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vejledende udsalgspris
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DERMALOGICA AGE SMART™ SYSTEM INTRODUCERER
køb
AGE Reversal Eye Complex
+ Skin Resurfacing Cleanser (150ml)
eller Antioxidant Hydramist (150ml)

værdi kr.
325,-

få
en toiletpung med 3 AGE Smart® produkter

Dermalogica introducerer også en ny 20-minutters MicroZone behandling med
AGE Reversal Eye Complex, der er udviklet til at booste celledannelsen og give øjenområdet et mere
energifyldt, friskt og vågent udtryk. “Det er det perfekte quick-fix efter en lang flyvetur – eller en god måde
til at forberede sin hud på til den helt store aften,” siger Wurwand.
Dermalogica produkterne sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle kosmetologer.
På dermalogica.dk findes flere informationer om produkterne og landets Dermalogica klinikker. Du kan
også tilmelde dig Dermalogicas nyhedsbrev, hvis du ønsker at vide mere om det nyeste inden for hudpleje.
Billeder og pressemateriale kan downloades på kosmetolognet.dk
Yderligere information:
PR-chef
Tina Rasmussen
tina@dermalogica.dk

Om Dermalogica®
I 1986 revolutionerede Dermalogica hudplejeindustrien med innovative produkter uden almindeligt kendte
irritationsfremkaldende ingredienser som S.D. alkohol, lanolin, mineralske olier og kunstige farve- og duftstoffer. Med lanceringen af et renseprodukt, en toner, en fugtcreme og en eksfoliering, som stadig er blandt
hudplejeseriens bedst sælgende produkter, bragte den visionære Jane Wurwand sit brand fra en idé til
verdens mest efterspurgte professionelle hudplejemærke.
I dag forandrer og fornyr Dermalogica sig stadig med koncepter som Face Mapping® hudanalyse, MicroZone® behandlinger samt Skin BarSM, hvor professionelle kosmetologer uddanner kunderne i sund hud
gennem hudanalyse og anbefaling af behandlinger og produkter til hjemmepleje.

NYT AGE REVERSAL EYE COMPLEX
Sælges i landets Dermalogica klinikker fra februar 2011

Dette kompleks med flere fordele er udviklet til påføring på øjenområdet efter afrensning. Øjencremen
bekæmper flere typer af ældningstegn, der omfatter fine linjer, rynker, hyperpigmentering og slap hud. En
af de vigtigste ingredienser i det nye produkt er retinoid, der bidrager markant til modvirkning af fine linjer,
rynker, solskader og mørke pletter. Det omfatter “pandaøjne”, det vil sige mørke rande under øjnene, der
minder om blå mærker, og som kan blive mere udtalte med alderen, når huden bliver mere transparent og
blodkarrene nedenunder bliver mere synlige.
“I ethvert ansigt-til-ansigt møde kommunikerer vores øjne mere end vores ord. Derfor tænker vi også over,
hvad vores øjne ”siger” i kraft af deres udseende,” forklarer Jane Wurwand, der har grundlægger og ejer
af Dermalogica og IDI. “Det er vigtigt, at vi viser vores bedste side frem. Med det nye AGE Reversal Eye
Complex forbedres øjenområdets naturlige vitalitet.”
Huden i øjenområdet er den tyndeste på vores krop og har færre talgkirtler end resten af ansigtet,
hvilket gør området mere sårbart overfor miljøpåvirkninger (blandt andet UV-lys), som kombineret med
mekaniske bevægelser som smil og missen med øjnene, medfører fine linjer og rynker. Med tiden bliver
vores ansigtshud hurtigt tyndere, og det underliggende vævs elastiske evne nedsættes på grund af tab af
elastin og collagen. De velkendte resultater er endnu flere fysiske tegn på ældning: Hævelser, fedtdepoter
eller poser under øjnene og slaphed i den fedtholdige hud på det øverste låg – i nogle tilfælde så meget, at
det skjuler øjenlåget og giver et slidt og træt udtryk.

