Dermalog perusvoidetta valittaessa tulee
ottaa huomioon:
Eri perusvoiteiden tärkein erottava tekijä on voiteiden rasvapitoisuus. Sopiva voide valitaan ihotyypin mukaan. Ihotyypit
voidaan luokitella neljään ryhmään: normaali iho, kuiva iho,
rasvainen iho ja sekaiho. Mitä rasvaisempi voide, sitä paremmin se suojaa ihoa kosteuden haihtumiselta.

ALLERGIA- JA
JOUTSENMERKITTY
IHONHOITOSARJA

Dermalog tuotteet ovat hajusteettomia, eivätkä sisällä
parabeenejä. Tuotteet sopivat kaiken ikäisille, myös perheen
pienimmille. Ikääntyvillä ja ihosairauksista kärsivillä
(atoopikoilla ja prosiaatikoilla) on ihossa vähemmän
luonnollisia lipidejä, jolloin iho kuivuu huomattavasti
helpommin. Tällöin on hyvä valita korkean rasvapitoisuuden
omaava voide tuomaan kosteutta iholle.

DERMALOG tuotteet löydät apteekista.
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Vuodenajat on myös hyvä ottaa huomioon. Talven kylmyys ja
kuiva ilma kuivattavat ihoa. Dermalog rasvainen emulsiovoide
on hyvä valinta etenkin talvella mm. kuivien käsien ja jalkojen
hoitoon. Kesällä kosteuttava Dermalog Lotion tai Dermalog
Emulsiovoide hoitaa ja hellii ihoa, molemmat sopivat myös
erinomaisesti esimerkiksi kasvovoiteiksi. Kovan, kuivan sekä
hilseilevän ihon hoitoon sopii Skin-CureTM.

Huolehtii ihosta ja
ympäristöstä

Ihotautilääkäreiden
kehittämä

Se on puhdasta
DERMALOGiikkaa
www.dermalog.fi
Seuraa meitä Facebookissa:
Dermalog Ihonhoito

Valitsemalla
Joutsenmerkityn
tuotteen, vähennät
ympäristökuormitusta

DERMALOG -IHONHOITO PERUSTUU
AKTIIVISEEN FARMAKOLOGISEEN
VAIKUTUKSEEN TM

• Raaka-aineiden hävikin
vähentäminen ja kierrätyksen lisääminen
• Ympäristöystävällinen hajoaminen
• Ei mikromuoveja

• keramideja

• Ei syöpäriskiä lisääviä aineita

• kolesterolia
Dermalogtuotteet löytyvät
CosmEthicsmobiilisovelluksesta

Valitsemalla
AllergyCertified-tuotteen,
suojaat ihoa allergisoivilta
ainesosilta
• Toksikologien analysoimat ainesosat
• Ei allergisoivia raaka-aineita
• Hajusteettomia
• Ei elimistön hormoneihin vaikuttavia raaka-aineita
• Ei parabeeneja

Ihomme koostuu kolmesta tärkeästä komponentista,
keramideista, kolesterolista sekä tyydyttyneistä rasvahapoista.
DERMALOG®-perusvoiteiden koostumus jäljittelee
ihon rakennetta ja siksi se sisältää

• tyydyttyneitä rasvahappoja sisältävää
manteliöljyä*) (Prunus Amygdalus Dulcis Oil).
*)

ei sisällä proteiinia

TOIMII NOPEASTI
Dermalog perusvoiteiden sisältämät keramidit ja muut
luonnolliset lipidit korvaavat nopeasti ihon suojakerroksen
vauriot palauttaen samalla ihon tasapainon. Iho tuntuu sileälle
ja pehmeälle.
PITKÄVAIKUTTEINEN
Dermalog perusvoiteiden sisältämät kasviöljyt sekä vahat
palauttavat ihon kosteustasapainon muodostamalla ihon
pinnalle suojaavan kerroksen, joka estää kosteuden liiallista
erittymistä iholta.
EHKÄISEE KUTINAA JA KUIVUMISTA
Dermalog perusvoiteiden sisältämä glyseroli ylläpitää
ihon kosteustasapainoa sitomalla kosteutta sekä
vahvistamalla luonnollisten rasvojen
vaikutusta. Iho uusiutuu normaalisti
ja tuntuu sileältä.

NORMAALI
IHO
SÄILYTYSAINEETON

Dermalog
Face Cream 21 %
Normal/Dry skin
50 ml
Hyvin imeytyvä ja kosteuttava kasvovoide
Päivittäiseen käyttöön kasvoille ja kaulalle •
Säilyttää ihon pehmeänä ja joustavana •
Sisältää ihon luonnollista
kosteustasapainoa parantavaa glyseriiniä•
Sisältää suojaavaa E-vitamiinia •
Sisältää ihoa hoitavaa B-vitamiinia •
pH 5,5 •

Dermalog Lotion 16 %
Normal/Oily skin
50 ml ja 200 ml

SÄILYTYSAINEETON

(SV-korvattava: 200 ml)

Hyvin imeytyvä ja kosteuttava perusvoide
• Normaalin ja kuivan ihon päivittäiseen
kosteuttamiseen
• Koko vartalolle, kaikille ihotyypeille
• Meikin alle ja puhdistukseen
• Ihon pesuun
• Kuivan ja hilseilevän hiuspohjan
hoitamiseen
• Parranajon jälkeen rauhoittamaan
ärtynyttä ihoa
• Pintakuivalle akneiholle, ei tuki
ihohuokosia
• Valohoidon jälkeen
• Genitaalialueelle
• pH 5

