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AGE Smart™

Revolutionerende anti-age teknologi fra Dermalogica®
Dermalogica®, et hudplejesystem der er udviklet af The International Dermal Institute, kan med stolthed lancere AGE Smart: et innovativt, videnskabeligt avanceret system af produkter, der er specielt udviklet til at forhindre og reparere indre og ydre skader i moden hud.
AGE Smart blev udviklet til at behandle de underliggende faktorer, der medfører tegn på for tidlig ældning i huden, hvilket omfatter rynker,
uens pigmentering, dehydrering, hyperpigmentering og nedsat elasticitet og fasthed i huden. Dermalogica har en unik indgangsvinkel til
behandling af ældning og for tidlig ældning af huden ved at behandle kilden til disse ændringer i huden.

Revolutionerende teknologi
De ultraviolette stråler er den primære skurk, når det handler om ældningstegn. Der sker ganske enkelt tre biokemiske reaktioner i huden,
som udløser de strukturelle ændringer, vi forbinder med ældning. Dermalogica behandler disse ændringer på følgende måder:

1. ROS (Dannelsen af Reactive Oxygen Species, der også kaldes frie radikaler)
•
•
•

Biokemisk reaktion: Når UV-stråler angriber kroppen, dannes der molekyler i form af frie radikaler. For at stabilisere sig selv stjæler de
frie radikaler fra huden, hvilket skaber flere frie radikaler. Når de bliver flere, angriber de enhver mulig struktur og forstyrrer vedvarende
hudens strukturelle integritet. Lipiderne i vores cellemembraner er ekstremt sårbare overfor denne aktivitet.
Skadelige resultater: Frie radikaler forårsager direkte lipid peroxidation og ødelagte membraner, hvilket medfører inflammation (dvs.
lækkende eller udvidede kapillærer), hyperpigmentering, sygdom og celledød. Frie radikaler fører også til dannelsen af MMP i huden
(Se punkt 2).
Løsninger: AGE Smart indeholder følgende komplekser, der bekæmper ældning forårsaget af ROS:
- Kombination af antioxidanter (som hvid te, C-vitamin, E-vitamin) bekæmper frie radikaler.
- Glucosamine, mælkesyre og magnesium ascorbyl fosfat bekæmper hyperpigmentering.
- Bioflavonoider i hvid te og lakrids behandler ødelagte kapillærer.

2. MMP (Aktivering af Matrix Metalloproteinaser)
•
•
•

Biokemisk reaktion: Når huden udsættes for UV-stråler, udløser den dannelsen af MMP (enzymer) i huden, som nedbryder collagen
og elastin (de to vigtigste strukturproteiner i vores dermis) og hyaluronsyre (den væsentligste fugtende substans i huden).
Skadelige resultater: Når vi ældes, sløves hudens evne til at gendanne collagen og elastin naturligt, så vi ender med færre strukturproteiner, så huden mister sin styrke og fasthed. Ligeledes sløves vores evne til at gendanne hyaluronsyre, hvilket medfører dehydrering.
Løsninger: AGE Smart indeholder følgende komplekser, der mindsker dannelsen af MMP og stimulerer dannelsen af hyaluronsyre:
- Soja, peptider og polyfenoler (fra hvid te) hæmmer MMP og stimulerer collagen.
- Peptider, C-vitamin og gærekstrakt stimulerer dannelsen af collagen og hyaluronsyre i dermis.

3. AGEs (Advanced Glycation End Produkter)
•

•
•

Biokemisk reaktion: Sukkermolekyler i kroppen reagerer med proteiner som collagen for at danne AGEs. AGEs skaber krydsbindinger af collagen, hvilket gør proteinerne stive og mindre elastiske. Eftersom kroppen ikke har midlerne til at ødelægge AGEs, forårsager
krydsbindingerne i collagen markant ældning i huden. Under dannelsen af AGEs dannes også ROS (frie radikaler) med en alarmerende hastighed, hvilket bidrager til ældningsprocessen.
Skadelige resultater: Biprodukterne ved dannelsen af AGE medfører inflammation, sygdom, for tidlig ældning og endda celledød.
Løsninger: AGE Smart systemet indeholder et unikt og specifikt peptid (LYS/ARG Polypeptid) med glucosamine og soja isoflavonoider, der indfanger de overskydende sukkermolekyler, hvilket forhindrer dannelsen af AGEs i huden. I denne proces undertrykkes
også dannelsen af ROS, som ellers foregår ved dannelsen af AGE.

