
Probably the world’s most active 
luxury range ever produced ”

”





Mediterranean Pearls™

Mediterranean Pearls™ er en mild rensegel med mikrokapsler som inneholder store 
mengder vitamin B. Mikrokapslene løses lett opp ved hudkontakt og peeler huden på en 
skånsom måte. Den milde skummende effekten fjerner makeup, fukter og gir huden en 
ren og forfriskende glød uten at den føles tørr eller irritert.

Nøkkelingredienser
Olive Fruit Oil: en blanding av fettsyrer, salter og 
kalium som virker naturlig skummende og fortykkende 
i en og samme ingrediens. 
Cellulose Hydroxycellulose & Panthenyl Triacetate:   
utgjør mikrokapslene og er et derivat av vitamin B5, 
med beroligende og reparerende egenskaper. En 
mild peeling som vil løsne og fjerne døde hudceller 
og smuss uten å virke ”skrubbende”. 
Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol: løsner 
skånsomt smuss og urenheter fra huden med en 
lett rens. Ved daglig bruk vil hudens barriere og 
proteinsyntese forbedres. Etterlater huden ren og 
myk. 
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En mild peeling som gir en dyp rens.

Vitamin B5 virker beroligende og 

beskytter huden.

Bidrar til å forbedre hudens barriere-

funksjon.

Etterlater huden myk, fuktet og glatt.

Optimaliserer vannsirkulasjonen og mot-
virker uttørking.

Fordeler for huden din

.





Wetter Than Water™

Wetter Than Water™ gir umiddelbart maksimal fuktighet, og er en naturlig fuktighetsgiver, 
samt beskytter og gjenoppbygger huden. Med en unik blanding av fuktbevarende og 
nærende ingredienser fraktes næringsstoffene dypt ned i underhuden for å nyttiggjøres 
optimalt. Dette gjør at hudens fuktbalanse forbedres, virker anti-inflammatorisk med 
immunologiske egenskaper, samt huden blir fyldigere og ser mer ungdommelig ut. 

Nøkkelingredienser

Pseudoalteromanas Ferment Extract: forbedrer 
hudens fuktighet ved å holde på vann. Fremmer 
veksten av nye hudceller, virker regenererende og 
sårhelende for huden.
Hydrolyzed Temella Fuciformis Sporocarp Extract:
holder på vann opptil 500 ganger sin egen vekt. 
Skaper en naturlig og fleksibel fuktighetshinne på 
huden som gjenoppretter en tørr hud.
Allantoin: forbedrer hudens cellefornyelse, virker 
beroligende på irritert hud, reduserer rødhet og 
flassing. Den kan også gi økt sårheling. 
Amino Acids, Proteins and Nutrients: er tilført 
produktet for en nødvendig utvikling av cellene som 
gir huden et sunnere utseende som varer lenger.  

.

.

.

.

.

.

Forbedrer hudens fuktighet og hudens 
evne til å holde på fuktighet.
Forbedrer hudens elastisitet.
Reduserer rødhet, irritasjoner og 
inflammasjon.
Fremmer økt sårheling og tilfører 
huden næringsstoffer.
Bidrar til cellefornyelse. 
Huden kjennes myk, smidig og 
forfriskende.

Fordeler for huden din





FirMatrix™

Fordeler for huden din

Et fantastisk serum som inneholder kraftige og virkningsfulle botaniske ingredienser. 
For å gjenoppbygge huden, samt øke kollagenproduksjonen og motvirke aldringstegn 
benyttes Bio-Homeostasis Technology™. Huden blir fastere, fyldigere og får en klarere 
og jevnere hudtone. FirMatrix™ fungerer som en hudfiller, bare uten injeksjonen!

