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VÆLG DEN 
BEDSTE 
TRÆNING TIL 
DIN HALS
Få din personlige træningsplan til din 
hals på neckfitcontour.com



Uanset hvor sundt dit ansigt ser ud, kan din hals fortælle en anden historie. Det skyldes, at huden på din hals er tynd, delikat og 
mere sårbar over for solskader, lysfølsom pga. dufte og den rynkeforårsagende bevægelse ved at se ned på din mobil. Huden på 
din hals mister også styrke og fleksibilitet med alderen, mens halsmusklaturen under huden svækkes. Disse faktorer kan forværre 
udseendet af linjer, og folder på halsen. 

Mød Neck Fit Contour Serum, den bedste personlige træner til din hals. 
Dette lette, roll-on serum strammer øjeblikkeligt huden op og toner den over tid, 
for et mere synligt løftet og ensartet udseende.

Øjeblikkeligt opstramning med Flex Lift Contour Technology
Neck Fit Contour Serum arbejder målrettet på rynker og folder med high-performance 
Flex Lift Contour Technology, der fungerer som et usynligt net for at give et mere synligt løftet 
og ensartet udseende. Det udglatter fine linjer og hjælper med at beskytte huden mod forurening, 
hvilket kan føre til for tidlige tegn på ældning.

Toner huden over tid med plantebaseret videnskab
Rugfrøekstrakt arbejder sammen med en ny Palmitoyl Tripeptide-42 og Rambutan Ekstrakt for at levere retinol-lignende resultater, 
der synligt udglatter, opstrammer og toner huden. Et planteinspireret polysakkarid hjælper med at styrke hudens fugtbarriere for 
et glat, jævnt udseende. Griffonia frø ekstrakt giver et antioxidant forsvar for at beskytte huden mod frie radikaler.

Vælg den bedste træning til din hals
Neck Fit Contour Serum leveres med personlige øvelser til halsen, der hjælper med at forme udseendet af din hals både indefra 
og udefra. Mens Neck Fit Contour Serum træner din hud til at se mere stram og tonet ud, kan du træne dine halsmuskler til at 
virke længere, slankere og mere definerede - komplet med korrekt vejledning fra din Dermalogica kosmetolog. For at få din per-
sonlige træning til halsen, besøg neckfitcontour.com

Anvendelse:
Drej applikatoren til ON. Løft hagen og rul applikatoren over hele halsen fra décolleté op til kæbelinjen. Tryk let på tuben for at 
dosere serum imens du ruller. Drej applikatoren til OFF og fortsæt med at rulle i opadgående bevægelser, så serum masseres ind i 
huden. Hold din hage løftet indtil serum er trukket helt ind i huden. Anvend morgen og aften.

Neck Fit Contour Serum 50 ml med rustfri stålrulle applikator lanceres den 7. januar 2021.
- vejl. udsalgspris kr. 645,-
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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.

NECK FIT CONTORU SERUM 50 ml kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra den 7. januar 2021.

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 under media

Del gerne på de sociale medier med @dermalogicadanmark.  
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