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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.
פריצת דרך בטיפול בקמטים
מעבדות המחקר של ד"ר פישר פיתחו את סדרת  ,GENESIS LYCOPENEהמשלבת טכנולוגיה
מתקדמת ביותר לטיפול ולמניעת קמטים :מילוי של קמטים באופן מיידי ,יחד עם הגנה גבוהה ורחבה
מקרינת השמש למניעת קמטים בטווח הארוך.

קומפלקס ליקופן  100%ממקור צמחי
קומפלקס פטנטי המופק מעגבניה ומשלב את הרכיבים הפעילים :ליקופן ,פיטואן ,פיטופלואן ובטא קרוטן.
רכיבים פעילים אלו פועלים ביעילות סינרגטית לנטרול רדיקלים חופשיים ולמניעת נזקי סביבה ואקלים כגון:
זיהום אויר ,חום ,קור ויובש .בנוסף ,מסייעים במניעת נזק ל DNA -של תאי העור ,בעידוד ייצור סיבי הקולגן
והאלסטין ובשמירה על עור מוצק וגמיש יותר .הליקופן מקנה לקרם את הגוון הייחודי לו.

קומפלקס אנטי-אוקסידנטים
קומפלקס אנטי-אוקסידנטים עשיר בעל פעילות חזקה ,המשלב בנוסף לליקופן גם  ,CM-GALUCANקו-
אנזים  ,Q10ויטמין  Aוויטמין  Eלנטרול רדיקלים חופשיים ולמניעת נזקי סביבה ואקלים.

כדוריות חומצה היאלורונית Hyaluronic Filling Spheres
חומצה היאלורונית הינה מרכיב המצוי באופן טבעי ברקמות העור .קרמים בסדרה מועשרים בכדוריות
חומצה היאלורונית אשר מתנפחות בעומק הקמט ,ממלאות אותו באופן מיידי ולאורך זמן גם בקמטים
העמוקים ביותר .החומצה ההיאלורונית מעניקה לחות אקטיבית ממושכת לעור ותורמת למראה עור חלק
וקורן יותר .הרכיב נבדק והוכח מדעית בצרפת :כעבור שעה נצפתה ירידה במראה קמטי ההבעה.
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נזקי השמש בחיי היומיום
חשיפה לקרינת השמש גורמת לכ 90% -מסימני ההזדקנות המוקדמת של העור שאינם תורשתיים.
 70%מנזקי החשיפה לשמש מקורם בחיי היומיום ולאו דווקא בים או בבריכה.
קרני ה UVB-פוגעות בשכבה החיצונית של העור (אפידרמיס) וגורמות לאדמומיות וכוויות שמש .קרני ה-
 UVAחודרות לשכבה הפנימית של העור (דרמיס) ,פוגעות בסיבי הקולגן והאלסטין וגורמות לכתמים,
קמטים ,רפיון עור והזדקנות מוקדמת של העור.

סטנדרט חדש להגנה מהשמש
קרם היום וקרם העיניים בסדרת  GENESIS LYCOPENEמכילים מערכת מסנני קרינה בהרכב
אופטימאלי העומדת בתקנים מהמתקדמים והעדכניים ביותר ,המאפשרת הגנה גבוהה מקרינת UVB
( ,)SPF30והגנה רחבה מקרינת  UVAוסיוע בהגנה מקרינת ( IRאינפרא אדומה) והזדקנות מוקדמת של
העור.
קרמי הסדרה בעלי מרקם קליל ,הנמרח בקלות ונספג במהירות.
שימוש יומיומי יסייע בשיקום העור ויעניק לעורך מראה חלק ,מוצק ,צעיר ובריא יותר לאורן זמן .לתוצאות
אופטימאליות מומלץ לעשות שימוש קבוע בכל תכשירי הסדרה.

תכשירי הסדרה
קרם יום SPF30
למילוי ולטשטוש הקמטים העמוקים ביותר
לעור רגיל – מעורב
לעור הפנים  ,הצוואר והמחשוף
|LYCOPENE | HYALURONIC ACID | VITAMIN E | POLYSACCHARIDES
| PRO-VITAMIN B5 | CO-ENZYME Q10 | VITAMIN A | SILICONE ELASTOMERS
| אבקה מחזירת אור |  | OIL FREE | SPF30לחות ל 24 -שעות
קרם יום ליקופן מסייע במילוי ובטשטוש הקמטים העמוקים ביותר ומעשיר את העור בלחות אופטימאלית ל-
 24שעות ,יחד עם הגנה גבוהה ורחבה מקרינת השמש ( ,)UVA&UVBסיוע בהגנה מקרינת  IRוהזדקנות
מוקדמת של העור.
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קרם לילה
טיפול אפקטיבי ולטשטוש קמטים
לעור רגיל  -מעורב
| LYCOPENE | HYALURONIC ACID | VITAMIN E | SILICONE ELASTOMERS
| PRO-VITAMIN B5 | CO-ENZYME Q10 | VITAMIN A | POLYSACCHARIDS
|  | OIL FREEלחות ל 24-שעות
קרם לילה ליקופן פועל באופן מיטבי בשעות הלילה ,מסייע בטשטוש קמטים ומעניק לחות מועשרת ל24 -
שעות.

סרום למתיחה מיידית
לעור רגיל – מעורב
| LYCOPENE | HYALURONIC ACID | DYNALIFT™ | CO-ENZYME Q10
| ®  | HALOXYLאבקה מחזירת אור | POLYSACCHARIDES
| OIL FREE
סרום ליקופן פועל למתיחה מיידית באופן הנראה לעין ומסייע בהפחתת עיגולים כהים מתחת לעיניים
למראה עור מתוח ומוצק יותר.

קרם עיניים SPF30
לכל סוגי העור
| ®LYCOPENE | HYALURONIC ACID | CO-ENZYME Q10 | HALOXYL
| VITAMIN E | PRO-VITAMIN B5 | ALMOND OIL | SHEA BUTTER
| אבקה מחזירת אור | SPF30
קרם עיניים ליקופן מסייע בהפחתת עיגולים כהים מתחת לעיניים ומשלב רכיבים המסייעים בטשטוש
הקמטים באזור העיניים ובאזור השפתיים (לחי ,סנטר ושפם) יחד עם הגנה גבוהה ורחבה מקרינת השמש,
סיוע בהגנה מקרינת  IRוהזדקנות מוקדמת של העור.
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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 והעיניים 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 תו פלטינה היוקרתי של מכון התקנים
הישראלי ,המעיד על מצויינות ב 5 -תקני איכות מחמירים.

ד"ר פישר  -תפיסת האנטי-אייג'ינג
על פי תפישת האנטי -אייג'ינג של ד"ר פישר ,הקפדה על אורח חיים נכון :תזונה נכונה ,פעילות גופנית ,סגנון
חיים רגוע ושימוש יומיומי בתכשירי אנטי-אייג'ינג מתקדמים ביותר ,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.

