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Raziskovalci poudarjajo, da do 50% vidnih znakov
staranja kože izvira iz vaše izpostavljenosti
okolju (eksposom), in ne samo genom, kot smo
mislili.1,2 Vaša izpostavljenost (okolje in življenjski slog) 
vključuje dejavnike, kot so podnebje, izpostavljenost 
UV žarkom, onesnaženje, spanje, prehrana in stres. Ti 
dejavniki so lahko zdravi ali nezdravi, vendar pa 
kronično nezdrava izpostavljenost lahko pospeši 
staranje kože, kot bi ga diktirala samo vaša DNK. Za 
mnoge ljudi ima povečan stres, pomanjkanje spanja, 
prekomerno obdelana hrana in okoljske razmere več 
negativnih učinkov na kožo kot kdaj koli prej. 

NOVI FITO-LIFTING SERUM Phyto-Nature Firming 
Serum, pomaga premostiti vrzel z bojem proti pojavu
staranja kože, ki ga povzroča izpostavljenost okolju. 
Ta dvofazni serum potrebuje povsem nov pristop k 
naravni negi kože s ponovnim prebujanjem in 
ohranjanjem narave mlajše kože. Kot resnični triumf 
najnovejših tehnoloških dosežkov v biomimikriji v 
botaničnih znanostih, FITO-LIFTING SERUM Phyto-
Nature Firming Serum prinaša učinkovitost 
naslednjega, še višjega nivoja in odpira vrata novim 
izkušnjam strank, ki prebudijo kožo z močjo dotika.

uvod: staranje kože – ni
vse v genetiki

eksposom (exposome)
| pomeni okolje + način življenja

biomimikrija (biomimicry) 
| pomeni novo naravo: raziskovanje in ustvarjanje 
sintetičnih procesov, ki posnemajo (mimikrija) 
naravno prisotne procese.

Naš poudarek v Dermalogici je bil vedno na iskanju 
inovativnih načinov za izboljšanje zdravja kože. Prvič 
smo uporabili naravo kože, skupaj z najmočnejšimi 
botaničnimi materiali na svetu (12), da bi ustvarili ta 
močan izdelek. Kombinacija dveh serumov v enem 
deluje tako hitro in čez čas, da obnavlja kožo, jo 
dviguje in revitalizira, hkrati pa krepi njeno obrambo 
pred vašo izpostavljenostjo okolju in življenskemu 
načinu. Klinično je dokazano tudi, da podvoji svetlost 
kože in zmanjša videz finih linij po samo eni aplikaciji, 
medtem ko vidne gube zmanjša v 4 tednih.
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FITO-LIFTING SERUM | 
phyto-nature firming serum 
na hitro

NEW!
phytotouch
widget
phytotouch.com

Power up your client's retail 
and service experience with 
a personalized acupressure 
application technique. 
Learn more on page 16. 

zakaj ga vaše stranke potrebujejo 
NOVI Phyto-Nature Firming Serum je nujna za stranke, ki so zaskrbljene
zaradi prezgodnjih znakov staranja kože zaradi njihovega okolja in 
življenjskega sloga.

kaj je 
Dvofazni serum za dviganje (lifting) kože, ki prebudi in ohrani naravo mlajše 
kože, tako da zmanjša pojav prezgodnjega staranja kože.

stanje kože 
Normalna do zrela ali prezgodaj starajoča se koža.

ključne koristi

uporaba
V dlan stisnite 1-2 črpalki. Zamešajte dva seruma in gladite po očiščenem 
obrazu in vratu. Lahko ga uporabljate zjutraj in / ali zvečer. Sledi nanašanje
priporočene vlažilne kreme.

Receptura je certificirana živalim prijazna, brez glutena in veganska ter brez 
umetnih dišav in barvil.

Hipna krepitev: že po enem samem 

nanašanju zmanjša videz finih linij in gubic.

Lifting: v samo 4 tednih zmanjša vidne gube.

Revitalizira: po samo enem nanosu
dvakratno poveča svetlost kože.
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staranje, 
geni in vaš
eksposom
Kaj naredi kožo prezgodaj staro? Poleg genov, s 
katerimi smo rojeni, je odgovor lahko v naši izposta-
vljenosti ali eksposomu (okolje in življenjski slog). 
Študije so pokazale, da ima naša izpostavljenost velik 
vpliv na našo genetsko delovanje, in značilno, kako 
se naše telo in koža starata.1-6 To imenujemo
epigenetika.

