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Endnu mere effektiv
imod fine linjer,
mildere ved øjnene

AGE
REVERSAL
EYE
COMPLEX

Dermalogica® lancerer en virkningsfuld løsning til at
mindske ældningstegn i området omkring øjnene:
Age Reversal Eye Complex fra Dermalogica® kommer
nu i en ny og forbedret udgave, som udnytter mikroindkapsling og et unikt opstrammende kompleks til at behandle hudproblemer i området omkring øjnene såsom
fine linjer, rynker, hævelser, mørke rande og tørhedslinjer. Age Reversal Eye Complex er blevet forsket i og
udviklet af The International Dermal Institute (IDI) og
er en del af Dermalogicas AGE Smart® produktserie.
Den nye udgave af Age Reversal Eye Complex indeholder følgende nye ingredienser:
• Mikroindkapslet retinol 0,1%: Forskning har vist, at
retinol forbedrer hudens struktur markant, idet ingrediensen øger cellefornyelsen, stimulerer collagenproduktionen, tykner epidermis og fremmer elastinbiosyntesen. Koncentrationen på 0,1% af ren A-vitamin
er kraftig nok til at fremme celleformeringen i epidermis, mens ny teknologi til mikroindkapsling sikrer, at
retinolen bevarer sin styrke, forbliver stabil og frigives
kontrolleret dybt nede i huden.
• Mikroindkapslet niacinamid: Antioxidant B3-vitamin kontrollerer inflammation, mindsker synligheden
af mørke rande under øjnene grundet hyperpigmentering, mindsker transepidermalt fugttab og hæm-

mer glycation (processen hvorved sukkermolekyler
reagerer med proteiner såsom collagen og dermed
danner skadelige molekyler, som svækker huden,
hvilket viser sig som fine linjer og rynker). Mikroindkapslingen sikrer, at ingrediensen bevarer sin styrke
og trænger dybt ned i huden.
• AGE Reversal Firming Complex
– denne eksklusive formel indeholder:
o Palmitoyl tripeptid-5 styrker collagenen
i huden og opstrammer vævet
o Hyaluronsyre fugter vævet og mindsker
synligheden af rynker
o Ekstrakt fra dunaliella salina er et
algeekstrakt, som stimulerer cellefornyelsen
i epidermis
o Panthenol/provitamin B5 stimulerer
cellefornyelsen
Huden i området omkring øjnene er tyndere end nogen
andre steder på kroppen og har færre talgkirtler end
resten af ansigtet, hvilket gør netop dette område til
det mest sårbare over for miljøpåvirkninger (som f.eks.
UV-eksponering). Kombineret med hyppig bevægelse
i dette område (f.eks. når man smiler eller misser med
øjnene) medfører dette stor risiko for synlige fine linjer
og rynker. Med alderen bliver huden tyndere, og det

underliggende væv svækkes, idet mængden af elastin
og collagen i huden falder. Et almindeligt resultat heraf er
hævelse i området, fedtdepoter eller poser under øjnene
og slap hud under øjenbrynet, som i nogle tilfælde dækker hele øjenlåget og kan give et træt udseende.
Age Reversal Eye Complex hjælper med at styrke det
underliggende væv i huden og fremmer elasticiteten i hudens overflade, hvilket giver glattere hud i dette sårbare
område. Ved at fremme cellefornyelsen stimuleres collagenproduktionen, cellelagene i dette område tyknes, og
desuden ser huden fyldigere og glattere ud med færre
rynker og jævn fordeling af pigment.

Age Reversal Eye Complex, 15ml.

Sådan bruges
Age Reversal Eye Complex
Påfør Age Reversal Eye Complex hver anden aften
i de første to uger, så huden opbygger tolerance over
for retinol. Som huden efterhånden vænner sig til
retinol, kan produktet påføres hver aften. Dup produktet i øjenområdet efter afrensning – arbejd fra ydre
øjenkrog og indad. Anvend eventuelt også Dermalogicas Overnight Retinol Repair, som indeholder 0,5%
mikroindkapslet retinol samt peptider, C-vitamin og et
unikt kobberkompleks, der mindsker ældningstegn i
ansigt, på hals og décolleté.

Vejl. udsalgspris kr. 575,-

Age Reversal Eye Complex kan købes hos
autoriserede Dermalogica® forhandlere og på
www.dermalogica.dk fra december 2016.
Dermalogicaprodukterne sælges kun med
vejledning og anbefalinger fra professionelle
kosmetologer. På dermalogica.dk findes flere
informationer om produkterne og landets
dermalogicaklinikker. Du kan også tilmelde dig
Dermalogicas nyhedsbrev, hvis du ønsker at
vide mere om det nyeste indenfor hudpleje.
Billeder og pressemateriale kan
downloades på kosmetolognet.dk
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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 spraytoner, en
fugtcreme og en eksfoliering, som stadig er blandt
hudplejeseriens bedst sælgende produkter, bragte
den visionære Jane Wurwand sit brand fra en ide 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.
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