
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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Umiddelbar virkning



Glycoin®- Et naturlig, anti-aging aktivt ingrediens fra marine blågrønne alger, den nærer og
revitaliserer "trege" hudceller, øker hydrering og forbedrer hudens elastisitet.
Biopolymer® SA-N PF - Et polymerkompleks som fysisk løfter rynker for å jevne ut hudens
utseende samtidig som det er fuktighetsgivende.
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 for myk og glatt hud.
Hyaluronsyre - Gir maksimal fuktighet for å forbedre hudens glatthet, elastisitet og vitalitet.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Quickfix Wrinkle Reducing Serum, Fine linjer,
Rynker og Øye - serum
(15m )

Beskrivelse
“Ser du trøtt ut eller mindre ungdommelig ut !” 
Dette ikke-irriterende, egen utviklede ph-balanserte ingrediens-komplekset fra Dr. Nassif vil
stramme huden raskt og midlertidig, og redusere utseendet på linjer, rynker og kråkeføtter samtidig
som det gir huden fuktighet.
Ferskenfarget formel hjelper til med å lyse utseendet på huden - spesielt under øyet.

Ingredienser: Aqua (Water), Lithium Magnesium Sodium Silicate, Polyurethane-62, Phenoxyethanol, Ectoin, Glyceryl Glucoside,
Tetrasodium Pyrophosphate, Sodium Potassium Aluminum Silicate, Acrylates Copolymer, Sodium Polystyrene Sulfonate, Sodium
Hyaluronate, Mica, CI 77891, Trideceth-6, Silica, CI 77491, Citric Acid, Disodium EDTA. 
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Umiddelbar virkning

Slik gjør du - morgen & kveld:
Påføres på ren hud etter rens Dr. Nassif Rens - Påfør et tynt lag på utsatte områder.
Kan brukes under eller over sminke.

Hudtype - Alle, moden hud



Liftonin-Xpress - Et polymerkompleks som forbedrer utseendet til fine linjer og rynker og gir en
umiddelbar
og langvarig oppstrammende effekt i øyeområdet.
Neodermyl® - Et kompleks som reaktiverer kollagen- og elastinsyntesen for å forbedre hudens
fasthet og redusere
utseende av dype rynker.
Silikatkompleks – Et mineralkompleks som strammer opp og jevner ut hudens utseende.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Instant Up-Lift Masque - Skin Tightener &
Smoother - krem
(95m )

Beskrivelse
“Trenger du en øyeblikkelig og midlertidig ansiktsløftning?” 
En hudstrammende behandling for ansikt og hals som gir øyeblikkelige og langsiktige resultater. I
løpet av få minutter vil huden din se og føles strammere og fastere. Huden din får en jevnere tekstur
og reduserer utseendet på fine linjer og rynker for et mer ungdommelig utseende. Gjør huden
perfekt for glatt og feilfri påføring av sminke.

Ingredienser: Water/Aqua, Sodium Silicate, Magnesium Aluminum Silicate, Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, Phenoxyethanol,
Glycerin, Caffeine, Macrocystis Pyrifera (Kelp) Extract, Methylglucoside Phosphate, Copper Lysinate/Prolinate, Hydroxypropyl
Methylcellulose, Pullulan, Porphyridium Cruentum Extract, Disodium EDTA. 

side 4

Umiddelbar virkning

Rist godt før påføring.
Påføres på ren og tørr hud
Påfør et tynt lag på ansikt, hals og hender etter behov.
Prøv å holde deg uten uttrykk i ansiktet, mens masken setter seg, omtrent 3-4
minutter.
Skyll godt med kalt vann flere 3-4 ganger.
Tapp på huden med en våt fingertupp for å fjerne eventuelle synlige overflødige
rester på huden.
Klapp forsiktig (ikke gni) huden din tørr.
Fortsett deretter med dine daglige hudpleierutiner.

Slik gjør du:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Hudtype - Alle, slapp,
moden hud



AHA/BHA, Retinol & Willow Bark - En kraftig blanding utviklet for å midlertidig stramme og
løfte huden, umiddelbart slik at den ser jevnere og yngre ut.
AHA (Alpha Hydroxy Acid) og BHA (Beta Hydroxy Acid) er vannløselige syrer laget av
sukkerholdige frukter. Både AHA og BHA eksfolierer huden. AHA er effektivt for å behandle
problemer med hudpigmentering. BHA kan komme dypere inn i porene for å fjerne døde
hudceller og overflødig talg.
Retinol – Kjent som vitamin A, det er en hudgjenopprettende, rynkeutjevnende,
oppstrammende ingrediens og en antioksidant, som lar den forbedre en rekke hudproblemer
knyttet til synlige aldringstegn.
Willow Bark Extract - Inneholder salicin, som salisylsyre er avledet fra, den har anti-
inflammatoriske og antibakterielle egenskaper; forfiner porene, bidrar til å redusere akne og
overflødig olje, og gir skånsom peeling.
Dr. Nassifs NSP TechnologyTM - Et proprietært kompleks av Niacinamid, Silymarin (Milk Thistle)
og Fosfatidylkolin.
Niacinamid - Et derivat av vitamin B3, dets antiinflammatoriske egenskaper hjelper til med å
lindre urenheter og hudirritasjoner; bidrar til å øke hudens metabolisme for å minimere fine
linjer og rynker, redusere hyperpigmentering og bekjempe frie radikaler.
Silymarin (Milk Thistle) - Ekstrahert fra fruktene av Milk Thistle, det er en potent antioksidant
som reduserer betennelse og fotoskader i huden etter UV-eksponering.
Phosphatidylcholine - En aktiv ingrediens i Lecitin, det er kjent som et eksepsjonelt godt
vannbindende middel og hjelper til med å penetrere andre ingredienser inn i huden.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Quickfix Face & Neck Lift Peel Off Masque (113g)

Beskrivelse
“Trenger du en øyeblikkelig og midlertidig ansiktsløftning?” 
En hudstrammende behandling for ansikt og hals som gir øyeblikkelige og langsiktige resultater. I
løpet av få minutter vil huden din se og føles strammere og fastere. Huden din får en jevnere tekstur
og reduserer utseendet på fine linjer og rynker for et mer ungdommelig utseende. Gjør huden
perfekt for glatt og feilfri påføring av sminke.

Ingredienser: Aqua (Purified Water), Purified Water, Polyvinyl Alcohol, Propylene Glycol, PEG-75, Ethoxydiglycol, Phosphatidylcholine,
Silybum Marianum Fruit Extract, Niacinamide, Retinol, Glycolic Acid, Lactic Acid, Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract,
Salix Alba (Willow) Bark Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Glycerin, PPG-12-PEG-50
Lanolin, Polysorbate 20, Phenoxyethanol, Disodium EDTA. side 5

Umiddelbar virkning

Slik gjør du:
Rengjør huden grundig med varmt vann og NASSIFMD ansiktsrens for å fjerne
sminke, smuss og olje. Ikke bruk fuktighetskrem. Bruk fingertuppene til å påføre

Hudtype - Alle, slapp,
moden og aldrende hud

masken i en tynt og jevnt lag i ansiktet.
Unngå øyeområdet.
La masken tørke helt (30 til 40 minutter)
uten uttrykk i ansiktet.
Når den er tørr, fjern den ved å løfte
kantene og trekke den av
i seksjoner. Hvis det gjenstår et stykke
av masken, fjern den med en våt
vaskeklut.



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