
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

Hudtype - Alle



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

Dr. Nassif - Skin Care



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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Fuktighetsgivende



Hyaluronic Filling Spheres™ - En dehydrert form for hyaluronsyre som sveller av fuktighet når
den påføres. Bidrar til å gi intens fuktighet, forbedre utseendet til dypere linjer og rynker,
forbedre hudens fasthet og elastisitet, og tilføre volum til ansikts-konturene.
Ceramide NP - En naturlig forekommende, lang kjede av lipider (fett) som er
hovedkomponenter i hudens ytre lag, støtter fornyelsen av hudens naturlige beskyttende lag
og danner en effektiv barriere mot fuktighetstap.
Retinol – Vanligvis 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.
Sytenol® A - En naturlig antioksidant og hudgjenopprettende ingrediens som finnes i babchi-
planten; 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 få en jevnere hudtonen.
Retinol Molecular Film Fluid - En veldig tynn film som inneholder stabilisert Retinol (Vitamin A)
og Tocopherol (Vitamin E) for å forbedre dens tilførsel og absorpsjon i huden. Bidrar til å
minimere transepidermalt fuktighetstap og gir en myk og behagelig følelse til huden.
Lipochroman® - Et syntetisk molekyl som har en lignende struktur som vitamin E, det fungerer
som en superpotent antioksidant for å forhindre skade på hudceller og vev som utløser
aldring av huden.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Hydro Screen Hydration Serum
(30, 60 & 120ml)

Beskrivelse
"Hydrering/Fuktighet er nøkkelen til sunn og yngre hud, i alle aldre!" 
Et serum med avansert teknologi som gir umiddelbar intens fuktighet til huden, fremmer
kollagenproduksjon og reduserer utseendet på fine linjer og rynker.
Påføres på ansiktet og kroppen for et mykt og ungdommelig utseende! Absorberes på kort tid
til en myk matt overflate. Perfekt som det siste trinnet i dine hudpleierutiner morgen og kveld for
å forsegle fuktigheten i huden din. Du vil også elske gløden den gir!
Passer utmerket til avsluttende ansiktsmassasje etter HydraFacial behandlingen - Vår best
selger!

Slik gjør du - morgen & kveld:
Påføres på ren hud etter bruk av
NASSIFMD Rens. 2-3 dråper påføres
på ansikt, hals og décolleté, etter
bruk av NASSIFMD Rens. Kan også
påføres som siste trinnet i dine
hudpleierutiner morgen og kveld for
å forsegle fuktigheten i huden din.

Ingredienser: Cyclopentasiloxane, Cyclotetrasiloxane, Cyclohexasiloxane, Dimethiconol, Dimethicone, Caprylyl Methicone,
Ethylhexyl Palmitate, Ethylhexyl Cocoate, Retinol, Bakuchiol, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Dimethylmethoxy Chromanol, Sodium
Hyaluronate, Glycosphingolipids, Ceramide NP, Tocopherol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Silica Dimethyl Silylate, Butylene Glycol,
Pentylene Glycol, Tocopheryl Acetate, Parfum (Fragrance), Bisabolol, Tocotrienols, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, BHT, Lecithin, Phenyl
Trimethicone, Caprylyl Glycol, Squalene, Beta-Sitosterol, Octadecendioic Acid, Acetic Acid, Linalool, Geraniol, Amyl Cinnamal.
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Volulip™ – Et kompleks av planteekstrakter og peptider som plumper/øker leppe volum,
fuktighet og mykhet.
Ceramider: NP, AP, EOP, Fytosfingosin - Disse naturlig forekommende, lange kjedene av
lipider (fett) er hovedkomponenter i hudens ytre lag. De forbedrer fornyelse og påfyll av
hudens naturlige beskyttende lag og danner en effektiv barriere mot fuktighetstap.
Natriumhyaluronat - På grunn av sin lille molekylstørrelse trenger det inn for å blande seg
med, tiltrekke og vedlikeholde vann i huden. Den bidrar til å fremme mikrosirkulasjonen for et
fyldigere, mer ungdommelig utseende, mykere og jevnere hud.
Jojoba Glaze® – Et jojobaoljebasert kompleks som mykgjør, gir glans, utjevning,
fuktighetsgivende og beskyttelse til leppene.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Hydro Screen for Lepper Vannmelon/Mint 
(4ml)

