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 GENESISהינה סדרת אנטי-אייג'ינג מתקדמת מסוגה המשלבת למעלה מ 50 -שנות מומחיות דרמטולוגית יחד עם
מומחיות מדעית מהשורה הראשונה בפיתוח תכשירים להגנה מהשמש.
מעבדות המחקר והפיתוח של ד"ר פישר פיתחו את סדרת  GENESIS TRI-MOISTהמשלבת טכנולוגיית אנטי-
אייג'ינג מתקדמת יחד עם קומפלקס לחויות ייחודי.

לחות מועשרת
קומפלקס לחויות ייחודי המשלב את הרכיב המתקדם והפעיל :TRIMOIST
•

יוצר שכבת מגן המסייעת במניעת איבוד הלחות.

•

מעשיר את העור במרכיבי לחות.

•

שומר על מאזן הלחות הטבעי של העור.

הזנה וריכוך העור
הסדרה מכילה פרו-ויטמין  B5לריכוך והזנת העור ולסיוע בשמירה על גמישות וחוזק העור ,למראה עור חלק וקורן
יותר.

טשטוש אופטי מיידי של קמטים
קרמי היום ,הסרום והקרם לאיזור העיניים והשפתיים מכילים אבקה מחזירת אור המסייעת בטשטוש אופטי מיידי של
קמטים וקמטוטים ומעניקה לעור מראה בריא וזוהר יותר.

נזקי השמש בחיי היומיום
 90%מסימני ההזדקנות המוקדמת של העור שאינם תורשתיים מקורם בחשיפה לקרני השמש 70% .מנזקי החשיפה
לשמש מקורם בחיי היומיום ולאו דווקא בים או בבריכה.

סטנדרט חדש להגנה מהשמש
קרני ה UVB -פוגעות בשכבה החיצונית של העור (אפידרמיס) וגורמות לכוויות שמש והזדקנות העור .קרני הUVA -
חודרות לשכבה הפנימית של העור (דרמיס) ,פוגעות בסיבי הקולגן והאלסטין וגורמות לקמטים ,כתמים ורפיון עור.
בסדרת ד"ר פישר  GENESIS TRI-MOISTקרמי היום והקרם לאיזור העיניים והשפתיים מכילים מערכת מסנני
קרינה בהרכב אופטימאלי ,העומדת בתקנים מהמתקדמים והעדכניים ביותר ,המאפשרת הגנה גבוהה ורחבה
מקרינת  (SPF 30) UVBומקרינת .UVA
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סיוע להאטת ההזדקנות המוקדמת של העור
קרמי היום והקרם לאיזור העיניים והשפתיים מכילים ויטמין  ,Eאנטי-אוקסידנט המסייע בהגנה מפני רדיקלים חופשיים
ונזקי סביבה ואקלים ,שהינם מהגורמים העיקריים לקמטים ונזקים המצטברים במהלך השנים ,בשילוב עם מערכת
מסנני קרינה מתקדמת להגנה גבוהה ורחבה מקרינת השמש.

תכשירי הסדרה
קרם יום מזין
לעור הפנים ,הצוואר והמחשוף  ,ללא פארבנים
TRIMOIST I HYALURONIC ACID I AQUAXYL™ I VITAMIN E
 I SPF 30 I PRO-VITAMIN B5לחות עד  24שעות
 TRI-MOISTקרם יום מזין לעור רגיל  -קרם יום להזנה והגנה ,מועשר בסיליקונים אלסטומריים המעניקים לעור
מראה חלק ,אחיד ובעל מגע משי קטיפתי.
 TRI-MOISTקרם יום מזין לעור יבש-יבש מאוד  -קרם יום ללחות מועשרת ,משלב חמאת שיאה עשירה ,שמן
זית ושמן שקדים.
 TRI-MOISTקרם יום מזין לעור שמן ומעורב  -קרם יום במרקם קליל ועדין המסייע במניעת ברק שומני ובהרגעת
העור ,מועשר ב אצות ים המסייעות באיזון הפרשות השומן בעור ובקומפלקס ייחודי המשלב תמציות הממליס ,אלו-ורה
וקמומיל.