Nøkkelingredienser
Ethyl Ascorbic Acid: den reneste og mest bio-
tilgjengelige form av vitamin C. Gir støtte til 
fibroblastcellene for økt kollagenproduksjon, i tillegg 
hjelper den til med å lysne og gi en klarere hud. 
Trifluoroacetyl-tripeptide-2 (TT2): hemmer et enzym 
som trigger for tidlig aldring på cellenivå. Huden 
blir fastere, slapp hud og fine linjer reduseres. 
Laminaria Digitata Extract: hjelper til å gjenopprette 
hudens barrierefunksjoner, reduserer transepidermalt 
væsketap og forbedrer fuktnivåene. 
Tamarindus Indica Seed Gum: en ekstrem kraftfull 
antioksidant. 
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Øker hudens volum for et fyldigere og 
yngre utseende.
Stimulerer kollagenproduksjonen som 
gir en fastere og strammere hud.
Lysner og gir en klarere og jevnere 
hudtone.
Økt fuktighet gir en forbedret hudhelse.
Inneholder vitaminer, mineraler og 
antioksidanter for en sunnere hud.
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A2Z™

En farget dagkrem med SPF 30 som beskytter mot aldringstegn og solskader forårsaket 
av UVA og UVB stråler. Disse nærende kremene er proppfulle av ingredienser fra Aqua 
til Zinc, som hjelper huden å holde på fukt, gjør den fastere og mer spenstig, samt 
forbedrer hudens barrierefunksjoner. A2Z™ finnes i tre fargenyanser som umiddelbart 
jevner ut fine linjer og ujevn hudtone. Brukes over andre DMK produkter for en naturlig 
look eller under DMKC foundation for et feilfritt utseende. 

Blushing 
Alabaster

Sun Kissed
Nude

Caribbean
Latte

Nøkkelingredienser
Pseudoalteromonas Ferment Extract: virker 
anti-aging pga sin evne til å regenerere og beskytte 
huden ved å forbedre væskenivået, fuktigheten, 
heling, kollagen- og elastin produksjonen. 
Sea Whip Extract: er anti-inflammatorisk. Roer ned 
rødhet og bidrar til regenerering av huden. 
Tetrahexyldecyl Ascorbate Vitamin C ester: en 
antioksidant som stimulerer kollagenproduksjonen 
og lysner huden ved å forhindre dannelsen av 
melanin. 
Zinc and Iron Oxides: er naturlige mineraler som 
beskytter mot UVA og UVB. I tillegg gir de et hint av 
farge som gjør at huden får et sunt utseende
og en jevnere hudtone.
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Forbedrer hudens fasthet og elastisitet.
Øker hudens fuktighet.
Jevner ut fine linjer.
Lysner mørke flekker.
Reduserer inflammasjon og rødhet.
Gir en jevnere hudtone.
Høy beskyttelse mot UVA og UVB 
stråler.
Antioksidanter som motvirker frie 
radikaler.

Fordeler for huden din





TransGenesis™

En eksklusiv anti-age krem hvor de mest effektive og avanserte ingredienser benyttes 
for å forbedre cellefornyelsen og elastisiteten i huden. Den virker oppstrammende og 
bevarer hudens eget fuktighetsnivå. Fine linjer og rynker jevnes ut og huden blir fastere 
og mer spenstig. 

Nøkkelingredienser
Red Caviar Enzymes: fra de kalde, norske fjorder. 
Gir en mild eksfoliering og fornyer hudceller for en 
glattere og forfinet tekstur. 
Hydrolyzed Glycoaminoglycans: ”låser” vannet 
i hudens overflate lag, reduserer fine linjer og gir 
huden et fyldigere utseende. 
Tripeptides & Oligopeptides: stimulerer 
fibroblastceller og kollagenproduksjonen for en 
fastere og mer oppstrammet hud. 
Filligrin Modulators: gjenoppretter hudens 
barrierefunksjoner ved å redusere transepidermalt 
væsketap og reaktive hudirritasjoner. 
Amino Acids, Essential Fatty Acids, Proteins and 
Nutrients: er tilført for å gi en forbedret celleutvikling 
og for at huden skal se sunnere ut lenger. 
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Forbedrer fasthet og elastisitet.
Reduserer fine linjer og rynker.
Reduserer rødhet og irritasjon.
Virker fuktbevarende og gjør huden 
fyldigere.
Gir en mild eksfoliering som gir 
sunnere hud og et yngre utseende.
Forbedrer immunfunksjonen og 
hudens egen beskyttelse.

