Gebruik Obagi Nu-Derm Fx™ System
’s morgens en ’s nachts voor een continu
proces van huidverjonging

Obagi Nu Derm Fx™, een
uniek behandelconcept!

Gentle Cleanser en Foaming Gel

• Vermindert pigmentatie en zuivert de huid

Was je gezicht met de geadviseerde cleanser. Spoel af met lauw water en
dep je gezicht voorzichtig droog.

• Bevordert een gelijkmatige huidteint

Toner
Breng de toner op je gezicht aan met een wattenschijfje. Niet afspoelen.

• Geeft de huid een jonge en frisse uitstraling
• Vermindert lijntjes en rimpels
• Verbetert de huidelasticiteit

Clear Fx™
Neem 1 à 2 druppels ter grootte van een erwt en smeer deze twee maal
daags uit over je gehele gezicht of zoals geïnstrueerd door je huidspecialist.
Vermijd het gebied rond je ogen.

Exfoderm® en Exfoderm® Forte
Neem 1 à 2 druppels ter grootte van een erwt en smeer deze uit over je
gehele gezicht met uitzondering van het gebied rond je ogen. Inmasseren
totdat de crème volledig door de huid is opgenomen.

NORMAL DRY

N O R M A L O I LY

Blend Fx™
Neem 1 à 2 druppels ter grootte van een erwt en smeer deze uit
over het aangedane gebied of zoals geïnstrueerd door je huidspecialist.
Vermijd het gebied rond je ogen.

Vraag je huidspecialist welke
aanpak met Obagi Nu-Derm Fx™
voor jou het meest effectief is!

Obagi Hydrate™
Naar behoefte ’s morgens en ’s avonds op het gezicht aanbrengen.

Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50
Onder je make-up aanbrengen en regelmatig herhalen bij blootstelling aan
de zon. Let op: gebruik dagelijks zonbescherming en voorkom langdurige
en directe blootstelling aan de zon.
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Experience the transformation
to a brighter complexion

Obagi Nu Derm Fx™, transformeert de verouderde huid!

Obagi Nu Derm Fx™ – een dagelijkse
routine voor alle huidtypen
Gentle Cleanser (normaal tot droog) of
Foaming Gel (normaal tot vet)

Blend Fx™ * †

Obagi Nu-Derm Fx™ System is geen cosmeticalijn, maar
een medisch systeem dat is ontwikkeld om de uiterlijke
kenmerken van een ouder wordende huid aan te pakken,
zoals:

Voor het mild verwijderen van make-up en dagelijkse
onzuiverheden, voor een schone en frisse teint.

Huid-blekende crème geformuleerd met arbutine,
antioxidanten en melkzuur. Bevordert een effen
huidteint op een dieper niveau dan Clear Fx.

• Doffe uitstraling
• Ruwheid
• Lijntjes en rimpels

Toner

Obagi Hydrate®

• Ouderdomsvlekken
• Grove poriën
• Verlies van elasticiteit

Obagi Nu-Derm Fx™ System bevat de met arbutine
versterkte producten Clear Fx™ en Blend Fx™.
Arbutine heeft de volgende eigenschappen:

• Remt pigment aanmaak
• Antioxidantische werking
• Ontstekingsremmende werking

Alcoholvrije, niet-uitdrogende toner welke de
pH-waarde van de huid neutraliseert.

Clear Fx™ * †
Huid-blekende crème geformuleerd met arbutine,
antioxidanten en melkzuur ter bevordering van
een effen huidteint.

Hydraterende crème die de droge en gevoelige huid
kalmeert, verzacht en voedt met bewezen
8-uurs hydratatie.

Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 **
Hoge SPF zonnebrandcrème, welke een elegante matte
uitwerking heeft. Het product is non-comedogeen,
hypoallergeen en dermatologisch getest.
Zuiver, vrij van parabenen en geurstoffen,
en geschikt voor alle huidtypen.

Exfoderm® (normaal tot droog) of
Exfoderm Forte (normaal tot vet)†

Bovendien is Obagi Nu-Derm Fx™ System zeer geschikt voor
de behandeling van acne, acnelittekens en als voorbereiding
op een chemische peeling.

Een lotion welke de toplaag van de huid exfolieert en oude
huidcellen verwijdert, terwijl het de celdeling bevordert.

Een unieke formule om alle huidtypes een frisse en nieuwe glans te geven
Clear Fx™ * †

Blend Fx™ * †

Huid-blekende crème geformuleerd met 7% arbutine,
antioxidanten en melkzuur

Huid-blekende crème geformuleerd met 7% arbutine,
antioxidanten en melkzuur

Bevordert een effen huidteint

Helpt de huid te verhelderen en te bleken
Rijker en dikker voor gebruik gedurende de nacht

* Bevat sodiummetabisulfiet, een sulfiet dat allergische reacties kan veroorzaken,
inclusief anafylactische symptomen en levensbedreigende of minder ernstige
astmatische episodes bij hiervoor vatbare mensen. De algehele prevalentie van
sulfietsensitiviteit bij de algemene populatie in onbekend en waarschijnlijk laag.
Sulfietsensitiviteit wordt vaker gezien bij astmatische mensen.
† Zonnebrand waarschuwing: Dit product bevat een alpha hydroxy zuur (AHA)
waardoor de gevoeligheid van de huid voor de zon kan toenemen en dan met name
voor zonnebrand. Gebruik zonnebescherming, draag bedekkende kleding en limiteer
blootstelling aan de zon tijdens en tot een week nadat u dit product gebruikt heeft.

