
katalog izdelkov

Napredni izdelki so le začetek...





Vaša koža bo bolj negovana kot kdajkoli prej!

V Dermalogici že več kot dvajset let razvijamo izdelke na podlagi filozofije, da je koža lahko zares lepa le, če je negovana.
Zato so vse sestavine, ki jih vsebujejo naši izdelki, neoporečne in izjemno kakovostne, kar zagotavlja negovano in popolno kožo.

Negovano kožo najlažje ohranite z uporabo linije izdelkov, specifično prilagojene vaši koži. V Dermalogici to dosežemo z analizo kože Face Mapping®, s katero vam predpišemo 
ustrezno linijo izdelkov. Naša osrednja linija ohranja vašo kožo lepo, medtem ko Age Smart™ in MediBac Clearing™ preprečujeta njeno staranje in akne pri odraslih.

Sedaj je čas, da tudi vi preizkusite naše izdelke! Za nasvet se obrnite na svojega najbližjega lepotnega terapevta iz
Dermalogice, ki ga lahko poiščete na dermalogica. com.





PreCleanse
Za vse vrste kože.

Pomemben prvi del dvojnega čistilnega tretmaja iz 
Dermalogice. To čistilno olje, ki temelji na rastlinskih 
izvlečkih, stopi plasti odvečne maščobe oziroma 
loja, sredstev za sončenje, vodoodpornih ličil in 
onesnaževalcev iz okolja, ki se na koži nakopičijo 
čez dan. Dodajte vodo in oljnata umazanija bo 
odstranjena. Tako bo v naslednjem koraku vaše čistilno 
sredstvo iz Dermalogice lahko prodrlo še globlje in 
zagotovilo bolj intenzivno, profesionalno in učinkovito 
čiščenje kože.

Dermal Clay Cleanser
Za kožo s čezmerno aktivnimi
žlezami lojnicami.

Izjemno vpojno sredstvo s kaolinom in zeleno glino, 
ki odstranita odvečno maščobo in nečistoče ter tako 
globoko očistita kožo in izboljšata njeno strukturo. 
Osvežujoči izvlečki mentola in vodne kreše delujejo 
kot naravni adstringens in tako preprečujejo čezmerno 
izločanje maščobe.
Special Cleansing Gel
Za vse vrste kože.

Botanična mešanica čilskega milovca (Quillaja 
Saponaria) in pomirjujoče sivke, ki ne vsebuje mila, se 
spremeni v peno, ki odstrani nečistoče. Pri tem kože ne 

zateguje in ne izsuši. Izvleček melise pa na občutljivi 
koži deluje pomirjevalno.

Essential Cleansing Solution
Za suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Neguje suho kožo, obenem pa odstrani nečistoče. 
Vlažilno žafranovo olje, hmelj in rožmarin kožo oskrbijo 
s potrebno vlago, medtem ko izvlečki limone in boro-
vega storža temeljito odstranijo umazanijo.

Ultracalming Cleanser
Za kožo, ki je preobčutljiva na
vplive okolja.

Omogoča izjemno nežno čiščenje, pomiritev in 
zaščito kože, ki je preobčutljiva na vplive okolja, kot 
so onesnaženje, podnebni učinki, stres, hormonske 
spremembe in alergije na različna kozmetična sredstva. 
Čistilni izdelek vsebuje posebno sestavino
Anti-Ozonate Complex in je primeren tudi za izjemno 
občutljivo kožo.
The Sponge Cloth
Za vse vrste kože.

Ta revolucionarna krpica za čiščenje obraza je izjemno 
nežna in zato primerna tudi za izjemno občutljivo kožo. 
Uporabite jo skupaj s priporočenim čistilnim sredstvom 
iz Dermalogice ter učinkovito odstranite ličila in 
nečistoče. Ne povzroča razdraženosti, je odporna proti 
bakterijam in primerna za pranje v pralnem stroju.

Skin Resurfacing Cleanser

Več v poglavju AGE Smart™.

Clearing Skin Wash
Več v poglavju MediBac Clearing™.

Clean Bar
Več v poglavju Shave.

izdelki za čiščenje kože
Z dvojnim čistilnim tretmajem iz Dermalogice bo vaša koža čistejša kot kdaj prej.





Multi-Active Toner
Za vse vrste kože.

Prava osvežitev tako za predstavnike jet seta kot za 
tiste, ki delate v pisarni. Izdelek napršite na obraz in 
koži z osvežujočo mešanico sestavin zagotovite nujno 
potrebno vlažnost. Aloja vera obnavlja kožo, natrijeva 
pirolidon karboksilna kislina vzdržuje njeno vlažnost, 
izvlečki sivke, melise in arnike pa jo pomirjajo. Toner 
uporabite po čiščenju kože in po potrebi tudi čez dan.

Soothing Protection Spray
Za kožo, ki je preobčutljiva na
vplive okolja.

Izdelek napršite na kožo in tako vzpostavite učinkovito 
obrambo pred okoljskimi vplivi. Tonik zmanjša rdečico 
kože in možnost pojava vnetij, ki so rezultat stresa, 
onesnaženja, podnebnih vplivov in alergij. Enkraten 
Anti-Ozonate Complex obnovi kožo in jo obenem 
zavaruje pred novimi poškodbami.
Antioxidant Hydramist
Več v poglavju Age Smart™.

