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Energize 
Your Eyes
NYHED! Awaken Peptide Eye Gel 
reducerer hævelse og fine linjer





Starter din morgen med hævede øjenomgivelser? Uanset 
om det skyldes dårlig søvn, allergi, ældning eller for saltet 
mad, kan hævede, trætte øjne ramme alle. Selvom der kan 
være et hav af grunde til hvorfor vi har hævede øjenomgi-
velse er en ting sikker; Vi er trætte af det.

Løsningen er derfor at give dine øjenomgivelser ny energi. 
Nyheden Awaken Peptide Eye Gel reducerer hævelse og 
fine linjer samt giver et mere udhvilet look. Den lette gel 
fugter, opstrammer og udglatter den tynde hud i øjenom-
rådet.  

En blid, men effektiv formel, der anvender meget aktive 
tetrapeptider, koffein og beroligende rosmarinblad ekstrakt 
til at minimere hævelse, mørke rande og fine linjer. 

En biokonstrueret ravsyreblanding holder dine øjne lyse, 
mens bambara jordnødder efterlader huden mere glat og 
lys - for et revitaliseret, frisk udseende.

Her skiller Awaken Peptide Eye Gel sig ud:
Mere end blot et quick fix; Awaken Peptide Eye Gel, leve-
rer synlige resultater.

3 stærke fordele

• Reducerer synligt hævelse i øjenomgivelserne

• Minimerer synligt fine linjer og rynker.

• Opstrammer og udglatter huden.

Anvendelse

Påføres under og rundt om øjnene.  
Undgå at komme det i øjnene. 

Awaken Peptide Eye Gel 
15 ml | Vejl. udsalgspris 465,00 

Tilgængelig 6. januar 2022 
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Awaken Peptide Eye Gel kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 6. januar 2022.

Dermalogica produkterne sælges kun med vejledning og anbefalinger  
fra professionelle kosmetologer. På dermalogica.dk findes flere 
informationer om produkterne og landets aut. 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 under media

Del gerne på de sociale medier med @dermalogicadanmark.  

Yderligere information:
info@dermalogica.dk eller på tlf. 86 72 58 00.

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.


