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Synlige resultater  
med effektive produkter



Pierre Darphin åbnede i 1958 et eksklusivt skønhedsinstitut i Paris 
og revolutionerede dermed den professionelle skønhedsindustri 
med hans banebrydende og holistiske nytænkning. 

Filosofien er den samme som dengang. Produkterne består af 
højaktive, resultatskabende, forkælende og plejende formler og 
patenterede complexer, der er teknologisk banebrydende, og 
kombinerer dem med de fineste, reneste essentielle planteolier 
og -ekstrakter. Dette sammen med individuelle behandlinger, 
tilpasset specielt til hver enkelt kunde, og et skræddersyet hudple-
jeprogram, sikrer optimal effekt.

Darphins produkter er uDen parabener.

SKØNHEDENS HAUTE COUTURE

More that skincare, an Art.
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DARPHIN er markedets førende hudplejeprogram, der 
effektivt arbejder i dybden på huden. Udsøgte og nøje 
udvalgte råvarer kombineret med avanceret teknologi 

giver tilsammen synlige og mærkbare resultater. 

Darphins hudplejeprogram tilpasses den enkeltes hud-
type og hudtilstand, der konstant er i forandring afhæn-

gig af alder, vejr, kost, stress og valg af livsstil.

Darphin er Din
all rounD ekspert

1
Reparer med en Serum

– løser her og nu problemer

En intensiv målrettet behandling med 
fokus på et specifikt hudpleje-problem

HØJ PERFORMANCE 
PROBLEMLØSNING
De højpotente DARPHIN serummer 
behandler din nuværende hudtilstand, 
afhjælper specifikke problemer imøde-
kommer behov og forbedrer hudens 
udseende. Serummet booster og 
giver dig en mere dybdegående effekt i 
samarbejde med din creme/fluid. 

2
Genopbyg med en Aromatic 
Care

– forebygger problemer

En blanding af de fineste essentielle olier 
for at rense, balancere og genopbygge 
huden med fokus cellefornyesle og natur-
lig glød.

NATURLIG GLØD-BOOSTER
Aromatic Care er unikke blandinger af 
højtkoncentrerede essentielle olier. DAR-
PHIN Aromatic Care tilpasses din hud-
type, og genopbygger/balancerer  huden 
ved at ilte, regenerere og afgifte vævet. 
Aromatic Care essentielle olier giver 
en smuk hud og en følelse af velvære. 
Bruges som natpleje.

Opnå synlige resultater

Hvad bekymrer dig mest 
ved din hud?

Hvordan føles din hud?
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Med over 50 års erfaring, fortsætter 
DARPHIN-laboratorierne med at udvikle det 
originale 3-dimensionelle hudpleje-koncept. 

3
Plej/beskyt med en Creme 

– beskytter og genvinder

En sofistikeret og komplet formel til at 
beskytte og pleje huden.

ALTOMFATTENDE OPTIMERET 
TEKSTUR
Cremer er baseret på planteterapi. DAR-
PHINs cremer kan være både lette eller 
rige og cremede, afhængig af hudens 
behov.

Specialpleje en eller 
flere gange om ugen
F.eks. et eksfolierende produkt 
til at eliminere døde hudceller og 
forny huden, en ansigts- og øjen-
maske til at rense, nære og klare 
teinten, eller en creme til at fjerne 
pigmentforandringer – mulighe-
derne er mange ...

Hvordan ønsker du, din 
hud skal se ud?

Når noget der kræver en 
ekstra indsats
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skin Mat 
Matterer

Ideel til kombineret, fedtet eller uren hud med forstørrede porer, og huden 
der let begynder at skinne. Skin Mat formlerne regulerer og absorberer 

overskydende talg, forbedrer huden og reducerer forekomsten af forstør-
rede porer samtidigt med, at huden boostes med fugt.

Resultat: En mat, gennemfugtet, klar og ren hud.

SKIN MAT BAlANCING 
SeRuM
Regulerer og absorberer

Højkoncentreret serum som 
absorberer overflødigt fedt i 
huden og balancerer og regulerer 
talgproduktionen. Mindsker synligt 
porernes størrelse. Forebygger 
og dæmper akneudbrud. Den 
beroligende formel gør huden ren 
og klar. Hudens struktur bliver 
glattere, mere ensartet. Huden 
bliver flot mat uden at skinne.

Indeholder: Oubaku (urte-ekstrakt), Sali-
sylsyre, kobber, PHLOROGINE®, lakrids.

30 ml kr. 489,-

SKIN MAT MATIfyING fluId 
Matterer og fugter  

En ultralet, oliefri, fugtgivende 
emulsion til kombineret og 
fedtet hud. Emulsionen reducerer 
overskydende talg, beroliger og 
blødgør huden. Tilført masser af 
fugt, genfinder huden sin naturlige 
balance og får en sund udstråling 
uden skinnende områder. Også et 
super produkt på en varm som-
merdag, og som makeup base.

Indeholder: Matipure®, Imperata cylindrica 
(ørkenplante, rig på calcium som holder 
på fugtigheden i huden), zink, kobber, 
PHLOROGINE®, lakrids, oubaku og 
E-vitamin.

