
Som ansikts-plastikk og rekonstruktiv kirurg og neseplastikkspesialist, blir jeg
ofte spurt, "hva gjør deg til en autoritet innen hudpleie?"
Som ansiktskirurg i over 25 år som har jobbet med alle hudlag, forstår jeg huden
bokstavelig talt fra innsiden og ut. Jeg fant ut at sunnere, hydrert hud var lettere
å jobbe med under operasjonen og bidro til et mer gunstig resultat, så jeg
bestemte meg for at hver pasient skulle gjennomgå en preoperativ hudpleiekur
for å revitalisere huden.

Etter omfattende forskning utviklet jeg en to-trinns daglig, skånsom
eksfolierende og fuktighetsgivende hudpleiekur som en del av pasientens
preoperative krav for å sikre at jeg ville jobbe med sunnere og mer smidig hud.
Tross alt er tørr, dehydrert hud ikke lett å manipulere, noe som er kritisk under
ansiktskirurgi.
Pasientene mine elsket den hudpleiekuren så mye at de fortsatte å bruke den
etter operasjonen og ba om mer! Takket være inspirasjonen fra pasientene
mine ble NassifMD DermaceuticalsTM født!
Min hudpleieserie er rettet mot hudens helse, ikke nødvendigvis dens alder. Jeg
vil at alle skal nyte sunn, ungdommelig og strålende hud uten å komme til
Beverly Hills for en personlig konsultasjon!
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Anti-Aging - Night Time



Elasta-derm C Complex – Et antioksidant- og anti-aging kompleks som hjelper til med å
regulere døgnrytmen, bekjempe skader fra frie radikaler, minimere forekomsten av rynker og
jevnere hudtone.
Melkesyre - En naturlig forekommende AHA produsert ved fermentering av melk, den
fukter/hydrerer, eksfolierer forsiktig og forbedrer den generelle hudtonen og tekstur.
Azelaic Acid - En mild peeling som etterlater seg og antioksidant som hjelper til med å
kontrollere talg; frigjør porene, lindrer irritasjon, reduserer utseendet til urenheter og forfiner
hudteksturen.
Hexylresorcinol – En organisk forbindelse som brukes til å gjøre huden lysere og kveldshudtone
som adresserer hyperpigmentering og forbedrer utseendet til aldersflekker.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Overnight Illuminating Masque
m/Elasta-Derm C 
(120ml)

Beskrivelse
“Unn deg denne multi-tasking spa-skjønnhetsbehandling mens du sover! En helt ny vri på
Tornerosesøvn! ” 
Påfør før sengetid som det siste trinnet i skjønnhetspleien din og våkn opp om morgenen med hud
som ser uthvilt, myk, glatt og med ny glød!
Hjelper med å optimalisere fuktighet, lyser utseendet på ujevn hudtone og hjelper huden til å se
jevnere og fastere ut.

Ingredienser: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Lactic Acid, PEG-8 Beeswax, PEG-8, Sodium Hydroxide, Dimethicone,
Glycerin, Bis-Diglyceryl Polyacyladipate-2, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Cetyl Alcohol, Butylene
Glycol, Isohexadecane, Potassium Azeloyl Diglycinate, Hexylresorcinol, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Ectoin, Sorbitol, Dihydroxy
Methylchromone, Polysorbate 80, Sorbitan Oleate, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Sodium Acrylates Copolymer, Lecithin,
Isosorbide Dicaprylate, Tocopheryl Acetate, Xanthan Gum, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Geraniol. Linalool, Limonene, Sodium
Carbonate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

side 3

Anti-Aging - Night Time

Slik gjør du - kveld:
Påføres på ren hud etter Pure Hydration Gentle Rens om kvelden. Bruk
ønsket mengde på ansikt og hals og la den ligge på over natten. Bruk 2-3
ganger i uken. Kan også brukes etter behov som en 10 minutters
"energimaske".

Hudtype - Fine linjer,
rynker og aldrende hud.



