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Beskyt din hud
mod solen med:

Solar
Defense
Booster
SPF50

Foråret har meldt sin ankomst, og i takt med, at vi
begynder at opholde os mere udenfor, er det også
vigtigt, at vi tager os godt af vores hud og husker at
beskytte den – især mod solen!
Dermalogicas unikke Solar Defense Booster SPF50,
der både kan bruges alene eller sammen med din
foretrukne ansigtscreme, giver dig de bedste forudsætninger for at holde din hud sund og beskyttet.
Solens stråler har en kraftig indvirkning på huden, både
i ansigtet, især i det sarte øjenområde, og på kroppen.
Mellem 80-99 % af de ældningstegn vi ser på vores
hud, når vi er voksne, skyldes soleksponering. Hver
dag, året rundt, udsættes vores hud for skadelige UVAog UVB-stråler der er med til at øge ældningen i huden
ved at nedbryde collagene og elastine fibre. Strålerne
kan også være skyld i ujævn pigmentering og i værste
fald hudkræft.
UVA er de stråler, der trænger dybest ind i huden og
nedbryder de dybereliggende lag, hvilket forårsager
linjer og rynker i huden. UVA-stråler er altid til stede,
året rundt, og trænger uhindret gennem både skyer og
vinduer.
UVB rammer kun de øverste hudlag, hvorfor deres
påvirkning kun ses her. Det er de stråler, der giver den
brunende effekt på huden – men de er samtidig også
skyld i solskoldning og for tidlig ældning.
Begge typer UV-stråler kan forårsage hudkræft.

Med den viden in mente er det vigtigt, at man året rundt
beskytter mod strålerne og skruer op for solbeskyttelsen når man bliver udsat for direkte sollys.
Dermalogica er førende indenfor solbeskyttelse og et af
de mest populære produkter er Solar Defense Booster
SPF 50: En koncentreret booster, som tilfører bredspektret solbeskyttelse til din hud, for optimal beskyttelse
mod både UVA og UVB stråler. Samtidig sørger den
for, at huden bliver mere glat, smidig og blød ved hjælp
af antioxidanter, og så beskytter den mod frie radikaler
ved hjælp af vindruekerne og grøn te.

Fordele ved Solar Defense Booster SPF 50
- Bredspektret UVA og UVB beskyttelse
- Let konsistens som trænger hurtigt ind i huden
- Kan bruges af alle hudtyper året rundt

De aktive ingredienser i
Solar Defense Booster SPF 50
- Dermalogicas Oleosome-teknologi, som sikrer optimal
beskyttelse af huden, uden at give et hvidt skær eller
en fedtet fornemmelse
- Vindruekerne og grøn te beskytter mod frie radikaler,
der forårsager for tidlig ældning
- Antioxidanter i form af C- og E-vitaminer gør huden
mere glat og blød

Sådan bruges
Solar Defense Booster SPF50:
Påfør solproduktet direkte på ansigt og hals, eller bland
lige dele Solar Defense Booster SPF 50 og din foretrukne
ansigtscreme i håndfladen og påfør blandingen i ansigtet i
bløde, opadgående strøg.
Produktet bør påføres 30 minutter før soleksponering, for
at opnå SPF 50 beskyttelse.

solar defense
booster spf50
- 50ml
vejl. udsalgspris
kr. 375,-

Dermalogicaprodukterne sælges kun med
vejledning og anbefalinger fra
professionelle kosmetologer.
På dermalogica.dk findes flere
informationer om produkterne og
landets dermalogicaklinikker. 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.
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