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Skin Care Just Got Smarter 
Ny Smart Response Serum leverer en personlig tilpasset respons hver gang, for at opnå en sundere hud over tid. 

Vores hud udsender konstant signaler. Set helt tæt på, oplever vi dette i form af rødme, fine linjer, mørke pletter og dehydrering. Men hvis 
vi kunne zoome endnu mere ind på huden, vil vi kunne se at disse hudtilstande kan være forårsaget af skader, som opstår på et mikro-
skopisk niveau. Når huden lider skade, har den tendens til at ændre struktur og hudtone - enten på grund af skaden, eller som en form for 
selvforsvar. Når vi aner de små tegn på ændringer i huden, er skaden allerede sket.

Smart Respons Serum ser i midlertid det, vi ikke kan se med det blotte øje - og sørger for at pleje din hud på et mikroskopisk niveau 
alt efter alt efter hvilket behov huden har, så den forhindrer skader og ændret struktur. Den avancerede formel er udviklet til målrettet at 
genkende og adressere mikroændringer før de er synlige og imødekommer hudens behov her og nu. Serummet reagerer på hudens sig-
naler, takler intelligent hudproblemer og forebygger fremtidige udfordringer. Det bedste af det hele er, at alt dette sker uden du bemærker 
behovet. 

Smart Response Serum anvender SmartResponse Technology – en revolutionerende kombination af fire målrettede aktive ingredienser 
til at levere, hvad huden har brug for, når og hvor den har brug for det: 

1. Gallinsyre fra japansk kornel  

2. Mannose-6-Phosfat  

3. Hydrolyseret hvedemel, rig på arabinoxylo-oligosakkharider 

4. Oligosakkharider fra hydrolyseret betaglucan

Hvad har din hud brug for lige nu?

Forstå din hud på en smartere måde – klik ind på 
smartresponseserum.com.

• Fornemmer hudens inflammatoriske signaler og aktiveres for at hjælpe med at berolige og reducere rødme.1

•  Registrerer reduktion i kollagen, hvilket kan føre til fine linjer og rynker – reagerer på de første tegn på synlig ældning 
ved at hjælpe huden med at forblive glat og fast.2

•  Aktiveres, når den opdager for meget af et nøgleenzym, der er involveret i melaninproduktion, og reagerer  
ved at lysne og reducerer synligheden af mørke pletter i huden.3

•  Opfanger selv de mindste revner i hudens lipidbarriere og er aktiv der hvor den registrerer dehydrering,  

ved at tilføre fugt for at opretholde fugtbalancen i huden.4

Anvendelse

Påfør morgen og aften efter rens og toner. Lad produktet absorbere i ca. 1 minut.

Smart Response Serum
30 ml. vejl. | Pris 1.125,- | Tilgængelig 3. juni 
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SMART RESPONSE SERUM 30 ml 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.