Renovage™ – Et peptidkompleks som har vist seg å redusere betennelse og rødhet,
gjenopprette hudens fuktighetsbalansen, redusere hyperpigmentering, forbedre forekomsten
av fine linjer og rynker, øke hudens elastisitet og plumphet og gi antioksidantbeskyttelse.
Aquaxyl™ – En kombinasjon av planteavledede fuktighetsbevarende midler som retter seg
mot tørr og dehydrert hud ved å forbedre fuktighetssirkulasjonen og hudbarrierefunksjonen.
Fungerer som et anti-dehydreringsskjold.• Elasta-Derm C - Et antioksidant og anti-aging
kompleks som inkluderer 3-O-etylaskorbinsyre (en stabil form for vitamin C) hjelper til med å
bekjempe skader fra frie radikaler, jevner ut og lysner hudtonen, forbedrer utseendet til fine
linjer og rynker, øker hudens fasthet og forbedrer den generelle hudtonen og tekstur.
Glykolsyre - En naturlig forekommende alfa-hydroksysyre (AHA), den virker for å eksfoliere
pore-tilstoppende døde hudceller som sitter på hudens overflate og hjelper til med å
reteksturere, lysne og friske opp glansløs hud.
Dimetylaminoetanol (DMAE) – Et derivat av B-vitaminet kolin. Dette gir oppstramming av
huden. Det bidrar til å redusere fine linjer og rynker og forbedrer det generelle utseendet til
moden hud.
Niacinamide

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Deco-Lift Neck Firming Complex (hals)
m/Elasta-Derm C 
(50ml)

Beskrivelse
“Ungdommenskilden for hals og Décolleté! ”
Vår nyeste blanding hjelper for slapp hud på hals og décolleté. Tørrhet, fine linjer og rynker
minimeres og slap hud på hals blir fastere og løftet som et resultat av de dype
fuktighetsegenskapene til vår egen formel. Over tid vil hals og décolleté fremstå jevnere og
yngre.

Ingredienser: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethyl MEA, Glycolic Acid, Caprylyl Methicone, Cetearyl Alcohol,
Xylitylglucoside, Glycerin, Niacinamide, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Silica, Glyceryl Behenate, Ceteareth-20, Parfum
(Fragrance), Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Anhydroxylitol, PPG-12/SMDI Copolymer, Xylitol, Teprenone, Sorbitol, Dihydroxy
Methylchromone, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Ectoin, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Lysolecithin, Sclerotium Gum, Polyacrylate-13,
Allantoin, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Pullulan, Polyisobutene, Isosorbide Dicaprylate, Disodium EDTA, Stearyl Glycyrrhetinate,
Polysorbate 20, Sorbitan Isostearate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Hydroxyisohexyl, 3-Cyclohexene, Carboxaldehyde,
Hydroxycitronellal, Geraniol, Linalool, Citronellol, Limonene.
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Anti-Aging - Night Time

Slik gjør du - morgen &
kveld:
Påføres på ren hud etter
Pure Hydration Gentle
Rens om morgenen og
kvelden for å oppnå
optimale resultater.
Masser forsiktig inn i
huden på hals og
dekolleté.

Hudtype -Irritert, rødhet,
rynker og mer moden hud.



H2OBioEV® (Galactoarabinan) - Et naturlig polysakkarid som kommer fra lerketreet, det
reduserer trans-epidermalt vanntap, og forbedrer forekomsten av fine linjer og rynker.
ViaPure® Poria (Poria Cocos Extract) - Avledet fra Fu Ling-soppen, gir ekstraktet omfattende
hudfornyende og beskyttende fordeler: fjerner døde hudceller og renser huden, fukter,
forbedrer mikrosirkulasjonen og gir antioksidantbeskyttelse for myk, glatt og mer levende
utseende hud.
BV-OSC® (Vitamin C) - En stabil, mindre irriterende, aktiv form av vitamin C, det øker
kollagenproduksjonen, hjelper til med å lysne og jevne ut hudtonen, og gir
antioksidantbeskyttelse.
Aloe Barbadensis-bladekstrakt - Et anti-inflammatorisk middel, det inneholder vitamin A, B, C
og E, som til sammen bidrar med hudpleiefordeler, inkludert antioksidantbeskyttelse,
fuktighetsgivende og hudberoligende egenskaper.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Pure Hydration Rejuvenating Night Cream
(50ml)