AGE Smart produkterne består af fem nye produkter og fem eksisterende.
Skin Resurfacing Cleanser — NYHED!
Dette letanvendelige to-i-et produkt afrenser grundigt huden, mens det eksfolierer for at fjerne ophobede, døde
hudceller og snavs. Huden bliver silkeblød og får en mere ensartet farve allerede efter første gang.
• Vigtige ingredienser: 5 % mælkesyre styrker cellefornyelsen, hvilket giver en mere glat og ensartet hud
• Anvendelse: påfør på ansigt og hals, masser ind i huden med opadgående strøg. Bruges 1-2 gange dagligt.
Påfør herefter solfilter om morgenen.
150 ml. Vejledende udsalgspris kr. 330,00

Antioxidant HydraMist — NYHED!
En multifunktionel spray, der stimulerer collagensyntesen, bekæmper AGEs, fylder huden med vitaminer til antioxidant
beskyttelse og giver øjeblikkelig fugt og opstramning.
• Vigtige ingredienser:
- Kombination af magnesium ascorbyl fosfat (ikke-irritationsfremkaldende og mere stabil form end ascorbinsyre
- C-vitamin) og palmitoyl tripeptid-5 booster collagensyntesen, hvilket hjælper til at forhindre fremkomst af flere
rynker og fine linier.
- Hvid te, lakrids og E-vitamin beskytter mod frie radikaler.
- Aloe og natrium laktat fugter huden.
• Anvendelse: Spray 1-3 gange direkte på ansigt (ca. 30 cm. afstand) før påføring af specialprodukt eller fugtcreme.
Kan bruges i løbet af dagen over makeup for at opfriske huden.
150 ml. Vejledende udsalgspris kr. 330,00

Renewal Lip Complex — NYHED!
Det er svært at forestille sig en mere delikat hindbær læbebehandling, som både hjælper med at reparere beskadiget
læbevæv, beskytter mod frie radikaler og AGEs, fugter og udglatter fine linier. Den forlænger også læbestiftens holdbarhed.
• Vigtige ingredienser:
- Hyaluronsyre binder op til 1.000 gange sin egen vægt i vand, hvilket fugter og forbedrer elasticiteten.
- E-vitamin avocado olie, sheasmør og kakaokernesmør hjælper med at udglatte huden og giver en lindrende fugt.
- Palmitoyl oligopeptid hjælper med at pleje det sarte læbevæv.
• Anvendelse: Påfør på læberne mindst to gange dagligt for maksimale fordele.
1,75 ml. Vejledende udsalgspris kr. 235,00

MAP-15 Regenerator — NYHED!
Unikt pulver, der smelter til en flydende emulsion ved kontakt med huden for at bibringe 10 % MAP samt 5 % andre aktivstoffer (hvid te, hyaluronsyre, glucosamine, algeekstrakt, gærekstrakt og fosforlipider), der stimulerer collagen, giver en
mere klar hud, udglatter overfladen og eksfolierer huden let.
• Vigtige ingredienser:
- 10 % magnesium ascorbyl fosfat (MAP) – en ikke-irritationsfremkaldende, stabil form for C-vitamin i en meget
effektiv dosis på 10 % stimulerer collagensyntesen, hvilket giver en mere fast, klar og glat hud.
- Hvid te beskytter det sarte læbevæv.
- Hyaluronsyre fugter huden og forbedrer elasticiteten.
• Anvendelse: Behandl problemområder som f.eks. kragetæer og smilerynker. Bland herefter en lille smule i din fugtcreme og påfør den på ansigt og hals.
8 g.
Vejledende udsalgspris kr. 720,00

Dynamic Skin Recovery SPF 30 — NYHED!
En let dagcreme, der beskytter mod AGEs, aktivering af MMP, frie radikaler og UV-stråler. Peptider stimulerer collagen for at opstramme
huden, mens syrefri eksfoliering udglatter huden. Fugter huden og genopbygger barrierelaget.
• Vigtige ingredienser:
- ARG/LYS polypeptid, soja og hvid te er effektive imod dannelsen af AGEs.
- Palmitoyl tripeptid-5 booster collagen dannelsen, hvilket opstrammer huden.
- Avobenzone (3 %), octinoxate (7,5 %), octisalate (5 %), oxybenzone (5 %) blokerer effektivt UVA og UVB stråler.
- Soja isoflavonoider, et fytoøstrogen der efterligner det manglende østrogen i moden hud, stimulerer collagen
biosyntesen.
- Hyaluronsyre fugter i dybden.
- Natlysolie styrker barrierlipiderne for at forhindre dehydrering og styrker barrierelaget.
- Urea, gærekstrakt, glucosamine og alger udglatter huden, mens de eksfolierer naturligt.
• Anvendelse: Påfør i rigelig mængde på ansigt og hals om morgenen efter afrensning og specialprodukter.
50 ml. Vejledende udsalgspris kr. 565,00

