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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.
חשיפה לקרני השמש היא הסיבה העיקרית להופעת היפר-פיגמנטציה על פני העור .בעת חשיפה לשמש,
תאי העור מייצרים פיגמנט הנקרא מלנין .כתוצאה מחשיפה ממושכת לשמש ,המלנין עלול להצטבר באופן
בלתי אחיד בעור ולהופיע בצורת כתמים כהים ,הידועים גם בשמותיהם השונים :כתמי גיל ,כתמי שמש,
כתמי הריון (מלאזמה וכלואזמה) ועוד .הכתמים מופיעים בדרך כלל באזורים החשופים יותר לשמש ,למשל:
פנים ,צוואר ,מחשוף ,ידיים וכתפיים.

פיתוח חדשני לטיפול ומניעת כתמי עור
מעבדות המחקר של ד"ר פישר פיתחו את סדרת  GENESIS WHITEהמשלבת טכנולוגיה מתקדמת
ביותר לטיפול בהיפר-פיגמנטציה :הבהרה וטשטוש כתמי עור ,לתוצאות נראות לעין ,יחד עם מניעת כתמים
וקמטים בעתיד .מוצרי הסדרה עברו בהצלחה את מבחן סנסיטיב המעיד על התאמה לעור רגיש.

טכנולוגיה חדשנית להבהרה וטשטוש כתמי עור
® - Whitesphere Premiumקומפלקס אופטימאלי לטיפול בהיפר-פיגמנטציה ,להבהרה וטשטוש כתמי
עור .משלב ריכוזים אקטיביים של תמצית מצמח הליקוריציה ,אצה יפנית וויטמין .C
קפסולה ייחודית בטכנולוגיית ® Spherulitesמאגדת את מרכיבי הקומפלקס להגברת האפקטיביות
ולפעילות ממוקדת בהבהרה וטשטוש כתמים :כתמי גיל ,שמש ,הריון וכדומה.

הקומפלקס הפעיל נבדק במעבדות  Dermscanמהמובילות באירופה ונמצא כי:
•

כעבור חודשיים נצפתה ירידה משמעותית ברמת הפיגמנטציה.

•

כעבור חודשיים כתמי העור טושטשו באופן הנראה לעין.
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נזקי השמש בחיי היומיום
החשיפה 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 UVA-חודרות לשכבה הפנימית
של העור (דרמיס) ,פוגעות בסיבי הקולגן והאלסטין וגורמות לכתמים ,קמטים ,רפיון עור והזדקנות מוקדמת
של העור.

סטנדרט חדש להגנה מהשמש
קרמי היום וקרם הידיים בסדרת  GENESIS WHITEמכילים מערכת מסנני קרינה בהרכב אופטימאלי
העומדת בתקנים מהמתקדמים והעדכניים ביותר ,המאפשרת הגנה גבוהה מקרינת  )SPF30) UVBוהגנה
רחבה מקרינת  UVAומסייעת בהגנה מקרינת  IRוהזדקנות מוקדמת של העור.

סיוע בנטרול רדיקלים חופשיים
תמציות ענבים ותה ירוק המסייעות בנטרול רדיקלים חופשיים ובמניעת נזקי סביבה ואקלים כגון :שמש,
זיהום אויר ,חום וקור.
קרמי הפנים מכילים אבקה מחזירת או ר המסייעת בטשטוש אופטי מיידי של קמטים
ומעניקה לעור מראה בריא וקורן יותר.

