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NYHED! 
phyto-nature  
firming serum

FOR ET NATURLIGT YNGRE UDSEENDE 
DIN HUD



DERMALOGICA LANCERER

PHYTO-NATURE FIRMING SERUM

En løftende og opstrammende serum med to faser, 
der naturligt genopvækker din hud for at opnå et yngre 
udseende og beskytter den ved at reducere tidlig ældning.

Den NYE Phyto-Nature Firming Serum hjælper til at løse problemet 
ved at bekæmpe ældning af huden, der skyldes eksposomet. 
Denne serum med to faser bygger på en helt ny tilgang til naturlig 
hudpleje, idet den naturligt vækker og beskytter huden for at opnå 
et yngre udseende. Phyto-Nature Firming Serum, der er en ægte 
triumf for de seneste teknologiske fremskridt inden for biomimikri 
og botanisk videnskab, giver en enestående virkning og åbner 
dørene til nye kundeoplevelser, der naturligt vækker huden med 
berøringens kraft.

Hos Dermalogica har vi altid haft fokus på at finde innovative 
måder til at forbedre hudens sundhed. For første gang nogensinde 
har vi udnyttet hudens egen natur sammen med verdens mest 
effektive planteekstrakter for at skabe dette virkningsfulde 
produkt. Produktet er en kombination af to sera i én, der virker 
opstrammende, løftende og opkvikkende, både hurtigt og over 
tid, samtidig med at det sørger for et stærkere forsvar over for dit 
eksposom. Det er også klinisk bevist, at det fordobler hudens glød 
og minimerer fine linjer efter kun 1 påføring og reducerer synlige 
rynker på 4 uger.

Phyto-Nature Firming Serum (40ml) 
Vejl. udsalgspris DKK 1.250,-



Vigtige ingredienser og fordele:

Phyto-Nature Firming Serum er et produkt med to 
faser, hvilket betyder, at det er en løftende serum og en 
opstrammende serum, der fungerer i to separate faser. 
Serummen er fremstillet på den måde for at opnå den 
bedste effekt og oplevelse, og fordi den inkorporerer både 
olieopløselige og vandopløselige aktive stoffer.

 •  Hele 3 opstrammende peptider som eksempelvis 
safirbundne biometriske peptider, forstærker hudens 
forsvar overfor eksposomet og hjælper til at stramme 
huden op.

 •  Løftende, opstrammende planteekstrakter som Camu 
Camu, grøn kaffebønne og marokkansk cistrose, 
revitaliserer hudens udseende, forlænger gløden og 
reducerer fine linjer og rynker.

 •  Næste generation hyaluronsyre giver en øjeblikkelig filler-
effekt og virker opstrammende over tid.

 

Sådan anvendes 
Phyto-Nature Firming Serum
Fordel 1-2 pump på håndfladen. Bland de to sera, og 
fordel dem over afrenset ansigt og hals. Kan bruges 
morgen og/eller aften.
Påfør din fugtcreme efterfølgende.
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Phyto-Nature Firming Serum kan købes hos autoriserede Dermalogica® forhandlere  
og på www.dermalogica.dk fra den 29. august 2019.

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.