50 ml kr. 449,-

SKIN MAT PuRIfyING ARo-
MATIC ClAy MASK 
Power booster der renser i dybden

Renser og absorberer oversky-
dende talg, så huden efterlades 
med et strålende sundt udseende. 
Bruges efter behov. Virketid 10-15 
min. Anvendes 2 gange om ugen.

Indeholder: Grønt ler, cypressekstrakt, 
lavendel og essentiel citronolie og aloe 
vera. 

75 ml kr. 279.-
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SKIN MAT BleMISH CleARING Gel  
Dybderenser udbrud og urenheder.

Giver en 3-dobbelt dybderensende virkning på 
lokale områder med udbrud. Den unikke, usynlige, 
aromatiske geléformel renser, udtørrer og booster 
afstødningen af døde hudceller. Samtidig renses 
huden, og der forebygges mod nye udbrud. Den 
usynlige, hurtigtørrende konsistens bruges lokalt på 
udbrud. Kan påføres gentagne gange om dagen efter 
behov. Perfekt spot-gel til alle hudtyper. 

Indeholder essentiel olie af: Salvie, geranium, niaouli og lavendel. 
Salicylsyre.

Pris 15 ml kr. 229,-

SKIN MAT oveRNIGHT RefINING loTIoN  
Renser og reducerer porer

Denne lotion virker direkte på porer og sorte hudorme 
takket være dens astringerende virkning. Den befrier 
porerne for alle urenheder samtidig med, at den 
reducerer størrelsen og gør dem mindre synlige. 
Overproduktion af sebum begrænses, og huden 
dybderenses. Anvendes om aftenen på T-zonen, og 
skylles af den følgende morgen. Brug den om natten 
over Aromatic Care og under Purifying Balm. Anven-
des 2-3 gange om ugen.

Indeholder: Essentiel citron olie, Isolutrol, essentiel salvie olie og 
troldnøddeekstrakt 

Pris 15 ml kr. 229,-
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HydRASKIN INTeNSIve SKIN HydRATING 
SeRuM 
Tilfører fugt dybere i huden

Dette højkoncentrerede serum genopfylder huden 
med intens fugt og fjerner enhver følelse af stramhed 
og ubehag. Huden bliver øjeblikkeligt boostet med 
fugt. Serummet beroliger og giver huden et strålende 
sundt og friskt udseende. Bruges dagligt på ren hud 
før creme. 

Indeholder: Ekstrakt af granatæble og trehalose, japansk blod-
græs, sodium hyaluronate.

30 ml kr. 399,-

Ideel til alle hudtyper, der viser mangel på fugt. Hydraskin 
formlerne „slukker tørsten“ og afhjælper hud, der føles 

dehydreret, så den igen bliver gennemfugtet og fremstår 
med sund glød og genopfyldte vitale fugtreserver.

Resultat: En forfrisket, optimal fugtet tilstand, der 
føles blød, smidig og har fornyet udstråling.

HydRASKIN eSSeNTIAl  
Til alle der trænger til masser af fugt

Det universelle svar på fugt til alle hudtyper. Det mest 
effektive skridt mod bekæmpelse af dehydrering, 
udtørring og og den stramme følelse der følger med, 
når huden mangler fugt. Hydraskin Essential tilfører 
huden masser af fugt, beskytter hudens naturlige 
fugtbarriere og forhindrer yderligere fugttab.  

Indeholder: Salicornia herbacea, sommerfugl-lavendel, man-
gosmør, japansk blodgræs, økologisk sheasmør og økologisk 
marietidsel.

50 ml kr. 359,-

hyDraskin
Fugtgivende
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Darphin støtter lokalsamfundet og kvinderne 
i Ghana ved køb af det sheasmør, der er 

anvendt i HYDRASKIN ESSENTIAL

HydRASKIN RICH  
Normal til tør hud

Fugtbooster. Fyldig, fugtgivende creme, der øger og 
genopbygger hudens fugtniveau. Plejer og blødgør 
så huden fremstår glat og smidig. Specielt udviklet til 
normal til tør hud med behov for ekstra fugt. 

Indeholder: Salicornia herbacea, sommerfuglelavendel, she-
asmør, imperata cylindrica, mangosmør, E-vitamin og squalene.

50 ml kr. 359,-

HydRASKIN lIGHT  
Normal til kombineret hud

Denne forfriskende, lette gelé-emulsion tilfører huden 
fugt og holder den glat og smidig. Specielt udviklet til 
normal og kombineret hud med behov for ekstra fugt. 
En sand fryd for den dehydrerede hud. Perfekt til dig 
der ønsker maksimal fugt uden at fedte. 

Indeholder: Salicornia herbacea, sommerfuglelavendel, B5-
vitamin, kiwi, hyaluronsyre, agurk og E-vitamin. 

50 ml kr. 359,-
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Fibrogène indeholder super koncentrerede og aktive 
ingredienser der giver øjeblikkelig hjælp til den kroniske eller 

periodevis tørre, udtørrede eller modne hud. 

Fibrogène virker direkte på hudens naturlige lipidbarriere, 
der er ansvarlig for hudens evne til at holde på fugten. 

