Pleje til dine øjne
Beskyt hudens sundhed og øjenområdets udseende med
Dermalogicas øjenpleje, der beskytter, nærer og fugter huden
samt mindsker forekomsten af mørke rande og fine tørhedslinjer.

produkt

hudtilstand

Biolumin-C
Eye Serum

Normal til moden
eller for tidligt
ældet hud

DAG
& NAT

Stress Positive
Eye Lift

•O
 pstrammer og reducerer fine
linjer og rynker

• Frø fra lillafarvebælg opklarer
og mindsker synligt mørke
rande under øjnene
• Ekstrakt fra havvand og
arktiske alger modvirker
hævelse.

• Anvend efter behov for
et hurtigt energiboost eller
dagligt til at behandle kroniske
træthedstegn omkring øjnene

Alle
hudtilstande

• Optiske diffusorer hjælper med
at minimere mørke rande
• Fysisk SPF
• Alfahydroxysyrer udglatter huden
• Fugter

• Bruges om dagen

Tør eller for
tidligt ældet
hud

• Blødgør huden intenst
• Genopbygger fugt
• Nærer

• Bruges om dagen efterfulgt af
den anbefalede fugtcreme med
solbeskyttelse
• Bruges om aftenen efterfulgt af
den anbefalede fugtcreme

Moden eller
for tidligt
ældet hud

•H
 jælper med at genopbygge
barrieren i det sarte øjenområde
• Fungerer enestående som en
primer under makeup
• Opstrammer

• Bruges om dagen efterfulgt af
den anbefalede fugtcreme med
solbeskyttelse
• Bruges om aftenen efterfulgt af
den anbefalede fugtcreme

Moden eller for
tidligt ældet hud
med behov for
genopbygning

• Mikroindkapslet retinol
genopbygger og bekæmper
ældningstegn
• Mindsker linjer og rynker
• Mindsker hævelser
• Mindsker mørke rande
• Fugter

• Bruges hver anden aften i de
første to uger. Når huden
bliver mere tolerant, kan
produktet bruges hver aften

DAG
& NAT

MultiVitamin
Power Firm
DAG
& NAT

Age Reversal
Eye Complex
kun
NAT

• Påføres under øjnene og langs
med kindbenet morgen og
aften. Må ikke komme ind i
øjnene

Alle
hudtilstande

kun
DAG

Intensive Eye
Repair

• L ysner øjenomgivelserne med
et boost af C-vitamin

hvornår skal
produktet bruges

• F ugter, eksfolierer og giver en
blød, sundt udseende hud

kun
DAG

Total Eye Care
SPF15

fordele

professional-grade skin care by The International Dermal Institute