Na primer, v študijah, opravljenih na dvojčkih z različni-
mi ekspozicijami, so dvojčki, ki so bili bolj izpostavljeni 
dejavnikom, kot so cigaretni dim, sonce in / ali kronič-
ni stres, imeli neenakomeren ten kože, starostne pike, 
gube in poglobljene gube. Takšni prezgodnji znaki 
staranja kože so dodali do 10 let k njihovi zaznani
starosti (kolikor so dejansko stari), v primerjavi z 
dvojčki, ki so imeli manjšo izpostavljenost soncu in 
stresu.1, 3, 4

To je pomembno, ker kaže, kako pomembno je naše 
okolje in način življenja za stanje in videz naše kože. 
Medtem ko raziskave o temeljnih interakcijah med 
delovanjem genov in našo izpostavljenostjo še vedno 
potekajo, se ta zgodnja spoznanja že uporabljajo na 
področju nege kože in kot profesionalna negovalna 
terapevtka bi morali v vašem pristopu to upoštevati.

Kaj je epigenetika?

Naša DNK daje navodila našim celicam. Epigenetika 
vpliva na to, kako celice berejo gene - lahko jih vklopijo 
ali izklopijo (tj. izrazijo ali ne izrazijo). Kaj jeste, kje živite, 
ko spite, kako ste pod stresom - vsi ti dejavniki lahko 

povzročijo kemične spremembe okoli genov, ki jih bodo 
sčasoma vklopile ali izklopile.

staranje

pospešeno staranje

Če bi pozorno pogledali mlajšo kožo ali kožo, ki se 
zaradi izpostavljenosti ni soočala s pospešenim staran-
jem, bi izgledala gladko in na splošno enakomerno. 
Mogoče je nekaj pretiranih izrazov, vendar bi bila koža 
dobro ohranjena. Pod mikroskopom lahko opazimo 
nekaj zgodnjih znakov staranja, vključno s sploščitvijo 
epidermalno-dermalnega medprostora in manjšo 
razgradnjo kožnega tkiva.

Nasprotno, starejša koža ali koža, ki je doživela 
pospešeno staranje zaradi izpostavljenosti, se zdi 
nagubana in prepletena s področji hiperpigmentacije 
in hipopigmentacije. Opazimo lahko tudi izgubo 
elastičnosti, povečano krhkost in benigne lezije, kot 
so keratoze in telangiektazije (razširjene kapilare). Pod 
mikroskopom bi se spremembe pokazale z 
zmanjšanjem elastinov in kolagena ter spremembami 
v njihovi strukturi.

mlajša koža starejša koža

Sestavljena, povprečna slika 12-ih žensk z optimalnim 
načinom življenja (zgoraj) in podoptimalnim načinom življenja 
(spodaj).

Organizirana
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Kako bomo zdaj naredili kožo mlajšo? Kako bomo to 
dokazali proti pospešenemu staranju kože zaradi 
naše izpostavljenosti? To so vprašanja, ki smo jih 
zastavili pri razvoju FITO-KREPILNEGA SERUMA. 
Odgovori so nas pripeljali do ključnih kožnih 
procesov, ki vodijo do vidnih znakov staranja kože, 
pa tudi do številnih vznemirljivih tehnologij in sestavin, 
ki pomagajo preprečevati vidne znake staranja kože.

prebujanje in 
samovarovanje narave
mladostnega videza
kože

biomimetični peptidi | sintetični peptidi, ki so 
laboratorijski izdelani za posnemanje naravnih 
peptidov.

Prebujanje narave mladostnega videza kože

Ko se koža stara, doživlja upočasnitev naravnih 
procesov, ki pomagajo ohranjati mladostne lastnosti, 
kot so trdnost, napetost in sijaj. Ta upad se poslabša 
zaradi kronične interakcije z zunanjimi stresorji iz vaše 
izpostavljenosti. Pokazalo se je, da biomimetični 
peptidi pomagajo obuditi te procese in zmanjšajo 
pojav staranja kože.

