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Kickstart hudens 
fugtniveau
NYHED! Circular Hydration Serum beriger huden med 
maksimal fugt, genopbygger indefra og forebygger 
fugttab fremadrettet.  





For at opretholde en sund hud har den kon-
sekvent brug for fugt. Der er flere faktorer, der 
dagligt påvirker fugtniveauet i huden; skiftende 
klima, en travl livsstil og manglende pleje eller 
beskyttelse. Selvom vi får en ansigtsbehandling 
i ny og næ, er det oftest ikke nok for at opnå et 
vedvarende fugtniveau og virkningen varer kort.

Vi har brug for vedvarende tilførelse af fugt for 
at huden er sund. Nyheden Circular Hydration 
Serum leverer det rette fugtniveau. Den beriger 
straks huden med fugt og genopbygger huden 
indefra og forebygger samtidig fugttab fremad-
rettet. 

Denne fugtgivende serum indeholder hyaluron-
syre som tilfører maximal fugt, så du opnår en 
mere smidig og strålende hud. Den er parret 
med et algeestrakt i en fugtgivende matrix for at 
give hurtig og langvarig fugttilførelse. Derudover 
indeholder den polyglutaminsyre fra fermenteret 
soja for at genopbygge hudens fugtdepoter 
indefra. Planteafledte sukkerarter og en blanding 
af aminosyrer fanger fugten på hudens overflade 
– alt sammen er noget der sikrer et godt lang-
varigt fugtniveau. 

Anvendelse

Påføres om morgenen efter afrensning og  
toner på ansigt og hals. Efterfølges af fugtcreme. 

Circular Hydration Serum 
30 ml | Vejl. udsalgspris 495,00 

Tilgængelig 10. marts 2022 
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Circular Hydration Serum kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 10. marts 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.