Beskrivelse
“Fuktboost, Plump & Volum og Glød for leppene !” 
Dr. Nassif kombinerer fordelene med hyaluronsyre og ceramider fra sitt bestselgende Hydro-
Screen™ Hydrating Serum med Volulip™, et planteekstrakt som er kjent for å umiddelbart
hydrere og fylle leppene, og Jojoba Glaze®, en overlegent mykgjørende ingrediens som fukter
leppene og gir glød. Leppene vil umiddelbart virke fyldigere og føles jevnere. Ceramider og
hyaluronsyre hjelper til med å lindre leppelinjer, tørrhet og rynker.
Slik gjør du: Påfør på leppene for å hydrere og volumisere/plumpe. Kan brukes alene eller over
leppefarge. Det kan være en innledende prikking i leppene etter påføring. Dette er normalt og
vil avta.

Ingredienser: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer,
Glycerin, Cetearyl Ethylhexanoate, Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer, Aroma (Flavor), Menthone Glycerin Acetal, Aqua (Water),
Tocopheryl Acetate, Methyl Nicotinate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Sorbitan Isostearate, Sodium Hyaluronate, Sucralose, BHT,
Portulaca Pilosa Extract, Potassium Acesulfame, Sucrose Cocoate, Alcohol, Palmitoyl Tripeptide-38, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Tocopherol, Ceramide NP, Ceramide AP, Phytosphingosine, Cholesterol, Sodium Lauroyl Lactylate, Carbomer, Xanthan
Gum, Ceramide EOP, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin. side 4

Fuktighetsgivende - Leppe

Slik gjør du - morgen &
kveld:
Påfør på rene lepper. Kan
brukes alene eller over
leppestift. Prikking i
leppene etter påføring
kan forekomme. Dette er
normalt og vil avta. Hvis
det ikke avtar, avbryt
bruken.



Volulip™ – Et kompleks av planteekstrakter og peptider som plumper/øker leppe volum,
fuktighet og mykhet.
Ceramider: NP, AP, EOP, Fytosfingosin - Disse naturlig forekommende, lange kjedene av
lipider (fett) er hovedkomponenter i hudens ytre lag. De forbedrer fornyelse og påfyll av
hudens naturlige beskyttende lag og danner en effektiv barriere mot fuktighetstap.
Natriumhyaluronat - På grunn av sin lille molekylstørrelse trenger det inn for å blande seg
med, tiltrekke og vedlikeholde vann i huden. Den bidrar til å fremme mikrosirkulasjonen for et
fyldigere, mer ungdommelig utseende, mykere og jevnere hud.
Jojoba Glaze® – Et jojobaoljebasert kompleks som mykgjør, gir glans, utjevning,
fuktighetsgivende og beskyttelse til leppene.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Hydro Screen for Lepper Vanilla/Mint 
(4ml)

Beskrivelse
“Fuktboost, Plump & Volum og Glød for leppene !” 
Dr. Nassif kombinerer fordelene med hyaluronsyre og ceramider fra sitt bestselgende Hydro-
Screen™ Hydrating Serum med Volulip™, et planteekstrakt som er kjent for å umiddelbart
hydrere og fylle leppene, og Jojoba Glaze®, en overlegent mykgjørende ingrediens som fukter
leppene og gir glød. Leppene vil umiddelbart virke fyldigere og føles jevnere. Ceramider og
hyaluronsyre hjelper til med å lindre leppelinjer, tørrhet og rynker.
Slik gjør du: Påfør på leppene for å hydrere og volumisere/plumpe. Kan brukes alene eller over
leppefarge. Det kan være en innledende prikking i leppene etter påføring. Dette er normalt og
vil avta.

