


Vores signaturkit til ren og sund hud er tilbage:  
dette go-to-kit indeholder fulde størrelser af 3 af vores 
bestsellere.

the cleanse and glow set

precleanse
Dybderensende afrensningsolie fjerner oliebaseret snavs og makeup fra 
hudens overflade.

special cleansing gel
Sæbefri og skummende gelé specielt udviklet til at fjerne snavs og 
urenheder hos alle hudtyper.

daily microfoliant
Unikt risbaseret enzympulver mikroeksfolierer den triste hudoverflade og 
efterlader straks huden mere klar og glat. 

Vejl. udsalgspris kr. 835,00

VÆRDI
kr. 1.240,00



Opnå din mest klare hud nogensinde: denne komplette 
BioLumin-C-rutine indeholder ultrastabil C-vitamin, som 
leverer 3 gange mere glød til ansigt og øjenomgivelserne.

the brighter skin set

biolumin-c serum
Yderst effektivt C-vitamin serum, der lysner, opstrammer og giver en 
mere strålende hud.

biolumin-c eye serum
Ultra-stabilt C-vitamin serum til øjenområdet, der lysner, fugter og 
reducerer tegn på ældning.

biolumin-c gel moisturizer 
Gel-fugtcreme, der tilfører vægtløs fugt og booster hudens naturlige glød 
for et sundt udseende.

Vejl. udsalgspris kr. 1.335,00

VÆRDI
kr. 1.860,00



Dette special-edition kit parrer Smart Response Serum med 
vores bedst-sælgende rense- og eksfolierings duo til at opnå 
en hud, der er renere, lysere og ser sundere ud.

smart response serum
Serummet reagerer på hudens signaler, takler intelligent hudproblemer 
og forebygger fremtidige udfordringer.

special cleansing gel 
Sæbefri og skummende gelé specielt udviklet til at fjerne snavs og 
urenheder hos alle hudtyper.

daily microfoliant
Unikt risbaseret enzympulver mikroeksfolierer den triste hudoverflade og 
efterlader straks huden mere klar og glat. 

Vejl. udsalgspris kr. 1.125,00

the personalized skin care set

VÆRDI
kr. 1.380,00



Tag en komplet hudplejerutine på farten: denne 
dynamisk trio renser, toner og fugter for at opstramme og 
beskytte huden.

skin resurfacing cleanser
Dobbeltvirkende, eksfolierende renseprodukt, der renser, blødgør og 
forfiner hudstrukturen.

dynamic skin recovery spf 50
Bredspektret dagcreme med SPF50 øger hudens fasthed, elasticitet og 
fugtindhold.

antioxidant hydramist
En opfriskende antioxidant ansigtsspray med opstrammende 
egenskaber.

Vejl. udsalgspris kr. 275,00

the dynamic firm + protect set 

VÆRDI
kr. 370,00



Start hver dag med klar og velplejet hud: dette eksklusive kit 
parrer vores nyeste renseprodukt med en ny, limited udgave 
af vores bestseller eksfoliering.

daily glycolic cleanser
Glycolsyre løfter matheden væk fra huden og giver dig mulighed for, via 
daglig rens, at opnå en hud, der er mere klar og velplejet.

daily microfoliant 
Unikt risbaseret enzympulver mikroeksfolierer den triste hudoverflade og 
efterlader straks huden mere klar og glat. 

Vejl. udsalgspris kr. 495,00

the glowing skin set

VÆRDI
kr. 615,00



Tag Dermalogicas Dobbelt Afrensning med overalt: denne 
essentielle duo hjælper med at rense og fjerne urenheder for 
en renere og sundere hud.

precleanse 
Dybderensende afrensningsolie fjerner oliebaseret snavs og makeup fra 
hudens overflade.

special cleansing gel 
Sæbefri og skummende gelé specielt udviklet til at fjerne snavs og 
urenheder hos alle hudtyper.

Vejl. udsalgspris kr. 175,00

the go-anywhere clean skin set

VÆRDI
kr. 240,00



På denne tid af året bliver vi mindet om, at sund hud er 
mere end de produkter, vi udvikler, eller de behandlinger, vi 
giver. Ægte “Skin Health” er holistisk, drevet af menneskelig 
forbindelse – og af de tusindvis af professionelle 
Dermalogica kosmetologer, der opbygger forbindelser 
med deres kunder hver dag hele året. I år skal du fremme 
menneskelig forbindelse, når du giver gaven “Skin Health” til 
venner, familie og dig selv.


