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PRIME-TIME HUD
Dermalogica introducerer
NY AGE smart® SkinPerfect Primer SPF30
Kort sagt: Tab af integritet er den proces, der kendetegner
en hud, som ældes. Huden bliver bogstaveligt talt mindre
tæt, hvilket skyldes en kombination af skader fra frie radikaler, fald i hormondannelsen og andre aldersrelaterede
skift. Elastin og collagen mister deres elastiske styrke, så
der opstår revner og fine linjer. Pigmenteringen bliver mere
svingende, hvilket medfører pletter og ujævn farve.
Dermalogicas nye AGE smart® SkinPerfect Primer
SPF30 behandler og mindsker synligheden af disse og
flere ændringer i huden med en kombination af banebrydende professionel hudplejeteknologi og primer og
en elegant primer.
Det nye to-i-et produkt udglatter, beskytter og plejer
huden, mens det korrigerer uregelmæssigheder i hudoverfladen og skaber en strålende hud. Den nye primer
kan bruges alene, som makeup, eller som det første trin til
at øge dækkeevnen og holdbarheden af din concealer og
foundation. Naturlige jordmineraler dækker misfarvninger
og fremmer hudens glans, mens polymerer giver huden
med en blød, mat effekt.
Det alsidige og forberedende trin er et alternativ til en
traditionel concealer eller foundation og hjælper samtidig
de efterfølgende makeupprodukter med at binde bedre
på huden, hvilket betyder en mere holdbar og ensartet
makeup – og dermed et flottere look.

Dermalogica’s AGE smart® SkinPerfect Primer
SPF30 udfylder ikke blot de synlige uregelmæssigheder i hudoverfladen, men behandler også de
underliggende årsager til ældning i huden. Den
effektive blanding af antioxidant hvid te, peptider
og natrium hyaluronat beskytter huden mod yderligere skader, mens det stimulerer collagendannelsen og hjælper med at fugte huden. Fysisk
solfilter giver en SPF30 ved hjælp af titandioxid,
der beskytter huden mod den væsentligste udefrakommende årsag til ældning: UV-stråler.

Silica udfylder de fine linjer i huden, absorberer overskydende olie og hjælper produkter med at blive på huden,
mens perlepulver og sojaprotein ensarter hudtonen og
stimulerer cellefornyelsen for at sikre et mere glat og velforberedt underlag til makeup.
Dermalogicas NYE SkinPerfect Primer SPF30 sælges på
landets Dermalogica klinikker og på dermalogica.dk primo
oktober 2012.
SkinPerfect Primer SPF30, 22 ml. poly-folie tube
Vejledende udsalgspris kr. 395,00

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.