Ingredienser: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Hydrogenated Polyisobutene, Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer,
Glycerin, Cetearyl Ethylhexanoate, Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer, Menthone Glycerin Acetal, Tocopheryl Acetate, Methyl
Nicotinate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Aqua (Water), Sorbitan Isostearate, Sucralose, BHT, Portulaca Pilosa Extract, Potassium
Acesulfame, Vanillin, Sucrose Cocoate, Alcohol, Palmitoyl Tripeptide-38, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Tocopherol, Sodium
Hyaluronate, Sodium Lauroyl Lactylate, Ceramide NP, Phenoxyethanol, Phytosphingosine, Ceramide AP, Xanthan Gum, Cholesterol,
Carbomer, Ethylhexylglycerin, Ceramide EOP. side 5

Fuktighetsgivende - Leppe

Slik gjør du - morgen &
kveld:
Påfør på rene lepper. Kan
brukes alene eller over
leppestift. Prikking i
leppene etter påføring
kan forekomme. Dette er
normalt og vil avta. Hvis
det ikke avtar, avbryt
bruken.



Dr. Nassifs antioksidantkompleks – En egenutviklet blanding av kraftige antioksidanter som
hjelper til med å bekjempe frie radikaler og beskytter hudbarrierefunksjonen.
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.
Ektoin - Ikke en tradisjonell antioksidant, men har mye "antioksidantlignende" aktive
ingredienser. Det er et naturlig forekommende molekyl i Extremolyte-familien med
antioksidantlignende egenskaper. Den hjelper til med å beskytte hudceller mot miljø- og UV-
skader, reduserer betennelse, forbedrer hudbarrierefunksjonen og opprettholder balansert
hydrering for myk og glatt hud.
Havsalt (Maris Sal) – Beroligende essensielle mineraler, avledet fra Brehat-øygruppen i
Frankrike, forbedrer hudens fuktighet, øker hudbarrierefunksjonen, lindrer betennelser og
minimerer forekomsten av fine linjer og rynker.
Aloe Barbadensis-bladekstrakt - Et anti-inflammatorisk middel, det bidrar med
hudpleiefordeler, inkludert antioksidantbeskyttelse, fuktighetsgivende og hudberoligende
egenskaper.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Daily Revitalizing Serum m/Hyaloronsyre 
& Niacinamide - serum (60ml)

Beskrivelse
“Du kan aldri ha for mange antioksidanter i hudpleierutinene dine!” 
*Niacinamid (vitamin B3) har betennelsesdempende egenskaper og bidrar til å redusere
synligheten av urenheter/blemmer og tilstopninger.
Allantoin er en fuktighetsgivende og ikke-irriterende ingrediens som beroliger og beskytter huden.
Et kraftig, men lett og oljefritt serum for alle som ønsker å forhindre tegn på for tidlig aldring eller
beskytte mot ytterligere aldring av huden. Serumet er infundert med Dr. Nassifs 4X Anti- Oxidant
Complex og andre viktige ingredienser som jobber sammen for å hydrere, beskytte, berolige,
revitalisere og gi huden en lysere jevnere hudtone. I tillegg hjelper dette serumet til med å
forbedre og forhindre akselererte aldringstegn, inkludert utseendet av fine linjer og rynker.

Ingredienser: Aqua (Water), Glycerin, Propanediol, Maris Sal (Sea Salt), 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Niacinamide, Bis-PEG-18 Methyl
Ether Dimethyl Silane, Magnesium Aspartate, Zinc Gluconate, Copper Gluconate, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Micrococcus
Lysate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Ectoin, PEG-8 Dimethicone, PPG-5-Ceteth-20,
Glycosphingolipids, Glycolipids, Allantoin, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Maltodextrin, Sodium Hyaluronate, Dimethylmethoxy
Chromanol, Citric Acid, BHT, Parfum (Fragrance), Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Linalool, Eugenol.
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Fuktighetsgivende 

Slik gjør du - morgen &
kveld:
Slik gjør du - morgen:
Påføres daglig etter rens
med NASSIFMD Rens eller
Detox Pads.