Beskrivelse
“Foryng huden mens du sover!” 
Pure Hydration Rejuvenating Night Cream benytter et innovativt ingredienskompleks for hydrering
med antioksidanter og et stabilt vitamin C for å gi huden vitalitet om natten. Hjelper huden til å
fremstå glattere og reduserer synligheten av fine linjer og rynker. Den gir også en lysere og
jevnere hudtone og et generelt mer ungdommelig utseende.

Ingredienser: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Propanediol, Dicaprylyl Ether, BisDiglyceryl Polyacyladipate-2, Glycerin,
Cetyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Acrylates Copolymer, Phenoxyethanol, PEG-100
Stearate, Dimethicone, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Lecithin, Polyacrylate-13, Galactoarabinan, Tocopheryl Acetate, Parfum
(Fragrance), Poria Cocos Extract, Allantoin, Polyisobutene, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Benzyl
Alcohol, Sodium Phytate, Polysorbate 20, Linalool, Sorbitan Isostearate, Aphanothece Sacrum Polysaccharide, Potassium Sorbate,
Maltodextrin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Limonene, Alcohol.
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Anti-Aging - Night Time

Slik gjør du - kveld:
Påføres på kvelden etter rens med NASSIFMD Rens og/eller Detox Pads og avslutt med
Hydro-Screen

Hudtype -Irritert, rødhet,
rynker og mer moden hud.



Dr. Nassif’s 4 x Antioxidant Complex – En proprietær blanding som inkluderer vitamin C, A, E
og F og tilfører antioksidanter til huden for å bekjempe frie radikaler.
Vitamin C – En antioksidant som beskytter mot skader fra frie radikaler, jevner ut hudtonen og
fremmer kollagenproduksjonen.
Vitamin A – Navnet på en gruppe retinoider (Retinol, Retinal eller Retinaldehyd og Retinoic
Acid) som øker hudcelleomsetningen, stimulerer kollagenproduksjonen og har
antiinflammatoriske egenskaper.
Vitamin E – En antioksidant som beskytter hudbarrieren, bidrar til å øke og beholde hudens
fuktighetsnivå og redusere betennelse.
Vitamin F – Betraktet som en omega-6 essensiell fettsyre, er den høy i antioksidanter. Den
fukter/hydrerer, reduserer betennelse, beskytter huden mot UV-stråler og hjelper til med å
blokkere irriterende stoffer.
Prodizia™ – Dette naturlig avledede komplekset fra Persian Silk Tree Bark gir en synlig
reduksjon i tegn på tretthet, mørke ringer, hevelser under øynene og matt hud. Det hjelper med
å regulere melatoninnivået og reparere hudceller.
Melatonin – En kraftig antioksidant som hjelper til med å beskytte kollagen og forhindre
oksidativ skade.
Aesthigel – Oppnådd fra røde alger, den fukter huden dypt, fra overflaten og ned til
basallagene, gjennom sine vannbindende egenskaper. Raskere og mer effektiv enn
hyaluronsyre for å fukte huden.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Nightly Restorative m/4 x Antioksidant - serum
(30 & 60ml)

Beskrivelse
“Våkn opp til en uthvilt hud med ny glød!” 
NASSIFMD sin egenutviklet blanding av antioksidanter og andre viktige ingredienser vil fungere
mens du sover, for å redusere utseendet på mørke ringer. Den vil bidra til å gi huden en lysere og
jevnere hudtone, generell fuktighet, glatte og gjenopprette utseendet på sliten hud!
Den lette, oljefrie blanding absorberes raskt for å gi øyeblikkelig og langvarig fuktighet i huden.
Huden ser mer levende ut med et uthvilt, forynget utseende.

