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Tekst: Ronny van Cutsem

Spiegel
van de
ziel
In het najaar van 2012 opende Dermalogica haar eerste conceptstore van de Benelux in Antwerpen.
In deze witte en transparante winkel worden beproefde concepten voor afdoende huidverbetering
aangeboden. Ter gelegenheid van de lancering van het Ultra Smoothing Eye Serum bezocht dr.
Diana Howard (Vice-Presidente Technische Ontwikkeling) de Antwerpse Dermalogica-winkel in de
Schrijnwerkersstraat.

Voor the International Dermal Institute reist dr. Diana Howard de
hele wereld rond. Als onderzoeker en gastspreker geeft zij lezingen om haar kennis te delen over ingrediënttechnologie, met als
specialisatie de invloed van ingrediënten op de functie van de
huid. Dr. Diana Howard heeft haar doctorale graad gehaald aan
de universiteit van Californië in Los Angeles waar ze zich heeft
gespecialiseerd in plantenbiochemie. Haar interesse in onderzoek naar de huid en de ontwikkeling van nieuwe ingrediëntencomplexen (gedurende meer dan 30 jaar), heeft dr. Howard van
onschatbare waarde gemaakt voor veel cosmeticabedrijven.
Ogen zijn de spiegels van de ziel
Het gevoelige huidgebied rondom de ogen vereist een delicate
verzorging, aangezien dit een van de eerste gebieden is waar de
tekenen van huidveroudering zichtbaar worden. Dit wordt fysisch
beïnvloed door huidaandoeningen, voedselintolerantie of allergieën, levensstijl en omgeving en is ook genetisch bepaald. Studies tonen trouwens aan dat bijna 90 procent van de bevolking
last heeft van een heel gevoelige huid rond de ogen. Net daarom
lanceert Dermalogica het nieuwe UltraSmoothing Eye Serum,
speciaal ontwikkeld voor mensen die last hebben van irritaties
rond de ogen. Dit nieuwe product maakt gebruik van een krachtige cocktail van ingrediënten die de strijd tegen huidveroudering
aangaat, terwijl het daarnaast enorm verzachtend en bescher-
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mend is voor het meer reactieve, delicate ooggebied. Het serum
vermindert fijne lijntjes en rimpels, dehydratatie en een algeheel
verlies van vitaliteit en elasticiteit van de huid, wat cruciaal is voor
dit gebied omdat de huid hier zeer dun is. Naarmate we ouder
worden neemt het collageen in het weefsel rondom de ogen af,
waardoor dit gebied nog fragieler wordt. Vele andere factoren
zoals uv-straling, omgevingsfactoren, voedselallergieën en meer
zullen daar ook aan bijdragen. Dit dunner worden van het weefsel
maakt dat de huid automatisch geneigd is gevoeliger te worden,
wat uiteindelijk zelfs kan leiden tot irritatie op en onder de oogleden en soms zelfs in het oog.
Vitamines
Het UltraSmoothing Eye Serum richt zich op al deze bezorgdheden met krachtige anti-aging ingrediënten zoals Magnesium
Ascorbyl Phosphate (MAP), een in water oplosbare vorm van vitamine C die effectief is in een lage dosering en lang stabiel blijft. Dit
zorgt ervoor dat de kans op irritatie minimaal is en het voorkomt
verergering van prikkelingen, roodheid en irritatie. Een ander
belangrijk ingrediënt is Hexapeptide-11, wat verkregen wordt uit
gist en bestaat uit zes aminozuren die de huid helpen te verstevigen, de elasticiteit verbeteren en fijne lijntjes doen verminderen.
Het herstellen van de elasticiteit rondom de ogen is essentieel om
de oogopslag fris en jeugdig te maken, omdat natuurlijke spier-

contracties bijdragen aan de lange termijnschade van volume en stevigheid van het weefsel. Velen hebben ook last van gezwollen ogen, wat vaak
komt door een slechte lymfedrainage als gevolg van levensstijl en omgevingsfactoren. Ook hier gaat het serum opwerken met plantenextracten
als Rode Algen (Asparagopsis) en Kelp (Ascophyllum), beide algensoorten
komen voor aan de Bretonse kust van Frankrijk. Deze plantenextracten
zijn volgens een gepatenteerd proces bereid en gecombineerd met Gele
Kamille(Chrysanthellum indica). Ze verstevigen de capillairen om zwelling
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te voorkomen. De kalmerende combinatie van aloë vera en cross-linked
hyaluronzuur helpt bij het vasthouden van vocht en het neutraliseren van
vrije radicalen. Ultrasmoothing Eye Serum bevat tevens het exclusieve
UltraCalming Complex bestaande uit haver, rode berenklauw, bember en
bisabolol in de strijd tegen roodheid en gevoeligheid om zo nog verder
mogelijke symptomen van irritatie rondom de ogen te helpen verminderen.
Inspireren, voelen en ervaren
In de Antwerpse Dermalogica store ervaren bezoekers de producten
op allerlei manieren. Aan de Skin Bar kunnen met behulp van een skin
care therapist vrijblijvend alle producten worden getest. Voor een snelle
behandeling van een huidprobleem is er de microZone; een korte en doeltreffende behandeling die de huid in twintig minuten herstelt of een extra
boost geeft. Consumenten kunnen er uiteraard ook terecht voor het populaire Face Mapping, een tien minuten durende huidanalyse verdeeld over
veertien zones waarbij elke zone zeer nauwkeurig wordt onderzocht. Aan
de hand van deze analyse krijgt de consument een uniek advies op maat.
Bij de concept space kunnen cliënten op afspraak een body treatment of
skin treatment voor gezicht of rug ondergaan, eventueel aangevuld met
een of meerdere Touch Therapies voor een ontspannen wellnessgevoel.
Maar u kunt er net zo goed ook even binnen springen om luchtig te winkelen en producten te ontdekken. De concept space is bewust gevestigd
in het bruisende hart van Antwerpen. Antwerpen barst van de kunst, cultuur en mode waar zowel Belgen als Nederlanders graag op afkomen. Het
gebied de Wilde Zee waar dermalogica Antwerpen en veel andere kwaliteitswinkels zijn gevestigd, trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Het is dus
zeker een leuk idee om een bezoek aan de space te combineren met een
shoppingdag in de omgeving van de winkelstraat Meir (open van maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur).
Voor meer informatie: www.dermalogica-antwerpen.be.
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