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Eksfoliér huden
sund og klar til
vinterkulden med
Daily Resurfacer

Efteråret er over os og foran truer en måske lang
og kold vinter. Kolde vintertemperaturer og den
lave fugtighed i vejret, kombineret med varme
bade og evt. sæbebaserede produkter, kan nedsætte fugtighedsbalancen i vores hud. Vi mærker
hvordan vores hud virker mere stram og på en
måde en tand for lille i størrelsen. Små linjer i ansigtet ser pludselig dybere ud, og overfladen kan
helt kreppe, fordi den er udtørret. Den kan være
kløende og se grå, trist og kedelig ud.
Derfor er det vigtigt at huden netop nu bliver
boostet både inde- og udefra. Det er meget
afgørende, at man får fjernet de døde hudceller, der sidder på huden og ikke gør gavn. Det er
nemlig dem, der gør huden grå, trist og kedelig at
se på, og ved at fjerne de døde hudceller sætter
du automatisk gang i din egen cellefornyelse, så
nye friske celler kommer til overfladen af huden
og gør din hud frisk, klar og ensartet at se på.
En nem, hurtig og supereffektiv måde at få fjernet
de døde hudceller er at bruge Dermalogica Daily
Resurfacer; en nøjagtigt afmålt eksfoliering, som
ikke skal vaskes af, altså et såkaldt ”leave on”
produkt. Daily Resurfacer skal, som navnet
antyder, bruges dagligt og er ideel at bruge som

et kurforløb i tiden mellem dine kosmetologbesøg.
Daily Resurfacer udglatter huden uden at forårsage rødme og hjælper med at mindske fine
linjer og ældningstegn i huden. Et lysnende
kompleks udjævner hudens farve og efterlader
huden frisk, let og spækket med fugt. Den sætter automatisk gang i din egen celleproduktion
og efterlader en synlig mere klar, ensartet og
fornyet hud.
De aktive ingredienser Daily Ressurfacer
inderholder er blandt andet:
- Hydroxsyrer og enzymer, der blidt fjerner
døde hudceller og blødgør huden uden at
skabe rødme, og hjælper med at mindske
ældningstegn
- Citrusskal og risekstrakt, der begge er
lysnende stoffer, der hjælper med at
kontrollere hyperpigmentering
- Rooibos-ekstrakt og grøn te, der er kraftfulde
antioxidanter, der virker lindrende på huden
under fornyelsesprocessen.

Sådan bruges Daily Resurfacer:
1) Anvend først PreCleanse og det anbefalede
Dermalogica renseprodukt for en grundig
afrensning.
2) Dup huden tør.
3) Åbn en pose Daily Resurfacer og placér
applikatoren på pegefingeren. Påfør
produktet i ansigtet med cirkelbevægelser.
4) Afslut herefter med din anbefalede
Dermalogica toner, koncentrerede booster
og fugtcreme.

Daily Resurfacer leveres
i en beholder med 35 stk.
Vejl. udsalgspris kr. 610,-

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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