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B A L A N C E
til fedtet hud

præbiotisk



Der er en generel misforståelse vedrørende fedtet 
hud: At den kræver en mere aggressiv afrensning og 
mindre fugtcreme end andre hudtyper. Det er faktisk det 
modsatte, der gør sig gældende. I jagten på ”pinligt ren 
hud” har mange med fedtet hud en tendens til at bruge 
udtørrende renseprodukter og droppe fugtcremen. 
Dette fjerner den talg og de lipider, som huden har brug 
for – hvilket udløser en cyklus af dehydrering, der rent 
faktisk kan forværre kronisk fedtet hud.
Fedtet hud har i virkeligheden brug for et afbalanceret 
mikrobiom for at holde sig sund.
Forskning viser, at et afbalanceret hudmikrobiom 
(gavnlig flora, der findes naturligt i huden) er nøglen til 
sund hud. Dette gælder især for fedtet hud: Den rette 
balance af gode bakterier hjælper til at bevare hudens 
naturlige beskyttende barriere, hvilket igen hjælper til at 
kontrollere talgen.

Den NYE Active Clay Cleanser, der er udviklet specielt 
til fedtet hud, leverer et virkningsfuldt præbiotikum, der 
nærer hudens gavnlige bakterier og understøtter et 
sundt mikrobiom og fugtbarriere. Det giver samtidig en 
30 % mere effektiv afrensning* – og efterlader huden 
finere, revitaliseret og grundigt afrenset. 

Vi har også ændret Active Moist, så produktet nu 
indeholder et særligt præbiotisk fugtkompleks, der 
fugter helt uden olie og giver hudens gode bakterier 

optimale muligheder for at skabe et sundt mikrobiom. 
Det er en effektiv fugtgiver til huden uden at efterlade et 
fedtet udseende.

Uanset om Active Clay Cleanser og Active Moist 
bruges sammen eller hver for sig, gør produkterne mere 
end blot at reducere overskydende talg. De sørger 
for afrensning, beskyttelse og aktiv afbalancering af 
hudens mikrobiom og hjælper kunderne til at opnå den 
sundeste hud.

INTRODUKTION

*sammenlignet med Dermal Clay Cleanser



Active Clay Cleanser
Et dobbeltvirkende produkt med mineralrigt ler og kul, 
der afrenser effektivt og hjælper til at afbalancere fedtet 
hud. 

•  Kaolin-ler absorberer overskydende talg og øger 
hudens modstandskraft.

•  Aktivt Binchotan-kul adsorberer effektivt urenheder 
og hjælper til at afbalancere og rense huden.

•  Plante lipider og murumuru-smør arbejder 
sammen for at absorbere og fjerne overskydende talg 
fra huden, samtidig med at det hjælper til at beskytte 
hudens naturlige lipidbarriere og fremmer et sundt 
mikrobiom.

•  Et kompleks, der er rigt på bioflavonoider, 
bestående af citrus-, aloe og broccoliekstrakt 
forhindrer væksten af ”dårlige” bakterier, fremmer 
et sundt mikrobiom, hjælper til at rense porerne og 
efterlader huden blød, fin og revitaliseret.

•  Glycerol sørger for effektive præbiotiske fordele, støtter 
hudens naturlige forsvar og tilfører næring for at 
fremme hudens gode bakterier.

150ml - Vejl. pris kr. 300,-

Active Moist
En oliefri, let præbiotisk fugtcreme, der fugter 
kombineret eller fedtet hud.

•  Et præbiotisk fugtkompleks kombinerer et 
virkningsfuldt præbiotisk system med en unik 
kombination af planteekstrakter, der fugter i lang 
tid, og giver en en forbedret hudstruktur og et sundt 
mikrobiom.

•  Agurkeekstrakt beroliger og fugter huden.

•  De naturlige astringerende ingredienser citron- og 
burreekstrakt hjælper til at gøre hudens struktur 
finere.

50ml - Vejl. pris kr. 345,-
100ml - Vejl. pris 530,-
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De nye produkter kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere  
og på www.dermalogica.dk fra april 2020.

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® behandlinger samt 
Skin BarSM, hvor professionelle kosmetologer uddanner kunderne i sund hud gennem hudanalyse og anbefaling af behandlinger og produkter 
til hjemmepleje.