Hudtype - Alle



Smartvector® UV-CE - Et antioksidantkompleks i en UV-sensitiv membran har
et unikt og patentert leveringssystem for optimal behandling. Når den aktiveres
av UV-lys, frigjør den en svært effektiv antioksidantblanding av vitamin C og E.
Hyasol BT - En patentert form for hyaluronsyre med høy molekylvekt som gir
maksimal fuktighet for å forbedre hudens glatthet, elastisitet og vitalitet.
Ektoin - Et naturlig forekommende molekyl i Extremolyte-familien, det hjelper til
med å beskytte hudceller mot miljø- og UV-skader, reduserer betennelse,
forbedrer hudbarrierefunksjonen og opprettholder balansert fuktighet for myk
og glatt hud.
Vitamin C – Bidrar til jevn hudtone, lyser opp og reduserer mørke flekker over
tid.
Rød turmalin – En halvedelstein som øyeblikkelig lysner huden og skaper en
varmende følelse som bidrar til å øke kollagenproduksjonen.
RonaFlair® LDP White – Et mineralkompleks som reduserer synligheten av fine
linjer og rynker.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Dermaflect Smart Day Cream 
m/Antioksidanter, Vitamin C - krem
(50ml)

Beskrivelse
"Bruk solens kraft for å beskytte og forbedre huden din!" 
Denne blandingen fra NASSIFMD akselererer og støtter hudens evne til å bekjempe og reparere
miljøskader, forurensende stoffer og skadelige kjemikalier gjennom et patentert tilførselssystem
kjent som SmartVector UVCE®.
SmartVector UV-CE frigjør også mikrokapsler som inneholder vitamin C og E i huden, og reduserer
synligheten av fine linjer og rynker samtidig som den beskytter deg mot UV og tilfører fuktighet til
huden.

Ingredienser: Aqua (Water), Propanediol, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Cyclohexasiloxane, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil,
Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Dimethicone, Sodium PCA, Urea, Trehalose, Triacetin, Caprylyl Glycol,
Polyquaternium-51, Sodium Hyaluronate, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Hexylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride,
Tocopherol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Carbomer, DNA, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Potassium Aluminum Silicate,
Silica, Hydrogenated Lecithin, Panthenol, Oleth 10, Ectoin, Parfum (Fragrance), Tetrahexyldecyl Ascorbate, Bakuchiol, Tocopheryl
Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Maltodextrin, Disodium EDTA, Citric Acid, Tourmaline, tButyl Alcohol, Glutamylamidoethyl
Imidazole, Sorbic Acid, CI 77891 (Titanium Dioxide), Linalool, Limonene, Geraniol.  

side 7

Fuktighetsgivende 

Slik gjør du - morgen &
kveld:
Påføres på ren hud etter bruk
av NASSIFMD Rens. Påføres
sammen med vårt 4x
Antioxidant Revitalizing
Serum og avslutt med Hydro-
Screen Serum for best anti-
aging resultat.

Hudtype - Alle



Dr. Nassif - 3HA Hydrating Spray m/ 3
Molecular Weights Hyaluronsyre
(60 & 120ml)

3HA - Inneholder 3 forskjellige hyaluronsyrer. Den laveste vekten HA absorberes lett på de
nedre lagene 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.
CM Glucan – Et naturlig gjærderivat med antioksidanter, anti-rynke, oppstrammende,
plumpende, regenererende, fuktighetsgivende/hydrerende og reduserer rødhet i huden.
Reversalys 30 – En blanding av marine botaniske stoffer, fuktighetsbindende forbindelser
og taurin (en aminosyre), hjelper til med å minimere hevelser i huden, mørke ringer og fine
linjer og rynker.

Nøkkel Ingredienser

Slik gjør du - morgen & kveld:
Spray på ansiktet og kroppen etter behov for
å forfriske og hydrere huden.