Skin Purifying Wipes
Več v poglavju MediBac Clearing™.

toniki
Izboljšajte strukturo svoje kože in ji zagotovite popolno gladkost.



Gentle Cream Exfoliant
Primeren je za vse vrste kože razen za tisto, ki je 
preobčutljiva na vplive okolja. Ni pa primeren za uporab-
nike izdelkov za piling, ki jih predpiše zdravnik. Uporabite 
ga enkrat do dvakrat tedensko.

Že po desetih minutah uporabe bo vaša koža mehkejša kot 
kdaj prej. Izdelek sestavlja kompleks različnih sestavin, kot 
so mlečna kislina, salicilna kislina, žveplo in sadni encimi. 
Deluje tako, da odstrani plast mrtve kože in spodbudi 
obnovo kožnih celic. Struktura vaše kože bo tako vidno 
izboljšana.
Skin Prep Scrub
Za kožo s čezmerno aktivnimi žlezami lojnicami. Izdelek ni 
primeren za uporabnike izdelkov za piling, ki jih predpiše 



zdravnik. Uporabite ga enkrat do dvakrat tedensko.

Naravni zdrob koruznega storža in pomirjujoče botanične 
sestavine odstranijo odmrle celice in pri tem ne povzročijo 
čezmerne stimulacije kožnih celic. Piling vrne vaši koži 
prožnost in jo osveži. Uporabite ga skupaj z izdelkom 
Special Cleansing Gel za hitro in osvežujočo poživitev kože 
pod prho.

Daily Microfoliant®
Za vse vrste kože. Izdelek ni primeren za uporabnike 
izdelkov za piling, ki jih predpiše zdravnik.

Enkraten puder, ki vsebuje encime na osnovi riža, deluje 
kot mikro piling, saj temeljito odstrani odmrle ostanke 
celic. Vaša koža bo opazno mehkejša in bolj sijoča. Z 
enkratno sestavino Skin Brightening Complex postane 
obarvanost kože enakomernejša, aktivne sestavine z 
izvlečki riževih otrobov in riža pa pomagajo nadzorovati 
tvorbo melanina ter obenem odstranijo mrtve kožne celice.

Daily Resurfacer
Za vse vrste kože. Izdelek ni primeren za uporabnike 
izdelkov za piling, ki jih predpiše zdravnik.

Izdelek za piling, ki ga po nanosu ne izpiramo, je primeren 
za vsakodnevno uporabo. Po njegovi uporabi je struktura 
kože izboljšana, koža postane mehka in sijoča. Hidroksilne 
kisline in encimi jo zgladijo in pri tem ne povzročajo 
rdečice, obenem pa pomagajo preprečevati pojav znakov 
prezgodnjega staranja. Poseben kompleks sestavin 
zagotavlja enakomeren ten kože, medtem ko jo izvlečki 

čaja rooibos in zelenega čaja pomirjajo in vzdržujejo njeno 
vlažnost.

Exfoliating Face Brush
Za vse vrste kože.

Dramatično izboljšajte delovanje izdelkov za čiščenje 
Dermalogica s to izjemno mehko ščetko za obraz. 
Trpežne in higienične ščetine delujejo tako, da nežno 
odstranijo mrtve kožne celice in umazanijo. Izkusite 
profesionalno čiščenje kože.
AGE Smart™
Multivitamin Thermafoliant™
Za zrelo kožo in kožo, ki kaže znake staranja. Uporabite 
ga dvakrat do trikrat tedensko.

Intenzivni izdelek za piling, ki vsebuje posebne mikro-
granule, v nekaj trenutkih nežno odstrani odmrle kožne 
celice ter naredi vašo kožo gladko in svežo. Enkratna 
termalna tehnologija in mlečna kislina, ki začneta 
delovati ob stiku z vodo, omogočata vitaminom in 
antioksidantom, da prodrejo globoko v kožo. Sestavine, 
kot so magnezijev oksid, natrijev bikarbonat, salicilna 
kislina in retinol (vitamin A), pospešijo obnovo kožnih 
celic. Izdelek obenem zagotavlja nadzor biokemičnih 
reakcij, ki povzročajo znake staranja kože. Vaša koža 
bo po njegovi uporabi čvrstejša, njena struktura pa 
izboljšana.

piling kože
Pospešite obnovo celic ter izboljšajte strukturo in sijaj svoje kože.

Daily Clean Scrub
Več v poglavju Shave.





Active Moist
Za kožo s čezmerno aktivnimi
žlezami lojnicami.

Lahko vlažilno sredstvo, ki ne vsebuje olj, se vpije brez 
sledu in ustvari nevidno pregrado, ki kožo varuje pred 
izgubo vlage. Vsebuje proteine svile in izvlečke repinca, 
žajblja in kumare, ki kožo pomirjajo ter jo vlažijo.

Skin Smoothing Cream
Za suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Ta srednje lahka krema zgladi tanke gubice, ki se 
pojavijo zaradi dehidracije, in zmanjša občutek 
zategnjenosti kože. Bogata krema vsebuje hialuronsko 
kislino, antioksidante iz grozdnih pešk, eterična olja ter 
blažilne izvlečke sleza, kumare in arnike.

