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Shave

tæt barbering - sund hud med Dermalogica

Dermalogica® introducerer Shave – en række produkter til mænd og deres specifikke hudpleje. Dermalogica tilbyder enhver
mand uovertrufne barberingsresultater ved at se på den enkeltes hudtilstand og skægtype (fra et ekstremt kraftigt skæg til
den super tæt barberede). Produkterne er designet til hurtig eksekvering – med multifunktionelle påføringer, anvendelighed og
mulighed for at løse utallige barberingsproblemer.

Hjemmeplejeprodukter
Besøg en Dermalogica forhandler for at få en Shave Mapping; en hudanalyse, der gennemgår og undersøger både
hudtilstand og hårets vækstmønster for at opnå resultater under barberingen. Til hjemmeplejen bruges produkter fra Shave
linien, der består af seks nye og to repositionerede produkter,
som komplimenterer din hudpleje.
Alle Shave produkter er uden parabener.

TRIN 1: Pre-Shave

Renser huden, blødgør skægget og minimerer irriation, indgroede hår, rifter og sår.
Den rensende del af Pre-Shave hjælper med at fjerne bakterier, overfladisk talg og snavs, der vanskeliggør en tæt barbering og
giver en uens barbering, hvis det efterlades på huden. Den beskyttende del af Pre-Shave hjælper med at blødgøre skægget og
giver ekstra beskyttelse mod barberbladet uden at hindre en tæt barbering.
Pre-Shave produkter: Clean Bar, Daily Clean Scrub, Pre-Shave Guard

Clean Bar
Et Dermalogica renseprodukt forklædt som en sæbe. Clean Bar passer nemt i træningstasken eller kufferten – uden problemer med sikkerhedskontrollen! Den sæbefrie, ikke irritationsfremkaldende Clean Bar fjerner talg og snavs uden at ødelægge
hudens naturlige fugtbarriere.
Vigtige ingredienser
• Naturligt antiseptisk tea tree og antimikrobielt kompleks af planteekstrakter renser huden og
holder Clean Bar ren.
• Antiinflammatoriske stoffer, der omfatter colloid havremel, allantoin og lakrids lindrer og plejer
• AHA mælkesyre, havregryn og retinol eksfolierer huden, så overfladen bliver glat
Produktpåføring: Skum Clean Bar op i hænderne med lunkent vand og masser den ind i huden.
Gentag for at dobbeltafrense. Brug Clean Bar morgen og aften og anvend herefter de andre
anbefalede Shave produkter.
Hudtilstand: Alle
Vejledende udsalgspris 142 g.		
kr. 195,00

Daily Clean Scrub
Dette to-i-et produkt afrenser og eksfolierer huden. Den let skummende formel
hjælper med at fjerne de triste overfladeceller for at holde hudens porer rene og
mindske indgroede hår, mens den løfter skægget, hvilket giver en tættere, renere
barbering.
Vigtige ingredienser
• Antiseptisk tea tree og eukalyptus eliminerer mikroorganismer og hjælper med
at berolige huden før barbering
• Lindrende hvedekims- og gærekstrakt modvirker den irritation og afskalning, der
er forbundet med barbering
• Hyaluronsyre fugter huden, mens aloe vera saft beroliger irritation og fremmer
hudens genopbygning
• Antioxidant birk (betula alba saft) og citronekstrakt bekæmper ældende frie radikaler, mens det virker astringerende på huden
Produktpåføring: Bruges 3-4 gange om ugen for at rense og eksfoliere huden.
Hudtilstand: Alle
Vejledende udsalgspris 120 ml		
kr. 235,00