הזנה ולחות אופטימאלית
קרמי הסדרה מכילים ™ ,AQUAXYLרכיב חדשני המעניק לחות אידיאלית ומסייע לעור לאגור לחות תוך
שמירה על מאזן הלחות בעור .בנוסף ,תכשירים בסדרה מועשרים בשמן שקדים ,חמאת שיאה ופרו-ויטמין
 ,B5המעניקים לעור לחות אופטימאלית .קרמי הסדרה בעלי מרקם קליל הנמרח בקלות ונספג במהירות.
שימוש קבוע בתכשירי הסדרה יסייע בהבהרה וטשטוש כתמים קיימים ,יסייע בטשטוש קמטים ובשיקום
העור ,יתרום לגוון עור אחיד יותר ,ישיב לעור חיוניות וזוהר ,למראה עור אחיד ,בריא וצעיר יותר .לתוצאות
אופטימאליות מומלץ להשתמש בכל תכשירי הסדרה המותאמים לעורך.
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תכשירי הסדרה
קרם יום מבהיר
לעור הפנים ,הצוואר והמחשוף  ,ללא פראבנים
WHITESPHERE PREMIUM® I AQUAXYL™ I GREEN TEA EXTRACT I
GRAPE EXTRACT I SILICONE ELASTOMERS I PRO-VITAMIN B5 I SPF30 I
 Iלחות ל 24 -שעות  Iסנסיטיב  Iהיפואלרגני
קרם יום מבהיר להבהרה ומניעת כתמי עור .הקרם מסייע בטשטוש ובמניעת קמטים וקמטוטים ומתאים
כבסיס אידיאלי לאיפור.
 WHITEקרם יום מבהיר לעור רגיל-יבש – קרם יום המשלב חמאת שיאה ושמן שקדים ומעשיר את העור
בלחות אופטימאלית לאורך זמן.
 WHITEקרם יום מבהיר לעור מעורב-שמן – קרם יום המשלב אצות-ים המסייעות באיזון הפרשות השומן
בעור ותמצית צמח הממליס המסייעת בכיווץ הנקבוביות ובהרגעת העור .קרם בעל מרקם קליל המותיר
מראה מט ומעשיר את העור בלחות לאורך זמן.

קרם לילה מבהיר לכל סוגי העור
לעור הפנים ,הצוואר והמחשוף
WHITESPHERE PREMIUM® I AQUAXYL™ I PRO-VITAMIN B5 I
GREEN TEA EXTRACT I ALMOND OIL I SHEA BUTTER I
GRAPE EXTRACT I SILICONE ELASTOMERS I
| לחות ל 24-שעות  Iסנסיטיב  Iהיפואלרגני  Iללא פארבנים
קרם הלילה פועל באופן מיטבי בשעות הלילה ומעניק לעור הזנה אינטנסיבית ולחות מועשרת .הקרם מסייע
בטשטוש והבהרת כתמי עור ובטשטוש קמטים ותורם לגוון עור אחיד יותר.
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מסכת פילינג מבהירה לכל סוגי העור
לעור הפנים ,הצוואר ,המחשוף והידיים
WHITESPHERE PREMIUM® I GREEN TEA EXTRACT I GRAPE EXTRACT I
 I ALMOND OIL Iסנסיטיב  Iהיפואלרגני
המסכה מכינה את העור לשימוש בקרמי הסדרה ,פועלת לניקוי יסודי של העור ,להסרת תאי עור מתים
ולספיחת שאריות איפור ושומנים .שימוש במסכה יסייע בהבהרה ובטשטוש כתמי עור ,בטשטוש קמטוטים
ויעניק חיוניות ומראה עור בריא ,אחיד ,קורן וזוהר יותר.

קרם ידיים מבהיר  SPF30לכל סוגי העור
WHITESPHERE PREMIUM® I SHEA BUTTER I ALMOND OIL I
AQUAXYL™ I PRO-VITAMIN B5 I GREEN TEA EXTRACT I
 I SPF30 I GRAPE EXTRACT Iסנסיטיב  Iנבדק דרמטולוגית
קרם הידיים מסייע בטשטוש ובהבהרת כתמים ובמניעת כתמי עור עתידיים על עור הידיים .הקרם מעשיר
את העור בלחות ,מונע יובש ותורם למראה ידיים צעירות ובריאות יותר.

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.
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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 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.