Intensive Moisture Balance
Za suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Enkratna mešanica fitonutrientov, ki izboljšajo strukturo 
kože, antioksidantnih vitaminov in vlažilnih sredstev, ki jo 
učvrstijo. Vzdržuje vlažnost kože in jo varuje pred škodo, 
ki jo povzročajo prosti radikali, ter tako optimizira njeno 
zdravje.
Sheer Moisture SPF15
Za vse vrste kože.

Lahka krema, ki ne vsebuje olj, kožo preskrbi s 
potrebno vlago in preprečuje njeno dehidracijo. Pri tem 
je ne masti. Izvlečki oliv in orehovih jedrc jo preskrbijo 

z varovalnimi antioksidanti in obenem izboljšajo njeno 
strukturo.

Sheer Tint Moisture SPF15
Za vse vrste kože.

Izdelek z enakimi prednostmi kot Sheer Moisture SPF15 
poleg navedenih sestavin vsebuje še naravne železove 
okside, ki ustvarijo nežno obarvan ten. Na voljo je v 
svetlejših, srednje temnih in temnejših odtenkih.

Barrier Repair
Za kožo, ki je preobčutljiva na
vplive okolja.

Vlažilno sredstvo, ki ne vsebuje vode, se nežno vpije v 
občutljivo kožo in jo pomiri. Obenem pomaga popraviti 
škodo, ki jo povzročijo okoljski vplivi, in okrepi njeno 
naravno lipidno obrambo ter tako prepreči nadaljnje 
poškodbe.
Sheer Tint Redness Relief SPF15
Za kožo, nagnjeno k rdečici.

Nevtralizira in zmanjša rdečico, ki nastane zaradi 
bolezni rosacea ali vnetja, in preprečuje njen ponoven 
pojav. Gre za tri vlažilne izdelke v enem. Vsebuje 
zaščitni faktor SPF, naravne minerale zelene zemlje, 
ki ublažijo vidno rdečico, pomirjujoče izvlečke, ki 
zmanjšujejo vnetja, in izvlečke ovsenih semen, ki kožo 
preskrbijo s potrebno vlago.

Dynamic Skin Recovery SPF30
Več v poglavju AGE Smart™.

Super Rich Repair
Več v poglavju AGE Smart™.

Power Rich™
Več v poglavju AGE Smart™.

Oil Control Lotion
Več v poglavju MediBac Clearing™.

Daily Defense Block SPF15
Več v poglavju Shave.

vlažilna nega
Nujno potrebna hranila in vlažilna nega za vse vrste kože.





Skin Hydrating Masque
Za vse vrste kože.

Osveži kožo in zmanjša škodljive vplive stresa in dehi-
dracije. Mešanica sestavin, kot so grenka pomaranča, 
rožmarin in preslica, vašo kožo pomirja in jo naredi 
prožnejšo. Gel ne vsebuje olja in je primeren tudi za 
občutljive predele okoli oči.

Skin Refining Masque
Za kožo s prekomerno aktivnimi
žlezami lojnicami.

Glini bentonit in kaolin odstranita odvečno maščobo 
in nečistočo, medtem ko naravni cink in mentol 
pomagata preprečiti nove izbruhe aken. Maska je 
idealna za uporabo na  T-coni.

Intensive Moisture Mask
Za suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Njena kremna struktura in kombinacija esencialnih 
maščobnih kislin ter vlažilnega medu koži povrneta 
izgubljeno vlago in zgladita tanke gubice. Poživljajoč 
ginko biloba spodbuja cirkulacijo in ji tako vrne sijaj.
Multivitamin Power Recovery® Masque
Več v poglavju AGE Smart™.

Sebum Clearing Masque 

Več v poglavju MediBac Clearing™.

maske za obraz
Učinkoviti tretmaji za popolno nego vaše kože.





Skin Hydrating Booster
Za vse vrste kože.

Intenzivni fluid obnovi izsušeno kožo in tudi zelo suho 
kožo naravnost prepoji z vlago. Koža je po njegovi 
uporabi navlažena in mehka, tanke gubice pa so 
zglajene. Koncentrat vsebuje hialuronsko kislino, 
pantenol, glikolipide in izvlečke alg, ki koži pomagajo 
ohraniti ravnotežje vlage.

Gentle Soothing Booster
Za kožo, ki je preobčutljiva na
vplive okolja.

V nekaj trenutkih zmanjšajte rdečico kože s tretmajem, 
ki ne vsebuje olj. S koncentratom zdravilnih izvlečkov 
rdeče maline in vlažilnega medu bo vaša koža lažje 
premagovala posledice stresa in vnetij.

Extra Firming Booster
Za suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Koncentrat v obliki fluida izboljša strukturo kože, jo 
učvrsti in vidno zgladi njeno površino. Izvlečki morskih 
alg, vitamin C in proteini (peptidi) napnejo kožo ter jo 
ohranjajo čvrsto. Izdelek je izjemno blag in zato primeren 
tudi za uporabo na občutljivih predelih okoli oči.

Skin Renewal Booster
Za intenzivno globinsko prenovo kože.

Vsebuje koncentrat hidroksilnih kislin z mlečno kislino, 
ki kožo gladi, ter s salicilno kislino. Koncentrat z 
izvlečkom hibiskusa deluje tako, da spodbuja obnovo 
kože, odstrani njene mrtve celice in izboljša njeno 

strukturo. Vitamina A in C zmanjšata pojav znakov 
zunanjega staranja kože in jo obenem zgladita.