.

Fordeler for huden din





Elevate™

Den første hals og dècolleté kremen med revitaliserende bio-energi ingredienser som gir 
en oppvarmende termogenetisk effekt ved å stramme opp vevet på hals og dècolleté. 
Elevate™ inneholder næringsstoffer som forbedrer hudens immunsystem, mikrosirkulasjon 
og kollagenproduksjon. Hud en blir myk, fast og spenstig. 

Nøkkelingredienser

Ornithine: forbedrer hudens elastisitet. Denne 
aminosyren brukes av cellene som byggesteiner for 
proteiner til å reparere og bygge nytt muskelvev, 
samt gjøre det smidig og fleksibelt. 
Methyl Glucoside Phosphate: Stimulerer 
fibroblastcellene til å øke kollagenproduksjonen og 
forbedrer hudens tetthet og fasthet. 
Vanillyl Butyl Esther: har den samme oppvarming 
og utvidelse av kapillærene som rød pepper, men 
uten en eventuell mulig irritasjon. Frigjør ATP og 
stimulerer nerveendingene til muskelkontraksjon og 
sirkulasjon. 
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Løfter og strammer opp slapp hud.
Stimulerer til oppstramming av 
muskulaturen.
Gir huden essensielle næringsstoffer.
Stimulerer kollagenproduksjonen.
Forbedrer hudens tetthet.
Fremmer en sunn immunfunksjon i 
huden.
Øker mikrosirkulasjonen.
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Fordeler for huden din





EyeWeb™

Forestill deg å bruke et produkt som skaper en usynlig nettlignende struktur for å løfte, 
stramme og tone det delikate området rundt øynene, akkurat som en filler. Eye Web™ 
er en øyekrem som styrker og beskytter hele øyeområdet. Motvirker aldringstegn og 
reduserer mørke ringer og poser under øynene. Gjør øyeområdet ungdommelig, friskt 
og glatt. 

Nøkkelingredienser

VP/Hexadecane Copolymer: Har en forbedret 
molekyl struktur som tillater en spesiell organisering 
av pigmenter når de kommer i kontakt med vann 
eller olje. Bidrar til å gi en langvarig effekt. 
Paeonia Albiflora Root Extract: Bekjemper for 
tidlig aldring og styrker tettheten og elastisiteten 
til det underliggende vevet. Hjelper med å øke 
mikrosirkulasjonen. 
Avena Sativa (Oat) Kernel Extract: e kraftig 
planteekstrakt som inneholder konsentrasjoner av 
biologisk-aktive komponenter som antioksidanter og 
essensielle fettsyrer. Virker beroligende, samt glatter 
ut og nærer huden med sine anti-inflammatoriske og 
fuktighetsgivende egenskaper. 
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Forbedrer  hudstrukturen og synliggjør 
øyets hudvev.
Gir økt spenst, glød og mykhet.
Reduserer fine linjer og rynker.
Reduserer mørke ringer og poser under 
øynene.
Inneholder vitaminer og antioksidanter
som gir beskyttelse. 
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Fordeler for huden din
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DMK Limited ™ lanserer nå et komplett sett som er perfekt når 
du skal ut å reise eller ønsker å prøve hele denne eksklusive 
serien. 

DMK Limited ™ Travel Collection inneholder alle DMK 
Limited ™ produkter, som har de mest avanserte 
ingrediensene som fremmer god hudhelse samt forbedrer 
fastheten og elastisiteten i huden. 

TRAVEL
COLLECTION


