám predstavuje ideálnu voľbu
pre zmiešanú až mastnú pleť, ktorej dodá dlhotrvajúci zmatňujúci efekt a je vhodný aj pod make-up.
Šetrné zloženie bez pafumu a parabénov poskytuje ochranu po estetických ošetreniach.
Je taktiež vhodný pre detskú pokožku.

Starostlivosť o okolie očí
Vďaka kombinácii produktov z rady ELASTIderm® Eye dokážete účinne a viditeľne
omladiť okolie vašich očí. Spoločné pôsobenie klinicky overených zložiek pleť vyhladzuje
a spevňuje. Účinný BI-MINERAL KOMPLEX, ktorý obsahuje kombináciu medi a zinku,
podporuje novotvorbu kolagénu a obnovuje strácajúcu sa elasticitu kože*. Aktívne zložky dokážu preniknúť do pokožky vďaka technológii Penetrating TherapeuticsTM.

ELASTIderm® EYE COMPLETE COMPLEX™ SERUM
Doprajte si dávku kofeínu! Tentokrát nehovoríme o vašej rannej šálke kávy,
ale o jedinečnom sére určenom na starostlivosť o okolie očí – ELASTIderm®
Eye CC** Serum, ktoré osvieži vzhľad jemnej pokožky očného okolia
vďaka klinicky overeným zložkám. Kofeín napomáha redukovať opuchy
pod očami a arginín upokojuje citlivú pokožku okolo očí, hydratuje
ju a obnovuje jej elasticitu. Ďalšou výhodou je jednoduché a praktické
nanášanie pomocou chladivého roll-on aplikátora.

ELASTIderm® EYE CREAM
Tento anti-aging krém, určený špeciálne na očné okolie, poskytuje intenzívnu hydratáciu a zmierňuje
známky starnutia, špecifické práve pre túto citlivú oblasť. Jeho účinné zložky (extrakt z koreňa sladkého drievka, výťažok z rias, extrakt z čučoriedok, Vitamín E) redukujú jemné vrásky a pomáhajú
spevniť a vypnúť povädnutú pokožku okolia očí. ELASTIderm® Eye Cream sa môže používať samostatne alebo v kombinácii s ELASTIderm® Eye Complete Complex Serum.

*Miller et al, Evaluation of the Effect of Novel Bi-Mineral Complex on Photoexposed Periorbital Skin, Údaje z vlastných štúdií, OMP, 2006
** Complete Complex™
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