Fibrogène optimerer og genopretter hudens elasticitet og 
spændstighed, så linjer mindskes. 

Huden næres og repareres så dens naturlige udstråling 
genoprettes og de første linjer reduceres synligt. 

Resultat: En næret, smidig hud, der er fyldig og blød med 
fornyet glød og styrke.

fIBRoGèNe lINe ReSPoNSe NouRISHING  
SeRuM 
Arbejder dybt i huden og giver ekstra næring 

Virkningsfuld, højkoncenteret serum med Omega 3, 
6 og 9, der effektivt reducerer forekomsten af linjer 
og rynker samtidigt med, at den plejer tør hud hele 
dagen og holder huden silkeblød. Gør huden mere 
modstandsdygtig for ydre påvirkninger.

Indeholder bl.a.: Sheasmør, korianderolie, rosmarinolie, hyaluron-
syre og sicgesbackiatalis ekstrakt. 

30 ml kr. 689,-

fIBRoGèNe lINe ReSPoNSe NouRISHING 
CReAM 
Nærer, plejer og beskytter tør hud 

Nærende, dejligt duftende creme som er perfekt 
til den tørre hud med begyndende linjer. Forekomsten 
af linjer og rynker reduceres, tør hud gennemnæres 
og fornyet fasthed genskabes øjeblikkeligt.

Indeholder: Sheamør, korianderolie, oligopeptider, F-vitamin, 
rosmarinolie, jojobaolie og kolesterol.

50 ml kr. 549,-

Fibrogène
Intens nærende pleje

12



13

darphins
mest solgte
 linje i danmark

Genial 
vintercreme



Perfekt til sensitiv hud med tendens til rødme eller irritation. 
Intral-linjen beroliger, og lindrer huden samt genopbygger 
hudens barriere. Tilfører huden fugt og virker øjeblikkeligt 

beroligende på den sensitive hud.

Resultat: Beroliget, veltilpas og spænd-stig hud med 
reduceret rødme, som føles stærkere og ser sundere ud.

INTRAl SooTHING CReAM 
1. Til irriteret hud

Cremen fugter og blødgør, så enhver stram fornem-
melse forsvinder. Beroliger og styrker sensitiv hud, så 
den bliver mere tolerant. 
Indeholder ikke syntetisk parfume, farvestoffer eller 
kunstige/syntetiske konserveringsmidler.

Indeholder: *Calm Complex®, bisabolol, E-vitamin, sheasmør og 
orkidèekstrakt.

50 ml kr. 399,-

* Calm Complex® (kamille, hvidtjørn- og pæonekstrakt, polysak-
karider og panthenol)

intral
Beroliger sensitiv hud

INTRAl ANTI RedNeSS SooTHING SeRuM
Reparerer og beroliger huden i dybden

Koncentreret oliefri serum. Har en beroligende her og 
nu effekt på rødme, blussende og irriteret hud. Ved 
daglig brug, styrkes huden, og effekten af de øvrige 
Intral-produkter optimeres. Intral Serum er også 
perfekt til huden, der plages af sprængte blodkar og 
er reaktiv. 

Indeholder: *Calm Complex®, morgenfrue, D-panthenol, B5- og 
E-vitamin, glycosaminoglycan og resveratrol.

30 ml kr. 549,-

Bedst i test 
i Go’ Beauty
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INTRAl RedNeSS RelIef ReCoveRy CReAM  
2. Til hud der har tendes til rødme

Denne fine lysegrønne creme mindsker øjeblikkeligt 
og synligt rødme, og reparerer og styrker den sensi-
tive huds naturlige barriere. Cremen giver intens fugt, 
beroliger og lindrer, så huden igen bliver blød og glat. 
Beskytter dagligt mod udefrakommende aggressorer.
En idéel løsning - hvis du er træt af rødme.

Indeholder: *Calm Complex®, E-vitamin, klidekstrakt, melon-
ekstrakt og avocadoolie.

50 ml kr. 399,-

INTRAl RedNeSS RelIef ReCoveRy BAlM  
3. Til intolerant hud

Rig, lindrende balm specielt udviklet til tør og meget 
tør hud, der samtidigt er sart og føles ubehagelig 
stram. Mindsker synligt rødme, dæmper reaktiv hud 
og styrker dagligt hudens barriere og dens naturlige 
forsvar. Cremen forkæler huden med komfort og 
næring, og gendanner derved dens smidighed og 
blødhed.  

Indeholder: *Calm Complex®, E-vitamin, mangosmør, klidekstrat, 
sheasmør, glycosaminoglycan, mangosmør og melonekstrakt.

50 ml kr. 399,-

tEstrEsultatEr 
60% kvinder og 30% mænd har sensitiv hud. 
der findes tre forskellige former for sensitivitet:

1. Irriteret hud – hud der reagerer på ingredi-
enser, som f.eks. parfume og farvestoffer

2. Hud der har tendens rødme
3. Intolerant hud – hud der reagerer på 

varme, sol, stress og forurening.

darphin tilgodeser alle tre problemstillinger.