Special Clearing Booster
Več v poglavju MediBac Clearing™.

aktivni koncentrati
Osnova za optimalno lepotno nego problematične kože.





Tri-Active Cleanse
Preveč obarvana koža z
neenakomernim tenom.

Koncentriran čistilni izdelek s trojnim delovanjem očisti 
kožo in izboljša njeno strukturo. Vsebuje mlečno kislino. 
Ta odstrani kožne celice, ki so spremenile barvo, in tako 
izboljša ten vaše kože.

Powerfoliant™
Preveč obarvana koža z
neenakomernim tenom.

Kombiniran izdelek vsebuje puder in tekočino, ki 
začneta delovati ob nanosu na kožo. Tako zagotovita 
optimalno vpijanje tretmajev, ki preprečujejo hiperpig-
mentacijo. Po njegovi uporabi bo vaša koža bolj gladka 
in vaš ten enakomernejši.

C-12 Concentrate
Preveč obarvana koža z
neenakomernim tenom.

Izjemno učinkovit tretma, bogat kot svila, zmanjša 
preveliko obarvanost kože in preprečuje njen ponovni 
pojav. Ten vaše kože bo dramatično izboljšan.
Extreme C
Preveč obarvana koža z
neenakomernim tenom.

Intenziven puder za posvetlitev kože se ob stiku z njo 

spremeni v emulzijo, ki kožo preskrbi z magnezijevim 
askorbil fosfatom (MAP) in z izvlečkom belega čaja. 
Sestavini delujeta tako, da zmanjšata nepravilnosti 
na koži, pospešujeta posvetlitev ter okrepita naravno 
zaščito kože pred novimi pojavi hiperpigmentacije.

Pure Light SPF30
Preveč obarvana koža z
neenakomernim tenom.

Dnevno vlažilno sredstvo, ki je ravno prav gosto, neguje 
kožo in izboljša njen ten. Mineralna zaščitna sredstva, 
ki ne vsebujejo kemikalij, kožo varujejo pred škodljivimi 
UVA- in UVB-žarki, ki povzročajo preveliko obarvanost.

Pure Night
Preveč obarvana koža z
neenakomernim tenom.

Izjemno vlažilno sredstvo nahrani in posvetli vašo kožo, 
medtem ko vi spite. Ekskluzivna mešanica peptidov, 
mineralov in botaničnih izvlečkov zmanjšuje in 
preprečuje pojav barvnih nepravilnosti v celicah. Vaša 
koža bo sijoča in vaš ten enakomeren kot še nikoli.

ChromaWhite TRX
S strokovnjaki začenjamo novo ero v boju proti prekomerni obarvanosti kože. 





Soothing Eye Make-up Remover
Za vse vrste kože.

Izjemna formula, ki ne vsebuje olj in alkohola, 
učinkovito odstrani ličila z vaših oči in ustnic ter pri tem 
ne draži in izsuši kože. Zaradi blage formule je izdelek 
primeren tudi za uporabnike kontaktnih leč.

Total Eye Care
Za vse vrste kože.

Izboljša strukturo občutljive kože na predelu okoli 
oči, jo varuje in osveži. Vsebuje nežne hidroksilne 
kisline in sredstvo za zaščito pred soncem s faktorjem 
SPF15, ki ne vsebuje kemikalij. Botanični izvlečki 
zmanjšajo zabuhlost okoli oči, optični svetlobni delci pa 
učinkovito prekrijejo podočnjake.
Intensive Eye Repair
Za suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Izjemno bogata krema, okrepljena z vitaminom C, 

nega za predele okoli oči
Hranljiva vlažilna nega za predele okoli oči, ki da koži sijaj in jo obenem varuje.

čistimi antioksidanti in fitonutrientom divjega jama, 
popravi škodo na koži, ki je posledica prezgodn-
jega staranja, in zgladi tanke gubice, nastale zaradi 
dehidracije.

Multivitamin Power Firm
Več v poglavju AGE Smart™.



Oil Free Matte Block SPF20
Za kožo s prekomerno aktivnimi žlezami lojnicami, 
nagnjeno k izbruhom aken.

Vaša koža bo po uporabi izjemno lahkega losjona, 
ki ne vsebuje olj, matirana ves dan. Obenem bo 
tudi optimalno zaščitena pred UV-žarki. Posebna 
tehnologija z mikro gobicami vpije odvečno maščobo 
na koži, medtem ko ji zaščitno sredstvo UV Smart 
Booster Technology zagotavlja trojno zaščito pred 
sončnimi žarki.

Super Sensitive Faceblock SPF30
Za občutljivo kožo.

Zaščitno sredstvo ne vsebuje kemikalij in tako zagotav-
lja idealno nego za kožo, občutljivo na sestavine, ki jih 
najdemo v običajnih zaščitnih sredstvih. Sladki koren 
in zeleni čaj pomirjata razdraženo kožo, silikoni pa ji 
pomagajo okrepiti naravno obrambo. Vsebuje zaščitno 
sredstvo UV Smart Booster Technology.

Waterblock Solar Spray SPF30
Za vse vrste kože.