      Celične obrambe slabijo
            Koža se redno sooča z napadom reaktivnih 
            oksidiranih delcev (ROS), znanih tudi kot 
prosti radikali. ROS so na splošno zelo majhne, viso-
ko reaktivne molekule, ki se tvorijo kot naravni stran-
ski produkt normalne presnove kisika. Nastajajo tudi 
v koži zaradi zunanjih stresorjev, kot so UV žarčenje 
in onesnaženje. Naša telesa imajo naravne antioksi-
dante, ki lahko pomagajo pri boju proti napadom 
prostih radikalov, vendar, ko se staramo in kopičimo 
več prostih radikalov skozi čas, se naša naravna 
sposobnost za boj proti takšni škodi zmanjšuje.

Kadar imamo premalo antioksidantov, ali ko se vdor
prostih radikalov še poveča zaradi naše izpostavljeno-
sti, se v koži pojavi oksidativni stres. To lahko povzroči 
znatno škodo. Na koži se lahko takšne poškodbe 
manifestirajo kot površinske linije, gube, 
hiperpigmentacija in vnetje.

Morda je naš najpomembnejši in obsežen način 
obrambe pred prostimi radikali antioksidantni peptid, 
imenovan glutant, ki ga v telesu najdemo naravno in 
pogosto velja za zaščitni znak celičnega zdravja. 
Glutant pomaga pri nevtralizaciji prostih radikalov, 
vendar se zmanjšuje s staranjem in izpostavljenostjo 
akutnim okoljskim stresom, kot je UV žarčenje.

ključni kožni procesi, ki s starostjo upadajo

1
zdravila železo mitogeni

citokini
patogeni UV

žarčenje

SOD, GPX
katalaza, GSH mitohondrijon

ROS

GST, GPX, AKR, ALDH

MRP

Efluks, lebdeči 
membranski delci

CYP fentonska
reakcija

COX
LOX

Škoda na DNA, lipidih, itd.

Sproščanje oksidiranih
reaktivnih delcev

Razstrupljevalni aldehid
peroksid, epoksidi

fagociti
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botanična farmakopeja 
| zbirka rastlin ali ekstraktov rastlinskega
izvora, ki se že zgodovinsko dolgo 
uporabljajo za medicinske namene.

Kožne celice izgubljajo vitalnost. 
            Kožne celice imajo naravni življenjski cikel;    
            živijo in umirajo. Vendar pa včasih celice 
doživijo zastoj v rasti. To imenujemo celična 
senesenca. To je eden od odzivov, ki jih lahko imajo 
kožne celice na kronični, stalni stres zaradi notranjih in 
zunanjih dejavnikov, vključno z vašo izpostavljenostjo. 
Ko postanejo celice senesenčne, niso niti žive niti 
mrtve; so “zombi” celice, ki so se prenehale deliti. 
Senesenčne celice lahko izločajo vnetne toksine, ki 
lahko poškodujejo kožo in pospešijo njeno staranje.

Progerin je beljakovina, ki jo najdemo v naših kožnih 
celicah, ki se začne kopičiti, ko se staramo. To 
kopičenje progerina povzroči pospešeno staranje in 
povzroči smrt in senesenco celic.7 

Sirtuini pa po drugi strani pomagajo uravnavati
mladostnost celic, ohranjajo integriteto DNA in
povečujejo življenjsko dobo celic. Znani kot 
“beljakovine dolgoživosti”, sirtuini pomagajo 
preprečevati prezgodnje staranje kože.8

Eden od načinov za upočasnitev prezgodnjega stara-
nja kože je zmanjšanje progerina in povečanje sirtu-
inov. Trifloroacetil tripeptide-2 je močan peptid, za 
katerega se je pokazalo, da počne prav to.9 Ne
samo, da zavira progerin in zmanjšuje njegovo raven v 
mlajših celicah, temveč spodbuja sirtuine, da ohranijo 
mladostnost celic. 

3

            Menjava fibroblastov upada. 
            Fibroblasti so kožne celice, odgovorne za 
            sintezo kolagena in elastina. Kolagen, primarni 
sestavni del veznega tkiva v telesu, podpira moč 
kože; medtem ko ji elastin omogoča elastičnost, da 
koža “skoči nazaj”, ko se jo raztegne ali potegne. S 
staranjem proces menjave fibroplastov slabi. To 
pomeni, da imamo več, starejših in manj delujočih 
frobblastov. Kolagen in elastin se proizvajata 
počasneje, kar vpliva na nezmožnost kože, da se sam 
popravi. Hkrati se s staranjem spreminja tudi 
organizacija beljakovin, kar vpliva na strukturo kože. 
Posledično lahko koža pokaže gube, povešanje in 
izgubo elastičnosti.

