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Nye undersøgelser udført af The American Dermatology
Association viser, at voksenacne er et drastisk stigende
problem og mere end 17 millioner voksne amerikanere har
fået diagnosticeret acne i det seneste årti. I samme tidsrum er gennemsnitsalderen for patienter med acne gradvist
steget til 26,5 år. Acne er ikke længere blot et hudproblem
for teenagere, voksenacne er i dag også anerkendt som en
almindelig, til tider prekær hudlidelse. Voksenacne er ikke blot
mere vedholdende end teenageacne, ardannelsen er også mere
udtalt pga. den modne huds manglende evne til at reparere sig
selv. Dermalogica®; hudplejeprodukter, der er udviklet af The
International Dermal Institute, har reageret på tendensen ved at
lancere MediBac Clearing™, et 24-timers behandlingssystem
med produkter, der samarbejder for at give øjeblikkelige resultater
og vedvarende løsninger til voksenacne.

Professionelle behandlinger
Dermalogica anbefaler regelmæssige besøg hos en professionel kosmetolog for at evaluere hudens aktuelle problemer og
behov korrekt via en Face Mapping®; en dybdegående analyse af ansigtets 14 zoner. Hvis klienten har voksenacne, anbefales
hun/han at få Dermalogicas MediBac Clearing behandling hver tredje uge og samtidig anvende MediBac Clearing hjemmeplejeprodukter. Dermalogicas MediBac Clearing behandling reducerer talgproduktionen, beroliger inflammation, bekæmper
bakterier og hjælper ved retention hyperkeratose, hvilket giver hurtigere resultater i huden. Dermalogica kosmetologen tilbyder
også en kortere 30 minutters behandling til vedligeholdelse.

faktaboks
Retention hyperkeratose
er en proces, der opstår ved acne. Det er tilbageholdelse af døde hudceller og overproduktion af nye celler
i folliklen. Det yderste hudlag består af tætpakkede, døde hudceller, som også går ned i folliklen. Et cellelag
falder af hver dag for at blive erstattet af et nyt nedefra. Denne proces forstyrres ved acne, da keratinocytterne
(døde celler) produceres med en unormal hastighed, som er mindst tre til fem gange så hurtig som ved en
normal follikel. Der sker en overproduktion af døde hudceller, der klæber sig sammen med talget, som bliver
holdt tilbage i folliklen samt på hudens overflade.

Hjemmeplejeprodukter
MediBac Clearing giver de bedste resultater i behandling af voksenacne, når de bruges sammen.

Clearing Skin Wash - NY!
Et naturligt skummende, ikke-irritationsfremkaldende renseprodukt, der renser, lindrer betændt, irriteret hud
og hjælper med at forhindre nye urenheder. Det indeholder en synergistisk kombination af acnebekæmpende
planteekstrakter og 0,5% salicylsyre, som er enestående til at fjerne tilstopninger, men stadig mild nok til
den modne hud. Uden parabener.
Vigtige ingredienser
• Salicylsyre fjerner tilstopninger i folliklerne og lindrer irritation
• Acnebekæmpende blanding af planteekstrakter, der omfatter lakrids, morgenfrue, marietidsel, citronskal, arnica og bergamot, arbejder i synergi med salicylsyre for at forhindre nye urenheder
• Tea tree, burre, eukalyptus, guldsegl og kamille hjælper med at eliminere bakterier
• Kamfer og mentol køler inflammation
Vejledende udsalgspris 50 ml. kr. 99,00
250 ml. kr. 270,00
500 ml. kr. 380,00

Skin Purifying Wipes – Forbedret
Brug disse praktiske servietter morgen eller aften som toner efter afrensning eller efter behov
i løbet af dagen for at rense og opfriske huden. Perfekt til rejser, kontoret, træning og udendørsaktiviteter. Uden parabener.
Vigtige ingredienser
• Salicylsyre stimulerer den naturlige eksfoliering, hvilket renser tilstoppede follikler og minimerer acnedannelsen
• Planteekstrakter fra citronmelisse, solhat og kamfer renser og lindrer irriteret hud, mens troldhassel opfrisker
Vejledende udsalgspris 		
Pakke med 20 servietter kr. 170,00