Napršite kožo s pršilom, ki zagotavlja izjemno vodoo-
dpornost (do 80 minut), hkrati pa vsebuje zaščitni fak-
tor širokega spektra, ki nudi takojšnjo zaščito. Zaščitno 
pršilo, ki ne vsebuje alkohola, se hitro vpije v kožo, zato 
je idealno za otroke in športne navdušence.

Extra Rich Faceblock SPF30
Za zelo suho kožo in kožo, ki kaže



znake staranja.

Enkratna formula vsebuje izjemno blažilno in hranljivo 
vlažilno sredstvo ter zagotavlja optimalno zaščito 
pred soncem. Peptidi spodbujajo nastajanje kolagena 
in tako izboljšajo ten, olje svetlina in vitamin E pa 
vzdržujeta vlažnost kože. Izdelek vsebuje zaščitno 
sredstvo UV Smart Booster Technology.

Multivitamin Bodyblock SPF20
Za vse vrste kože, posebno za kožo, ki
kaže znake staranja.

Izjemno hranilna vlažilna nega za telo neguje predele, 
ki so najbolj podvrženi prezgodnjemu staranju, obe-
nem pa kožo varuje pred poškodbami zaradi UV-žarkov. 
Karitejevo maslo kožo zgladi, olje svetlina pa suhi koži 
zagotovi potrebno vlago. Vsebuje zaščitno sredstvo UV 
Smart Booster Technology.

Ultra Sensitive Faceblock SPF25
Za kožo, ki je preobčutljiva na
vplive okolja.

Naravni, izjemno drobni delci porcelana odbijejo tudi 
najbolj škodljive sončne žarke. Ne vsebuje kemikalij in 
ne draži kože. Nežno obarvani izdelek ustvari čudovit, 
naraven ten.

Solar Shield SPF15
Za vse vrste kože.

Vodoodporni negovalni stik z zaščitnim faktorjem za 
priročno zaščito ustnic, ušes in nosu.

Solar Defense Booster SPF30
Za vse vrste kože.

Z zaščitnim faktorjem širokega spektra lahko vsako 
vlažilno sredstvo ali ličilo obenem postane tudi vaša 
zaščita pred soncem. Vlažilni kremi ali pudru dodajte 
enako količino faktorja SPF30 ali pa tega uporabite 
samostojno.

Solar Defense Wipes SPF15
Za vse vrste kože.

Higienski robčki z našo izjemno tehnologijo vam nudijo 
učinkovito zaščito pred soncem, kjerkoli ste.
After Sun Repair
Za vse vrste kože.

Negovalni balzam za kožo pomaga popraviti škodo, 
ki nastane zaradi predolge izpostavljenosti UV-
žarkom. Obenem blaži vzdraženo kožo, opekline in 
bolečine. Vsebuje mešanico izvlečkov morskih alg in 
pomirjevalne botanične sestavine, ki celične proteine 
varujejo pred nadaljnjimi poškodbami.

zaščita pred soncem
Zaščitite kožo pred njenim najhujšim sovražnikom.





Exfoliating Body Scrub
Za vse vrste kože.

Vaša koža bo gladka, sijoča in napolnjena z energijo. 
Piling za telo ustvari nežno peno, ki temeljito odstrani 
nečistočo s površja kože. Zmleta semena oliv, fig in 
datljev z nje odluščijo umazanijo in jo dramatično 
zgladijo. Izdelek je idealen za hrapavo kožo na 
komolcih, kolenih in na hrbtnem delu rok. Osvežujoča 
eterična olja sivke in pomaranče okrepijo kožo, medtem 
ko jo zeleni čaj pomiri.

Conditioning Body Wash
Za vse vrste kože. 

Eterična olja in čilski milovec (Quillaja Saponaria) 
očistijo kožo, ne da bi jo pri tem izsušili, medtem ko 
izvlečki sandalovine, sivke, limone in evkaliptusa 
negujejo vaše telo, sproščajo vaše misli in pomirjajo 
vaše čute.

Hydro-Active Mineral Salts
Za vse vrste kože.

Mineralne soli lahko uporabite kot piling, ki bo vašo 
kožo osvežil in zgladil, ali pa si z njimi pripravite 
sproščujočo kopel. Hranilne soli mrtvega morja, 
izvlečki rjavih morskih alg in encimi, ki luščijo kožo, v 
kombinaciji z izvlečki sandalovine, sivke in limone koži 
vsak dan nudijo popolno nego in sproščujoče vzdušje 
kot v zdravilišču.

Body Hydrating Cream

Za vse vrste kože.

Krema za telo, ki se hitro vpije, izboljša strukturo vaše 
kože. Nežne alfa hidroksilne kisline z nje odstranijo 
ostanke umazanije, medtem ko jo rastlinska eterična 
olja temeljito negujejo. Vaša koža bo na dotik mehka 
kot še nikoli.

Ultrarich Body Cream
Za suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Izjemno bogat in dolgotrajen vlažilni tretma pomaga 
nahraniti in obnoviti zelo suho kožo. Posebno bogata 
formula vsebuje enkratno sestavino Environmental 
Protection Complex ter hialuronsko kislino in olje 
svetlina, ki negujeta izsušeno kožo in jo ščitita pred 
škodljivimi vplivi prostih radikalov. Krema je primerna 
tudi za masažo.
Stress Relief Treatment Oil
Za vse vrste kože

Sprostite se in pozabite na težave s pomočjo aroma-
terapije s pomirjujočimi izvlečki sivke, sandalovine 
in pomaranče. Vodotopno olje z dodanimi silikoni je 
idealno za masaže in kopeli.

