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Hydrate Brighter
Boost Your 
Brightness 
Every Day

NY BioLumin-C Gel Moisturizer  
fugter og lysner trist, ujævn hudtone



Nøglen til konstant lysere hud er en kombination af eksfoliering, 
behandling af uens hudtone og den rette mængde fugt. Imidlertid 
har mange mennesker, der kæmper med trist hud udelukkende 
fokus på eksfoliering og udjævning af hudtone - og de går derfor 
glip af de lysnende fordele i at fugte huden. 
Løsningen? En ultra-spækket daglig gel-fugtcreme med C-vita-
min, der hjælper med at bekæmpe frie radikaler, giver øjeblikkelig 
mere strålende hud - så du med fugt får en hud der er lysere og 
mere ensartet.

NY BioLumin-C Gel Moisturizer har en vægtløs, C-vitamin-rig 
gelformel, der hjælper med at styrke hudens fugtbarriere - og le-
verer øjeblikkelige, glødende resultater. Formlen anvender biotek-
nologisk boostet C-vitamin med re-aktiveringsteknologi, forbedret 
styrke og penetrationsfremmende ingredienser. Formlen hjælper 
også huden med at forsvare sig mod skader fra frie radikaler. 

BioLumin-C Gel Moisturizers antioxidantrige formel med 
squalan og fem forskellige typer hyaluronsyre, leverer også 
langvarig fugt for at minimere udseendet af fine linjer og rynker. 
Kongelysblomst-ekstrakt leverer en øjeblikkelig lysnende effekt.

Det er alment kendt, at fytinsyre og græskar-enzymer understøt-
ter fornyelse af huden. Huden ser straks mere genopfrisket og 
lysere ud - og med tiden gendanner formlen din naturlige, sunde 
glød. 

Sammensæt et hudplejeprogram til lysere og mere ensartet hud 
ved hjælp af BioLumin-C Gel Moisturizer sammen med lys-
nende, opstrammende BioLumin-C Serum og lysnende,  
fugtende BioLumin-C Eye Serum. Hver formel giver alle forde-
lene ved vores signatur C-vitamin-kompleks; brugt sammen kan 
de hjælpe med at øge din udstråling hver dag.

 – klik ind på hyperpigmentationexplained.com

Anvendelse
Påfør på ansigt og hals i opadgående strøg efter rens og toner.  
Anvend to gange dagligt, morgen og aften. Lad produktet  
absorbere i ca. 1 minut. Ved anvendelse om dagen, påføres  
SPF efterfølgende.

BioLumin-C Gel Moisturizer (50 ml)
Vejl. udsalgspris 495,00 | Tilgængelig 19. august 2021 

Ny gel-fugtcreme med lysnende C-vitamin-kompleks 
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BioLumin-C Gel Moisturizer (50 ml) kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 19. august 2021.

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.