קרם לילה מזין לכל סוגי העור
לעור הפנים ,הצוואר והמחשוף  ,ללא פארבנים
TRIMOIST I AHA I VITAMIN E & A I PRO-VITAMIN B5 I SHEA BUTTER
 I ALMOND OILלחות עד  24שעות
קרם לילה עשיר במיוחד בעל מרקם קטיפתי הנספג במהירות .משלים את פעולתו של קרם היום ומסייע בטיפול
בנזקים שנגרמו לעור במשך היום .מועשר בשילוב ייחודי של שמן שקדים ,חמאת שיאה וקומפלקס ויטמינים המעניקים
לעור מראה בריא וצעיר יותר לאורך זמן.
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קרם לאיזור העיניים והשפתיים למראה מואר
לכל סוגי העור  ,ללא פארבנים
TRIMOIST I HYALURONIC ACID I AQUAXYL™ I VITAMIN E I
SPF 30 I PRO-VITAMIN B5 I SHEA BUTTER I OLIVE OIL
קרם לחות המסייע במניעת הזדקנות מוקדמת של העור באיזור העיניים והשפתיים ,מועשר בקומפלקס לחויות עשיר
ומרכיבים ייחודיים המעניקים לעור מראה חלק ,קורן ,צעיר ובריא יותר.

סרום לחויות לעור רגיל  -מעורב
לעור הפנים ,הצוואר והמחשוף
TRIMOIST I VITAMIN E & A I PRO-VITAMIN B5 I CM GLUCAN I
 I SILICON ELASTOMERSלחות עד  24שעות
סרום לחויות חדשני ,המעניק לחות מועשרת עד  24שעות ומסייע בשמירת מאזן הלחות הטבעי בעור .מזין את העור,
מרכך ומסייע בשמירה על גמישותו וזוהרו .מעצים את פעולת קרמי היום והלילה.

מסכת לחות מזינה לכל סוגי העור
לעור הפנים ,הצוואר והמחשוף  ,ללא פארבנים
I TRIMOIST I AQUAXYL™ I VITAMIN E & C I PRO-VITAMIN B5
 I SHEA BUTTER I OIL COMPLEXלחות עד  24שעות
מסכת לחות ייחודית המעניקה לעור לחות מועשרת ,מזינה ,מרככת ומסייעת בשמירה על מאזן הלחות הטבעי בעור.
מכילה תמצית חלב ודבש ומשלבת קומפלקס שמנים איכותי להזנה וריכוך של העור :פשתן ,שקדים ,כותנה וזית.

ד"ר פישר  - GENESISבחזית הטכנולוגיה הדרמו-קוסמטית
סדרת ד"ר פישר  GENESISמשלבת טכנולוגיה דרמו-קוסמטית ,מתקדמת מסוגה ,לצד רכיבים מהמתקדמים,
הבטוחים והבדוקים ביותר .קרמי היום וקרם לאזור העיניים והשפתיים מכילים שילוב מתקדם מסוגו של מסנני קרינה
להגנה גבוהה ורחבה מקרינת השמש ( )UVA & UVBוקומפלקס אנטי-אוקסידנטים לטיפול בנזקי סביבה ואקלים.

ד"ר פישר  -זה בדוק
אנו בד"ר פישר משלבים מעל  50שנות ניסיון ומחקר ,ידע רפואי ובינלאומי כדי לפתח את התכשירים המתקדמים
ביותר בתחום הטיפול בעור והאטת הזדקנותו .תכשירי הסדרה מיוצרים במפעלי ד"ר פישר תחת אבטחת איכות
קפדנית ,על פי תקני הייצור המחמירים ביותר .תכשירי ד"ר פישר נמכרים בהצלחה בעשרות מדינות ברחבי העולם.
מפעלי ד "ר פישר הינם בעלי הסמכה לתקן פלטינה היוקרתי של מכון התקנים הישראלי ,המעיד על מצויינות ב 5 -תקני
איכות מחמירים.
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ד"ר פישר  -תפיסת האנטי-אייג'ינג
על פי תפישת האנטי-אייג'ינג של ד"ר פישר ,הקפדה על אורח חיים נכון :תזונה נכונה ,נטילת תוספי תזונה מתאימים
על פי הצורך ,פעילות גופנית ,סגנון חיים רגוע ושימוש יומיומי בתכשירי אנטי-אייג'ינג לטיפול בעור המכילים מסנני
קרינת שמש להגנה גבוהה ורחבה ( ,)UVA & UVBתאפשר לנו לשמור על בריאותנו ולהראות צעירים יותר בכל גיל.

ספרו לנו
אנו מודים לכם כי בחרתם להשתמש במוצר של ד"ר פישר ונשמח לחוות דעתכם .הכותבים יוכלו לזכות בחבילת שי
מפנקת ממיטב מוצרי ד"ר פישר בשווי  .₪1000אנו מקווים כי גם בעזרת המשוב החשוב שלכם "ד"ר פישר -זה בדוק”
יהיה בדוק עוד יותר .למשלוח המשוב:
 .1נא היכנסו לאתר האינטרנט שלנו.www.Dr-Fischer.co.il :
 .2בעמוד הבית נא הקליקו על לשונית "ספרו לנו" בסרגל העליון.
 .3מלאו את כל המידע הנדרש .לפרטים נוספים ניתן לעיין בתקנון אשר באתר.

