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ACNE + ÆLDNING AF HUDEN: 
TO PROBLEMER 

ÉN LØSNING

NYHED! 
RETINOL CLEARING OIL
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•  Retinol (A-vitamin), der frigives over tid, 
hjælper til at øge hudens modstandskraft 
og reducere fine linjer, rynker og 
pigmentering.

•  Salicylsyre, en betahydroxysyre, reducerer 
udbrud og renser huden.

•  Argan-, hybenkerne- og gylden 
jojobaolie leverer lette, hudvenlige 
fytoaktive lipider og blødgør og nærer 
huden. 



retinol clearing oil (30ml)
vejl. udsalgspris kr. 625,-

retinol clearing oil 
INGREDIENSERNES FUNKTION 
OG FORDELE:

Det moderne liv stiller utrolige krav til kroppens biologi, hvoraf 
meget ikke har ændret sig siden stenalderen; Uoverensstemmel-
ser mellem vores hektiske liv i det 21. århundrede og årtusinder 
gamle organer og sind forårsager kronisk stress og hormonelle 
ubalancer for mange, både kvinder og mænd. Huden er det stør-
ste organ i vores krop og er hurtig til at fremvise denne interne 
uro i form af voksen acne og for tidlig ældning af huden. Netop 
de to hudproblemer har ikke været muligt at behandle med ét 
produkt.

Indtil nu. Dermalogica’s NYE Retinol Clearing Oil kombinerer to 
kraftfulde og aktive ingredienser i én formel for første gang: 

Salicylsyre til hurtigt at rense og forhindre udbrud, og indkaps-
let Retinol, der bidrager til at reducere forekomsten af fine linjer, 
rynker og hyperpigmentering. Bedst af alt, fornyer denne effektive 
nat-olie huden natten over, leverer mere jævn hudtone og redu-
cerer tegn på for tidlig ældning inden for 7 dage.

Udviklet med hud-lignende phytolipider: Retinol Clearing Oil har 
en lipid-baseret leveringssystem, der aktivt nærer med argan, hy-
benkerne- og jojoba olier. Dette hjælper med at optimere resulta-
ter, minimere irritation og fremme en sund glød og mere ensartet 
hud i løbet af natten.  

Anvendelse: Tryk på knappen og slip den for at fylde glaspipet-
ten. Tryk forsigtigt på knappen, og fordel 6-10 dråber i hænderne 
om aftenen efter afrensning. Fordel over ansigt og hals, undgå 
øjenomgivelserne.

    30 ml - Vejl. pris DKK 625,-
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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.

Retinol Clearing Oil kan købes hos autoriserede Dermalogica®  
forhandlere og på www.dermalogica.dk fra den 28. maj 2020.

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.  
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