Dermalog
Emulsiovoide 22 %
Normal/Dry skin
50 ml ja 200 ml
(SV-korvattava: 200 ml)

Keskirasvainen hoitava ja
hyvin imeytyvä perusvoide
Atooppisen ihon hoitoon •
Kasvoille, myös akneiholle, ei tuki ihohuokosia •
Meikin alle ja puhdistukseen •
Kuivien käsien hoitoon •
Valohoidon jälkeen •
Genitaalialueelle •
pH 5 •

KUIVA
IHO
SÄILYTYSAINEETON

Dermalog Rasvainen
emulsiovoide 56 %
Dry/Very dry skin 100 ml ja 300 ml
(SV-korvattava: 100 ml, 300 ml)

Pehmentävä ja helposti levittyvä
hoitovoide kuivan ihon hoitoon
• Atooppiselle iholle, taipeisiin
• Kasvoille ja vartalolle
• Suomuuntuneen, kuivan ja hilseilevän
ihon hoitoon
• Psoriaatikoille
• Kuivien käsien ja jalkojen hoitoon
(erityisesti diabeetikoille sopiva hapan pH 4)
• Suojavoiteeksi vaippa-alueelle
• Ei kirvele
• Genitaalialueelle
• pH 4

Dermalog Rasvainen emulsivoide
vai Skin-cure™?
Rasvainen emulsiovoide sopii laajojen ihoalueiden hoitoon,
kun iho on jo kuiva, punoittava,ärtynyt tai kutiseva.
Tuote sopii erinomaisesti atooppisen ihon sekä
psoriasiksen hoitoon.
Skin-cureTM on korkean rasvapitoisuuden omaava
erikoisvoide joka hoitaa ja korjaa vaurioitunutta ihoa.
Skin-cureTM on erinomainen täsmähoito mm.
käsille, jaloille, taipeisiin.

Dermalog
Skin-cureTM 63 %
Very dry/Irritated skin
50 ml ja 200 ml
(SV-korvattava: 200 ml)

Korjaava ja hoitava erikoisvoide kuivalle ja
erittäin kuivalle iholle
Atooppiselle iholle •
Ärtyneen, punottavan ja hilseilevän ihon hoitoon •
Kuiville ja halkeileville käsille, jaloille ja taipeisiin •
Kuiville halkeileville kantapäille •
Kuiville halkeileville kynsinauhoille •
ja sormenpäille
Kuiville halkeileville huulille •
Psoriaatikoille •
Ei kirvele •
Genitaalialueelle •
pH 7 •

MYÖS
PERHEEN
PIENIMMILLE

SÄILYTYSAINEETON

HIUKSET

Dermalog Shampoo
200 ml
Hoitava ja kosteuttava shampoo
koko perheelle
• Aikuisille ja lapsille
• Kaikille hiustyypeille päivittäiseen
pesuun
• Kosteuttaa ja rauhoittaa ärtynyttä,
kuivaa ja hilseilevää päänahkaa
• Lääkkeellisten hilsehoitojen
välipesuun
• Hajusteeton
• pH 5

Dermalog Hoitoaine
200 ml
Kosteuttava ja rauhoittava hoitoaine
koko perheelle
Kaikille hiustyypeille päivittäiseen käyttöön •
Kosteuttaa ja rauhoittaa ärtynyttä ja kuivaa päänahkaa •
Vähentää hiusten sähköisyyttä •
Jättää hiukset kiiltäväksi ja helposti kammattavaksi •
pH 3 •

Dermalog Hilseshampoo*
200 ml
Pese hiukset päivittäin 1-2 viikon ajan •
Jatkossa säännöllisesti 1-2 kertaa viikossa •
pH 5 •

3 aktiivista ainesosaa:
• Klimbatsoli
Vähentää päänahan hilseilyä
estämällä sienten ja hiivojen kasvua
• Sinkkipyritioni
Vähentää mikrobien kasvua
• Glyseriini
Ehkäisee päänahan kutinaa,
kuivumista ja ärsytystä

* ei Joutsenmerkitty

Dermalog Pesuneste 500 ml

HYGIENIA
JA MUUT
TUOTTEET
Dermalog
Antiperspirantti, 50 ml

SÄILYTYSAINEETON

Roll-on antiperspirantti
miehille ja naisille
• Ehkäisee hikoilua tehokkaasti
24 tunnin ajan
• Ei kirvele
• Kosteuttava ja hoitava
• Sisältää glyseriiniä ja allantoinia
• Hajusteeton, alkoholiton ja
säilytysaineeton

Dermalog Huulivoide
5 ml
Kosteuttava ja hoitava huulivoide
• Rohtuneille huulille
• Ei sisällä vaseliinia
• Hajusteeton ja mauton
• Säilytysaineeton ja parabeeniton
• Ei sisällä vettä
• 100 % kasviöljy

Hoitava ja kosteuttava pesuneste
koko perheelle
Päivittäiseen käyttöön kuivalle ja herkälle iholle •
Kasvojen ja koko vartalon pesuun •
Meikin poistoon •
Suihkuun ja kylpyyn myös perheen pienimmille •
Runsaasti vaahtoava •
Intiimihygieniaan •
pH 5 •

Dermalog Body Wash
300 ml
Hoitava ja kosteuttava pesuneste
- kulkee helposti mukana
Päivittäiseen käyttöön kuivalle ja herkälle iholle •
Kasvojen ja koko vartalon pesuun •
Meikin poistoon •
Suihkuun ja kylpyyn myös perheen pienimmille •
Runsaasti vaahtoava •
Intiimihygieniaan •
pH 5 •

