
ny hyaluronic
ceramide mist

genvind hudens 
spændstighed

pressemeddelelse 
april 2022





Når vi fortæller nogen at deres hud ser sund ud - taler vi 

som regel om hudens fugtbarriere: en naturlig, lipid-rig 

blanding af ceramider, kolesterol og fedtsyrer, der får hud-

en til at synes smidig, fyldig, stærk og virker som hudens 

første forsvar. En sund fugtbarriere holder forurening og 

bakterier ude og hjælper med at fugten holdes inde.

Men hudens fugtbarriere kan let kompromitteres af faktor-

er som miljøpåvirkning, overeksfoliering eller den naturlige 

ældningsprocess. Som en ballon, der taber luften, mister 

huden sin spændstighed, vitalitet og naturlige glød, hvilket 

forårsager trist hud med fremhævede skønhedsfejl. Mange 

forbrugere vil begynde at anvende anti-age-produkter for at 

genvinde hudens spændstighed og tonede udseende, 

men de behandler ikke det egentlige problem: langvarig 

dehydrering på grund af en nedbrudt barriere.

Løsningen: Hyaluronic Ceramide Mist mætter huden 

med fugt, og binder fugten i huden for at forbedre dens 

spændstighed. Indeholder fire typer hyaluronsyre, der 

fugter og forsegler fugten for mere fyldig hud; udglatter 

fine linjer og styrker hudens barriere.

3 stærke fordele
•  Fugter for at gøre huden spændstig 

• Styrker hudens barriere 

• Udglatter synlige fine linjer og rynker

Anvendelse
Spray direkte på ansigt og hals efter afrensning. Undgå 
øjenområdet. Misten er også ideelt som en opfriskende 
spray i løbet af dagen

Hyaluronic Ceramide Mist
150 ml | Vejl. udsalgspris 390,00 

Tilgængelig 7. april 2022 
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Hyaluronic Ceramide Mist kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 7. april 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.


