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GIV DINE 
ØJNE ET 
BOOST
BIOLUMIN-C EYE SERUM



Huden omkring vores øjne er et studie i ekstremerne. 
Den udsættes for den konstante belastning genereret af 
vores krops hurtigste og mest anvendte muskler. Faktisk 
foretager vi over 100.000 øjenbevægelser om dagen, 
hvoraf mange sker på mindre end 10 millisekunder - 
bogstaveligt talt hurtigere end et blink med øjet.

Problemet? Huden omkring øjnene er også kroppens 
mest følsomme. Faktisk er huden 10 gange tyndere end 
huden på resten af   ansigtet, og det er derfor også det 
første sted, der viser tegn på ældning. Dertil kommer 
timerne, vi tilbringer med at knibe øjnene sammen for at 
se vores skærme hver dag, og det er ikke overraskende 
at for tidlig ældning omkring øjnene kan føje op til 20 
år til en persons egentlige alder.

Giv dine øjne et boost: giv baghjul til skaderne på huden 
med NYHEDEN BioLumin-C Eye Serum. Bygget på 
succesen med Dermalogicas originale BioLumin-C 
Serum, leverer denne formel den samme lysnende 
og opstrammende effekt som det originale serum - i 
en let formel, der er optimeret til at hjælpe med at 
styrke det sarte øjeområde. Denne super-cocktail af 
et serum leverer Dermalogicas ultra-stabile C-vitamin-
kompleks, hvor huden har mest brug for det, lysnende 
og opstrammende for at adressere fine linjer og rynker, 
der hvor de opstår. Resultatet: huden omkring øjnene er 
lysere, fastere og mere modstandsdygtig.



INGREDIENSERNES 
FUNKTION OG FORDELE:

BioLumin-C Eye Serum bekæmper tegn på for tidlig 
ældning af hud forårsaget af daglige øjenbevægelser og 
miljøbelastning og leverer avancerede ingredienser til at 
lysne og opstramme.

•  C-vitamin-kompleks leverer en unik, meget stabil  
synergi mellem to C-vitamin-molekyler til bekæmpelse 
af oxidativ stress, og til at lysne og opstramme.

•  Arjun-træ-ekstrakt, rig på polyfenoler, øger hudens 
modstandsdygtighed og giver antioxidante fordele.

•  Mikroalge-ekstrakt aktiverer, udjævner og reducerer 
synligheden af fine linjer og rynker.

•  Tremella svamp hjælper til at opretholde et optimalt 
fugtigniveau i huden og styrker hudens robusthed.

•  Salvia Hispanica (Chiafrø) olie, som er rig på antioxi-
danter, fugter og hjælper med at bekæmpe frie radikaler.

•  Poria svamp hjælper med at bringe hudens naturlig 
glød til live.

SÅDAN BRUGER DU  
BIOLUMIN-C EYE SERUM

Påfør under øjet og langs det øverste kindben både 
morgen og aften. Pas på ikke at komme det i øjnene.

Fås i 15ml - Vejl. pris DKK 595
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De nye produkter kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere  
og på www.dermalogica.dk fra den 9. januar 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.  
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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.