Oil Control Lotion— Forbedret
Denne lette, fugtende lotion indeholder en øget mængde mikrosvampe, der absorberer talg på hudoverfladen
og giver en glat, holdbar mat overflade. Antioxidanter og antimikrobielle stoffer renser huden og beskytter
mod frie radikaler. Uden parabener.
Vigtige ingredienser
• Salicylsyre renser tilstoppede follikler og lindrer irritation
• Niacinamid, gærekstrakt, hestekastanie, lakrids, panthenol og koffein regulerer talgproduktionen,
virker astringerende på huden og lindrer inflammation
• Zink gluconat og koffein regulerer talgproduktionen og kontrollerer bakteriernes metabolisme af talg,
hvilket reducerer inflammation
• Isop, et antimikrobielt, antiinflammatorisk plantestof, hjælper med at forhindre nye urenheder
• Enantia chlorantha barkekstrakt kontrollerer talg, reducerer antallet af aktive kirtler og mindsker porestørrelsen
Vejledende udsalgspris 		
59 ml kr. 310,00

Concealing Spot Treatment – NY!
Dette let farvede produkt med svovl behandler og fjerner øjeblikkeligt urenheder. Det dækker urenhederne her
og nu og er en perfekt concealer i det afslørende dagslys. Produktet er også ideelt til kunder, der ikke tåler
benzoylperoxid. Uden parabener
Vigtige ingredienser
• Koncentreret svovl og zinkoxid renser huden ved at fjerne acnebakterier, øget talg og tilstopninger i
• folliklerne
• Salicylsyre afstøder døde hudceller, hvilket reducerer tilstopninger og forhindrer nye urenheder
• Niacinamid, zink gluconat, gær, kanelbarkekstrakt, koffein og biotin renser, hæmmer overaktive talgkirtler
og lindrer irritation
Vejledende udsalgspris 		
15 ml kr. 265,00

Clearing Mattifier – NY!
En topisk behandling, der fjerner urenheder, reducerer tilstopninger og holder huden mat. Fløjlsblødt produkt, der smelter ind i
huden for at mindske fine linier og udglatte hudens overflade. Produktet kan også bruges lokalt i T-zonen eller på områder med
tilstopninger og er perfekt under makeup. Uden parabener.
Vigtige ingredienser
• 2% salicylsyre renser tilstoppede follikler og lindrer irritation i huden
• Retinyl palmitat (A-vitamin) normaliserer huden og virker som en naturlig eksfoliering
• Camellia oleifera (grøn te), stearyl glycyrrhetinate og kamille lindrer og beroliger inflammation
• Niacinamid, gærekstrakt, hestekastanie, lakrids, panthenol og koffein regulerer talgproduktionen, virker astringerende på huden og lindrer inflammation
• Zink gluconat og koffein regulerer talgproduktionen og kontrollerer bakteriernes metabolisme af talg, hvilket reducerer inflammation
• Kanelbark hæmmer bakteriernes lipidmetabolisme og nedbrydning af enzymer, mens det
fjerner bakterier, virker astringerende og reducerer comedoner (hudorme), så huden bliver
mere ren
• Vindruekerneekstrakt og A- og E-vitaminer plejer og beskytter mod de skadelige frie radikaler.
Vejledende udsalgspris 		
59 ml kr. 310,00

Overnight Clearing Gel – NY!
Denne natbehandling renser huden og forhindrer nye urenheder. 2% salicylsyre og antimikrobielle ingredienser fjerner døde
hudceller, reducerer øget talg og fjerner P.acne bakterier. Uden parabener.
Vigtige ingredienser
• Salicylsyre afstøder tilstoppende, døde hudceller for at forhindre dannelsen af nye urenheder
• Niacinamid og biotin kombineret med zink gluconat, gærekstrakt, koffein og nordihyroguiaretic syre lindrer irritation,
hæmmer overaktive talgkirtler og renser
• Naturligt antiseptisk tea tree olie heler, mens rosmarin og spiræaekstrakt hæmmer bakterier ved
at stimulere hudens naturlige antibakterielle stoffer
• Grøn te lindrer, mens hyaluronsyre fugter huden
Vejledende udsalgspris 		
50 ml kr. 385,00

faktaboks
Propionibacterium acnes
er bakterier, der findes i folliklerne, og som lever af taglens fedtsyrer. Bakterierne lever
anaerobt (uden ilt), og når folliklen bliver tilstoppet og blokeret er der ingen ilt og masser
af føde, så bakterierne stortrives. Det får bakterierne til at producere lipase, som omdanner triglyceriderne til glycerol og fedtsyrer, der irriterer og skaber inflammation i huden.

