
 

SPM: Hvorfor bør vi ha Oxygenetix?

SV:      Oxygenetix er den eneste oksygenbehandlende, luft-
permeable sminken på markedet. Den vil få pasientene til 
å se bedre ut mens de restitueres. Den fremmer 
helbredelsesprosessen og får huden til å se ung og vakker ut. 

SPM: Kan personer med sensitive hud bruke Oxygenetix?

SV:      Oxygenetix kan trygt brukes av alle hudtyper, inkludert 
postoperative hud. Den lindrer og fremmer helbredelse av 
huden, den irriterer ikke og forårsaker ikke eksem.  

SPM: Er Oxygenetix klinisk testet?

SV: Ja, Oxygenetix har blitt testet av både leger og pasienter.

SPM: Hva er Ceravitae? Hva gjør det?

SV:      Ceravitae gjør de “tunge løftene” når det gjelder å gi ny 
kraft til produksjon av nye, friske og sunne hudceller, ved å 
levere store mengder oksygen. Denne aerobiske effekten 
får dessuten de vitale, produktive cellene til å jobbe hardere.

SMP: Etter hva slags behandlinger kan Oxygenetix brukes?

SV:      Oxygenetix kan brukes etter: CO2-laser, rhinoplastikk,
laserhår�erning, akne- eller rosaceabehandling, blåmerker 
etter ansiktskirurgi, arrbehandling, overflatebehandling av 
hud, injeksjoner, øyekirurgi, hudsliping, kjemisk peeling.

SPM:Kan Oxygenetix brukes som hverdagssminke?

SV:          Ja, Oxygenetix ble utviklet for postoperativ helbredelse med 
fullstendig, diskret dekkevne. Daglig bruk fremmer ungdommelig, 
sunn hud ved hjelp av oksygendrevet cellefornyelse i en pustende 
hudpleieformel.

SPM: Er Oxygenetix bra for huden din?

SV:      Oxygenetix er god hudpleie, som tilfeldigvis også er 
et sminkeprodukt.  

Oxygenetix selges kun hos kvalifisert helsepersonale.
For nærmeste forhandler, besøk skintech.no

Ofte stillte spørsmål 

Oxygenetix Institute introduserer den første
Aloe Gel-baserte Oxygenating Foundation
utviklet for bruk av leger og helsepersonell

Vakker & unik

Face Perfection

®The heal & conceal post-procedure foundation

“Oxygenetix er den beste sminken 
som finnes for pasienter etter 
inngrep. Ingen andre produkter 
inneholder de helende og 
beskyttende ingrediensene huden 
trenger umiddelbart etter et estetisk 
inngrep. Det har dessuten god 
dekkevne og kunne klart seg fint 
under de sterke lampene på et 
Hollywood-sett.”

Den berømte plastiske kirurgen Dr. Ordon fra Beverly Hills
jobber per i dag som assisterende professor i plastisk kirurgi 
ved Dartmouth School of Medicine og University of Conneticut.

Andrew Ordon, M.D., F.A.C.S, 
Vert for TV-serien The Doctors.



Sensitiv hud kan være en daglig utfordring
Sensitiv hud etter kosmetiske inngrep kan sette pasientens 
livsstil på vent gjennom av helbredelsesprosessen. Men 
synlige postkirurgiske effekter kan minskes og kamufleres 
ved å bruke Oxygenetix milde, lindrende dekkfoundation.

 

Det spesielle Blå-Base / Gul-Base fargematching-
systemet jobber med spesifikke hudtoner for å redusere 
postkirurgisk misfarging, samtidig som pasienten får tid til 
helbredelse og kan føle seg mer selvsikker i offentlige 
sammenhenger.  

Når pasienten er restituert, vil fortsatt bruk hjelpe å beskytte
og forbedre hudtonen. 

Oxygentix bruker en naturlig Aloe gel-base og Ceravitae™ 
pro-oksygenkompleks uten tunge oljer, alkoholer eller tilsatt 
vann. Resultatet er kraftige hudpleieprodukter av beste 
kvalitet til pasientene, som også er en oksygentilførende, 
pustende foundation. 