INTRAL SERUM CLINICAL STUDY versus PLACEBO
A Randomized, Double Blind, Placebo Controlled, Split Face 
Cosmetic Evaluation on 15 patients

T0                          T30 min                          T 24h
REDNESS REDUCTION

“Although statistical significance was not achieved 
in this patient population (n = 15), 
the trend was clearly favoring the beneficial effects 
of the INTRAL soothing serum in improvements 
in the parameters evaluated making this innovative 
soothing therapy a potential important adjunct 
for facial redness, sensitive skins and for use 
following cosmetic therapies”

Dr Michael GOLD 
Abstract presented for the World Congress of Dermatology In 
Seoul Korea 
May 24th-29th 2011

INTRAL SERUM CLINICAL STUDY versus PLACEBO
A Randomized, Double Blind, Placebo Controlled, Split Face 
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T0                          T30 min                          T 24h
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soothing therapy a potential important adjunct 
for facial redness, sensitive skins and for use 
following cosmetic therapies”

Dr Michael GOLD 
Abstract presented for the World Congress of Dermatology In 
Seoul Korea 
May 24th-29th 2011

Kliniske tests på billederne til højre
1. Intral serum er netop påført
2. Intral serum har virket i 30 minutter
3. Intral serum har virket i 24 timer
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Fra omkring 20-30 års alderen begynder  
huden at vise tegn på ældning, som fine linjer, tab af elasticitet og 

manglende glød.  
VITALSKIN gendanner hudens vitalitet og bevarer hudens ungdomme-

lighed ved at støtte dens naturlige produktion af vital energi.

Resultat: Huden genvinder sin glød, stråler og er genopladet med 
energi. Huden fremstår perfekt gennemfugtet, blød og visuelt 

udglattet. 

vitalskin
Reaktiverer hudens vitale energi

vITAlSKIN ANTI-fATIque dyNAMIzING 
SeRuM
Revitaliserer og tilfører energi til huden

Et træthedsbekæmpende serum, der understøtter 
hudens naturlige energi og forbedrer dens essentielle 
revitalisering. 
Serummet indeholder et unikt transportsystem, 
der langsomt frigiver formlens virksomme stoffer i 
løbet af dagen for en 8 timers anti-trætheds effekt. 
Takket være systemets vandbindingsevne, sikres en 
forbedring af fugten i epidermis. Den forfriskende lette 
konsistens efterlader en genopladet, strålende og 
udhvilet hud.

Indeholder: Enerstim complextM (består af to botaniske ekstrak-
ter saphindus mukorossi og laminariat), hyularonsyre, C-vitamin, 
E-vitamin, valnød og koffein.

30 ml kr. 499,-

vITAlSKIN RePluMPING eNeRGIC eMulSIoN
Genoplader huden og stimulerer vitaliteten

En energigivende emulsion, der gør huden mere 
fyldig og giver optimal fugt. Huden bliver mere mod-
standsdygtig overfor træthedstegn takket være en 
antioxidant beskyttelse. Ved dagligt brug bliver huden 
strålende smuk med en lys og frisk teint. 
Den lette og forfriskende konsistens gør det muligt for 
huden at genoplade med ny dynamik og vital energi, 
der styrker den hver eneste dag. 

Indeholder: Enerstim complextM (består af to botaniske ekstrak-
ter saphindus mukorossi og laminariat), hyularonsyre, C-vitamin 
og koffein.

50 ml kr. 439,-
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tEstrEsultatEr
Før brug af Vitalskin mente 81% af kvinderne, at deres hud manglede vitalitet. efter 28 dages brug af vital-
skin mente 96,2% af kvinderne at deres hud var i topform og havde genvundet sin vitalitet.
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iDeal resource
Genopretter og reparerer

Stress, sygdom, graviditet og for meget sol. Årsagerne kan 
være mange, når huden er grå og trist. Mangler din hud 

glød og udstråling, så er svaret her. Ideal Resource-serien er 
udviklet til at bekæmpe de første tegn på ældning, samt at 
genvinde hudens naturlige og sunde udstråling, og give nyt 

liv til huden.

Resultat: Huden genvinder sin ungdommelige glød, ser 
frisk og klar ud samtidig med at linjer og rynker 

markant mindskes.
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serum
Rynker mindskes med 40%. 

Hudens tekstur forbedres 
med 33%. 

Porestørrelsen reduceres 
med 24%.

Testen er udført på 24 kvinder, 
der over 2 måneder, har påført 
serummet morgen og aften.

Fluid
Huden virker glattere med 
13% (efter 2 uger). 

Hudens tekstur forbedres 
med 22% (efter 4 uger). 

Porestørrelsen reduceres 
med 25% (efter 2 måneder). 

Hudens udstråling forbedres 
med 28% (efter 2 måneder). 

Rynker mindskes med 33% 
(efter 2 måneder)

Testen er udført på 24 kvinder, 
der har påført fluid morgen og 
aften.

Creme 
Synlige rynker mindskes med 
32%. 

Hudens udstråling øges med 
31%.

Testen er udført på 20 kvinder, 
der over 3 måneder, har påført 
cremen morgen og aften. 

