
RECOVERY + FIRMING CONCENTRATE

PRO restore
pressemeddelelse

Ked af ”down time” efter 
behandlinger som f.eks:

• microneedling

• RF microneedling

• laser

• fibroblask hudopstramning

• kemisk peeling

Mød Pro Restore



pro restore  
recovery + firming concentrate

Dette koncentrat, der er udviklet til at arbejde med avancerede  
behandlinger, forbedrer hudens barriere, genopretter dens tilstand og 
hjælper med at opstramme og lysne huden. Koncentratet kombinerer 
aktive stoffer, der giver flere fordele:

1.  Beta-glukan og svampeekstrakt forbereder huden til behandling.

2.  Omega 3 og Bacillus Ferment hjælper med at genoprette hudens 
tilstand.

3.  En blanding af peptider og fosfolipider fra olivenstamceller     
 hjælper med at øge fastheden.

4. Niacinamid hjælper med at lysne huden.

• Kortere restitutionstid
• Forbedret regenerering af huden
• Bedre resultater



Efter microneedling-behandling: 
færre bivirkninger
Lige efter microneedling ved 1,25 mm

Forsøgspersonen fik microneedling-behandling i hele 
ansigtet. På én side af ansigtet blev Pro Restore påført før 
microneedling, det blev anvendt under microneedling og 
påført efter microneedling. På den anden side af ansigtet 
blev et almindeligt kontrolserum indeholdende hyaluron-
syre anvendt til microneedling.

Efter fibroblast-hudopstramning: 
hurtigere regenerering
Dag 5 efter behandling

Forsøgspersonen fik én behandling med fibroblast- 
hudopstramning på kragetæerne. På én side blev Pro  
Restore påført fra den anden dag efter behandlingen  
morgen og aften. På den anden side blev der ikke  
anvendt noget (almindelig metode).

Kontrol Pro Restore

Efter microneedling-behandling: 
mindre rødmen
1 time efter microneedling ved 1,25 mm

Forsøgspersonen fik microneedling-behandling i hele 
ansigtet. På én side af ansigtet blev Pro Restore påført før 
microneedling, det blev anvendt under microneedling og 
påført efter microneedling. På den anden side af ansigtet 
blev et almindeligt kontrolserum indeholdende hyaluron-
syre anvendt til microneedling.

Kontrol Pro Restore

Efter fibroblast-hudopstramning: 
kortere restitutionstid
Dag 5 efter behandling

Forsøgspersonen fik én behandling med fibroblast- 
hudopstramning på kragetæerne. På én side blev Pro  
Restore påført fra den anden dag efter behandlingen  
morgen og aften. På den anden side blev der ikke  
anvendt noget (almindelig metode).

Kontrol Pro Restore

Der blev taget billeder som en del af separate kliniske undersøgelser for at vurdere effekten 
ved Pro Restore med andre teknologier.
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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.

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 medie.

Del gerne på de sociale medier med @dermalogicadanmark.  

Yderligere information:
info@dermalogica.dk eller på tlf. 86 72 58 00.