Sestavine, kot so palmitol tripeptidi so se
pokazale, da delujejo kot rastni dejavniki, ki
pomagajo povečati obtok fibroblastov in ponovno 
oživijo kolagenske procese, s čimer pomagajo pri 
izboljšanju videza kože.

2

kolagenska
vlakna

fibroblast

Glutacijon lahko vgradimo v biomimetični peptid v 
formulaciji za nego kože. Ker ta peptid zlahka 
oksidira in je zato nestabilen, se lahko veže na snovi, 
kot je safir, da pomaga zaščititi in povečati njegovo 
biološko uporabnost, saj deluje proti negativnim 
učinkom ROS.

Samovarovanje narave mladostnega videza kože.

Nekateri najmočnejši naravni biološki ekstrakti in 
antioksidatni botanični pripravki so pokazali velik 
potencial za vnaprejšnjo zaščito kože in izgradnjo 
odpornosti za prihodnost. Ta botanična farmakopeja 
deluje z bojem proti učinkom zunanjih dejavnikov, ki 
nenehno napadajo kožo in dodatno pospešujejo 
staranje kože. 
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Škodljivost prostih radikalov in aktivacija encimov MMP
Kot smo že omenili, lahko napad prostih radikalov povzroči opustošenje naravne obrambe kože, ki se 
s starostjo zmanjšuje (slika 1). Aktivacija MMP encimov je tudi dejavnik. Matriks metaloproteinaza
(MMPs) so encimi, ki pri aktiviranju razgradijo kolagen. Ti so tudi spodbujeni z vašo izpostavljenostjo 
(eksposom). 

Dokazano je, da je ekstrakt maroške skalne vrtnice (Moroccan Rockrose) močan antioksidant in močan vir 
flavonoidov (miricetin glikozidi), ki nevtralizira in dramatično zmanjša število ROS (prosti radikali) kot tudi 
MMP (antikolagenski encimi). Ta sestavina izhaja iz izjemno odporne rastline, ki ima sposobnost kalitve tudi 
po sežigu.

slika 1. Zunanji dejavniki, kot so UV svetloba, kisik in
onesnaževalci, iz stabilnih molekul ustvarjajo ROS (prosti 
radikali). Ti prosti radikali napadajo lipide, membrane in DNA v 
celičnih jedrih, v poskusu, da ukradejo elektron in se tako 
stabilizirajo. Ko se to zgodi, tvorijo nove molekule prostih 
radikalov iz drugih stabilnih molekul. Nastala kaskada prostih 
radikalov povzroča poškodbe kožnih celic.

ključni procesi, ki pospešujejo vidne znake staranja kože 

1

            Vnetje
            Kronični zunanji napad z izpostavljenostjo 
            lahko povzroči tudi kronično, nizko-
stopenjsko vnetje, ki se lahko sčasoma poveča ter 
postopoma poškoduje kožo in njen imunski sistem. 
Včasih se imenuje “streso-vnetje” - ta stalni stres 
na koži velja za gonilno silo staranja kože.

Kafeinska kislina iz madagaskarskih zelenih 
kavnih zrn Pokazalo se je, da zmanjšuje vnetni 
odziv v koži z zmanjševanjem IL-8, vnetnim 
markerjem, ki je ključni del vnetnega odziva kože. 
(slika 2.) Ta sestavina je mikrobiomsko aktivirana 
fito-učinkovina, kar pomeni, da deluje z 
mikrobiomom kože. Kafeinska kislina je nekoliko 
nestabilna, tako da lahko pomaga izboljšati njeno 
stabilnost in učinkovitost na koži, zato se lahko 
veže na ogljikove hidrate. Ko se izdelek nanese na 
kožo, se ogljikov hidrat prebavi z mikrobiomom 
kože in kofeinska kislina se sprosti na kožo.

2

slika 2. Kemični mediatorji vnetnega odziva.

