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...løft sløret for
din indre glød
NYHED!
rapid reveal peel
professionel peeling til hjemmebrug

Dermalogica® lancerer

RAPID REVEAL PEEL
...løft sløret for din indre glød

Da vores celleafstødning og -fornyelse bliver langsommere efterhånden som vi bliver ældre, begynder vi at miste den naturlige
glød og elasticitet i huden. En celle tager ca. 20 dage om at forny sig; hos ældre ofte mere end 30 dage. Kombinationen af matte,
døde hudceller på hudens overflade og nedbrydningen af collagen- og elastinfibre samt miljømæssige skader fører til en trist glød
– samt en ujævn hudfarve, fine linjer og rynker.

mød NYHEDEN Rapid Reveal Peel
Eksperterne hos Dermalogica og International Dermal Institute har i mange år har udviklet førsteklasses peelinger til brug
i professionelle behandlinger, og nu er vi begejstrede over at kunne introducere Rapid Reveal Peel - det mest effektive
eksfolieringsprodukt i Dermalogicas detailsortiment.
Denne lette, men effektive peeling kickstarter hudens celleafstødning,
sætter fart i cellefornyelsen og giver en strålende hud.

vigtige fordele
• Kickstarter celleafstødningen - og fornyelsen, og
afslører en ny, mere fast hud.
• Hjælper til at reducere fine linjer og rynker.
• Hjælper til at udjævne hudfarven.
• Lysner og giver en mere strålende hudfarve.

vigtige ingredienser
• Et unikt kompleks af fytoaktive alfahydroxysyrer
og mælkesyre fjerner matte celler fra hudens overflade
og stimulerer cellefornyelsen uden at dehydrere huden.
• Ekstrakt fra australsk kaviar-lime blødgør og lysner
pigmentpletter i huden.
• Fytinsyre fra risklid øger cellefornyelsen.
• Fermenterede planteenzymer hjælper til at eksfoliere og
fremme celleafstødningen.

valgfri kickstart-fase

ugentlig behandling

For hurigere resultater anbefales en kickstart-fase; Brug
en Rapid Reveal Peel tube hver dag i 3 dage. Efter tredje
dag bør man gå over til at bruge en tube Rapid Reveal
Peel en gang om ugen.

Ideel til at opnå de bedste resultater. Her anvendes
en tube en gang om ugen. En boks med Rapid
Reveal Peel indeholder 10 peelinger.

anvendelse

1. Knæk spidsen på
applikatoren af, og fordel
produktet i hænderne.

2. Massér det let over ansigt, hals og bryst med
fingerspidserne med cirkelbevægelser. Undgå
øjenomgivelserne. Lad det virke
3-7 minutter afhængigt af, hvor følsom din hud er.
Du oplever måske en let prikken og/eller varme.

Rapid Reveal Peel

indeholder 10 tuber inkl. rejsetaske
og sugekop til ophængning for let håndtering.
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3. Skyl grundigt med koldt
vand, eller tør det af med
en kold, fugtig vaskeklud.
Anbefales til brug om
aftenen.

Rapid Reveal Peel kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere og på www.dermalogica.dk
fra den 7. september 2018.
Dermalogicaprodukterne sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle kosmetologer.
På dermalogica.dk findes flere informationer om produkterne og landets autoriserede dermalogicaklinikker.
Tilmeld dig Dermalogicas nyhedsbrev på dermalogica.dk, 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, ProSkin® eller Facefit® 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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