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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.

הרגעת העור
קומפלקס אנטי-סטרס ® ANASENSYLהמבוסס על מרכיבים צמחיים כגון תמצית זרעי ערמונים ,בשילוב עם תמצית
אלוורה המסייעים בהרגעת העור ובמניעת אדמומיות ועקצוצים לאחר הגילוח.

הזנה אינטנסיבית ,ריכוך ולחות מועשרת
קרם לחות והגנה לפנים המועשר במרכיבי לחות ,ריכוך והזנה ייחודיים ללחות מועשרת ומראה עור בריא:
 ,Betaine ,TRIMOISTפרו-ויטמין  ,B5שמן זית וחמאת שיאה עשירה.

קומפלקס אנטי-אייג'ינג המסייע להאטת הזדקנות מוקדמת של העור
קרם לחות והגנה לפנים המכיל שילוב ייחודי של מערכת מסנני קרינה להגנה גבוהה ורחבה מקרינת השמש לצד
ויטמין  ,Eאנטי-אוקסידנט המסייע בהגנה מפני רדיקלים חופשיים ונזקי סביבה ואקלים.

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 לכוויות שמש והזדקנות העור .קרני ה UVA -חודרות לשכבה הפנימית של העור (דרמיס),
פוגעות בסיבי הקולגן והאלסטין וגורמות לקמטים ,כתמים ורפיון עור.

סטנדרט חדש להגנה מהשמש
קרם לחות והגנה לפנים בסדרת ד"ר פישר  GENESIS MENמכיל מערכת מסנני קרינה בהרכב אופטימאלי העומדת
בתקנים מהמתקדמים והעדכניים ביותר ,המאפשרת הגנה גבוהה ורחבה מקרינת  )SPF30( UVBומקרינת .UVA
לתוצאות אופטימאליות מומלץ לעשות שימוש קבוע בתכשירי הסדרה.

GENESIS
MEN
תכשירי הסדרה
קרם לחות והגנה לפנים SPF30
לעור רגיל – יבש
לעור הפנים ,הצוואר והקרחת
| TRIMOIST | ANASENSYL® | ALOE-VERA | VITAMIN E | BETAINE
| PRO-VITAMIN B5 | SHEA UTTER | OLIVE OIL OLIVE OIL
 |SPF30סנסיטיב | היפואלרגני | נבדק דרמטולוגית | ללא פארבנים
טיפול יומיומי לעור הפנים הגברי הנוטה ליובש וגירויים כתוצאה מתנאי אקלים ומגילוח .קרם היום מועשר בקומפלקס
לחויות ומרכיבים ייחודיים ,מסייע בהרגעת העור ומעניק לעור לחות מועשרת לגילוח קל ומראה עור בריא .שימוש
יומיומי יעניק לעורך לחות מועשרת ,חיוניות ומראה עור צעיר ,בריא וקורן לאורך זמן.
מתאים לשימוש כאפטר-שייב ,נמרח בקלות ואינו מותיר תחושה שמנונית.

תרחיץ פנים אקטיבי
לכל סוגי העור
| ANASENSYL® | ALOE-VERA | CHAMOMILE | VITAMIN E
|  | PRO-VITAMIN B5היפואלרגני
פיתוח חדשני לניקוי יסודי ויעיל של עור הפנים והצוואר .מסיר ביעילות שאריות לכלוך ושומן מבלי לייבש את העור.
בעל ניחוח מרענן .מעניק ריכוך ולחות.
מועשר בתמציות אלוורה וקמומיל המסייעות בהרגעת העור ובמניעת אדמומיות ועקצוצים לאחר הגילוח .מומלץ לניקוי
העור לפני הגילוח ולהשלמת הניקוי לאחריו.
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ד"ר פישר  - GENESISבחזית הטכנולוגיה הדרמו-קוסמטית
סדרת ד"ר פישר  GENESISמשלבת טכנולוגיה דרמו-קוסמטית ,מתקדמת מסוגה ,לצד מגוון עשיר של 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 ,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.

