
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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Dr. Nassif - Pure Hydration Ansikt Rens -
Antioksidant med Matcha Grønn Te
(60, 180 & 720ml)

Camellia Sinensis Leaf Extract (Matcha Tea) - En antioksidantrik botanisk ingrediens fra
grønn te, den reduserer betennelse og rødhet, eliminerer død hud, smuss, bakterier og
forurensninger på hudens overflate, og bidrar til å redusere hevelser.
Cocamidopropyl Betaine - Et mildt rengjøringsmiddel og skånsom overflateaktivt middel
avledet fra raffinert kokosnøttolje med lett skummende egenskaper og en sterk
vannbindende egenskap for å sikre hudens fuktighet.
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.
Ideell for bruk med mange forskjellige rensebørster eller enheter.
Kan også brukes i badekar og dusj.
Også ypperlig for hendene da den renser grundig uten å tørke.

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du - morgen & kveld:
Påføres på fuktig hud. Masser forsiktig på ansikt og hals med
sirkulære bevegelser. Skyll godt med kroppstemperert vann.

Ingredienser: Aqua (Water), Lauryl Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Lauroyl Sarcosinate, PPG-2 Hydroxyethyl
Coco/Isostearamide, Glycerin, Methyl Gluceth-20, Phenoxyethanol, Glycol Distearate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric
Acid, Squalane, Parfum, Polyquaternium-10, Ethylhexylglycerin, Linalool, Disodium EDTA, Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA,
Camellia Sinensis Leaf Extract.
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Beskrivelse
" Renser, Beroliger og Hydrerer !" 
Vår Pure Hydration Gentle Cleanser, er beriket med pH-balansert Matcha Grønn Te,
antioksidant-rik botanisk ingrediens som virker antiinflammatorisk for å berolige huden.
Inneholder C-vitamin - antioksidanten som hjelper til å bekjempe frie radikaler.
Etterlater huden fuktig og ungdommelig. Antibakteriell og Antimikrobiell
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Dr. Nassif - Dawn to Dusk Eksfolierende Rens
(60ml & 120ml)

Beskrivelse
" En mild og skånsom rens for morgen & kveld med rens og eksfolierende virkning!" 
En rens med dobbel virkning, renser og eksfolierer og skånsom nok til å bruke morgen og
kveld. Kombinasjonen av fytinsyre med eksfolierende partikler fra frøene fra den
bærekraftige, ecuadorianske elfenbenspalmen, vil skånsomt rense urenhetene uten å tørke
og strippe huden for fuktighet.

Phytelephas Aequatorialis frøpulver - En skånsom, naturlig hudeksfoliering laget av de
malte frøene fra den ecuadorianske elfenbenspalmen, det er en naturlig og bærekraftig
ingrediens med utmerkede eksfolierende egenskaper.
Fytinsyre - Dette planteekstraktet, en mildere form for AHA, gir effektiv peeling og lysende
hudeffekter samt antioksidantegenskaper for å beskytte huden.
Lauramidopropyl Betaine - Et mildt, skummende rengjøringsmiddel som skånsomt fjerner
smuss og rusk fra huden, og etterlater den myk og oppfrisket.
Jojoba Ester - Avledet fra jojobaolje, gir den mykgjørende, mykgjørende og pleiende
egenskaper i tillegg til skånsom peeling.
Skånsom nok til daglig bruk, både morgen og kveld, for hele familien!

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du - morgen & kveld:
Påføres på fuktig hud. Masser forsiktig på ansikt med sirkulære bevegelser til
rensen skummer. Skyll godt med kroppstemperert vann.

Ingredienser:
Water/Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Lauramidopropyl Betaine, Glycerin, Phytelephas Aequatorialis Seed Powder,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Jojoba Ester, Phenoxyethanol, Polysorbate 80, Potassium Hydroxide,
Ethylhexylglycerin, Panthenol, Parfum/Fragrance, Xanthan Gum, Lactobacillus/Punica Granatum Ferment Extract, Phytic Acid,
Allantoin, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate.
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Dr. Nassif - Skin Perfection Dual Action Body
Scrub- Rens
(177ml)

Beskrivelse
“Kroppen vår trenger rens og eksfoliering også!” 
NASSIF sin Dual Action Body Scrub kombinerer fordelene med glykolsyre og frø fra det
økologisk ecuadorianske elfenbenspalmetreet (Phytelephas Aequatoralis) fra bærekraftig
regnskog. En perfekt kombinasjon som hjelper til med å eksfoliere døde hudceller og få frem de
friske og nye hudcellene, slik at huden blir sunn og frisk med ny glød og ungdommelig utseende.

Glykolsyre - En naturlig forekommende alfa-hydroksysyre (AHA), den virker for å eksfoliere
tilstoppede porer, døde hudceller som sitter på hudoverflaten og hjelper til med å
reteksturere, lysne og friske opp glansløs hud.
Phytelephas Aequatorialis frøpulver - En skånsom, naturlig hudeksfoliering laget av de malte
frøene fra den ecuadorianske elfenbenspalmen, det er en naturlig og bærekraftig
ingrediens med utmerkede eksfolierende egenskaper.
Luremin® – Inneholder et kraftig anti-rynkemiddel som finnes i medisinplanter, det er et
effektivt og skånsomt anti-aging alternativ til retinol. Det har vist seg å ha anti-aging og
hudkondisjonerende fordeler uten irritasjon.
Ektoin - Et naturlig forekommende molekyl i Extremolyte-familien, hjelper med å beskytte
hudceller mot miljø- og UV-skader. Reduserer betennelse, forbedrer hudbarrierefunksjonen
og opprettholder balansert hydrering for myk og glatt hud.

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du - morgen & kveld:
Påføres på fuktig hud. Påfør en sjenerøs mengde og masser forsiktig inn for å rense og
eksfoliere huden ved hjelp av sirkulære bevegelser. Skyll godt med kroppstemperert vann.
Bruk deretter Dr. Nassif’s Hydroscreen Souffle/Serum eller Crepe Inhibitor (selges separat)
eller din favorittfuktighetskrem!

Ingredienser:
Water/Aqua, Disodium Cocoamphodiacetate, Lauramidopropyl Betaine, Glycerin, Phytelephas Aequatorialis Seed Powder,
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Jojoba Ester, Phenoxyethanol, Polysorbate 80, Potassium Hydroxide,
Ethylhexylglycerin, Panthenol, Parfum/Fragrance, Xanthan Gum, Lactobacillus/Punica Granatum Ferment Extract, Phytic Acid,
Allantoin, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate.
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Offisiell distributør i Norge:
DaGa Estetisk
Søndersrødveien 6-Søndersrød
3295 Helgeroa
e-post: info@dagaestetisk.no
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