IdeAl ReSouRCe MICRo- 
RefINING SMooTHING fluId 
Plejer og beskytter

En innovativ og skøn emulsion, der 
besidder unikke anti-age fordele, 
og er perfekt til den kombinerede 
hud, idet den er let og trænger 
hurtigt ind i huden. Booster 
den naturlige cellefornyelse og 
mindsker trist hud, så huden 
øjeblikkeligt får et friskt og ungt 
udseende. Indeholder matterende 
puddere, der sikrer øjeblikkelige og 
vedvarende matterende resultater. 
Fugter øjeblikkeligt, så huden føles 
blød og glat.

Indeholder Darphins patenterede Line Po-
lish ComplextM AHA fra hvid hibiskus der 
mikroeksfolierer og styrker cellefornyelsen. 
Cantella asiatica stimulerer mikrocikula-
tionen og styrker collagen produktionen. 
Resvetarol fra pileurt, der fungerer som 
sirtuin aktivator. Sirtuiner er enzymer der 
intensiverer celle metabolismen og derved 
forlænger fibroblasternes levetid.

50 ml kr. 599,-

IdeAl ReSouRCe wRINKle 
MINIMIzeR PeRfeCTING 
SeRuM 
Reparerer og udglatter i dybden

Et patenteret serum der synligt 
forbedrer huden. De effektive 
ingredienser mindsker linjer og 
rynker og forfiner hudens tekstur. 
Serummet eliminerer døde hudcel-
ler, så huden tilføres en fornyet 
udstråling. Genskaber fyldigheden 
og elasticiteten i huden. Efter to 
måneders brug er rynker og fine 
linjer gradvist blevet udglattet, og 
huden har synligt genvundet sin 
oprindelige udstråling.  

Indeholder Darphins patenterede Line Po-
lish ComplextM AHA fra hvid hibiskus der 
mikroeksfolierer og styrker cellefornyelsen. 
Cantella asiatica stimulerer mikrocikula-
tionen og styrker collagen produktionen. 
Resvetarol fra pileurt, der fungerer som 
sirtuin aktivator. Sirtuiner er enzymer der 
intensiverer celle metabolismen og derved 
forlænger fibroblasternes levetid.

30 ml kr. 649,-

IdeAl ReSouRCe 
SMooTHING ReTeXTuRIzING 
RAdIANCe CReAM 
Plejer og beskytter

Luksuriøs, blødgørende og 
genopbyggende creme, der tilfører 
udstråling til normal til tør hud. En 
unik blomstertrio der genopbygger 
de vitale ressourcer for et yngre 
udseende. Hudens naturlige kol-
lagen genoprettes, dens tekstur 
forfines, udstrålingen genfindes, 
og den naturlige cellefornyelse re-
aktiveres. Resultaterne er synlige. 
Rynker og fine linjer udglattes, 
mens huden genvinder sin 
udstråling med en blød fløjlsagtig 
glat tekstur. 

Indeholder Darphins patenterede Line Po-
lish ComplextM AHA fra hvid hibiskus der 
mikroeksfolierer og styrker cellefornyelsen. 
Cantella asiatica stimulerer mikrocikula-
tionen og styrker collagen produktionen. 
Resvetarol fra pileurt, der fungerer som 
sirtuin aktivator. Sirtuiner er enzymer der 
intensiverer celle metabolismen og derved 
forlænger fibroblasternes levetid.

50 ml kr. 599,-

uNiKKE tEstrEsultatEr



Predermine formlen er virkningsfuld til alle hudtyper med 
tørhedslinjer og dybere rynker. Predermine gør huden blød og 

smidig og genskaber et glat og fast udseende. Produkterne 
reparerer synlige linjer og forebygger yderligere ældning.

Resultat: Huden syner glat, fast og føles satinblød, smi-
dig og mættet, og får en bemærkelsesværdig flot glød.

PRedeRMINe fIRMING wRINKle RePAIR 
SeRuM 
Reparerer og udglatter i dybden

Dette revolutionerende serum fremmer hudens 
egen fasthed og spændstighed: Kollagen og elastin. 
Formlen reducerer synligt rynker og fylder huden ud 
indefra. I takt med at hudens „ungdomsproteiner“ 
omprogrammeres, bliver huden også fastere, flottere 
og genvinder sin spændstighed. 

Indeholder: Dild-ekstrakt, sojaprotein, bukkeblad, alge, arabidop-
sis thaliana ekstrakt, padderokke, soyaproteiner og silica.

30 ml kr. 939,-

preDerMine
Reducerer linjer og rynker

PRedeRMINe deNSIfyING ANTI-wRINKle 
fluId  
Til kombineret hud

Denne eksklusive formel virker effektivt både på slap 
hud og rynker. Formlen forbedrer hudens fasthed 
alt imens den udglatter linjer og rynker. Ansigts-
lotionen fugter huden, så den mættes med fugt og 
ser fyldigere ud, fornyer elasticiteten og reparerer og 
styrker hudens barriere. Huden efterlades med et 
naturligt glattere, mere strålende, fastere og blødere 
udseende. 

Indeholder: Iris, padine-ekstrakt, Peptidic Complex, hyaluronsyre 
sfære, bukkeblad, alge, padderokke, rosmarin, hibiscus, koffein, 
byg-ekstrakt, alger og silica.

