
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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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
lysne og jevne ut hudtonen.
Vin-Uplift - Et kompleks laget av sveitsisk isvin; den er rik på polyfenoler som gir
antioksidantbeskyttelse. Dens hudstrammende egenskaper sletter synlige fine linjer på bare
minutter, samtidig som den gir fuktighet som varer hele dagen for et jevnt og forfrisket
utseende.
Vitamin C - (3-O-etylaskorbinsyre) er en stabil form for vitamin C som bidrar til å jevne ut og
lysne hudtonen, forbedre utseendet til fine linjer og rynker, øke hudens fasthet og forbedre
hudtonen og tekstur.
Squalane - Et mykgjørende middel avledet fra plantesukker; den har høy affinitet til hudceller
på grunn av sin hudidentiske struktur. Den forhindrer tap av fuktighet, reduserer betennelse og
hjelper til med å gjenopprette hudens smidighet og fleksibilitet.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Peri-Oribital Øye Complex m/Elasta Derm C 
& AHAś
(30 & 50ml)

Beskrivelse
“Kråketær og fine linjer i øyeområdet? ” 
Denne egenutviklede blandingen infundert med vitamin C og antioksidantrik Sveitsisk Ice Wine, er
en øye-skjønnhetsbehandling som er utviklet for å minimere de synlige tegn på aldrende hud
rundt øyeområdet. Denne avanserte formelen reduserer utseendet på kråketær på få minutter,
noe som resulterer i midlertidig glattere, lysere og fastere hud.

Ingredienser: Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Isostearyl Isostearate, Cetearyl Alcohol, Cetyl Esters, Glycereth-26,
Sorbitol, Magnesium Aluminum Silicate, Ceteareth-20, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Silica, Squalane, 3-O-Ethyl Ascorbic
Acid, Saccharide Isomerate, Sodium Hyaluronate, Caesalpinia Spinosa Gum, Ectoin, Maltodextrin, Wine, Isopropyl Titanium
Triisostearate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Panthenol,
Sodium Hydroxide, Dihydroxy Methylchromone, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, t-Butyl Alcohol, Tin Oxide, Sodium Carbonate,
Sodium Chloride, Mica, Titanium Dioxide.
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Øye

Slik gjør du - morgen & kveld:
Påfør forsiktig en liten mengde med fingertuppene under og rundt øyeområdet morgen og kveld.

Hudtype - Fine linjer, rynker
og mer moden hud.



Eyeseryl® Solution B - Et tetrapeptid som reduserer hevelser og mørke ringer i
øyeområdet, fukter huden og forbedrer hudens elastisitet.
Liftonin® -Xpress - Et polymerkompleks som forbedrer utseendet til fine linjer og rynker
og gir en umiddelbar og langvarig oppstrammende effekt i øyeområdet.
Pinoxide® – Et potent molekyl som hjelper til med å stimulere og opprettholde høye
kollagennivåer i hudlagene. Klinisk bevist å øke hudens mikrosirkulasjon og bidra til å
redusere forekomsten av mørke ringer og kapillærer under øynene.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Anti-Aging Under-Øye Smoother - serum
(15 ml)

Beskrivelse
“Slitne øyne? Prøv denne!” 
Denne avanserte blandingen er infundert med peptider som reduserer oppblåste
øyeposer, øke kollagenproduksjonen, forbedre elastisiteten og øke hudens fuktighet. Vil
bidra til å forbedre utseendet på mørke ringer, kapillærer, hevelser og hudfarge i det
plagsomme og følsomme området under øynene.
En flott under øyeprimer også!

Ingredienser: Aqua (Water), Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Butylene Glycol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer,
Hydroxypropyl Methylcellulose, Polymethylsilsesquioxane, PPG-12/SMDI Copolymer, PEG-10 Dimethicone, Pullulan, Sodium Chloride,
Propanediol, Phenoxyethanol, Acetyl Tetrapeptide-5, Disteardimonium Hectorite, Porphyridium Cruentum Extract, Pinanediol,
Camphanediol, Caffeine, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Allantoin, Glycerin, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract,
Camellia Oleifera Leaf Extract, Disodium EDTA, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Sodium Hydroxide, Saccharide
Isomerate, Ethylhexyl Palmitate, Trihydroxystearin, Sodium Hyaluronate, Glucomannan, Tocopherol, Sodium Carbonate, Sodium
Sulfate, CI 16035 (Red 40), CI 42090 (Blue 1).
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Offisiell distributør i Norge:
DaGa Estetisk
Søndersrødveien 6-Søndersrød
3295 Helgeroa
e-post: info@dagaestetisk.no
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