Ingredienser: Aqua (Water), Caprylyl Methicone, Dicaprylyl Ether, Hydrogenated Lecithin, Albizia Julibrissin Bark Extract, Behenyl
Alcohol, Glycerin, Phenoxyethanol, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Polysorbate 20, Xanthan Gum, Sclerotium Gum, Lysolecithin, Parfum
(Fragrance), Ethylhexylglycerin, Bakuchiol, Pullulan, Stearyl Glycyrrhetinate, Tocopheryl Acetate, PEG-20 Glyceryl Laurate, Sodium
Phytate, Citric Acid, Silica, Sodium Hyaluronate, Melatonin, Sodium Carrageenan, Sodium Benzoate, Retinyl Palmitate, Linoleic Acid,
Tocopherol, Benzyl Salicylate, Amyl Cinnamal, Citronellol, Linalool, Alcohol, Sea Salt, Caprylic/Capric Triglyceride, Diethylhexyl
Syringylidenemalonate

side 6

Anti-Aging - Night Time

Slik gjør du - kveld:
Påfør på ren, tørr hud i
ansiktet, området under
øynene og på halsen hver
kveld. Følg opp med Hydro-
Screen® eller din nattkrem.
Bruk som ditt nattlige serum.

Hudtype - Fine linjer,
rynker og mer moden hud.



AcquaCell™ – Et naturlig kompleks av vannmelon-, eple- og linseekstrakter som gir 24-timers
fuktighet, lindrer tørr hud og forbedrer forekomsten av fine linjer og rynker.
InuMax Advanced Retinol – Dette kraftige vitamin A-derivatet er mildere mot huden på grunn
av dets liposom-type leveringssystem. Det reduserer hyperpigmentering og forekomsten av
solflekker, bidrar til å øke kollagenproduksjonen, forbedrer hudtekstur og minimerer
forekomsten av fine linjer og rynker.
Elasta-derm C Complex - Et antioksidant og aldersbestridende kompleks. Bidrar til å regulere
døgnrytmer, minimere forekomsten av rynker, lysere og jevne hudtonen og bekjempe skader
fra frie radikaler.
Aquaxyl™ - Et kompleks av naturlige, planteavledede fuktighetsbevarende midler, det
fungerer som et anti-dehydreringsskjold. Fremmer sirkulasjonen og forbedrer
hudbarrierefunksjonen for varig hydrering og mykere, jevnere hud.
Etylaskorbinsyre - En stabil form for vitamin C, den gir antioksidantbeskyttelse, bidrar til å
forbedre utseendet til fine linjer og rynker, jevne ut og lysne hudtonen, forbedre hudens fasthet
og forbedre den generelle hudtonen og tekstur.
Hyaluronsyre - Et naturlig forekommende molekyl som kan holde 1000 ganger sin vekt i vann,
det gir fuktighet, forbedrer hudens tekstur og elastisitet, og minimerer forekomsten av fine
linjer og rynker.
Allantoin - Ekstrahert fra roten til vallørplanten, beroliger og beskytter den med evnen til å
helbrede og stimulere ny vevsvekst.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Night Therapy Serum m/Elasta-Derm C & Retinol
(30 & 50ml)
Beskrivelse
"Vi tar betydningen av Beauty Sleep til et helt nytt nivå!" 
En Anti-Aging blanding som fungerer effektivt når du sover. Det er et konsentrert serum formulert
med fruktekstrakter inkludert vannmelonskall og retinol med innkapslet leveringssystem som gir
mer effekt og er mindre irriterende for huden; reduserer synlig ujevn hudtone, fine linjer og rynker,
og forbedrer fasthet og elastisitet, noe som gir huden et mer ungdommelig utseende.

