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efter 2 uger

før

Kliniske resultater med 30 frivillige med fokus på reduktion  
af rynker, synlige porer, mørke pletter i en 2 ugers test.

Dynamic Skin 
Retinol Serum virker 
hurtigere end en 
førende konkurrent*



Forbrugere, der søger hurtige, synlige resultater, tyr ofte til 

brugen af retinol – førstevalget af ingrediens til at afhjælpe 

ældningstegn i huden. Men ikke alle Retinol-sera er skabt 

ens.

Det er derfor, eksperterne hos Dermalogica har formuleret 

et højdosis, hurtigtvirkende 3,5% retinoid kompleks med 

en avanceret retinoidblanding og boosterteknologi, der 

hjælper med at transformere hudens udseende uden at 

gå på kompromis med hudens sundhed. Dynamic Skin 

Retinol Serum reducerer nemt de fire tegn på hudens 

ældning inden for 2 uger.**

Vores multi-retinoid-serum arbejder på at afhjælpe fire 

tegn på ældning af huden – reducerer forekomsten af   

rynker, restrukturerer huden og minimerer forekomsten af   

porer og udjævne hudtonen. Et kompleks af Granactive 

Retinoid®, Retinol, indkapslet tidsudløst Retinol og en 

Retinol Booster understøtter en kontinuerlig frigivelse af 

hududjævnende aktive stoffer, der hjælper serumet med at 

arbejde hurtigere end en førende konkurrent.* Mens koncen-

treret squalane og beroligende, havre-afledt beta-glucan 

arbejder sammen for at hjælpe med at forbedre hudens 

restitution og modstandskraft.

Anvendelse

Anvendes om natten. Efter afrensning og toner påføres 

et tyndt lag serum i ansigtet. Undgå øjenområderne. Hvis 

der opstår tørhed eller rødme, skal du reducere hyp-

pigheden. Påfør SPF ved brug om dagen.

Dynamic Skin Retinol Serum
30 ml | Vejl. udsalgspris 775,-

Tilgængelig 22. december 2022

Ny banebrydende & dokumenteret serum;  
mød Dynamic Skin Retinol Serum

*Kilde: the NPD Group, U.S. Prestige Beauty Total Measured Market, Face Serums

**Kliniske resultater med 30 frivillige med fokus på reduktion af rynker, synlige porer, 
mørke pletter i en 2 ugers test.
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Dynamic Skin Retinol Serum kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 22. december 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.