Hemmeligheden bag AGE Reversal Eye Complex succesen er en avanceret formel, der ikke traumatiserer
det allerede udsatte væv i øjenområdet yderligere, specielt i form af inflammatorisk respons. En af de vigtigste ingredienser, ren A-vitamin eller retinol, bruges i en styrke på 0,1%, hvilket er tilstrækkeligt til at modvirke
UV-skader og øge celledannelsen i epidermis, mens det samtidig er mildere end de aggressive koncentrationer, der forårsager retinoid dermatitis (afskalning, rødme, kløe og lysfølsomhed). Huden fremstår mere
fyldig, fast og glat og har færre rynker og en mere ensartet pigmentering, fordi vitaminet øger celledelingen,
stimulerer collagendannelsen og hjælper med at skabe et tykkere cellelag i øjenområdet.
Ligeledes indeholder formlen UGL kompleks – Urea, glucosamin HCI, gærekstrakt, algeekstrakt – som blidt
mikroeksfolierer øjenområdet uden brug af en alkalisk pH-værdi, hvilket er en af de væsentligste svagheder
ved AHA, som ofte resulterer i sensibilitet efter længerevarende brug. Dette ikke-irritationsfremkaldende,

Natrium ascorbyl fosfat, et stabiliseret C-vitamin derivat, virker som en kraftfuld antioxidant, der beskytter
vævet mod yderligere angreb fra UV-lys og andre frie radikaler. Flere af ingredienserne som fraxinus excelsior barkekstrakt, niacinamid, dipeptid, sojapeptider og risklidsprotein arbejder i synergi for at modvirke alle
problemer under øjnene, herunder hævelser, poser, slaphed og skygger.

sådan virker age reversal eye complex
Videnskabeligt avancerede ingredienser i Age Reversal Eye Complex giver ny
beskyttelse og genopbygning af flere typer ældningstegn i øjenområdet.
Retinol
Bruges i en 0,1% styrke, som i kliniske undersøgelser har
vist sig at modvirke ældning af huden (rynker), omvende UVskader og hjælpe med at øge celledannelsen i epidermis.
Palmitoyl tetrapeptid-7 og palmitoyl oligopeptid
Opstrammer, forbedrer elasticiteten og hjælper med at
bekæmpe fine linier og rynker.
AGE Smart® ARG-LYS polypeptid
Forhindrer dannelsen af AGEs, som svækker hudens collagen
og elastin (og danner rynker).
rynker
kragetæer

AGE Reversal Eye Complex tilfører huden en aktiv blanding af retinol, peptider, vitaminer og planteekstrakter, der styrker det underliggende støttevæv og opfrisker hudoverfladens spændstighed, hvilket
giver en mere glat og frisk hudtilstand i det sarte øjenområde. Den meget aktive blanding af planteekstrakter og peptider hjælper også med at mindske gennemtrængeligheden i kapillærerne under øjnene, øger
blodets mikrocirkulation, mindsker tilstopninger og forbedrer lymfedrænagen, hvilket behandler de væsentligste årsager til “skygger” og “poser” under øjnene.

syrebalancerede og eksfolierende stof giver huden mulighed for at vedligeholde sin robuste beskyttelse fra
lipidbarrieren, så huden forbliver gennemfugtet, fast og glat. Hudoverfladen har ligeledes færre ”skønhedsfejl” som fine linjer og crepet hud.

Kinesisk svamp
(silver ear)
Tilfører den vigtige fugt, der
lindrer sensibel hud forårsaget af
dehydrering.

mørke rande
pga. pigmentering

Fraxinus (ask)
ekstrakt
Forhindrer
misfarvninger
(mørke rande pga.
hyperpigmentering);
og opstrammer
huden i overfladen.

hævelser
poser under
øjnene

Vi ved alle, at den sarte hud i øjenområdet er kroppens mest ubarmhjertige del, når det handler om
synlige ældningstegn. Dermalogica®, der er udviklet af The International Dermal Institute (IDI), tilbyder nu
ny beskyttelse mod de mange faktorer, der bidrager til synlige ældningstegn i øjenområdet med det nye
AGE Reversal Eye Complex, der er den seneste tilføjelse til brandets AGE Smart® system™.

sensibel hud
pga. dehydrering

Bisabolol og koffein
Lindrer, sammentrækker og
mindsker hævelser.
Niacinamid
Hjælper med at hindre væskeophobninger og hævelser.

Glycyrrhiza glabra (lakrids)
rodekstrakt
Lindrer det sarte øjenområde.

