Dermalogicas reformulerede Sheer Tint SPF20
tilbyder en kombination af bredspektret UVbeskyttelse (SPF20) og letvægts fugtighedscreme,
hvilket giver 3 vigtige funktioner i ét alsidigt
produkt:
• Den nye formulering, der nu er blevet lanceret, har
en lettere konsistens, der dels gør, at produktet er
mere behageligt at have på, og dels gør det nemmere at fordele på huden. De tre farvetoner, som
produktet fås i; Light, Medium og Dark, er desuden
blevet korrigeret på baggrund af kundefeedback, for
at give den perfekte farvekompatibilitet. Jernoxid,
et naturligt mineral, der findes i den nye Sheer Tint,
bruges til at give produktet dets farve. Derudover
indeholder produktet hydrolyseret perlepulver, som
spreder lyset for at give en mere jævn hudoverflade
og skabe en strålende finish.
• Octioxate og Zinkoxid fungerer som henholdsvis
kemisk og fysisk solfilter, der giver optimal UVA og
UVB-beskyttelse med SPF20.
• Den olie-frie formel hydrerer huden med antioxidanter fra oliven og valnøddefrø-ekstrakter, mens den

plejende silikonetype Dimethicone bruges til at beskytte og forstærke hudens lipidbarriere og derudover give et glat udseende til huden uden en kaget,
maskelignende overflad. Desuden bruges Panthenol
(Pro-Vitamin B5) til at understøtte hudens heling og
regeneration.
• Dermalogicas effektive krydsbundne hyaluronsyre
fugter huden I dybden og tilfører huden time-release
fugt, hvilket gør ingrediensen mere effektiv til vedligeholdelse af hudens fugtindhold end almindelig
hyaluronsyre. Sheer Tint SPF20 hæmmer også
tyrosinase aktivitet, som er den process, der udløser
hyperpigmentering.

Sheer Tint SPF20 er velegnet til alle hudtyper og anbefales hos professionelle Dermalogica kosmetologer på
baggrund af en Face Mapping™ hudanalyse. Produktet
er udviklet til påføring over den anbefalede Dermalogica
fugtcreme og kan påføres over Dermalogica SkinPerfect Primer SPF30 for at opnå optimal dækkeevne og
holdbarhed. Hvis du ønsker maksimal UV-beskyttelse,
kan Sheer Tint SPF20 blandes med Dermalogicas Solar
Defense Booster SPF50.

Sådan bruges
Sheer Tint SPF20:

Sheer Tint SPF20 - 40 ml.
Light, Medium, Dark

Påfør den farvede dagcreme på huden i
ansigt og på hals efter afrensning, toner
og fugtcreme. Sørg for at blende den godt
ved hårlinje, over kæbelinjen og ned over
halsen.

Vejl. udsalgspris
kr. 395,00

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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Det sidste trin
i hudpleje er
det første trin i
makeup!
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