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FLASHFOLIANT
NEM EKSFOLIERING TIL UNG HUD



vigtigheden ved  
kemisk eksfoliering
Hvis du tilføjer et eksfolierende produkt til din hudpleje-
rutine, hjælper det til at fjerne overskydende hudceller 
og talg, der kan tilstoppe folliklerne, ligesom det hjælper 
nye celler til overfladen, så huden får en strålende glød. 
Det fjerner også smuds, der kan forhindre virkningen 
af ingredienser, der fugter og fjerner udbrud, og gør 
dermed hele din hudplejerutine mere effektiv.

nyhed! flashfoliant  
renser + lysner
FlashFoliant er et rensende og lysnende kemisk eks-
folierende produkt, der indeholder Alfahydroxysyrer 
(AHAs) og Betahydroxysyrer (BHAs), som arbejder 
sammen for at afstøde døde hudceller, der tilstopper 
porerne og giver en sund glød.

Samtidig er den nem og hurtig at påføre – og skal ikke 
skylles af! 

 



nyhed! 
flashfoliant 
FlashFoliant er udviklet for at hjælpe dig med ung hud til 
at føle dig bedre tilpas og få en sund hud hud ved at give 
en kemisk eksfoliering, der bliver siddende på huden, og 
giver dig glød.

hvad er det?
Dette kemiske eksfolierende produkt, som bliver 
siddende på huden og skummer lynhurtigt, renser og 
forebygger udbrud.

fordele 
• Hjælper med at fjerne nuværende og fremtidige udbrud.
 • Giver øjeblikkeligt huden glød.
 • Lysner huden og hjælper til at udjævne hudfarven.

anvendelse
Vend flasken på hovedet, tryk på den, og fordel skum-
met. Påføres én gang dagligt på afrenset ansigt og hals.  
Lad produktet trænge ind. Påfør derefter et solfilter eller 
en fugtcreme med solfilter om dagen. 

100 ml | Vejl. udsalgspris kr. 225,00



vigtige ingredienser
• Salicylsyre, der er en betahydroxysyre, stimulerer den naturlige 

eksfoliering og hjælper med at rense de tilstoppede follikler og 
minimere dannelsen af udbrud.

•  Grapeekstrakt, en effektiv kilde til alfahydroxysyrer som citron, 
mælke-, æble- og vinsyre eksfolierer døde hudceller og hjælper 
til at udjævne hudfarven.

•  Ekstrakt fra mandarinskal lysner mat hud.



om clear start
Clear Start er udviklet specifikt til at behandle ung 
hud, der har tendens til urenheder og bumser. De 
hudproblemer, der kan opstå, når du har en ung 
hud er ofte forårsaget af andre faktorer, end når vi 
er voksne.
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FlashFoliant kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 
den 25. juni 2020.

Clear Start produkterne sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle kosmetologer. 
På dermalogica.dk findes flere informationer om produkterne og landets autoriserede dermalogica- 
klinikker.

Tilmeld dig Dermalogicas nyhedsbrev på dermalogica.dk, hvis du ønsker at vide mere om det nyeste 
indenfor hudpleje.

Billeder og pressemateriale kan downloades på kosmetolognet.dk

Del gerne på de sociale medier med @dermalogicadanmark.  
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