Pressemeddelelse

SPOT ON!
Dermalogica lancerer en ny udgave af Concealing Spot Treatment:
dobbeltvirkende concealer som både dækker og behandler urenheder

Dermalogicas passion for sund hud bygger på forebyggelse og proaktive vaner, der kan forhindre urenheder og andre hudproblemer. Men selv med den bedste pleje, kan huden til tider få urenheder. Dermalogica har med dette i tankerne forbedret og opdateret Concealing Spot Treatment, der er et effektivt alternativ til produkter, som indeholder benzoylperoxid.
Den oprindelige formel - en svovlsuspension i en glaspipette er blevet ændret, så den i endnu højere grad passer til forbrugernes behov. Det nye - mere cremede og mere koncentrerede – produkt er nemmere at påføre og giver en fejlfri hudoverflade.
Concealing Spot Treatment blev oprindeligt lanceret som en del af Dermalogicas MediBac Clearing system, der behandler
voksenacne, men det nye produkt er til alle hudtilstande, der oplever comedoner (hudorme eller urenheder) såvel som til
camouflage af pletter ved hjælp af farve fra jernoxid. Produktet kan bruges efter behov til enhver hudtilstand.
”Vi er ikke et kosmetikfirma,” udtaler Dermalogicas grundlægger og ejer Jane Wurwand. ”Vores brand er dedikeret til hudens sundhed. Men vi lytter til vore kunders
behov. Når du får en urenhed i ansigtet, er det første problem som regel, hvordan du
dækker den. Vi ønsker at give dig mulighed for effektivt at dække urenheden, mens
du på samme tid også behandler de underliggende årsager.”
Ny aktiv ingrediens
De primære aktivstoffer i dette produkt – svovl samt en blanding af niacinamid,
zinkgluconat, salicylsyre, gærekstrakt, cinnamon zeylanicum (kanel) bark, koffein og
biotin – standser bakterieaktiviteten i urenheden – ”spot on”. Den nye ingrediens i
produktet er hydrolyseret caratonia siliqua (johannesbrødkerneekstrakt) - en planteekstrakt der bruges for dets antiinflammatoriske virkning.
Bælgplanten johannesbrød har været en hovedingrediens i sundhedspleje i Mellemøsten og ved Middelhavet i 5.000 år. Planten bruges til alt lige fra at lindre smerter
ved små børns tandfrembrud til at behandle fordøjelsesbesvær. I den nye udgave
af Concealing Spot Treatment er indholdet af johannesbrød med til at genopbygge
stresset hudvæv, hvilket giver huden mulighed for at reparere og genfugte sig selv i
samspil med den rensende virkning ved de øvrige aktivstoffer.
Jane Wurwand bemærker, at voksenacne, der adskiller sig fra teenageacne, har
været et stigende problem de seneste år. Ifølge Jane Wurwand er det ofte kvinder,
der oplever urenheder og mild acne på hagen. Skurken bag er ofte hormoner men
det kan også skyldes andre faktorer som f.eks. sol og stress.
Vejledende udsalgspris kr. 210,00
Concealing Spot Treatment forhandles i Dermalogica klinikker
og på dermalogica.dk fra medio maj 2011.

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:
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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.
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Voksenacne er fortid!
Nye undersøgelser udført af The American Dermatology
Association viser, at voksenacne er et drastisk stigende
problem og mere end 17 millioner voksne amerikanere har
fået diagnosticeret acne i det seneste årti. I samme tidsrum
er gennemsnitsalderen for patienter med acne gradvist steget
til 26,5 år. Acne er ikke længere blot et hudproblem for teenagere, voksenacne er i dag også anerkendt som en almindelig,
til tider prekær hudlidelse. Voksenacne er ikke blot mere vedholdende end teenageacne, ardannelsen er også mere udtalt
grundet den modne huds manglende evne til at reparere sig selv.
Dermalogica®; hudplejeprodukter udviklet af The International
Dermal Institute, har reageret på tendensen ved at lancere MediBac Clearing™, et 24-timers behandlingssystem med produkter,
der samarbejder for at give øjeblikkelige resultater og vedvarende
løsninger til voksenacne.