Sensitive hudproblemer
Disse problemene kan se ut til å være evigvarende. Akne, 
rosacea og sensitiv hud kan være smertefullt og sjenerende, 
og kan dessuten føre til arrdannelse. Ordinære sminke-
produkter forverrer disse tilstandene.
Oxygenetix er ideell og virker lindrende.

Misfarget hud
Aldersflekker, leverflekker, vitiligo og melasma kan komme 
tilbake, selv etter behandling. Solskader blir synligere med 
alderen. Oxygenetix er perfekt for å kamuflere og dekke over.

UVA/UVB-stråler
UVB-stråler forårsaker først og fremst solbrenthet. UVA-stråler
påvirker dypere hudlag og forårsaker tidlig aldring ved å 
skade DNA og hudceller som produserer kollagen og 
bindevev. Oxygenetix SPF25 fullspekter fysisk solblokker uten 
kjemikalier løser disse problemene uten irritasjon i huden.

Oxygenetix Oxygenating Foundation inneholder patentert 
CERAVITAE™, en helbredelsesfremmende, pustende oksygen-
beriket foundation som fremmer hudcelleproduksjon, �erner 
hudproblemer, minimerer arrdannelse og får huden til å se 
frisk og strålende ut. Jo lengre denne oksygentilførende 
foundationen brukes, jo bedre vil huden din se ut. 

Oxygenetix Oxygenating Foundation

Ny og innovativ Oxygenating Foundation og fuktighetskrem som fungerer som et nytt, pustende hudlag. 

Oxygenetix Oxygenating Moisturizer

     Lett, pustende formulering

24-timers oksygenopptak for bedre heling

Vakker, naturlig, komplett dekkevne 

     Testet for allergi, bakterier, sensitivitet

     
Perfekt for sensitive og skadet hud

     Bredspekter fysisk UVA/UVB-solblokker, 
     SPF-25

     24-timers fuktighetstilføring med 
     naturlige fuktighetsgivende 
     ingredienser 

“Endelig �nnes en sminkeserie for ekstra sensitiv
 og akne-utsatt hud.”

Christine Ibrahim, M.D.

*Fargene er av trykktekniske årsaker kun veiledende, ikke eksakte gjengivelser.

Oxygenetix Institute Inc.
Distribueres i Norge av Skintech AS

skintech.no / post@skintech.no / 22 50 30 40

Oxygenetix Face Moisturizer inneholder 
den samme pustende "second skin"-
formelen som vår Oxygenating Foundation.
De fleste fuktighetskremer trekker inn i 
huden eller legger seg på overflaten, noe 
som kan kvele huden ved å blokkere den 
vitale oksygentilførselen.

Oxygenetix Face Moisturizer danner et 
pustende “annet hudlag” for å kunne gi 
øyeblikkelig fuktighet og samtidig redusere 
sporene etter inngrepet. Den fyller ut huden, 
slik at Oxygenating Foundation får et perfekt 
underlag. Aktive hyalauroner og PCA sikrer 
at huden din får maksimal fuktighetstilførsel 
og beskyttelse.

Hva gjør OXYGENATING FOUNDATION unik

Den eneste foundation som tilfører vitalt oksygen 
til huden – den er som aerobic for huden.2
Lindrende, helbredende Aloe Vera brukes i stedet 
for vann, og bidrar til en forbedret hudoverflate ved 
å �erne døde hudceller.  

3
Fysiske UVA/UVB-solblokker bidrar til å beskytte 
huden uten irritasjonen som forårsakes av ikke-
pustende, kjemiske solblokkere som brukes så ofte.

4
Forbedret hudcelleproduksjon og 
-fornyelse bidrar til å redusere 
rynker, linjer og flekker. 

 5
Smitte- og vannbestandig. 
Smitter ikke over på klær, og holder 
seg på i vann. 

6

Eksklusivt patent på CERAVITAE™ som tilfører 
oksygen kontinuerlig og dermed øker 
produksjonen av kollagen og elastin i hudcellene. 

1

scan QR code

w/smartphone

Fraksjonert CO2 laser 1 dag etter behandling
pasienten gikk i middagsselskap og så strålende ut!

   uten Oxygenetix  med Oxygenetix

     Ikke-komedogenisk testet

gul-base foundations blå-base foundations

walnut
taupe

ivory
pearl

coco
ebony 

creme
almond

honey 
beige

tawny 
chakra 

opal 


