
Flere og flere får kronisk stress og voksen acne. Er det 
tilfældigt? Nej, siger eksperterne hos Dermalogica og 
The International Dermal Institute. Verden over er vores 
tempo i hverdagen steget dramatisk, men kroppens 
biokemi har ikke ændret sig meget siden stenalderen. 
Kronisk stress og hormonel ubalance, kombineret 
med miljømæssige forandringer og vores travle livsstil 
kan være årsag til udbrud og igangsættelse af hudens 
ældning.
 
Voksen acne er især udbredt hos voksne kvinder, der 
står over for et samfundsøkonomisk pres for at have 
et fuldtidsarbejde og samtidig sørge for at alt fungerer 
hjemme. 

Dermalogica anerkender at de nye tider betyder at 
vi også har behov for nogle ændringer i hudplejen. 
Det er årsagen til de nye produkter, AGE Bright 
Clearing Serum og AGE Bright Spot Fader. Disse 
multifunktionelle, lysnende og ophelende produkter 
virker på et helt nyt niveau for aktivt at hele udbrud 
og give mere glød til en for tidlig ældet hud. 
Begge produkter hjælper med at stimulere hudens 
cellefornyelse (en proces der mindskes med alderen) 
og holder huden ren for udbrud samtidig med at den 
fremmer en jævn hudfarve, uden at virke udtørrende på 
en moden hud der ofte kan være mere sensibel.

AGE Bright Clearing Serum
•  Denne aktive, meget koncentrerede opklarende og 

ophelende serum eksfolierer for at forebygge udbrud 
og forbedrer cellefornyelsen for at mindske ældnings-
tegn i huden.

•  Salicylsyre, en BHA, hjælper med at  
reducere udbrud og give en ren hud. 

•  AGE Bright™ Complex arbejder sammen  
med hudens naturlige mikrobiom for at lysne  
og ophele huden. 

•  Fytoaktiver fra opstandelses planten (kendt for dens 
evne til at overleve ekstrem fugtmangel) som både 
fugter og blødgør huden. 

•  Niacinamid arbejder sammen med hvid shiitake 
svamp der giver en mere ensartet og jævn hudfarve.

Fås i 30ml - Vejl. pris DKK 575

Active Clearing produkterserie

AGE Bright Clearing Serum og AGE Bright Spot Fader 
er en del af Dermalogicas NYE Active Clearing produkt-
serie. Produkterne er udviklet til at behandle voksen 
acne og reducere tidlige ældningstegn. Alle produkter 
indeholder den nyeste aktive ingrediens- teknologi. 
Active Clearing produkter kan påføres i lag for maksi-
male resultater, eller anvendes separat for at behandle 
specifikke problemer.

Serien består ud over de to nyheder af et ophelende 
renseprodukt Clearing Skin Wash, en beroligende 
lermaske Sebum Clearing Masque, en forbyggende og 
rensende natbehandling Overnight Clearing Gel  
og en talgreducerende, matterende fugtcreme  
med solbeskyttelse Oil Free Matte SPF30.

Active Clearing produkterne er veganske, dyrevenlige, 
fri for gluten og indeholder ikke kunstige duft- og  
farvestoffer.

AGE Bright Spot Fader
•  Denne to-i-en opklarende spot behandling  

hjælper med at reducere aktive udbrud  
og de mærker du kan få efterfølgende. 

•  Salicylsyre renser og opheler udbrud.

•  Niacinamid og hexylresorcinol arbejder  
i synergi for at mindske mærker efter et udbrud  
og giver en mere jævn hudfarve.

•  AGE Bright™ Complex reducerer synlige ældningstegn 
og hjælper med at forebygge udtørring i huden. 

Fås i 15ml - Vejl. pris DKK 395

Begge produkter er er en del af Dermalogicas  
Brightening Clearing Trio kit. 
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BEMÆRK AT DENNE VERDENSPREMIERE IKKE MÅ OFFENTLIGGØRES FØR DEN 30. MAJ!

De nye produkter kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere  
og på www.dermalogica.dk fra den 6. juni 2019.

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

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.
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NYHED 
Active Clearing
AGE Bright Clearing Serum
og AGE Bright Spot Fader

Heler udbrud, udjævner hudtonen 
og giver glød til for tidlig ældet hud