Pre-Shave Guard
Tungt, kraftigt skæg behøver mere pleje og blødgøring end hvad en almindelig barbercreme kan klare. De fleste produkter
er meget basiske for at kunne blødgøre skægget, men det ødelægger det beskyttende lipidlag på huden og skaber irritation.
Pre-Shave Guard har derfor en netural pH-værdi og en let, beskyttende formel. Pre-Shave Guard forbereder huden til barbering
ved at blødgøre skægget, så skægpest og indgroede hår undgåes.
Vigtige ingredienser
• Kølende, antiseptisk kamfer opstrammer og toner huden for at løfte skægget fra huden, hvilket giver en tættere barbering
• Kryddernellikeblomsterolie, en naturligt stimulerende essentiel olie, åbner porerne og blødgør skægget, mens den lindrer
huden ved ubehag forbundet med barbering
• Mentol virker kølende på huden og virker som en antiinflammatorisk ingrediens, der hjælper med at kontrollere kløe pga.
irritation
• Glycerin og natrium hyaluronat fugter og blødgør under barberingen
Produktpåføring: Efter afrensning påføres et tyndt lag Pre-Shave Guard
på skægget. Skyl ikke af. Den foretrukne barbercreme eller –gele påføres
ovenpå. Barber og skyl barberbladet ofte.
Hudtilstand: Alle, specielt kraftig skægvækst
Vejledende udsalgspris 170 g.		
kr. 220,00

TRIN 2: Shave

Uanset om det er gele, creme eller vandopløselig olie skal produktet beskytte hudens naturlige fugtbarriere. Ingredienserne i Shave
produkterne skal hjælpe med at løfte og blødgøre skægget og beskytte huden mod barberbladet
uden at hindre en tæt barbering.
Shave produkter: Soothing Shave Cream, Invigorating Shave Gel, Close Shave Oil

Soothing Shave Cream
Denne meget beroligende, antiinflammatoriske barbercreme plejer huden, reducerer irritation
og rødme forbundet med barbering og fjerner acneskabende bakterier.
Vigtige ingredienser
• Antioxidant, udglattende E-vitamin, sambucus (hyld) og achillea (røllike) ekstrakt styrker
hudens naturlige beskyttelsesbarriere og bekæmper ældende frie radikaler
• Jojobakerneolie og sheabutter blødgør og plejer huden
• Hyaluronsyre fugter og beroligende mentol køler huden
Produktpåføring: Påfør i rigelig mængde på ren, fugtig hud.
Hudtilstand: Alle, specielt tør og sensibel hudtilstand
Vejledende udsalgspris 180 ml		
kr. 175,00

Invigorating Shave Gel
Opnå en helt tæt barbering med denne multifunktionelle, oliefrie barbergele, der fylder huden
med antioxidanter, som hjælper med at mindske ældningstegn. Geleen er gennemsigtig, så
området der barberes tydeligt kan ses.
Vigtige ingredienser
• Lindrende hvedekims- og gærekstrakt modvirker den irritation og afskalning, der er forbundet med barbering. Det hjælper med at beskytte hudens naturlige barrierelag, der ofte
ødelægges under barbering.
• Hyaluronsyre fugter, mens beroligende mentol køler huden
• Kryddernellikeblomsterolie, en naturligt stimulerende essentiel olie, åbner porerne og
blødgør skægget, mens den lindrer huden ved ubehag forbundet med barbering
• Pebermynte og mentol giver en kølende fornemmelse på huden og virker antiinflammatorisk, hvilket kontrollerer kløe pga. irritation
• Antiseptisk tea tree lindrer huden under og efter barbering og fjerner mikroorganismer
Produktpåføring: Påfør Invigorating Shave Gel på ren, fugtig hud. Husk at skylle barberbladet ofte
under barberingen.
Kan bruge alene eller over Pre-Shave Guard.
Hudtilstand: Alle, specielt fedtet hudtilstand
Vejledende udsalgspris 180 ml		
kr. 165,00