Hudtype - Alle

Ingredienser: Aqua (Water), Dimethicone, Glycerin, Betaine, Sodium Carboxymethyl BetaGlucan, Imidazolidinyl Urea, Sodium
Carrageenan, Jania Rubens Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Polysorbate 20, C2022 Alkyl Phosphate, C2022 Alcohols,
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate, Copolymer, Isohexadecane, Polysorbate 60, Sorbitan Isostearate,
Polyacrylate Crosspolymer6, Allantoin, Disodium EDTA, Parfum (Fragrance), Sodium Hydroxide, Sodium Hyaluronate, tButyl
Alcohol, Sodium Chloride,Sodium Carbonate, Benzyl Salicylate, Linalool

side 8

Beskrivelse
“Som et stort glass vann for huden din, når som helst, hvor som helst!” 
Denne fuktighetssprayen kan brukes under sminke som en primer og som en "hud- oppfrisker" hele
dagen.
Bruk over sminke eller på bar hud. Inneholder 3 forskjellige hyaluronsyrer med ulike molekylvekter
for å optimalisere hydrering og berolige huden. Hjelper også midlertidig med å
redusere utseendet på hud-puffiness, mørke ringer under øynene, fine linjer og rynker.

Fuktighetsgivende 



Hyaluronsyre – Et naturlig forekommende molekyl som kan holde 1000 ganger sin vekt i vann.
Bidrar til å gi fuktighet, forbedre utseendet til fine linjer og rynker og forbedre hudens tekstur
og elastisitet.
Ceramosides™ HP - Rik på Omega 3, 6 og 9, den fukter og bidrar til å forbedre hudens
elastisitet og fasthet, og utseendet til porene. Den fungerer som et høy-ytelses anti-aging
skjold.
Sytenol® A - En naturlig antioksidant og hudgjenopprettende ingrediens som finnes i babchi-
planten; 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 hjelpe til å få en jevnere hudtonen.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Hydro-Screen Intense Hydration Face & 
 Body Souffle ́- krem
120ml)

Beskrivelse
“Øyeblikkelig hydrering!” 
Etter suksessen til Dr. Nassif Hydro-Screen® Hydration Serum, har vi laget denne herlige Soufflen,
en mild, vannbasert, lett og fuktighetsgivende krem. Den gir umiddelbar fuktighet for å
optimalisere hudens fuktighetsbalanse. Den hjelper også å øke hudens eget vannreservoar for å
holde huden fuktig og hydrert for en mykere, glattere hud med en strålende glød.

Ingredienser: Aqua (Water), Butylene Glycol, Dimethicone, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Isostearyl Alcohol, Butylene Glycol
Cocoate, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-75 Stearate, Ceteth20, Steareth-20, Ethylcellulose, Phenoxyethanol,
Ethylhexylglycerin, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Bakuchiol, Parfum, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate
Crosspolymer, Xanthan Gum, Glycosphingolipids, Glycolipids, Sodium Hyaluronate, Disodium EDTA, Tocopheryl Acetate, Sodium
Hydroxide, t—Butyl Alcohol, Linalool, Citronellol, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate. 

side 9

Fuktighetsgivende 

Slik gjør du - morgen & kveld:
For optimale resultater, rens og eksfolier først med Detox Pads. Påfør deretter kremen på ansikt
og kropp, masser lett til den er helt absorbert i huden. Bruke overflødig produkt nedover armer,
albuer og hender. Følg opp med Hydro-Screen® Serum for å "låse"/binde på hydreringen. Bruk
morgen eller kveld. Trygg for bruk rundt øynene.

Hudtype - Alle



Shea Butter - Et mykgjørende middel for huden rik på antioksidanter og hudfornyende
fettsyrer, det er kjent for å være til fordel for tørr hud og beskytte mot vær, sol og foto-aldring
og eliminering av overfladiske irritasjoner.
Glycoin® - Et naturlig, anti-aging aktivstoff avledet fra marine blågrønne alger, det nærer og
revitaliserer trege hudceller, øker fukt/hydrering og forbedrer hudens elastisitet.
Renovage™- Et peptid-kompleks som har vist seg å redusere betennelse og rødhet,
gjenopprette hudens fuktighetsbalanse, redusere hyperpigmentering, forbedre forekomsten
av fine linjer og rynker, øke hudens elastisitet og plumpet, og gi antioksidant beskyttelse.
Aquaxyl™ – En kombinasjon av planteavledede fuktighetsbevarende midler som retter seg
mot tørr og dehydrert hud ved å forbedre fukt og hudbarrierefunksjonen. Fungerer som et
anti-dehydreringsskjold.
Gullpulverpigment – Et mineral-kompleks som sprer lys for å hjelpe til med å utviske
ufullkommenhet i huden.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Crepe Inhibitor Triple Action Body Butter
med Glycoin® - krem

