
dermalogica 
professionel 
eksfoliering

1. Læg guiden på din produkthylde, så du nemt kan tilgå den

2. Udfør Dermalogica Face Mapping® hudanalyse og udfyld  
 konsultationskortet med klienten for at fastlægge klientens 
 hudtilstand

3. Find den ønskede eksfolieringsstyrke ved at vælge mellem niveau 1,  
 2 og 3, og tjek derefter for produkt kontraindikationer. 

4. Følg påføringsanvisningerne

sådan bruger du guiden

Ønsker du flere detaljer om Dermalogica Exfoliation Level  
System, forholdsregler og kontraindikation, kan du finde 
mere information i Bogen.

OBS: Dermalogicas professionelle produkter er meget aktive og effektive. 
Alle produkter skal påføres korrekt for at optimere resultaterne og 
beskytte klientens hud. Du bør aldrig efterlade klienten alene i kabinen, 
når du arbejder med professionel eksfoliering eller elektriske apparater. 
Heller ikke selvom den valgte eksfoliering anses for at være mild, eller 
maskinen er forudprogrammeret og fuld automatisk.

dermalogica.dk
FÆRCH A/S
Jens Juuls Vej 22 • 8260 Viby J
86 72 58 00 
kosmetolognet.dk



 
dermalogica produkt

 
bioaktivitet 

score

 
hudtilstand

 
påføring

ni
ve

au
 1 Daily Microfoliant® 5 Alle

Hæld ½ tsk. pulver ud i våde hænder. Lav en skum (tilføj mere vand efter behov) og masser ind i huden i ansigtet i 1 minut. Fjern med 
fugtige svampe eller et varmt kompres tilpasset med Botanical Mixer.

Daily Superfoliant 9 Alle
Hæld ca. en ½ tsk. pulver ud i våde hænder. Bland i hænderne indtil pulveret får en cremet konsistens. Massér ansigtet i 1-2 minutter. 
Undgå området omkring øjnene. Fjern med fugtige svampe eller et varmt kompres tilpasset med Botanical Mixer.
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MultiVitamin Thermafoliant® 10
Moden / for tidligt 

ældet hud

Påfør ½ spsk. MultiVitamin Thermafoliant® på fugtig hud i ansigt og på hals. Masser med lette cirkelbevægelser i 1-2 minutter. Fjern med 
fugtige svampe eller et varmt kompres tilpasset med Botanical Mixer. 
Alternativ: Påfør på tør hud og masser med lette cirkelbevægelser og aktiver med lunkent vand i 2 minutter.

Daily Microfoliant® +  
MultiVitamin Power Exfoliant 15 Alle

Hæld ½ tsk. Daily Microfoliant® ud i våde hænder og skum op med vand. Tilføj 1 ampul MultiVitamin Power Exfoliant for at skabe en 
pasta (tilføj vand efter behov). Masser ind i huden i ansigtet i 1-2 minutter, undgå øjenområdet. Fjern med fugtige svampe eller et varmt 
kompres tilpasset med Botanical Mixer. Prikker huden meget så neutraliser med Special Cleansing Gel.

Purifying Masque + Exfoliant 18 Hud med øget talg og udbrud
Påfør ½ spsk Purifying Masque + Exfoliant med Fan Masque Brush i ansigt, hals og bryst, undgå øjnene. Lad virke i 3-5 min. Fjern 
grundigt med vand og svampe og efterfølgende evt. et lunkent kompres. Valgfrit: Anvend damp for øget eksfoliering

Daily Microfoliant® +  
Exfoliant Accelerator 35 20 Alle

Hæld ½ tsk. Daily Microfoliant® ud i våde hænder og skum op. Tilføj 1 pump Exfoliant Accelerator 35. Bland og masser ind i huden i 
ansigtet i 2-3 minutter. Fjern med fugtige svampe eller et varmt kompres tilpasset med Botanical Mixer. Prikker huden meget så neutraliser 
med Special Cleansing Gel.
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MultiVitamin Thermafoliant®  
+ Exfoliant Accelerator 35 22.5

Moden / for tidligt ældet hud, 
ikke velegnet til hud med nedsat 

barrierefunktion

Masser ½ spsk. MultiVitamin Thermafoliant® ind på tør hud, påfør herefter 1 pump  Exfoliant Accelerator 35 og masser huden i 3 
minutter. Dyp fingerspidserne i lunkent vand, hvis det er nødvendigt, for at skabe en cremet, termisk peeling. Fjern med fugtige svampe 
eller et varmt kompres tilpasset med Botanical Mixer.

MultiVitamin Power Exfoliant 25
Moden / for tidligt ældet hud, 

ikke velegnet til hud med nedsat 
barrierefunktion

Påfør indholdet fra en ampul på ansigt og hals. Masser let og lad virke i 3-7 minutter (afhængig af hudtilstanden). Fjern med gaze og 
herefter Dermalogicas DobbeltAfrensning, der begynder med PreCleanse efterfulgt af Special Cleansing Gel.

Purifying Masque + Exfoliant  
+ Exfoliant Accelerator 35 26,5 Hud med øget talg og udbrud

Kom ½ spsk Purifying Masque + Exfoliant i en skål og bland med 1 pump Exfoliant Accelerator 35. Påfør med Fan Masque Brush i 
ansigt, hals og bryst, undgå øjnene. Lad virke i 3-5 min. Fjern grundigt med vand og svampe og efterfølgende evt. et lunkent kompres. 
Valgfrit: Anvend damp for øget eksfoliering.

MultiVitamin Power Exfoliant  
+ Exfoliant Accelerator 35 30

Moden / pigmenteret hud, ikke 
velegnet til hud med nedsat 

barrierefunktion

Bland 1 ampul MultiVitamin Power Exfoliant med 1 pump Exfoliant Accelerator 35. Masser ind i huden i hele ansigtet i 3-7 minutter 
(afhængig af hudtilstanden). Undgå øjenområdet. Fjern med gaze og herefter Dermalogicas DobbeltAfrensning, der begynder med 
PreCleanse efterfulgt af Special Cleansing Gel.

Exfoliant Accelerator 35
35

Moden / pigmenteret hud, ikke 
velegnet til hud med nedsat 

barrierefunktion
Påfør 2-3 pump på huden i ansigtet og på halsen. Masser blidt ind i huden. Lad virke 3-10 minutter (afhængig af hudtilstanden). Undgå 
øjenområdet. Fjern med Dermalogicas DobbeltAfrensning, der begynder med PreCleanse efterfulgt af Special Cleansing Gel.

kontraindikationer for eksfoliering: Eksfoliering anbefales ikke til brugere af receptpligtig (topisk eller oral) medicin mod acne, eller medicin som indeholder A-vitamin derivater som virker 
eksfolierende. Eksfoliering bør ikke udføres på hud, der er solskoldet, irriteret, sensibel eller som for nyligt er blevet eksfolieret, vokset eller laserbehandlet (eller på anden måde har undergået 
fornyende behandling).  
forholdsregel: Hold øje med klientens hud for stikkende fornemmelse eller tegn på inflammation, når du bruger en professionel eksfoliering. Fjern øjeblikkeligt produktet, hvis det skaber ubehag.

valg af eksfolieringsprodukt og anvisninger