Ingredienser: Aqua (Water), Glycerin, Butylene Glycol, Dimethicone, Caprylyl Methicone, Sorbitol, Isostearyl Alcohol, Butylene Glycol
Cocoate, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Dimethiconol, Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Lens
Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Panthenol, Ectoin, Retinol, Sodium Hyaluronate, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol,
Caprylic/Capric Triglyceride, Dipotassium Glycyrrhizate, Tocopheryl Acetate, Allantoin, Polysorbate 80, Polysorbate 20,
Isohexadecane, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,
Triethanolamine, Ethylcellulose, Disodium EDTA, Sorbitan Oleate, Dihydroxy Methylchromone, Inulin Lauryl Carbamate, Sodium
Lactate, Behentrimonium Chloride, Sodium PCA, Sucrose Laurate, BHT, Isopropyl Alcohol, BHA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Parfum (Fragrance), Linalool, Limonene, Geraniol.
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Anti-Aging - Night Time

Slik gjør du - kveld:
Påføres på ren hud
etter bruk av NASSIFMD
Rens.  Bruk deretter vår
bestselger Hydro-
Screen® for best anti-
aging resultat. Hudtype - Fine

linjer, rynker og
mer moden hud.



Dr. Nassif anbefaler å bruke sitt Nightly Restorative 4X Antioxidant Serum (selges separat) som
tilfører en hydrering lag og antioksidanter på huden før du påfører stripsene
3HA - Inneholder 3 forskjellige molekylvekter hyaluronsyrer. Den laveste vekten HA absorberes
lett på lavere lag av epidermis for å bidra til å optimalisere hydrering, mens den høyeste
vekten HA er kjent for å holde 1000 ganger sin vekt i vann. Den trekker fuktighet fra luften og
leverer den til huden for kontinuerlig fuktighet.
Bakuchiol - En naturlig antioksidant og hudgjenopprettende ingrediens som finnes i planten
Psoralea corylifolia; det er mildere alternativ til retinol. Dens beroligende og utjevnende
egenskaper bidrar til å redusere utseendet til fine linjer og rynker, øke kollagenproduksjon,
forbedre hudtekstur og jevn hudtone.
Propandiol - Forbedrer absorpsjon av ingredienser. Fukter, mykgjør og jevner ut huden.
Beskytter mot vanntap.
Acetyl Hexapeptide-8 - Et aminopeptid som bidrar til å redusere forekomsten av fine linjer og
rynker. Ved bruk til ansikt og hals hjelper det å slappe av ansiktsmusklene midlertidig, slik at
huden slapper av og flater ut.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - 3HA Micro-Needle Strips  
(12 stk.)
Beskrivelse
Disse avanserte stripsene er innebygd med små "mikronåler" og 3 molekylvekt hyaluronsyrer,
Bakuchiol og peptider som absorberes direkte i ansiktsrynker.
3HA-stripsene er designet for å passe på overleppe, kråketær eller andre områder i ansiktet.
Resultatet er at rynkene ser mykere ut og huden virker hydrert og mer smidig.
Det anbefales å påføre stripsene etter Dr. Nassif's Nightly Restorative 4X Antioxidant Serum
(selges separat) som tilfører en fuktighetsboost og antioksidanter.

Ingredienser:Sodium Hyaluronate, Trehalose, Propanediol, Caprylyl Glycol, Bakuchiol, Madecassoside, Ethylhexylglycerin, Acetyl
Hexapeptide-8.
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Anti-Aging - Night Time

Slik gjør du - kveld:
Rens huden med NASSIFMD rens og tørk grundig. Masser Nightly Restorative Serum (eller serum
etter eget valg) på huden, inkludert der du planlegger å påføre 3HA Strips. Fjern forsiktig begge
beskyttelsesfilmene fra hver strips (hvit og gjennomsiktig). Plasser 3HA-stripsen med den grove
mikronålsiden ned til det aktuelle området (under øynene, kråketær, nese mot munn, osv.). Trykk
forsiktig ned for å hjelpe HA-ene å absorbere inn i huden. La være på i 2 timer eller mer; eller
bruk mens du sover for å sikre at alle aktive ingredienser absorberes. Fjern stripsene og fortsett
med din vanlige hudpleierutiner. Foreslått bruk: Påfør strips 2 x ukentlig de første 2 ukene, deretter
1 x ukentlig deretter for vedlikehold.

Hudtype - Fine
linjer,kråketær.



Offisiell distributør i Norge:
DaGa Estetisk
Søndersrødveien 6-Søndersrød
3295 Helgeroa
e-post: info@dagaestetisk.no
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