
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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Rense Pads



Allantoin, Elasta-Derm C Complex, Glycolic Acid, Lactic Acid, Salicylic Acid, Syntenol A,
*Sytenol® A gjør den samme reverserende jobben i huden vår slik som retinol, men uten
de negative sidene som sensitivitet, rødhet og flassing. Den kan brukes om sommeren
og den kan brukes på sensitiv hud.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Supersize Detox Pads for Face & Body 
(60 stk. )

Beskrivelse
"Effektive Detox Rensepads med Salisylsyre + Elasta-Derm og Synetol A for ansikt og
kropp" 
Ekstra store NASSIFMD Detox Pads for ansikt og kropp, brukes i de daglig hudpleierutinene
morgen og kveld. NASSIFMD sin egen cocktail blanding av fruktekstrakter, eksfolierer
forsiktig, tørker bort giftstoffer, reduserer kviser, reduserer synlig porestørrelse og gir en
jevnere hudtone over tid. Antioksidant, antiinflammatorisk, antibakteriell og soppdrepende
egenskaper. Alkoholfri, stripper ikke huden for fukt, men beskytter hudens fuktighet.

Ingredienser: Aqua (Water), Butylene Glycol, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Methyl Gluceth-20, Salicylic Acid,
Phenoxyethanol, Pentylene Glycol, PPG-5-Ceteth-20, Glycolic Acid, Lactic Acid, Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Ectoin, 3-O-Ethyl
Ascorbic Acid, Sorbitol, Dihydroxy Methylchromone, Bakuchiol, Polysorbate 20, Sodium PCA, Allantoin, Potassium Sorbate, Sodium
Hydroxide, Parfum (Fragrance), Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sodium Chloride, Sodium Carbonate,

side 3

Rense- Pads

Slik gjør du - morgen & kveld:
Tørk forsiktig med en pad om morgenen og kvelden for å forbedre hudens hudtekstur og hudtone.
Ikke skyll av. Unngå øvre og nedre øyelokk. En kriblende følelse kan oppstå. Dette er normalt.

Hudtype - Alle



Dr. Nassif - Supersize Detox Pads for Face & Body 
(60 stk. )

Beskrivelse
"Effektive Detox Rensepads med Salisylsyre + Elasta-Derm og Synetol A for ansikt og kropp" 
Ekstra store NASSIFMD Detox Pads for ansikt og kropp, brukes i de daglig hudpleierutinene morgen
og kveld. NASSIFMD sin egen cocktail blanding av fruktekstrakter, eksfolierer forsiktig, tørker bort
giftstoffer, reduserer kviser, reduserer synlig porestørrelse og gir en jevnere hudtone over tid.
Antioksidant, antiinflammatorisk, antibakteriell og soppdrepende egenskaper. Alkoholfri, stripper
ikke huden for fukt, men beskytter hudens fuktighet.

Ingredienser: Aqua (Water), Butylene Glycol, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Methyl Gluceth-20, Salicylic Acid,
Phenoxyethanol, Pentylene Glycol, PPG-5-Ceteth-20, Glycolic Acid, Lactic Acid, Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Ectoin, 3-O-Ethyl
Ascorbic Acid, Sorbitol, Dihydroxy Methylchromone, Bakuchiol, Polysorbate 20, Sodium PCA, Allantoin, Potassium Sorbate, Sodium
Hydroxide, Parfum (Fragrance), Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sodium Chloride, Sodium Carbonate,

side 4

Rense- Pads

Slik gjør du - morgen &
kveld:
Tørk forsiktig med en pad om
morgenen og kvelden for å
forbedre hudens hudtekstur
og hudtone. Ikke skyll av.
Unngå øvre og nedre
øyelokk. En kriblende følelse
kan oppstå. Dette er normalt.