Close Shave Oil
Skab øjeblikkeligt en pude mellem huden og barberbladet med denne helt bløde barberingsolie. Det giver en ekstra tæt
barbering uden sår, rifter og rødme. Close Shave Oil muliggør en meget nøjagtig barbering.
Vigtige ingredienser
• Kølende, antibakteriel kamfer hjælper med at rense, opstramme og tone huden
• Kryddernellikeblomsterolie, en naturligt stimulerende essentiel olie, åbner porerne og blødgør skægget, mens den
lindrer huden ved ubehag forbundet med barbering
• Antiseptisk tea tree og kajeput hjælper med at eliminere mikroorganismer, mens det beroliger og lindrer huden før barbering
• Sojabønneolie plejer huden og vedligeholder hudens beskyttende barrierelag
Produktpåføring: Ryst en rigelig mængde Close Shave Oil ud i håndfladerne og fordel det på hudområdet, der skal barberes. Skyl barberbladet ofte under barbering. Hvis olien tørrer ind på et område,
fugtes området med vand. Close Shave Oil kan bruges alene eller over Pre-Shave Guard.
Hudtilstand: Alle
Vejledende udsalgspris 30 ml		
kr. 220,00

STEP 3: Post-Shave

Påføring af Post-Shave produkter køler og lindrer huden og afhjælper tørhed, kløe, rødme, indgroede hår, bumser og skader
forårsaget af UV-stråler.
Post-Shave produkter: Post-Shave Balm, Daily Defense Block SPF15

Post-Shave Balm
Denne balsam reducerer ikke blot ubehag, irritation og rødme forbundet med barbering, men
forhindrer også indgroede hår og tilstoppede follikler. Den lette, oliefrie, meget fugtende
balsam hjælper med at mindske hudens restitutionstid efter barbering.
Vigtige ingredienser
• Salicylsyre renser tilstoppede follikler og minimerer indgroede hår
• Talgregulerende kompleks af niacinamid, koffein, biotin, gærekstrakt og zink gluconat
kombineret med planteekstrakter fra hestekastanie, argania, savpalme og sesamfrø
kontrollerer talgproduktionen og holder huden mat
• Beroligende ekstrakt fra lakrids, aloe, allantoin og antioxidant artiskok lindrer huden
Produktpåføring: Påfør Post-Shave Balm efter barbering på hudområder, der ofte har indgroede hår.
Hudtilstand: Alle, specielt fedtet hudtilstand og hud med tendens til indgroede hår og
sensibilitet
Vejledende udsalgspris 50 ml		
kr. 235,00

Daily Defense Block SPF15
Denne lette dagcreme fremmer hudens genopbygning af den naturlige beskyttelsesbarriere efter barbering.
Den er perfekt til daglig brug og giver beskyttelse mod UV-lys.
Vigtige ingredienser
• Ekstrakter fra lakrids, hvedekim, vindruekerner og ren E-vitamin bekæmper frie radikaler og de ældende MMP
• Organisk silicone, E-vitamin og lavendelolie fremmer funktionen i hudens naturlige beskyttelsesbarriere
• Hyaluronsyre, allantoin, panthenol og lavendelolie fugter, fremmer genopbygning af vævet og lindrer irrtation efter
barbering
• UV Smart Booster teknologi giver supplerende antioxidant beskyttelse til solfiltret og beskytter huden
mod ældning og UV-lys med SPF15
• Figenkaktus (opuntia) ekstrakt stimulerer de enzymer, der er involveret i hudens naturlige desquamation for at bekæmpe indgroede hår og lindre tilstoppede follikler
Produktpåføring: Påfør 1 tsk. efter barbering på ansigt, hals og ører. Fordel med lette, opadgående strøg.
Hudtilstand: Alle
Vejledende udsalgspris 100 ml		
kr. 350,00

faktaboks
Matrix Metalloproteinaser
er enzymer, der aktiveres af UV-stråler eller inflammation. De bidrager
til nedbrydningen af det eksisterende collagen og forhindrer samtidig
dannelsen af nyt collagen. Vedvarende aktivering af MMP resulterer i
uorganiseret og ødelagt matrix (grundsubstans) i huden.

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