50 ml kr. 849,-
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PRedeRMINe deNSIfyING ANTI-wRINKle 
CReAM 
Til normal hud

Intensiv og fyldig fugtgivende creme der bekæmper 
og genopbygger linjer. Cremen korrigerer ujævnheder 
i huden, booster hudens fugtighedsniveau og frem-
mer kollagenproduktionen. Specielt udviklet til den 
normale til tørre modne hud med behov for ekstra 
fugt. DARPHINs mest solgte creme.

Indeholder: Hyaluronsyre, soyaprotein, peptider, havalger, ris- og 
bygekstrakt, padderokke, jojobaolie, koffein og E-vitamin.

50 ml kr. 849,-

PRedeRMINe deNSIfyING ANTI-wRINKle 
CReAM – dRy SKIN 
Til tør hud

Pragtfuld creme til den tørre og aldrende hud. Den 
forbedrer hudens struktur. Dens indhold af nærende 
og meget reparerende, aktive ingredienser gør den 
til den bedst allierede for tør til meget tør hud, og 
til bekæmpelse af rynker. Den delikate duft og den 
silkebløde konsistens er nem og behagelig at påføre 
og giver sammen med de synlige resultater en 
totaloplevelse. 

Indeholder: Ris- og solsikkeolie, spansk padderokke-ekstrakt, 
agurk, hvede, kokumsmør, sheasmør, hyaluronsyre, peptider, 
arabidopsis thaliana ekstrakt og alge.

50 ml kr. 849,-
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tEstrEsultatEr 
Synlige rynker mindskes med 31%. Hudens fasthed øges med 27%.
Testen er udført på 18 kvinder, der har påført serummet om morgenen.



Ultimativ hudpleje til alle hudtyper, der udviser tab af fast-
hed, elasticitet og spændstighed. Stimulskin Plus ingredi-
enserne booster hudens naturlige produktion af kollagene 

fibre, opstrammer og fornyer hudens spændstighed og 
glød. Anti-age markedets Rolls Royce.

Resultat: Opstrammede, blødere ansigtstræk med for-
nyet glød og genetableret elastisitet.

STIMulSKIN PluS lIfT ReNewAl SeRIeS
Intensiv og højaktiv kurbehandling

Ekstrem intensiv og effektivt opstrammende luksuriøs 
30-dages behandlingskur. Bruges max. 4 gange om 
året. Aldersbekæmpende og revitaliserende kur, der 
mindsker linjer og rynker. Koncentratet stimulerer den 
naturlige cellefornyelse. Døde hudceller exfolieres 
væk, så nye celler af bedre kvalitet og med større be-
skyttelsesevne træder frem. Samtidig styrkes hudens 
struktur, så huden bliver mere fleksibel, tættere og 
smidig. Huden er fornyet med en fasthed og naturlig 
udstråling. 

Indeholder: Bukkeblad, padderokke, rosmarin, silica, sojapro-
teiner, ekstrakt af alge, ris, byg og agurk. E-vitamin, deepsane, 
glycosamine, koffein, hyaluronsyre og hermatitekstrakt.

6 ampuller af 5 ml kr. 2.099,- 

STIMulSKIN PluS RejuveNATING lIfTING 
SeRuM 
Opstrammer og udglatter

Ultimativ luksuriøs „multi-opgaveløser“.
Opstrammer og udglatter huden. Pigmentforandrin-
ger reduceres, og huden får en klar og strålende glød. 
Ved daglig brug forbedres hudens spændstighed og 
elasticitet. Den naturlige kollagen- og elastinproduk-
tion får et boost, således at linjer og rynker udviskes. 
”Botox lignende virkning”

Indeholder: Polypeptiders, kollagen fragmenter, melanase, 
rosmarin ekstrakt, siegesbeckia-eksrakt, astragalus-ekstrakt, 
avocadoolie og hyaluronsyre.

30 ml kr. 1.689,-

stiMulskin plus
Sublimt opstrammende og løftende

30 dages 
opstrammende 
og udglattende  

kur

tEstrEsultatEr 
Reducerer synlige linjer og rynker med 58%. 

forbedrer hudens løft med 79%. 
Gennemsnitlig resultat ved brug i 16 uger.
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STIMulSKIN PluS dRy fIR-
MING SMooTHING CReAM  
Til tør hud 

De aktive ingredienser stimu-
lerer cellefornyelsen og virker 
beskyttende i denne avancerede 
luksuriøse anti-age creme. Linjer 
minimeres markant, spændstighe-
den forbedres og hudens naturlige 
kollagenproduktion boostes, 
så ansigtets konturer løftes og 
opstrammes. Huden efterlades 
med en exceptionel strålende og 
ungdommelig glød. Bedst til den 
tørre hud, og til hud som skal have 
lidt ekstra.

Indeholder: Deepsane, sojaekstrakt, 
hvedeproteiner, A-, C- & E-vitamin, trane-
bærkerner, sojabønneolie, hyaluronsyre, 
shea- og mangosmør.