Sebum Clearing Masque – NY!
En lerbaseret maske, der renser, forfiner hudens struktur, beroliger inflammation og absorberer øget talg. Masken indeholder
salicylsyre og et specielt, aktivt rensende kompleks, der forhindrer nye udbrud og beroliger inflammation. Bruges tre gange om
ugen i 10 minutter og renses grundigt af med lunkent vand. Perfekt til hele ansigtet eller blot til T-zonen. Dermalogica kosmetologen kan vejlede i den rette anvendelse. Uden parabener.
Vigtige ingredienser
• Salicylsyre renser tilstoppede follikler for at minimere dannelsen af nye comedoner og urenheder
• Kaolin og bentonit ler absorberer øget talg
• Spiræaekstrakt hæmmer bakterier ved at stimulere hudens naturlige antibakterielle stoffer
• Niacinamid, gærekstrakt, hestekastanie, lakrids, panthenol og koffein regulerer talgproduktionen,
virker astringerende på huden og lindrer inflammation
• Zink gluconat og koffein hjælper med at regulere talgproduktionen og kontrollerer bakteriernes
metabolisme af talg, hvilket reducerer inflammation
• Kanelbark hæmmer bakteriernes lipid metabolisme og nedbrydningen af enzymer, hvilket eliminerer bakterier, og virker astringerende
• Havrekerne, bisabolol og lakrids lindrer irriteret hud.
Vejledende udsalgspris 		
75 ml kr. 340,00

Special Clearing Booster
Brug produktet direkte på urenheder eller tilføj nogle få dråber til det anbefalede renseprodukt, fugtcreme
eller maske for at mindske forekomsten af urenheder.
Vigtige ingredienser:
• Benzoylperoxid eliminerer bakterier i folliklerne og hjælper med at rense huden
• Planteekstrakter fra morgenfrue, kamille og tea tree hjælper med at behandle acne og lindrer irritation
• Zinksulfat eliminerer bakterier og regulerer talgproduktionen
Vejledende udsalgspris 		
30 ml kr. 385,00

Anbefalet anvendelse af produkterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fjern al øjen- og læbemakeup med Soothing Eye Make-Up Remover eller PreCleanse for at sikre, at der ikke er
tilstoppende produkt omkring læber og øjne.
Udfør Dermalogicas Dobbeltafrensning med PreCleanse efterfulgt af Clearing Skin Wash.
Påfør herefter Daily Microfoliant®, masser i 1-2 minutter og vask af.
Tør huden over med Skin Purifying Wipes eller spray med Multi-Active Toner efter afrensning.
Påfør Clearing Mattifier om morgenen på områder med urenheder, påfør herefter Oil Control Lotion.
Husk at tilføje Solar Defense Booster SPF30 til Oil Control Lotion eller brug Oil Free Matte Block SPF20 i stedet.
Påfør Concealing Spot Treatment i løbet af dagen for at dække evt. urenheder.
Påfør Overnight Clearing Gel om aftenen på områder med acne.
Påfør MultiVitamin Power Firm på øjen- og læbeområdet eller Total Eye Care om dagen for UV-beskyttelse.

Hver anden dag
Efter afrensning (enten morgen eller aften) påføres Gentle Cream Exfoliant. Herefter bruges Sebum Clearing Masque
(til betændte urenheder) blandet med en lille mængde Special Clearing Booster til tilstopninger. Brug herefter Skin Purifying
Wipes eller Multi-Active Toner.

De fire væsentligste faktorer ved acne
Stress kan udløse acne, men der er fire væsentlige
faktorer, som bidrager til udviklingen af acne: overaktive talgkirtler (dannelsen af for meget olie), ophobning af døde hudceller, bakterier og inflammation.

Fedtet overflade
Clearing Mattifier,
Oil Control Lotion

Ophobning af celler
Clearing Skin Wash, Skin
Purifying Wipes, Clearing
Mattifier, Oil Control Lotion,
Overnight Clearing Gel,
Sebum Clearing Masque

Når de overaktive talgkirtler producerer for meget
olie, lægger denne olie sig på hudens overflade og
skaber et klistret, fedtet udseende. Den overskydende
olie binder døde hudceller, som skulle have været
afstødt.
Folliklen bliver tilstoppet med en blanding af olie
og døde hudceller, hvilket forhindrer ilt fra luften i
at trænge ned i folliklen. Det skaber den perfekte
grobund for bakterier, hvilket medfører hævelse,
rødme og inflammation omkring folliklen. Resultatet
er acne.
Denne kaskade af reaktioner, som fører til udviklingen
af acne, skal kontrolleres for effektivt at behandle,
rense og forebygge acne: det er nødvendigt at regulere talgkirtlerne, fremme eksfolieringen for at afstøde
døde hudceller fra hudoverfladen, dræbe bakterier og
lindre inflammation.

Overaktive
talgkirtler
Clearing Mattifier,
Oil Control Lotion,
Overnight Clearing
Gel, Concealing Spot
Treatment, Sebum
Clearing Masque

Bakterier
Clearing Skin Wash, Overnight
Clearing Gel, Sebum Clearing
Masque

Inflammation
Overnight Clearing Gel, Sebum
Clearing Masque

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

