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historiske ritualer møder det moderne bad
dermalogica body collection



DERMALOGICA LANCERER
Dermalogica Body Collection
Kropsplejen spiller en vigtig rolle i vores kulturhistorie. Igennem 
århundreder har baderitualer haft utallige formål ud over grundlæggende 
hygiejne, lige fra helende og religiøs renselse til afslapning og 
socialisering. Meget af det, der gjorde badet til en genopbyggende 
oplevelse, er nu historie. I stedet for betragter vi kropspleje som endnu 
en daglig opgave, der skal overstås. Faktisk føler mange af os, at vi ikke 
har tid til at slappe af. Det har vi sat os for at ændre.

De traditionelle baderitualer har inspireret os til Dermalogica Body 
Collection. For eksempel bruges de aromatiske olier, der gør 
Conditioning Body Wash så nærende, stadig i den tyrkiske hammam 

NYHED 
Phyto Replenish Body Oil 
Daglig eksponering fra miljømæssige påvirkninger kan udtørre 
og nedbryde hudens beskyttende barriere. Phyto Replenish 
Body Oil er en fjerlet kropsolie, rig på genopbyggende olier, der 
fugter og hjælper til at beskytte hudens lipidbarriere og give den 
sund glød. 

•  Fransk blommekerneolie, avocadoolie og solsikkekerneolie, der 
har et stort indhold af omega-fedtsyrer og E-vitamin, hjælper til 
at beskytte hudens lipidbarriere. 

•  Beroligende fermenteret rød ginseng (inspiration fra Korea), 
beroliger, nærer og giver dermed en strålende hud. 

•  Bergamot, neroli, appelsin, patchouli og sandeltræ efterlader 
huden blød og med en diskret duft.

anvendelse
Hæld lidt produkt ud i våde hænder, så der dannes en let,  
fugtgivende mælk som masseres ind i den rene, tørre hud.

Phyto Replenish Body Oil - 125ml
Vejl. udsalgspris DKK. 405,-

i dag – og naturligt havsalt, der er en vigtig ingrediens i Thermafoliant Body Scrub, blev lovprist af egypterne for sine styrkende 
egenskaber på huden. Det samme gælder for Phyto Replenish Body Oil. Her har vi fået inspiration fra koreanske hudplejeritualer, der 
anvendte beroligende fermenteret rød ginseng. Grøn te i Body Hydrating Cream har været brugt i japansk hudpleje i århundreder. 

Hud- og kropspleje er vigtige elementer af disse baderitualer. Mange af dem lægger også vægt på meditation eller andre former for 
afslapning – og netop dette forvandler badet fra en kedelig pligt til et genopbyggende, nærende hudpleje-ritual.

mindfull body care for healthy skin



NYHED 
Thermafoliant Body Scrub
Huden kan blive tør og mat, når de døde hudceller ophobes på 
overfladen. Denne dobbeltvirkende eksfolierende skrubbecreme 
opløser de døde hudceller, fugter og tilfører vigtige antioxidanter 
– og efterlader huden ren, opfrisket og med ny glød.

•  Indisk bambusrør eksfolierer fysisk, giver en finere hudstruktur 
og lysner tonen.

•  Papain (fra papaya) og mælkesyre opløser matte, døde celler. 
• Naturlig havsalt revitaliserer og fugter.
•  En blanding af genopbyggende biolipider hjælper til at beskytte 

og styrke hudbarrieren. 
•  Ekstrakter af lakrids, hvid te, kaffebær og kamille tilfører huden 

vigtige antioxidanter, mens olier fra tea tree og grapefrugtskal 
renser og frisker op.

anvendelse
Masseres på våd hud med blide, cirkulære bevægelser og 
skylles derefter af. Bruges 2-3 gange om ugen.

Thermafoliant Body Scrub - 177ml
Vejl. udsalgspris DKK. 340,-

Conditioning Body Wash
Dette silkeagtige, blidt rensende produkt gør dit daglige bad til en meditativ, genopbyggende 
rutine med en helt igennem sensorisk, nærende shampoo til kroppen, der renser, behandler 
og styrker.

•  Aromatiske olier fra fransk rosmarin og kinesisk eukalyptus sammen med frisk tea tree og 
citronolier renser huden og vækker sanserne. 

•  Pro-vitamin B5 og beroligende sandeltræ, lavendel og broget salvie udglatter og blødgør.

Conditioning Body Wash - 295ml
Vejl. udsalgspris DKK. 235,-

Body Hydrating Cream
Få den vigtige daglige fugt fra denne nærende creme med en række æteriske olier fra hele 
verden, der fugter, blødgør og toner. Denne silkeagtige, medium creme beroliger sanserne og 
sørger for fugt. 

•  Aromatisk appelsinolie og kinesisk grøn te lindrer og blødgør huden. 
•  Fransk lavendel og indonesisk patchouliolie beroliger sanserne.
•  Naturlig mælkesyre og frugtsyreekstrakter fra rørsukker og æble blødgør huden.

Body Hydrating Cream - 295ml
Vejl. udsalgspris DKK. 250,-
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Den nye Body Collection kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere  
og på www.dermalogica.dk fra den 3. oktober 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
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.