50 ml kr. 1.429,-

STIMulSKIN PluS fIRMING  
SMooTHING CReAM  
Til normal hud  

En avanceret luksuriøs anti-age 
creme med aktive ingredienser, 
som stimulerer cellefornyelsen 
og virker beskyttende. Mini-
merer markant linjer, forbedrer 
spændstighed og booster hudens 
naturlige kollagenproduktion, 
så ansigtets konturer løftes og 
opstrammes. Efterlader huden 
med en exceptionel strålende og 
ungdommelig glød. God til normal 
og kombineret hud.

Indeholder: Deepsane, sojaekstrakt, 
hvedeproteiner, A-, C- & E-vitamin.

50 ml kr. 1.429,-

STIMulSKIN PluS dIvINe 
lIfTING CReAM  
Til alle hudtyper – alt-i-et anti-age 
hudpleje 

Den ypperste opstrammende 
creme. Ultimativ, luksuriøs og 
hudforyngende creme. Ekstraordi-
nær blanding af førende anti-age 
teknologi og udsøgte milde og na-
turlige ingredienser. Opstrammer, 
mindsker linjer og øger hudens 
fugtighed og giver en fantastisk 
glød og udstråling. Lysner mørke 
pigmentpletter.

Indeholder: Sojabønne, koffein, peptider, 
C- og E-vitamin, morbær, boswellia ser-
rata og kamille ekstrakt, phytospingosiner, 
melanase, hyaluronsyre, sheasmør, grøn 
te og algeekstrakt.  

50 ml kr. 1.599,-
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Hudplejens  
Rolls-Royce

tEstrEsultatEr FOr stimulsKiN plus DiviNE liFtiNg CrEam
Hudens fasthed forbedres med 77 % ved brug af Stimulskin Plus divine i 3 måneder.
Testen er lavet på 19 kvinder, der har påført cremen morgen og aften. 



Kan bruges af alle, når som helst og hvor som helst. Bør 
anvendes alle dage året rundt. Stress, røg og UV-stråler fri-
giver de frie radikaler, der bidrager til fremkomsten af rynker 
og fine linjer. Vitalprotection tilfører huden daglig beskyttelse 

mod miljømæssige stressfaktorer, frie radikaler og UV-stråler, 
og forhindrer dermed forringelse og ældning af huden. 

Resultat: En blød, smidig hud, der er upåvirket af ydre 
ødelæggende faktorer, og derved bevarer sit unge 

udseende.

vITAlPRoTeCTIoN AGe-defyING PRoTeCTIve loTIoN SPf 50 
Effektiv beskyttelse af huden om dagen. 

Denne lotion giver et effektivt 3-dobbelt skjold, der beskytter huden 
optimalt i kampen mod miljømæssige aggressorer. Beskytter mod frie 
radikaler og UVA/UVB stråler, der er kendt for at nedbryde og ælde 
huden. Beskytter mod forurening og sol, selv ved langvarigt ophold i 
solen. Beskytter mod for tidlig ældning. En uundværlig faktor i den dag-
lige hudpleje. Skøn duft, ultra let konsistens der sikrer en nem påføring, 
hurtig penetrering og efterlader huden gennemfugtet. 

Indeholder en kraftig aldersbekæmpende beskyttelse med tre aktive nøgleingredienser: 
Edelweiss, VenuceanetM og kukuinødolie. 

Pris 50 ml kr. 479,-

faktor

50

vitalprotection
Aldersbekæmpende beskyttelse 

med faktor – hele året
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MelaperFect
Effektiv reducering af pigmentpletter

MelAPeRfeCT ANTI-dARK SPoTS 
PeRfeCTING TReATMeNT  
Mindsker pigmentforandringer

En innovativt formel der minimerer forekomsten og 
synligheden af mørke pletter. Rig på antioxidanter, 
der styrker hudens naturlige forsvar, og giver en 
mere smuk hud med forbedret hudkvalitet. Huden er 
perfekt, klar, ensartet og strålende hver dag. 
Melaperfect bør anvendes i hele ansigtet to gange 
dagligt: Efter serum og før creme

Indeholder trametes versicolor, ensian, gurkemeje, gentian, 
Scutellaria ekstrakt, salicylsyre, C-vitamin, hvid birk ekstrakt og 
glucosamine

30 ml kr. 599,-

Pigmentforandringer kan ramme os alle uanset alder. 
Pigmentpletter forårsages af mange faktorer, men er altid 
resultatet af en overproduktion, hvor melanocytterne bliver 
hyperaktive og dermed overproducerer pigmentet melanin. 
Melaperfect produkterne mindsker og forbygger pigmentfor-
andringer, så de bliver synligt reduceret.

Resultat: Hudens teint bliver ensartet og pigmentplet-
terne mindskes. 

MelAPeRfeCT ANTI-dARK SPoTS 
CoRReCTING fouNdATIoN  
En foundation der både korrigerer og forebygger  
pigmentforandringer!

Giver en øjeblikkelig og effektiv dækning af pig-
mentforandringer. Er også velegnet, selv om man 
ikke har pigmentforandringer, men ønsker en mere 
ensartet hudtone. Giver en daglig beskyttelse og er 
videnskabeligt testet for korrektion af pigmentforan-
dringer. Fugter samtidig huden og indeholder SPF 15. 
Indeholder ikke parfume.

