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hvem er målgruppen? 
Clear Start™ er ideel til teenagere og unge i starten 
af 20’erne, der vil se hurtige resultater. De indeholder 
naturlige ingredienser og løsninger, der ikke udtørrer 
eller irriterer deres hud yderligere. Hvert Clear Start™ 
produkt kombinerer effektive, aktive ingredienser med 
milde, beroligende planteekstrakter, der holder huden 
ren, afbalanceret og fugtet. I modsætning til mange 
acneprodukter på markedet er disse professionelle 
produkter hårde over for udbrud, men milde på huden. 

vores løsning
Vi introducerer en ny Clear Start™ duo:
Blackhead Clearing Fizz Mask and Breakout Clearing 
Booster, kombinerer effektive, aktive ingredienser med blide 
botaniske stoffer for at holde huden klar, afbalanceret og 
hydreret. 

...men de er mest almindelige i teenageårene, hos unge 
voksne og – på grund af hormonelle ændringer – hos 
kvinder. Acnebehandlinger og -medicin på markedet lover 
ofte hjælp, men mange er utilfredse med resultaterne. Alt 
for mange kunder er ikke klar over, hvilken type acne de 
har, og de er usikre på, hvordan de skal behandle den 
effektivt. De er også frustrerede over produkter, der ikke 
virker hurtigt nok eller er ubehagelige – og upraktiske – at 
bruge!

Dermalogica’s Clear Start™, der er udviklet specielt til 
hud, der har tendens til udbrud, kombinerer effektive, 
udbrudsbekæmpende ingredienser med milde, 
beroligende plante ekstrakter, der efterlader huden ren og 
veltilpas – ikke betændt og irriteret. 



Behandler comedoner, inden de udvikler sig til udbrud.

BLACKHEAD CLEARING 
FIZZ MASK

NYHED!

Dræber bakterier, der forårsager udbrud, på kun 15 minutter.

BREAKOUT CLEARING BOOSTER

NYHED!

derfor har de unge  
brug for den
Hjælper med at blødgøre og rense 
comedoner på hud, der har tendens til acne, 
inden de bliver værre.

hvad er det?
En unik maske, der bobler op, renser 
porerne og bekæmper comedoner.

vigtige fordele
  Unik bruseformulering hjælper med at 

åbne porerne og aflaste huden.

 Gør det lettere at rense comedoner.

  Fugter huden og hjælper med at 
kontrollere overskydende talg.

vigtige ingredienser
  Svovl har anti-mikrobielle fordele, der 

hjælper med at rense huden.

  Kaolin-ler, som har naturligt 
absorberende egenskaber, opsuger 
overskydende talg og renser huden.

  Æbleekstrakt (Pyrus malus), der er et 
sakkaridkompleks, øger fugtningen af 
huden.

anvendelse
Påfør et tyndt lag på den afrensede hud 
på områder med tilstoppede porer, og 
lad det virke i 3-5 minutter. Skyl grundigt 
med lunkent vand, og fortsæt med dine 
foretrukne Clear Start™ produkter. Anvendes 
2-3 gange om ugen eller efter behov.

derfor har de unge  
brug for den
Påfør pletvis eller i større områder som 
forebyggende behandling. Til hud med tendens 
til udbrud.

hvad er det?
Et hurtigt virkende, let produkt, der hjælper 

med at rense porerne og dræbe bakterier, der 

fremkalder udbrud, og sørger for en hurtig 

rensning af huden.

vigtige fordele
  Forbedrer hudens naturlige forsvar over for 

bakterier, der fremkalder udbrud.

 Blødgør hud, der er irriteret på grund af udbrud.

 Fjerner tilstopninger i porerne.

vigtige ingredienser
  Salicylsyre, der er en betahydroxysyre, 

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

  Innovativt, patenteret thymol og 
terpineol (TT)-kompleks og ekstrakt 
fra planteplankton virker med hudens 
naturlige microflora og reducerer antallet 
af bakterier, der fremkalder udbrud, alt 
imens de "gode" bakterier bevares.

  Niacinamid forbedrer hudens eget anti-
bakterielle forsvar og giver en ensartet 
hudfarve.

  Ekstrakt fra carrageentang (Chondrus 
Crispus) kombineret med hyaluronsyre, 
tilfører fugt, der blødgør irriteret hud.

anvendelse
Påfør morgen og/eller aften en lille mængde 

direkte på urenheden eller området, hvor 

udbruddet sidder, eller påfør et tyndt lag 

på hele ansigtet efter toner og under 

fugtcreme for at forebygge udbrud.

50 ml. Vejl. pris 180,-

30 ml. Vejl. pris 180,-
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ClearStart™ kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 
den 1. september 2018.

Dermalogicaprodukterne sælges kun med vejledning og anbefalinger fra professionelle kosmetologer. 
På dermalogica.dk findes flere informationer om produkterne og landets autoriserede dermalogicaklinikker. 

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.  

Yderligere information:

Tina Rasmussen
adm. direktør
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 Face Mapping® hudanalyse, ProSkin® eller Facefit® behan-
dlinger samt Skin BarSM, hvor professionelle kosmetologer uddanner kunderne i sund hud gennem hudanalyse og anbefaling af 
behandlinger og produkter til hjemmepleje.


