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eksfolier trygt
hver dag
daily milkfoliant er for alle

Den trygge og skånsomme eksfoliering
Daglig eksfoliering er afgørende for en sund og glat hud,

Emballagen til denne veganske formel er lavet af 50 %

men det er også det trin i vores hudplejeregime, der er

genanvendt plastik og er lige så venlig mod planeten, som

mest misforstået. Der kan nemt opstå forvirring omkring

den er mod din hud. Pakket med havre, kokosnød og

eksfoliering og der er mange myter, som gør, at man er

planteekstrakter rige på alfa-hydroxysyrer (AHA’er) og be-

bange for at eksfoliere. Overdriver man, kan det fjerne

ta-hydroxysyrer (BHA’er), forvandler et stænk vand dette

hudens naturlige fedstoffer og forårsage udbrud, øget

pulver til et rigt, cremet skum, der forsigtigt polerer døde

følsomhed eller tør hud.

hudceller væk. Denne beroligende formel fjerner kedelige

Men hvad nu hvis du havde en nem ”go-to eksfoliering”,
som kan give dig en mere blød og levende hud uden
risiko for at kompromittere hudens sundhed? Uanset din
hudtilstand; Den nye havrebaserede Daily Milkfoliant er
den skånsomme måde at eksfoliere på. Fra eksperterne
med over 30 års erfaring, som bragte dig Daily Microfoliant, det ikoniske eksfolierende pulver, kommer nu en
ny blødgørende eksfoliering, der udglatter, blødgør og
beroliger samtidig med fugtbarrieren bevares. Den kan

celler i hudens overflade for en mere ensartet hudtone og
tekstur, mens nærende essentielle mineraler og hyaluronsyre genopbygger hudens fugtbarriere for en mere fugtet
og sund hud.

Anvendelse
Hæld ca. ½ tsk. Daily Milkfoliant ud i våde hænder og
skum op med hænderne. Massér produktet ind i ansigtet
med cirkelbevægelser. Undgå øjenområdet. Massér blidt i
et minut og skyl herefter produktet grundigt af.

anvendes af alle hudtilstande. Det er klinisk bevist, at
Daily Milkfoliant udjævner huden ved skånsomt at frigøre
døde hudceller fra hudens overflade; 90 % af forbrugerne,
oplever at de har fået en betydelig mere glat hud efter at
have anvendt produktet én gang*.

Daily Milkfoliant
13g | Vejl. udsalgspris 135,74g | Vejl. udsalgspris 495,Tilgængelig 9. juni 2022

*Uafhængig klinisk test, 30 forsøgspersoner, 1 eksfoliering pr. dag, 1 uge.

3 stærke fordele
• Eksfolierer blidt for en mere blød og
levende hud.
• Genopbygger og støtter hudens
fugtbarriere.
• Lindrer huden med beroligende
ingredienser.

Daily Milkfoliant kan købes hos autoriserede Dermalogica®
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 9. juni 2022.
Daily Milkfoliant indgår i sortimentet med den prisvindende
Daily Microfoliant og Daily Superfoliant.
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.
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