(236ml)

Beskrivelse
“Tørr, dehydrert, crepe-lignende hud, som kan forekomme i alle aldre!”
En banebrytende formel for kroppen som kombinerer Dr. Nassif sin egenutviklet blanding av tre
kraftige ingredienser som hjelper til med å re-hydrere/fukte, reparere og forynge huden din.
Dette "kropps-smøret" vil bidra til å umiddelbart redusere utseendet på tørr og dehydrert hud,
samtidig som det gir langvarig fuktighet og hjelper til å redusere cellenes aldringsprosess.
Resultatet er hydrert, sunnere, glattere og mer smidig hud.

Ingredienser: Aqua (Water), Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Caprylic/Capric Triglyceride, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate,
Glycerin, Cetyl Alcohol, Xylitylglucoside, Bentonite, Behenyl Alcohol, Potassium Cetyl Phosphate, Anhydroxylitol, Cannabis Sativa
Seed Oil, Glyceryl Glucoside, Phenoxyethanol, Xylitol, CI 77891, Xanthan Gum, Mica, Allantoin, Parfum (Fragrance), Ethylhexylglycerin,
Disodium EDTA, Teprenone, Citric Acid, CI 77861, Benzyl Salicylate, Amyl Cinnamal, Citronellol, Linalool.

side 10

Fuktighetsgivende 

Slik gjør du - morgen & kveld:
For å oppnå optimale resultater, påfør en sjenerøs mengde
på tørr, dehydrert og synlig crepete hud på kroppen.

Hudtype - Hudtype- Tørr
og dehydrert



Kolloid havregryn - En skånsom og effektiv hudbeskytter som beroliger tørr og irritert hud. Gir
potent antioksidant beskyttelse. Dens vannbindende egenskaper gir fuktighet til huden.
Allantoin – ekstrahert fra roten til comfrey-planten, beroliger og beskytter med evnen til å
helbrede og stimulerer vekst av nytt vev.
Burdock Root Extract - En kraftig antioksidantkilde med anti-inflammatoriske og
antibakterielle egenskaper, den beroliger og behandler hudsykdommer som akne og eksem.
Bjørnebærekstrakt – Bidrar til å redusere rødhet og jevner ut hudtonen med det aktive stoffet
arbutin. Gir antioksidant beskyttelse.
Antioksidanter – bidrar til å beskytte mot frie radikaler for å holde huden beroliget og
beskyttet.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - Eczema Cream - Soothing Skin Treatment
Cream with 1% Colloidal Oatmea
(136g)

Beskrivelse
For å lindre eksem, hudirritasjoner eller etterbehandle hud!
“Sønnen min led av forferdelig eksem og ingenting fungerte, så jeg formulerte mitt eget! - Dr.
Nassif” 
Dr. Nassifs unike blanding av 1% kolloidalt havremel, Allantoin, Burdock Root og Bearberry
ekstrakter, og antioksidanter vil bidra til å fukte, mykgjøre, lindre skjellende, flassende og kløende
tørr hud assosiert med eksem og andre lignende hudirritasjoner. Kan også brukes etterbehandling
for å roe og pleie huden.

Ingredienser: Purified Water, Caprylic/Capric Triglyceride (Vegetable Derived), Glycerin (Vegetable Derived), Cetyl Alcohol (Plant
Derived), Glyceryl Stearate Citrate (Vegetable Derived), Stearyl Alcohol (Vegetable Derived), Phenoxyethanol, Avena Sativa (Oat)
Kernel Extract, Coco-Caprylate (Coconut Derived), Stearic Acid (Vegetable Derived), Arctium Lappa (Burdock) Root Extract,
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Zanthoxylum Zanthoxyloides (Fagara) Bark Extract, Arctostaphylos Uva Ursi
(Bearberry) Leaf Extract, Melia Azadirachta (Neem) Leaf Extract, Coptis Chinensis (Chinese Golden Thread) Root Extract, Berberis
Auditorium (Barberry) Extract, Allantoin, Cetearyl Glucoside (Plant Derived), Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Glyceryl
Stearate (Vegetable Derived), Glyceryl Stearate SE, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Retinyl Palmitate (Vitamin A), Sodium
Hydroxide, Potassium Sorbate, Ethylhexylglycerin.

side 11

Fuktighetsgivende 

Slik gjør du - morgen & kveld:
Påfør krem på eksemutsatte områder, tørr, kløende hud
eller sensitiv hud eller andre områder etter behov. Kan
brukes på kropp, ansikt og hender.