The Ultimate Buffing Cloth
Za vse vrste kože.

Negovalna krpica za kožo je izdelana po vzoru tradicio-
nalnih japonskih zdravilišč. Hitro se suši, deluje pa tako, 
da lušči kožo in tako zgladi njeno hrapavo površino tudi 
na tistih predelih telesa,
ki jih težko dosežemo.

izdelki za nego telesa
Za negovano kožo po celem telesu.



Environmental Control Deodorant
Za vse vrste kože.

Deodorant, ki je nežen in zato primeren tudi za 
občutljivo kožo. Sestavine, kot so koriander, peteršilj, 
nageljnove žbice in ožepek, nevtralizirajo vonj. Izdelek 
ne vsebuje aluminijevega klorohidrata, ki lahko 
povzroči draženje kože. Nevidna formula je enostavna 
za nanašanje in se hitro vpije, tako da ne pušča belih 
ostankov ali madežev.
Multivitamin Hand and Nail Treatment
Za vse vrste kože.

Intenzivni tretma nahrani kožo in okrepi nohte ter 
se hitro vpije in tako ne masti kože. Provitamin B5, 
izvlečki alg in grenivke pomirijo suho in hrapavo kožo 
na dlaneh. Sladki koren in vitamin C zmanjšata pojav 
prevelike obarvanosti, vitamin E pa kožo ščiti pred 
škodljivimi vplivi okolja.

Shine Therapy Shampoo
Za vse vrste kože.

Terapija za lase in lasišče je primerna za vsakodnevno 
uporabo. Izdelek vsebuje eterična olja sivke, ylang-
ylanga in evkaliptusa, ki odstranijo umazanijo in lasem 
podarijo čudovit sijaj. Posebej zasnovana formula je 
primerna tudi za kemično obdelane ali zelo tanke lase.

Silk Finish Conditioner
Za vse vrste kože.

Vaši lasje bodo zasijali z balzamom za lase s pšeničnimi 
proteini, vitaminom A in provitaminom B5. Izvlečki 
limone, evkaliptusa in čajevca očistijo lase, razpletejo 
vozle ter preprečujejo izsušitev lasišča in srbečico.

izdelki za vsakodnevno nego
Vse, kar potrebujete za vsakodnevno nego.



Treatment Foundation
Za vse vrste kože.

Formula, ki ne vsebuje olj, z antioksidantnimi vitamini 
in naravnimi vlažilnimi sredstvi varuje kožo pred 
škodljivimi vplivi okolja in pred izgubo vlage. Izbor 
osmih odtenkov, narejenih iz naravnih mineralov, ki ne 
povzročajo občutljivosti, ohranja ustrezen ten kože in 
enakomerno razporeditev čez ves dan in noč. Izdelek 
na draži kože.

1, 1G, 2, 2G, 3, 3G, 4, 5

negovalni puder
Zadnji korak v negi kože in prvi korak pri ličenju.

Climate Control
Za kožo, ki je preobčutljiva na
vplive okolja.

Zaščitite svojo kožo pred razpokanostjo, vnetji in 
izsušitvijo z zaščitno plastjo, ki kožo brani pred 
škodljivimi vplivi okolja. Vsebuje zaščitno sredstvo 
Anti-Ozonate Complex, karitejevo maslo, ekstrakt ovsa 
in vitamin E. Na voljo tudi v obliki balzama za ustnice.



Skin Resurfacing Cleanser
Za zrelo kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Čistilni izdelek z dvojnim učinkom je namenjen 
odstranjevanju odmrlih celic kože. Vsebuje mlečno 
kislino, ki izboljša strukturo kože in jo zgladi. Vaša koža 
bo temeljito očiščena in sijoča.

Antioxidant Hydramist



Za zrelo kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Osvežujoče zaščitno sredstvo z antioksidanti vaši koži 
zagotavlja takojšnjo učvrstitev. Deluje tako, da izboljša 
njeno strukturo, nevtralizira nevarne proste radikale 
in intenzivno vlaži kožo, ki ne vsebuje dovolj maščob, 
oziroma dehidrirano kožo.

Multivitamin Power Recovery® Masque Za zrelo 
kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Učinkovita maska s koncentratom antioksidantnih vi-
taminov koži pomaga popraviti poškodbe, obenem pa 
okrepi njeno naravno zaščito in spodbuja obnavljanje 
zdravega tkiva.

MAP-15 Regenerator™
Za zrelo kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Kožo neposredno preskrbi z najvišjo koncentracijo 
magnezijevega askorbil fosfata (MAP) ter tako izboljša 
njeno čvrstost in čistost.

Multivitamin Power Concentrate
Za zrelo kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Formula s čistimi koncentrati vitaminov A, C in E 

preprečuje pojav znakov staranja in kožo ščiti pred 
škodo, ki jo povzročajo prosti radikali.

Dynamic Skin Recovery SPF30
Za zrelo kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

To ravno prav gosto dnevno vlažilno sredstvo z SPF30 
koži zagotavlja potrebno vlažnost, obenem pa jo varuje 
pred poglavitnimi vzroki za njeno staranje.

