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før

*Reduktion af fine linjer og rynker og en mere ensartet hud.

Få en mere fast og 
spændstig hud  
på kun 1 uge.*



Vidste du, at din hud har brug for ilt for at se og 

føles bedst muligt? Det er sandt: Den ilt, vi indånder, 

er afgørende for vores overlevelse - og for vores huds 

sundhed. Når vi bliver ældre, mindskes effektiviteten af 

iltningen i huden. Uden tilstrækkelig ilt kan den ikke bevare 

sin naturlige vitalitet. Livsstils- og miljøfaktorer som kost, 

luftforurening og mangel på søvn kan forværre hudens 

ældning og bremse hudens evne til at reagere på iltmangel. 

Dette kan vise sig som fine linjer, rynker og en trist, mat 

hud. 

 

Det er heldigvis simpelt at vække huden til live igen. Phyto 

Nature Oxygen Cream puster nyt liv i aldrende hud. 

Denne opstrammende og løftende lette fugtcreme bruger 

en blanding af iltoptimerende planteaktive stoffer, inklusiv en 

planteafledt ingrediens, der trives i miljøer med lavt iltind-

hold for at hjælpe huden med at absorbere ilt bedre. Dette 

opstrammer, revitaliser og giver fylde, så huden ser mere 

glat og sund ud.

Phyto Nature Oxygen Cream opstrammer, løfter og 
revitaliserer med udsøgte og førsteklasses aktive 
ingredienser: 

• Høj træliguster frø + glykogen + håndhøstet  
tallerkensmækker-blomst hjælper med at ilte 
hudens overflade ved at fugte dens øvre lag for en 
mere glat og sund hud. 
+ Udvindes via miljøvenlig subkritisk vandteknologi 

• Adaptogen Astragalus udglatter og opstrammer. 
+ Certificeret bæredygtig.  
Udvindes ved hjælp af en miljøvenlig proces. 

• Egyptisk Luffa + Squalane giver en mere fast hud 
og minimerer derved forekomsten af fine linjer og rynker. 
+100% miljøvenlig.  
Forarbejdet med 90 % mindre vand end traditionelle metoder. 

• Antioxidantrig Kamelia beroliger og booster hudens 
modstandskraft.

Phyto Nature Oxygen Cream 
50 ml | Vejl. udsalgspris 1.160,-
Tilgængelig 9. marts 2023

Få en mere fast og spændstig hud  
på kun en uge.*



Jens Juuls Vej 22 | 8260 Viby J. | Tlf. 8672 5800 | dermalogica.dk

Phyto Nature Oxygen Cream kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra 9. marts 2023.

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.


