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NIGHT MOVES:
Dermalogica introducerer

Overnight Repair Serum

Det kan ikke fremhæves ofte nok, hvor stor betydning en god nattesøvn har, da den påvirker mange dele af
kroppen – selv huden. Mens du sover, sker der nemlig en dynamisk genopbygning og heling af hele
systemet. Dette medicinfaglige faktum har inspireret Dermalogica til det nyeste produkt til moden hud:
Overnight Repair Serum, som er udviklet til at opstramme huden og genopbygge dets evne til at
vedligeholde smidighed og fugtindhold.
Overnight Repair Serums primære virkning er at beskytte, vedligeholde og stimulere collagen i huden,
hvilket foregår på adskillige måder. Arganolie beskytter lipidbarrieren og hæmmer også dannelsen af de
enzymer, der nedbryder collagen og dermed den underliggende struktur i hudens væv. Brune alger i
produktet bekæmper frie radikaler, som svækker collagenets spændstighed. Overnight Repair Serums
genopbyggende virkning gavner nedbrudte kapillærer og styrker huden, der med alderen taber collagen.
“Dette produkt indeholder de lindrende aromaer fra planteolier som jasmin, rose, ylang-ylang, geranium,
rosmarin, kanel og neroli, som er med til at tilføre huden de aktive ingredienser, der kan behandle
alderstegn,” forklarer Dr. Diana Howard, Vice President of Technical Development and Global Education hos
Dermalogica. “Dette strategiske kemiske partnerskab giver de effektive peptider mulighed for at skabe
resultater, mens essentielle olier og genopbyggende ingredienser hjælper med at beskytte og styrke huden.”

Overnight Repair Serum er udviklet til at påføre den rene, afrensede
hud om aftenen og giver huden stimulerende peptider samt anti-age
fordele i en lindrende, aromaterapeutisk base af planteolier. Dette
fusionsprodukt giver det aktive peptid, Palmitoyl Tripeptid-38, mulighed
for at øge dannelsen af collagen og hyaluronsyre uden at irritere huden.
Den nye Overnight Repair Serum sælges i en 15 ml hvid glasflaske
med sølvlåg, som hjælper med at bevare de aktive ingredienser.
Anbefalet brug er fire til seks dråber, men dosis kan tilpasses ud fra
kundens ønsker og behov. Produktet bør påføres direkte på afrenset
hud eller blandes med den anbefalede Dermalogica fugtcreme til
aftenbrug.
Overnight Repair Serum sælges på landets Dermalogica klinikker
samt i Dermalogicas webshop dermalogica.dk primo februar.

Vejledende udsalgspris kr. 565,00

Skuespillerinde - Kirsten Lehfeldt
udtaler om Overnight Repair Serum:
“Jeg er meget begejstret for Overnight Repair
Serum. Jeg føler hver vinter min hud bliver tør og
skriger på fugt, så den er lige det min hud har
brug for. De 4 til 6 dråber som anbefales var ikke
nok for min klimakteriehud den første uge.
Jeg brugte 6 til 8 dråber for at mætte huden.
Allerede efter en uge blev det for meget, nu er
jeg nede på 4 dråber, og min hud er blød,
elastisk og lækker. Synes også den udligner
rynker. Jeg føler mig yderst tilpas,og synes ikke
min hud har set så godt ud længe.”

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 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
verdensmest efterspurgte professionelle hudplejemærke.
I dag forandrer og fornyr Dermalogica sig stadig med koncepter som FaceMapping® hudanalyse,
MicroZone® behandlinger samt Skin BarSM, hvor professionelle kosmetologer uddanner kunderne i sund hud
gennem hudanalyse og anbefaling af behandlinger og produkter til hjemmepleje.