Hudtype - Irritert hud,
eksem utsatt hud



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

Dr. Nassif - Skin Care



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!

Dr. Nassif - Skin Care



Dr. Nassif - Skin Care

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.

side 4

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.

side 5

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.

side 7

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.



Hy-Retin - Retinol bundet til hyaluronsyre er vannløselig og ikke-irriterende. Det hjelper til med
minimere utseendet til linjer og rynker, forbedrer hudens fuktighet, hjelper hudens tekstur til å
se jevnere ut, hjelper porene til å virke mindre og hjelper til med å lysne hudens utseende.
AcquaCell - Et naturlig kompleks fra vannmelon, linser og eple som bidrar til å øke hudens
fuktighet.
Amiperfect ER - Et renset vintergrønt ekstrakt er et naturlig salisylsyremolekyl som bidrar til å
minimere utseendet til fine linjer og rynker, jevner ut hudteksturen og forbedrer hudens
utstråling samtidig som det eliminerer overflødig talg.
Rosmarinvann – Hjelper med å strammere opp huden, forbedre elastisiteten og
celleomsetningen, noe som hjelper fine linjer og rynker til å virke mindre merkbare. Det
beroliger og beroliger også huden.
Aloe Vera – Fungerer som en antioksidant og har anti-inflammatoriske egenskaper for å
berolige og berolige huden.

Nøkkel Ingredienser

Dr. Nassif - HYDRO-GEL m/Hyaluronsyre, Retinol og
Salisylsyre
(50ml)

Fukter huden din.
Gir skånsom peeling/eksfoliering.
Hjelper med å balansere talg og fethet.
Bidrar til å redusere forekomsten av fine linjer og rynker.
Hjelper porene til å virke mindre og mindre synlige.
Forbedrer hudtonen og tekstur for et jevnere, lysere og mer ungdommelig utseende.
Forbedrer hudens utstråling med matt finish.
Fungerer som en flott primer, matter huden, hjelper sminke påføres lettere og varer lenger.

Beskrivelse
Dette gjennomskinnelige, kraftfulle, multi-tasking gel-serumet gir en forfriskende vannaktig følelse
som absorberes raskt i huden og føles glatt, men med en matt finish.  

Ingredienser: Aqua (Water), Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Water, Propanediol, Glycerin, Sclerotium Gum, Gaultheria
Procumbens (Wintergreen) Leaf Extract, Sodium Retinoyl Hyaluronate, Citrullus Lanatus (Watermelon) Fruit Extract, Pyrus Malus
(Apple) Fruit Extract, Lens Esculenta (Lentil) Fruit Extract, Sodium PCA, Sodium Lactate, Sodium Hydroxide, Sodium Chloride, Sodium
Carbonate, Allantoin, Dipotassium Glycyrrhizate, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Panthenol, Sodium Phytate, Alcohol, Maltodextrin,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin.

side 8

Anti-Aging - Night Time

Slik gjør du - Morgen & Kveld:
Påføres på etter rens med Dr.
Nassif Dawn to Dusk eller Pure
Hydration Rens. Avslutt med
den godt duftende
bestselgeren NassifMD Hydro
Screen eller valgfri
fuktighetskrem.

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.

side 9

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

Dr. Nassif - Skin Care



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!

Dr. Nassif - Skin Care



Dr. Nassif - Skin Care

Øye



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.

side 3

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).

side 4

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.



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

Dr. Nassif - Skin Care



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!

Dr. Nassif - Skin Care



Dr. Nassif - Skin Care

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,
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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

Dr. Nassif - Skin Care



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!

Dr. Nassif - Skin Care



Dr. Nassif - Skin Care

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. 
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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.