            Tvorba kortizola
            Kortizol (ali "stresni hormon") nastaja iz 
            kortizona, ki ga naravno najdemo v koži. 
Encimi pretvorijo kortizon v kortizol, kar pomaga 
telesu pri obvladovanju stresa. Kadar je raven 
kortizola previsoka, npr. pri kroničnem stresu 
zaradi izpostavljenosti, lahko kortizol povzroči več 
škode kot koristi. Povišane vrednosti kortizola so 
med dejavniki, ki vplivajo na zakasnelo celjenje ran, 
povečano poškodbo DNA in oslabljeno obrambo 
pred prostimi radikali, kot tudi na trans-epidermično
izgubo vode (TEWL), vnetje in gube.10

Antioksidantni rastlinski izvlečki, kot je amazonski
Camu Camu dokazano pomagajo zmanjšati učinke 
presežnega kortizola na kožo z zmanjšanjem ravni 
encimov za pretvorbo, ki so potrebni za tvorbo 
kortizola (glejte sliko 3). Amazonski Camu Camu se 
pogosto imenuje “mlado jagodičje” in vsebuje 60-
krat več vitamina C kot pomaranča. To sestavino 
avtohtona plemena nabirajo že več kot 700 let, da si 
ohranjajo zdravje in dolgoživost.11

slika 3. Intrinzični in zunanji stresorji sprožijo pretvorbo kortizona v 
kortizol z encimom za pretvorbo 11ß-HSD1, kar povzroči poškodbo 
kožne pregrade ter povečano izgubo vode (TEWL), vnetje, gubice in 
poškodbe kože. Za Camu Camu je dokazano, da zmanjšuje stopnjo 
pretvorbenih encimov, potrebnih za tvorbo kortizola.
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FITO-LIFTING SERUM | Phyto-Nature Firming Serum 
prinaša novo hrano za naravno nego kože s sinergijo 
znanosti o biomimikriji in nekaterih najmočnejših 
naravnih rastlinah. Biomimikrija je znanstveni pristop, 
ki posnema naravo za reševanje kompleksnih 
človeških izzivov. Ta inovativni pristop omogoča, da ta 
dvofazni serum prinaša takšno zmogljivost naslednje, 
najvišje ravni.

Krepilni Peptidi

• Sapphire-bound Glutathione

• Palmitoyl Tripeptide-28

• Trifluoroacetyl Tripeptide-2

Navdihnjen z biologijo kože, je FITO-LIFTING
SERUM | Phyto-Nature Firming Serum prvi
Dermalogica serum z uporabo biomimetičnih 
peptidov, kot so glutation in palmitoil tripeptid-28, 
vezanih na safir. Te peptide, skupaj s trifloroacetil-
tripeptidom-2, lahko najdemo v serumski krepilni 
fazi, da pomagajo učvrstiti kožo in okrepiti 
obrambo kože pred izpostavljenostjo.

Lifting, krepilni izvlečki

•  Amazonski Camu Camu, prodobljen 
trajnostno, iz Peruja

• Ekstrakt skalne vrtnice (Rockrose) iz Maroka 

• Zelena kavna zrna (kafeinska kislina) z 
   Madagaskarja 

• Fito-naravna tehnologija

ključne sestavine in
klinični rezultati

*Z ugledno pogodbeno raziskovalno organizacijo smo jo izvedli 8-tedensko klinično študijo. Za 32 udeležencev je strokovni ocenjevalec ocenil 
sijaj, čiste linije in gube. Meritve kutometerja so bile izvedene tudi za merjenje trdnosti in elastičnosti.

klinično dokazano, da 
prebudi naravo mlajše 
kože 
V kliničnih študijah je FITO-LIFTING SERUM | 
Phyto-Nature Firming Serum pokazal, da
podvoji svetlost kože in zmanjša videz finih 
linij po samo eni aplikaciji, medtem ko 
zmanjša vidne gube v 4 tednih.*

Tako v fazi krepitve kot liftinga FITO-LIFTINGI
SERUM | Phyto-Nature Firming Serum vsebuje
močne bio-ekstrakte iz rastlin, ki pomagajo 
podaljšati sijaj, vidno oživljajo kožo ter zmanjšajo 
videz finih linij in gub. Fito-naravna tehnologija 
vidno pomaga napeti kožo in uporablja ključne 
molekule zelišč, kot sta Astragalus Membranaceus 
(Huáng Qí) in Spilanthes Acmella (Paracress), da 
zmanjšata pojav prezgodnjega staranja kože.

