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Dermalogica lancerer
nightly lip treatment
Ny anti-age behandling
til huden omkring læberne

Sig godnat til fine linjer omkring læberne:
Dermalogicas nye Nightly Lip Treatment, som
lanceres den 28. august 2017, udglatter dine smilerynker, mens du sover. Den rige formel opstrammer,
fugter og reparerer huden omkring læberne, mens
den forbedrer hudens elasticitet og kontrollerer
ældningstegn, inden de bliver tydelige.
Som huden ældes, bliver de vertikale linjer på overlæben mere synlige, og huden bliver slappere – især
på rygere eller tidligere rygere. Selvom det er omkring
øjnene, at de første ældningstegn opstår, er forskellene
omkring læberne nogle af de mest synlige.
Både indre (fysiologiske) og ydre faktorer er medvirkende. Læberne har ikke det beskyttende ydre hudlag
(strateum corneum), som huden i resten af ansigtet har
– i det hele taget har læberne færre hudlag (omkring 3-5
mens resten af ansigtet har 16). Desuden har læberne
ikke lige så meget talg eller lige så mange svedkirtler,
som fugter andre områder i ansigtet, og samtidig udtørrer spyt let læberne. Resultatet er, at fugt fordamper
hurtigere fra læberne, hvilket medvirker til synlige linjer i
huden omkring.
Ældning af huden omkring læberne, herunder marionettelinjer og nasolabiale folder, kan også være forårsaget
af nedbrydelsen af collagen fra skadelige UV-stråler,
trans-epidermalt fugttab (TEWL), rygning eller hvis man
drikker af sugerør eller fløjter. Det er ikke noget at grine
af: Rynker omkring læberne bliver tydeligere, jo mere
man bruger munden!

For at behandle ældningstegnene omkring læberne har
Dermalogicas eksperter udviklet Nightly Lip Treatment, som opstrammer, fugter og reparerer huden.
Produktet indeholder bl.a. disse vigtige ingredienser:
- Ekstrakt fra indisk ensian hjælper med at mindske hudens skrøbelighed og synlige rynker omkring
læberne
- Volume-teknologi giver fyldigere læber og reducerer
synlige fine linjer
- Ekstrakt fra sesamfrø hjælper med at udglatte og
mindske de nasolabiale folder, rynker og ru hud
- Sheasmør fugter, forbedrer hudens elasticitet og
reparerer hudens barriere, som beskytter mod synlige
ældningstegn
- Æbleekstrakt (Pyrus Malus) og glycerinkompleks hjælper med at øge fugtningen af huden og
blødgøre læberne
Huden reparerer sig selv, mens vi sover, og det er derfor
ideelt at behandle huden og forebygge ældningstegn
om natten. Nightly Lip Treatment påføres efter afrensning af huden om aftenen og masseres ind i huden
på og omkring læberne.
Nightly Lip Treatment fås i en 10 ml flaske med en
luftfri pumpe og en kølende metalapplikator.

Sådan bruger du Nightly Lip Treatment
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Påføring

Massér grinelinjer

Påfør 6 prikker af produktet rundt om
læberne som anvist ovenfor.
Apply

Apply

Dot product 6 times Dot
around
product 6 times around
the lip area as shown.
the lip area as shown.
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Circle above the upper
Circle
lip and
above the upper lip and
along the lip line. Repeat
alonglifting
the lip line. Repeat lifting
motion on the right laugh
motion
line.
on the right laugh line.

smooth applicator over
sm
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Massér de fine linjer
Anvend cirkulære massagebevægelser langs

Apply

Massér produktet op langs venstre grinelinje
i en løftende bevægelse. Anvend cirkulære
Smooth
Laugh Smooth
Lines Laugh
Lines og langs
Soften Feather S
L
massagebevægelser
på overlæben
den øvre læbelinje. Gentag de løftende
Massage product down
Massage
the leftproduct down the left
Circle product below
bevægelser
op langs højre grinelinje. along
laugh line using a lifting
laugh
motion.
line using a lifting motion.
the lower lip line.
alo

Apply

product 6 times around
Dot product 6 times around
he lip area as shown. the lip area as shown.

Lad
applikatoren
glide
hen
over Lines
Smooth Laugh Lines
Smooth Laughunderlæben.
Lines
Soften
Feather Lines
Soften
Feather
læberne.

Massage product down
Massage
the left product down the left
laugh line using a liftinglaugh
motion.
line using a lifting motion.
Circle above the upperCircle
lip and
above the upper lip and
along the lip line. Repeat
along
lifting
the lip line. Repeat lifting
motion on the right laugh
motion
line.on the right laugh line.

Massér overskydende produkt ind i huden
Lad din finger glide rundt om munden og hen

over in
læberne
for at massere
overskydende
Massage
Excess
Massage
in Excess
produkt ind i huden.

Circle product below and
Circle product below and
Smooth your ring finger
Smooth
aroundyour ring finger around
along the lower lip line.along
Gently
the lower lip line. Gently the mouth and over the
the
lips.
mouth and over the lips.
smooth applicator oversmooth
the lips.applicator over the lips.

Får dine læber dig til at se ældre ud?
Ta’ testen på www.readmylipage.com

Nightly Lip Treatment kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere og på
www.dermalogica.dk ultimo august 2017.
Dermalogicaprodukterne sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle
kosmetologer. På dermalogica.dk findes flere informationer om produkterne og landets
dermalogicaklinikker.
Tilmeld dig Dermalogicas nyhedsbrev, hvis du ønsker at vide mere om det
nyeste indenfor hudpleje.
Billeder og pressemateriale kan downloades på kosmetolognet.dk
Del gerne på de sociale medier med @dermalogicadanmark.
Yderligere information:
Tina Rasmussen, Adm. Direktør
tina@dermalogica.dk
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 effektive hudpleje-rutiner.
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