Super Rich Repair
Za zelo suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Gosta krema zagotavlja takojšnjo nego zelo suhe 
ali dehidrirane kože oziroma kože, ki že kaže znake 
staranja. Peptidi spodbujajo nastajanje kolagena, 
karitejevo maslo in olje svetlina pa nahranita suho kožo 
in okrepita njeno naravno zaščitno pregrado.

Power Rich™
Za zrelo kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Intenzivni vlažilni tretma spodbuja nastajanje kola-
gena ter izboljša čvrstost in elastičnost kože. Mešanica 
multivitaminov in aktivnih botaničnih sestavin vlaži 
kožo, odstrani njene odmrle celice ter preprečuje pojav 
znakov prezgodnjega staranja.

AGE Smart™
Pametna naložba za prihodnost vaše kože.

Multivitamin Power Firm
Za zelo suho kožo in kožo, ki kaže
znake staranja.

Gube na predelu okoli oči bodo zmanjšane z uporabo 
kompleksa iz antioksidantnih vitaminov, ki obnovijo 
kožo, varovalnih silikonov in izvlečka rdečih alg.

Renewal Lip Complex
Za vse vrste kože.

Izdelek za nego ustnic za vsakodnevno uporabo 
obnavlja občutljivo tkivo, zgladi gube okoli ustnic in 
preprečuje pojav znakov staranja. Izjemen obnovitveni 
učinek z večurnim delovanjem.





Clearing Skin Wash
Za problematično kožo, nagnjeno
k izbruhom aken.

Čistilno sredstvo, ki ne draži kože, ustvari nežno peno, 
ki očisti kožo. Predstavlja prvi korak celodnevne nege 
kože, saj pomaga preprečiti izbruhe aken, pojav 
zamašenih mešičkov in izločanje čezmerne maščobe.

Skin Purifying Wipes
Za problematično kožo, nagnjeno
k izbruhom aken.

Osvežujoči čistilni robčki vsebujejo salicilno kislino, 
ki spodbuja naravno luščenje kože, čistijo prizadete 
mešičke in omejijo izbruhe aken. Uporabite jih po 
čiščenju in čez dan, saj boste tako kožo ohranili čisto 
in svežo.

Sebum Clearing Masque
Za problematično kožo, nagnjeno
k izbruhom aken.

Maska, ki vsebuje glini kaolin in bentonit, ima hladilen 
učinek, obenem pa izboljša strukturo kože ter jo 
globinsko očisti. Deluje tako, da očisti kožo, odstrani 
odvečno maščobo in preprečuje nadaljnje izbruhe 
aken. Vaša koža bo postala čistejša in bolj negovana.
Clearing Mattifier
Za problematično kožo, nagnjeno k izbruhom aken. 
Izdelek je primeren tudi za predele s čezmernim 
izločanjem maščobe.

Lokalen tretma odpravlja izbruhe aken in zmanjšuje 

zamašenost mešičkov. Kožo matira, obenem pa 
zagotavlja enakomerno razporeditev in zmanjša pojav 
drobnih gub.

Oil Control Lotion
Za problematično kožo, nagnjeno k izbruhom aken. 
Izdelek je primeren tudi za predele s čezmernim 
izločanjem maščobe.

Ta izjemno lahek vlažilni losjon, ki ne vsebuje olj, ima 
dodane mikro gobice, ki s površja kože vpijejo še več 
odvečne maščobe. Koža tako ostane ves dan matirana.

Overnight Clearing Gel
Za problematično kožo, nagnjeno
k izbruhom aken.

Vaša koža bo veliko čistejša po uporabi gela, ki deluje 
čez noč. Zasnovan je tako, da odstranjuje zamaške iz 
mešičkov, zmanjšuje količino čezmernega loja ter tako 
preprečuje nadaljnje izbruhe aken.

Concealing Spot Treatment
Lokalno nanašanje na  izbruhe aken.

Ta intenziven tretma, ki ga nanesemo neposredno na 
mesto izbruha aken, vsebuje žveplo, ki omogoča hitro 
izsušitev aken, medtem ko jih naravna barva prekrije.

mediBac Clearing™
Akne pri odraslih so sedaj preteklost.





Clean Bar
Za vse vrste kože.

Izdelek, ki ne vsebuje mila, odstrani nečistoče in 
odvečne maščobe. Pri tem ne uniči naravne obrambe 
kože, ki vzdržuje vlažnost. Protivnetne sestavine kožo 
pomirjajo in negujejo ter jo pripravijo na gladko britje 
in tako zmanjšajo možnost pojava njene razdraženosti.

Daily Clean Scrub
Za vse vrste kože.

Pripravite se na britje s čistilnim izdelkom z dvojnim 
delovanjem, ki odstrani odmrle celice. Deluje tako, da 
odstrani nečistoče s površja kože in dvigne dlačice na 
bradi ter tako omogoči gladko in enakomerno britje. 
Globinsko delovanje obenem očisti pore.

Pre-Shave Guard
Za vse vrste kože.

Učinkovito omehča brado, obenem pa najobčutljivejšo 
kožo zavaruje in pripravi na britje. Intenzivne vlažilne 
sestavine kožo dodatno navlažijo in tako zmanjšajo 
možnost pojava poškodb ob britju in nastanka 
bulic. Nanesite ga pred uporabo izdelka Soothing 
Shave Cream in tako kožo dodatno zavarujte pred 
poškodbami ob britju.
Soothing Shave Cream
Za vse vrste kože, posebno za
občutljivo in suho kožo.

