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FYSISK 
SOLFILTER 
TIL ALLE

NYHED! invisible physical
defense spf 30
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SIG FARVEL TIL DEN TYKKE, HVIDE FILM, SOM FYSISKE SOLCREMER EFTERLADER. 
Vi introducerer Invisible Physical Defense SPF 30, en letvægts 100% fysisk solcreme.



matcher alle hudtoner

beroliger alle hudtyper 

beskytter mod UVA/UVB/blåt lys

INGREDIENSERNES 
FUNKTION OG FORDELE:

Invisible Physical Defense SPF 30, en ultralet, fysisk solcreme, 
der let matcher alle hudtoner, hjælper med at beskytte mod 
UVA/UVB/blåt lys og beroliger alle hudtyper, inklusive den sensitive. 
Denne populære formel har det hele:

• Ultralet zinkoxid – giver bredspektret beskyttelse  
(inklusiv for blåt lys)

• Et bioaktivt svampe kompleks der beroliger huden og  
mindsker rødme og tørhed grundet UV-stråler

• Antioxidant grøn te bekæmper skader i huden fra frie radikaler

• Ingen kemisk solfilter, kunstige farve- og duftstoffer

• Certificeret ikke testet på dyr, glutenfri og vegansk  

Endelig kan folk med alle hudtoner og hudtyper elske en fysisk 
solcreme - og bære den hver dag.

Lad os blive fysiske.

Kender du forskellen mellem fysisk og kemisk solcreme? Få fakta 
fra Dermalogicas eksperter sammen med dine personlige solcreme-
anbefalinger, drevet af kunstig intelligens.  
Besøg invisiblephysical.com

Fås i 50ml - Vejl. pris DKK 425,-
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Invisible Physical Defense SPF 30 kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra den 5. marts 2020.

Dermalogicaprodukterne sælges kun med vejledning og anbefalinger  
fra professionelle kosmetologer. På dermalogica.dk findes flere informationer  
om produkterne og landets autoriserede 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

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.


