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Hvad har vores hverdagsmiljø at gøre med mørke pletter på huden? Faktisk næsten alt. Ophold i solen, er den mest kendte 
udløsende faktor for produktionen af melanin, er den primære årsag til ujævn pigmentering. Desuden antyder ny forsk-
ning, at der er en stærk forbindelse mellem luftbåren forurening og mørke pletter: Partikler sætter sig dybt nede i huden og 
oxiderer det omkringliggende væv, hvilket fører til skader fra frie radikaler og ujævn pigmentering. Alt i alt medfører stigende 
niveauer af luftbåren sod og forurening fra trafikken en stigning i mørke pletter med 20-25 %1 – og lægger op til 20 år til den 
alder, folk tror, man har.2

De udløsende faktorer er alle steder – men for fagfolk, der behandler mørke pletter, har det længe været svært at finde en 
løsning. Indtil nu har kunderne været tvunget til at bruge skrappe kemikalier til at behandle mørke pletter eller fortsætte med 
at dække dem hver dag. 

PowerBright er løsningen. Disse tre produkter arbejder i synergi ved at bruge det bedste fra videnskaben og naturen til at 
levere øjeblikkelige, synlige resultater og forhindre fremtidige hudskader. PowerBright Dark Spot Serum udjævner hurtigt 
den ujævne pigmentering og lysner pletterne over tid. PowerBright Moisturizer SPF 50 giver daglig fugt, mens brune 
alger hjælper til at bekæmpe oxidativ stress forårsaget af luftforurening. PowerBright Overnight Cream udnytter hudens 
reparationsproces om natten, giver antioxidantbeskyttelse og reducerer synligheden af hyperpigmenteringen.

anvendelse
Påfør et pump hver morgen efter afrensning og toner. Lad produktet trænge ind i et minut.

PowerBright Dark Spot Serum
Lanceres i juni 2021. 30 ml til vejl. pris kr. 745,- 

PowerBright Moisturizer SPF 50 og PowerBright Overnight Cream lanceres i juli måned og erstatter Pure Light og Pure Night.

powerbright

virker blegende 
på pletter



fordele
• Lysner mørke pletter på få dage

• Hjælper til at forhindre fremtidige mørke pletter

• Ensarter og udjævner hudtonen

• Booster hudens naturlige glød

vigtige ingredienser
•  En lysdiffunderende teknologi med TiO2 (titanidioxid) og 

en polymer, der danner en film, begynder at afbalancere 
den ujævne pigmentering inden for få dage.

•  Niacinamid og hexylresorcinol hjælper til at lysne mørke 
pletter og giver en lysere, mere ensartet hudfarve.

•  Shiitake-svampe lysner huden.

•  Blærebæger blødgør og sørger for antioxidantfordele.

•  Solbærolie og pæon hjælper til at booste hudens naturlige 
glød.

•  Hudbeskyttende aktive stoffer bestående af en polymer, 
der danner en film, og en aminosyre beskytter mod mørke 
pletter, der er forårsaget af forurening.
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POWERBRIGHT DARK SPOT SERUM kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra juni 2021.

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.