Hjaluronska kislina naslednje generacije 

Phyto-Nature Firming Serum sčasoma prinaša 
rezultate učvrščene kože, hkrati pa daje takojšen 
polnilni učinek s pomočjo hialuronske kisline (HK)
naslednje generacije. Molekulska masa te “super” 
HK je bila optimizirana za maksimalno povečanje 
biološke uporabnosti v sinergičnem delovanju.

13 FITO-LIFTING SERUM  |  Phyto-Nature Firming Serum Dermalogica 14



NOVI! TRETMA ZA HITRO KREPITEV 
IN LIFTING OBRAZA

čas: 10 minut

Prvič doslej Dermalogica vključuje virtualno kompo-
nento v FaceFitSM tretma, da pomaga izboljšati tako 
vaše, kot izkušnje vaše stranke. Ne samo, da bodo 
s tem 10-minutnim tretmajem za krepitev kože
stranke lahko izkusile Phyto-Nature Firming Serum
- vključili boste lahko tudi samo-akupresuro s 
pomočjo umetne inteligence (UI) ter hiper-
personalizirane vpoglede v njihovo izpostavljenost 
(eksposom), da jih boste izobraževali na popolnoma 
drugačen način.

fit obraza, korak za korakom
Izpolnite posvetovalni del negovalnega načrta 
FITNES KOŽE (Skin Fitness) vaše stranke. Poma-
gajte stranki dokončati FITO-DOTIK (PhytoTouch) 
postopek v spletni aplikaciji, da dobite osebno 
prilagojeno uporabo in navodilo za samo-
akupresuro.

korak 1 (2 minuti)
Ya;nite y DVOJNIM Dermalogica ČIŠČENJEM,
z nanašanjem PreCleanse Balm na mokre 
kozm. robčke. Povlecite čez kožo, da odstra-
nite ostanke maščob, ličila in polutante. 

korak 2 (3 minute) 
V skodelici z vodo zamešajte 1 pumpico Skin 
Resurfacing Cleanser ali drugega čistila za 
kožo, nato dodajte ½ tubice MultiVitamin 
Power Exfoliant in nanesite s čopičem Fan 
Masque Brush. Rahlo masirajte in odstranite z
vlažnimi estetskimi robčki.

Modalna opcija: Za globinsko čiščenje upo-
rabite ultrazvočno ščetko ali konico za piling.

korak 3 (1 minuta)
Na kožo razpršite Antioxidant HydraMist. 
Stisnite 1 pumpico Phyto-Nature Firming 
Serum na prste in zmešajte skupaj obe fazi. S 
srednje močnim pritiskom nanesite na čelo, 
lica in čeljust ter s tekočimi potegi navzgor, da 
okrepite tonus in lifting. 

korak 4 (3 minute)
Sledite s priporočenimi samo-akupresurnimi 
koraki v FITO-DOTIK (PhytoTouch) vtičniku. 

korak 5 (1 minuta)
Kot zadni korak, nanesite Dynamic Skin 
Recovery SPF50, HydraBlur Primer ali
SkinPerfect Primer SPF30. S priporočenimi 
pripravki in nasveti za nadaljno nego zaključite 
načrt FITNES KOŽE (Skin Fitness).

tretmaji in orodja za
aktivacijo prodaje

človeški dotik skupaj z UI: 
NOVI FITO-DOTIK vtičnik

Poleg tega, da je del FIT-OBRAZ tretmaja, FITO-
DOTIK (PhytoTouch) vtičnik združuje moč 
človeškega dotika s pripomočkom za umetno 
inteligenco (UI), s katerim boste vi in vaša 
stranka ponovno zbudili naravo mlajše kože. Ta 
ekskluzivna tehnologija vam lahko pomaga 
analizirati lokacijo in stanje kože vaše stranke, ki 
jo potem vodi skozi UI-podprto, personalizirano 
tehniko akupresure. To pokažite svojim strankam 
in jim razložite, kako FITO-DOTIK uporabljati 
doma za obravnavo napetostnih glavobolov, 
težav s sinusi, napetosti čeljusti in drugih oblik 
stresa, ki lahko povečajo staranje kože.

Za več informacij o tej storitvi in vtičniku FITO-
DOTIK (PhytoTouch), kontaktirajte  Dermalogica 
izobraževalni center DERMALE (031-644-049).
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