Hudtype - Alle

Elasta-derm C – 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.
Bakuchiol - En naturlig antioksidant og hudgjenopprettende ingrediens, det er et mildere
alternativ til retinol. Dens beroligende og utjevnende egenskaper bidrar til å redusere
utseendet til fine linjer og rynker, øke kollagenproduksjonen, forbedre hudteksturen og jevne ut
hudtonen.
Salisylsyre - Et medlem av beta-hydroksysyrefamilien, brukes til å eksfoliere døde hudceller,
behandle akne-utbrudd, redusere betennelse og forbedre den generelle hudteksturen.
Glykolsyre - En naturlig forekommende alfa-hydroksysyre (AHA), den virker for å eksfoliere
pore-tilstoppende, døde hudceller som sitter på hudoverflaten og hjelper til med å
reteksturere, lysne og friske opp glansløs hud.
Melkesyre - En naturlig forekommende alfahydroksysyre produsert ved gjæring av melk, den
fukter, eksfolierer skånsomt, reduserer forekomsten av fine linjer og rynker og forbedrer den
generelle hudtonen og tekstur.
Witch Hazel Extract - En hudbalsam kjent for sine anti-irriterende, astringerende, hudrensende,
mykgjørende og beroligende egenskaper.
Ektoin - Et naturlig forekommende molekyl i Extremolyte-familien, hjelper det med å beskytte
hudceller mot miljø- og UV-skader. Reduserer betennelse, forbedrer hudbarrierefunksjonen og
opprettholder balansert hydrering.

Nøkkel Ingredienser



Elasta-derm C – 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.
Bakuchiol - En naturlig antioksidant og hudgjenopprettende ingrediens, det er et mildere
alternativ til retinol. Dens beroligende og utjevnende egenskaper bidrar til å redusere
utseendet til fine linjer og rynker, øke kollagenproduksjonen, forbedre hudteksturen og jevne ut
hudtonen.
Salisylsyre - Et medlem av beta-hydroksysyrefamilien, brukes til å eksfoliere døde hudceller,
behandle akne-utbrudd, redusere betennelse og forbedre den generelle hudteksturen.
Glykolsyre - En naturlig forekommende alfa-hydroksysyre (AHA), den virker for å eksfoliere
pore-tilstoppende, døde hudceller som sitter på hudoverflaten og hjelper til med å
reteksturere, lysne og friske opp glansløs hud.
Melkesyre - En naturlig forekommende alfahydroksysyre produsert ved gjæring av melk, den
fukter, eksfolierer skånsomt, reduserer forekomsten av fine linjer og rynker og forbedrer den
generelle hudtonen og tekstur.
Witch Hazel Extract - En hudbalsam kjent for sine anti-irriterende, astringerende, hudrensende,
mykgjørende og beroligende egenskaper.
Ektoin - Et naturlig forekommende molekyl i Extremolyte-familien, hjelper det med å beskytte
hudceller mot miljø- og UV-skader. Reduserer betennelse, forbedrer hudbarrierefunksjonen og
opprettholder balansert hydrering.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Complexion Perfecting Detoxification Pads
(30 & 60 stk. )

Beskrivelse
"Effektive Detox Rensepads med Salisylsyre + Elasta-Derm og Synetol A for ansikt og kropp" 
Ekstra store NASSIFMD Detox Pads for ansikt og kropp, brukes i de daglig hudpleierutinene morgen
og kveld. NASSIFMD sin egen cocktail blanding av fruktekstrakter, eksfolierer forsiktig, tørker bort
giftstoffer, reduserer kviser, reduserer synlig porestørrelse og gir en jevnere hudtone over tid.
Antioksidant, antiinflammatorisk, antibakteriell og soppdrepende egenskaper. Alkoholfri, stripper
ikke huden for fukt, men beskytter hudens fuktighet.

Ingredienser: Aqua (Water), Butylene Glycol, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Methyl Gluceth-20, Salicylic Acid,
Phenoxyethanol, Pentylene Glycol, PPG-5-Ceteth-20, Glycolic Acid, Lactic Acid, Salix Nigra (Willow) Bark Extract, Ectoin, 3-O-Ethyl
Ascorbic Acid, Sorbitol, Dihydroxy Methylchromone, Bakuchiol, Polysorbate 20, Sodium PCA, Allantoin, Potassium Sorbate, Sodium
Hydroxide, Parfum (Fragrance), Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Sodium Chloride, Sodium Carbonate,

side 5

Rense- Pads

Slik gjør du - morgen &
kveld:
Tørk forsiktig med en pad om
morgenen og kvelden for å
forbedre hudens hudtekstur
og hudtone. Ikke skyll av.
Unngå øvre og nedre
øyelokk. En kriblende følelse
kan oppstå. Dette er normalt. Hudtype - Alle



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