Izjemno bogata krema zagotavlja izjemno gladko 
britje, ki kože ne poškoduje. V trenutku neguje in 
pomiri kožo pred in po britju. 

Invigorating Shave Gel
Za vse vrste kože, posebno za
mastno kožo.

Gel za britje s formulo za največje udobje, ki ne vsebuje 
olj, omogoča resnično gladko britje. Vašo kožo pri tem 
pomiri, ohladi in omehča. Brezbarvna formula zagotav-
lja preglednost predelov, ki jih je treba obriti, obenem 
pa zmanjšuje rdečico in razdraženost kože.

Close Shave Oil
Za vse vrste kože.

Ustvarite blažilno plast med kožo in britvico z oljem 
za britje z izjemno gladko formulo. Ta pomirja kožo 
in omogoča gladko britje ter tako pomaga zmanjšati 
pojav ranic, ureznin in razdraženosti.
Post-Shave Balm
Za vse vrste kože.

Več kot le balzam po britju. Vašo kožo osveži ter pomiri 
razdraženost in rdečico, ki sta pogosti posledici britja. 
Kožo neguje in tako zmanjša njen čas okrevanja 
po britju. Poseben kompleks sestavin, ki uravnava 
izločanje loja, preprečuje njen masten lesk.

Daily Defense Block SPF15
Za vse vrste kože.

Naj se vsak vaš dan začne z nanosom tega vsestran-
skega, lahkega losjona, ki vašo kožo neguje, pospešuje 
njeno obnovo ter jo varuje pred UV-žarki, ki povzročajo 
prezgodnje staranje. Nemastna formula se hitro vpije 
in preprečuje pojav vraslih dlačic ter odstranjuje 
zamaške iz kožnih mešičkov.

Shave
Gladko britje. Negovana koža.



Izdelki za čiščenje kože

PreCleanse
Dermal Clay Cleanser
Special Cleansing Gel
Essential Cleansing Solution
Ultracalming Cleanser
The Sponge Cloth

Toniki

Multi-Active Toner
Soothing Protection Spray

Piling kože

Gentle Cream Exfoliant
Skin Prep Scrub
Daily Microfoliant®
Daily Resurfacer
Exfoliating Brush

Vlažilna nega

Active Moist
Skin Smoothing Cream
Intensive Moisture Balance
Barrier Repair
Sheer Moisture SPF15
Sheer Tint Moisture SPF15
svetel – srednje temen – temen
Sheer Tint Redness Relief SPF15

Maske za obraz

Skin Hydrating Masque
Skin Refining Masque
Intensive Moisture Masque

Aktivni koncentrati

Skin Hydrating Booster
Gentle Soothing Booster
Extra Firming Booster
Skin Renewal Booster

ChromaWhite TRx

Tri-Active Cleanse
Powerfoliant™
C-12 Concentrate
Extreme C
Pure Light SPF30
Pure Night 

Nega za predele okoli oči

Soothing Eye Make-up Remover
Total Eye Care
Intensive Eye Repair

Zaščita pred soncem

Oil Free Matte Block SPF20
Super Sensitive Faceblock SPF30
Waterblock Solar Spray SPF30
Extra Rich Faceblock SPF30
Multivitamin Bodyblock SPF20
Ultra Sensitive Faceblock SPF25
Solar Shield SPF15
Solar Defense Booster SPf30
Solar Defense Wipes SPF15
After Sun Repair

Izdelki za nego telesa

Exfoliating Body Scrub

Conditioning Body Wash
Hydro-Active Mineral Salts
Body Hydrating Cream
Ultrarich Body Cream
Stress Relief Treatment Oil
The Ultimate Buffing Cloth

Izdelki za vsakodnevno nego

Environmental Control Deodorant
Multivitamin Hand and Nail Treatment
Shine Therapy Shampoo
Silk Finish Conditioner
Climate Control

Negovalni puder

Treatment Foundation

MediBac Clearing™

Clearing Skin Wash
Skin Purifying Wipes
Sebum Clearing Masque
Clearing Mattifier
Oil Control Lotion
Overnight Clearing Gel
Concealing Spot Treatment

1-800-831-5150 v ZDA
sedež korporacije:
1535 Beachey Place,
Carson, CA 90746 USA
London KT22 7TW United Kingdom

Kozmetični salon Dermale d.o.o.
Obala 26, 6320 Portorož, Slovenia
T +386 05 6770 114, www.dermale.si

AGE Smart™

Skin Resurfacing Cleanser
Antioxidant Hydramist
Multivitamin Power Recovery Masque
MAP-15 Regenerator™
Multivitamin Power Concentrate
Dynamic Skin Recovery SPF30
Super Rich Repair
Power Rich™
Multivitamin Power Firm
Renewal Lip Complex
Multivitamin thermafoliantTM

Shave

Clean Bar
Daily Clean Scrub
Pre-Shave Guard
Soothing Shave Cream
Invigorating Shave Gel
Close Shave Oil
Post-Shave Balm
Daily Defense Block SPF15

Dermale d.o.o., podjetje za kozmetiko & edukacija
Obala 130, 6320 Portorož, Slovenia
T +386 05 6779 530, E derma@dermale.si, SI 91722071
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