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5-minutters 
fugt-og eksfolieringsmaske

for sund hud med glød

Skræddersy din ansigtsmaske 
med professionel rådgivning, så 
den er tilpasset din huds behov. 
feelthespheres.com



Hvordan er din sædvanlige hudpleje-rutine? De fleste eksfolierer kun, når huden ser kedelig  
ud og bruger en fugtmaske, når huden føles tør. Men hudpleje (til det virkelige liv) handler 
om at finde balance - og oftest betyder det at forenkle vores rutiner.

Det er her Hydro Masque Exfoliant kommer ind i billedet. Det er en maske, der fugter og 
eksfolierer i et enkelt trin: Bambus forbereder huden for optimal fugtoptag, mens  
snebævresvamp holder 450 x sin vægt i vand for at levere et øjeblikkeligt fugtboost.  
Det giver en sund hud med glød.

Fugtboost og eksfoliering i et trin

• Hydro Masque Exfoliant udjævner og fornyer huden på 5 minutter.
• Bambus, rig på mineraler, opløses ved aktivering for at levere en målrettet,  

men alligevel blød eksfoliering.
• Snebævresvamp holder 450 x sin vægt i vand og tilfører huden fugt,  

indeholder også antioxidanter og D-vitamin.
• Fytolipider fra Jojoba frø, solsikke og saflor tidselolie hjælper med at styrke  

hudens naturlige fugtbarriere.
• Sukkerroer leverer aminosyrer, der fugter og hjælper med at styrke hudens fugtbarriere.
• Agurkekstrakt giver en beroligende, forfriskende finish.

Anvendelse:
Påføres på renset ansigt og hals (undgå øjenområdet). 
Massér i cirkulære bevægelser indtil kuglerne er opløst. 
Lad masken virke i 3-5 minutter, vaskes herefter af med vand og påfør din fugtighedscreme. 
Anvendes 1-2 gange om ugen eller efter behov.

Hydro Masque Exfoliant 50 ml lanceres den 20. august 
- vejl. udsalgspris kr. 475,-

mød nyheden; 
Hydro Masque Exfoliant
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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.

Hydro Masque Exfoliant 50 ml kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra den 20. august 2020.

Dermalogicaprodukterne 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

Del gerne på de sociale medier med @dermalogicadanmark.  

Yderligere information:

Tina Rasmussen, adm. direktør
tina@dermalogica.dk
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