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DERMALOGICA INTRODUCERER

PreCleanse Wipes
Nye renseservietter som gør ren hud
til en leg, når du er på farten

Grundig afrensning af huden er essentiel for at opnå sund hud, men
alligevel bliver dette vigtige trin i hudplejen ofte overset. PreCleanse er
et af Dermalogicas mest populære banebrydende produkter og blev
oprindeligt introduceret i flydende form. NU introduceres PreCleanse
som en pakke praktiske, bionedbrydelige servietter, som gør afrensning
af huden langt nemmere, når du er på farten og på ferien.
Ethvert Dermalogica hudplejeprogram er baseret på dobbeltafrensning,
der begynder med PreCleanse, som hjælper med at opløse
overskydende lag af talg, solfilter, vandfast makeup, forurening og
produktrester, der hober sig op på huden i løbet af dagen. Dette første
trin forbereder huden til det næste trin i dobbelt-afrensningen, som
foregår med det anbefalede Dermalogica renseprodukt, der trænger
dybere i huden for at opnå professionelle resultater med afrensningen.

Precleanses emulgerende
aktiver opsamler oliebaserede
affaldsstoffer fra hudens
overflade, så de nemt kan
fjernes.

Huden er klar til det
anbefalede Dermalogica
renseprodukt, der nu kan
trænge dybere ned for en
grundigere rensning.

Skyl efter med lunkent vand
og få en ultra-ren og klar hud.
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Research udført af The International Dermal Institute viser, hvor vigtigt
det er at rense sin hud grundigt. Forskningen afslører, at kvinder typisk
kun bruger blot ca. 20 sekunder, når de renser deres ansigtshud – selv
om aftenen inden sengetid. Set i lyset af udviklingen indenfor long-wear
solfiltre og ”24-timers” kosmetik betyder det, at de fleste kvinder lader
produktrester blive på huden. Disse rester kan forårsage acne-udbrud,
milie-dannelse (små ophobninger, der føles som sandkorn under huden)
samt andre længerevarende hudproblemer.
PreCleanse Wipes indeholder aloe vera og abrikoskerneolie, der
tiltrækker talg og øjeblikkeligt opløser selv den mest genstridige
mascara, vandfast læbestift og solfilter. Produktet indeholder endvidere
aminosyrer fra æbler, som blidt løsner snavs som f.eks. forurening fra
overfladen. Når PreCleanse fjerner disse affaldsstoffer fra huden, får
renseproduktet og de efterfølgende produkter mulighed for at
arbejde mere effektivt. PreCleanse udglatter, beroliger og nærer
samtidig huden.
De nye PreCleanse Wipes sælges i en praktisk rejsepakke
med 20 PreCleanse servietter.
Vejledende udsalgspris kr. 175,00
PreCleanse Wipes lanceres i slutningen af marts
hos Dermalogica klinikker i hele landet og på dermalogica.dk

Dermalogicaprodukterne 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
Yderligere information:
Tina Rasmussen
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
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.

