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Tevredenheid na 12 weken
gebruik van Obagi-C System

Obagi-C Fx – een uitstekende
keuze om huidveroudering en
pigmentvlekken aan te pakken
• Geformuleerd met vitamine C om fijne lijntjes en rimpels
te verminderen en te voorkomen ¹ ²

• Bevat arbutine om de huid te verhelderen en bevordert
een egalere teint en gezonder uitziende huid

• Een proactieve aanpak van ouderdomsvlekken en
zonbeschadiging

Resultaten na slechts 4 weken:
• Zichtbare verbeteringen voor alle huidtypen
— 97% van de patiënten rapporteerde een algehele 		
huidverbetering
— 93% van de patiënten kreeg een zachtere,
gladdere en stralendere huid
— 90% van de patiënten rapporteerde een
egalere huidteint
Vraag je huidspecialist welk Obagi-C regime
voor jou het meest effectief is!

— 87% van de patiënten zag een zichtbare vermindering
van fijne lijntjes en rimpels

Obagi-C zorgt voor:
• Zichtbare verbeteringen voor alle huidtypen
• Blijvende, krachtige werking van vitamine C
gedurende de dag

Referenties: 1. Bruce S, Investigator. An open-label study to evaluate the anti-aging effects
of three months of treatment using the Obagi 360 System in subjects with photodamage:
final analysis. Protocol OMP360-01; April 2014 OMP, Inc. Data on file. 2. Final report: A facial
irritation evaluation of a cosmetic retinol product after 3 weeks of product use. April 22, 2013.
OMP, Inc. Data on file.
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A Vitamin C System
To Adress the
Appearance of
Skin Aging

Obagi-C® Fx System bevat
ingrediënten die bewezen
hebben huidveroudering effectief
aan te pakken.

Obagi-C System –
snelle en geweldige resultaten

Obagi-C Fx System – een dagelijkse
routine voor alle huidtypes
C-Cleansing Gel
Reinigt en verwijdert overtollig talg,
make-up en andere onzuiverheden op milde wijze.

C-Balancing Toner
(normale tot vette huid)
Brengt de pH waarde van de vette huid in balans en verwijdert
onzuiverheden en dode huidcellen.

Twee gepersonaliseerde
systemen bieden de ideale
huidverzorging tegen de
verschijnselen van

Beginfoto1 §

C-Clarifying Serums §

Na 4 weken§

Geformuleerd met 10% ascorbinezuur en 4% arbutine voor de
bevordering van een gezonde en egale huidteint.

• Fijne lijntjes en rimpels
• Doffe huid
• Pigmentvlekken

C-Exfoliating Day Lotion*
(normale tot droge huid)
Een zachte, milde en lichte lotion welke zowel een hydraterende
als exfoliërende werking heeft, waardoor een lichtere en gezondere
huidteint naar boven komt.

C-Therapy Night Cream §
Beginfoto1 §
NORMAL DRY

N O R M A L O I LY

§

Met 7% arbutine wordt de huid egaler terwijl gedurende de nacht
de huid met vitamine C en E wordt gevoed.

Na 12 weken§

Foto’s zijn onbewerkt. Resultaten kunnen per persoon verschillen

Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50

De combinatie van arbutine en
vitamine C heeft verscheidene
esthetische voordelen
• Bevordert de uitstraling van een jong uitziende
huid door vitamine C ¹ ²
• Geeft de huid een gezondere uitstraling door middel van
effectief arbutine, hetgeen voor een egalere huidteint zorgt ³

Absorbeert UVA en UVB straling voor zonbescherming met een
matte look. Puur en vrij van parabenen en geurstoffen.

Bevat natriummetabisulfiet, 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 dan bij mensen zonder astmatische aanleg.
§

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.

*