AGE Smart Skin Kit — NYHED!
Har du brug for mindre størrelser til din rejse? Ønsker du at teste AGE Smart produkterne? Det nye Skin Kit indeholder Skin Resurfacing
Cleanser (30 ml.), Antioxidant HydraMist (30 ml..), Map-15 Regenerator (0,5 g.), Dynamic Skin Recovery SPF 30 (10 ml.), MultiVitamin
Power Firm for Eye and Lip Area (5 ml.) og Renewal Lip Complex (1,75 ml.).
Vejledende udsalgspris kr. 425,00

Eksisterende produkter
MultiVitamin Power Recovery® Masque
Denne intensive maske med koncentrerede antioxidant A-, C- og E-vitaminer samt planteekstrakter beroliger stresset hud,
hjælper med at reducere rødme og genopbygger smidigheden. Ideel til beskadiget og fotoældet hud.
• Anvendelse: Påfør et tykt, jævnt lag med fingerspidserne på ansigt og hals, undgå øjne og læber. Fjern masken efter
minutter med fugtede svampe eller en varm vaskeklud.
75 ml. Vejledende udsalgspris kr. 395,00
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MultiVitamin Power Concentrate
Denne rene koncentration af A-, C- og E-vitaminer hjælper med at genopbygge elasticitet, fasthed og regenereringen af sundt væv så vel som lindrer og toner huden ved at fremme hudens naturlige genopbygningsproces.
• Anvendelse: Åbn og påfør en kapsel Multivitamin Power Concentrate ved blidt at massere den ind på afrenset
hud i ansigt, på hals og øjenområde, undgå øjenlågene.
45 kapsler Vejledende udsalgspris kr. 490,00

MultiVitamin Power Firm for Eye and Lip Area
Bekæmp fine linier omkring øjne og mund med dette effektivt opstrammende kompleks af genopbyggende antioxidant
vitaminer, beskyttende organiske siliconer og algeekstrakter. Denne serum beskytter mod de farlige frie radikaler og
mindsker fugttab, mens den øger hudens elasticitet og fasthed.
• Anvendelse: Påføres omkring øjne og mund efter afrensning, vær særligt omhyggelig på områder med synlige
ældningstegn. Bruges morgen og aften for at opnå de bedste resultater.
15 ml. Vejledende udsalgspris kr. 495,00

Super Rich Repair — FORBEDRET!
En meget koncentreret, tung creme, der bekæmper kronisk tør, dehydreret og for tidligt ældet hudtilstand, mens den reparerer og
beskytter. Super Rich Repair er den rigeste af Dermalogicas fugtcremer, og den lindrer, fugter og plejer selv den mest tørstige hud, mens
den virker som en beskyttende salve mod ekstremt kolde og tørre omgivelser.
• Anvendelse: Påfør i hele ansigtet og på halsen, eller fokuser på områder med tørhed, både morgen og aften.
50 g. Vejledende udsalgspris kr. 635,00

Power Rich™ — NY EMBALLAGE!
En potent, fugtende behandling, der stimulerer collagen dannelsen, hvilket hjælper med at øge fasthed og elasticitet. En blanding af multivitaminer og aktive planteekstrakter fugter, eksfolierer og modvirker ældningstegn.
• Anvendelse: Fordel Power Rich på afrenset hud morgen og aften for at genopbygge smidighed og styrke,
vær særligt omhyggelig på områder med synlige ældningstegn. Dette produkts farmaceutiske styrke gør det
til den mest effektive creme, når den bruges alene og påføres direkte på afrenset hud. Vent et minut før du
påfører SPF eller makeup.
50 ml. Vejledende udsalgspris kr. 1.550,00

Dermalogica produkterne sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle kosmetologer.
På www.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.
Du kan downloade pressemateriale og billeder i høj opløsning på
www.kosmetolognet.dk hvor du også finder prislister.
Yderligere informationer fås hos:
Tina Rasmussen
Chefinstruktør, Dermalogica
86 72 58 00
e-mail: tina@dermalogica.dk