Indeholder: Selectiv Mela SystemtM, ethylhexylmethoxycin-
namate, titanium dioxid, glycerin, Astrocaryum murumuru seed 
butter, ekstrakt fra grapefrugtskræl, 

30 ml kr. 339,-

tEstrEsultatEr 
Mørke pletter er reduceret 

med 50% efter 8 uger.

tEstrEsultatEr 
efter 8 timer - ingen farveforandring og perfekt 
holdbarhed.
efter 8 uger er pigmentforandringer reduceret 
med 30% kun ved brug af Melaperfect foundation.

Beige Honey
Findes i 3 farver:
Ivory
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RefReSHING CleANSING 
MIlK   
Til normal til kombineret hud

Velduftende, opfriskende, fugtig-
hedsgivende og blødgørende ren-
semælk, som let fjerner makeup 
og urenheder. Huden efterlades 
blød, ren og frisk.

Indeholder: Figentræekstrakt, hydroge-
nated polydecene, banantræ blomster-
ekstrakt.

200 ml kr. 189,-

Dejlige, mildt duftende renseprodukter med DARPHINs egne 
aromatiske essenser, der tilfredsstiller din huds unikke behov, 

samtidig med at de blidt og effektivt fjerner snavs, makeup og 
urenheder. Darphins brede sortiment af renseprodukter tilfreds-

stiller enhver hudtype, hudtilstand, smag og behov.

renseproDukter
Effektive og milde mod huden

AzAHAR CleANSING
MICellAR wATeR
Til sensitiv hud

Rens og toner i en. Alt i et rense-
produkt til ansigt, øjne og læber. Til 
dig, der ønsker en hurtig, enkel og 
effektiv rens. Velegnet til sensitiv 
hud, med tendens til rødme og 
irritation. Fjerner blidt makeup og 
urenheder uden at irritere. Blødgør, 
forfrisker og beroliger huden.

Indeholder: Neroli essentiel olie, naturlig 
bisabolol.

200 ml kr. 189,-
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RefReSHING ToNeR   
Til normal/kombineret hud

Denne velduftende friske, alkohol-
fri toner revitaliserer, fugter og 
toner. Giver en total frisk og ren 
følelse. Skaber den rigtige ph-
balance i huden og neutraliserer 
kalken i vandet. Holder på fugten 
i huden.

Indeholder: Figenekstrakt, Banan-
træblomst-ekstrakt.

200 ml kr. 169,-



INTRAl CleANSING MIlK 
Til sensitiv og reaktiv hud

Ekstra skånsom og delikat 
rensemælk, der effektivt fjerner 
makeup og urenheder. Indeholder 
ingredienser som har en fantastisk 
beroligende effekt på sart hud. 

Indeholder: Calm Complex® (kamille, 
hvidtjørn og polysakkarider) squalene og 
aloe vera.

200 ml kr. 239,-

tonere
Balancerer hudens pH-værdi
Tonerne er det første trin til en veltilpas gennemfugtet hud.
Toner tilfører din hud fugt, giver ro og regulerer hudens 
pH-værdi efter at renseproduktet er vasket af huden med 
vand. Toneren øger desuden hudens evne til at optage de 
efterfølgende virkestoffer fra serum, olie og creme.
 

INTRAl ToNeR    
Til sensitiv hud

En helt ekstrem mild, alkohol-fri 
toner, som forfrisker og beroliger 
sart hud. Hudens ph-balance 
genskabes og kalken fra vandet 
neutraliseres. Dæmper rødme og 
beroliger reaktiv hud.

Indeholder: Calm Complex® (kamille, 
hvidtjørn og polysakkarider og aloe vera).

200 ml kr. 239,-

GeNTle eye MAKe-uP  
ReMoveR
Øjenmakeupfjerner

Beroligende og skånsom mild øjen-
makeupfjerner, der effektivt fjerner 
makeup uden at irritere øjet. Nærer 
og plejer vipperne, og efterlader 
den sarte hud omkring øjnene 
beroliget og forfrisket. Også god 
som kølende øjenkompres.

Indeholder: Rose, kornblomst og stenklø-
verekstrakt og B5-vitamin.

150 ml kr. 199,-
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PuRIfyING foAM Gel  
Til kombineret til fedtet hud

En skånsom, udrensende vand-
baseret og oliefri rensegelé, som 
skummes op med vand. Fjerner 
blidt og effektivt makeup og uren-
heder. Efterlader huden ren og helt 
fri for overskydende talg.

Indeholder: Phlorogine, lakrids, obaku 
og kobber. 

125 ml kr. 159,-

CleANSING MIlKy eMul-
SIoN  
Til tør og sensitiv hud

Den mildeste, cremede vandbase-
rede, sæbefri rense-emulsion, der 
ikke udtørrer den sensitive hud, 
men beroliger og renser skånsomt 
ansigtet for makeup, samtidig 
neutraliseres vandets udtørrende 
effekt. Genopbygger hudens 
balance, blødgør og fugter huden. 
Også idéel til tør hud.

Indeholder: Økologisk jernurt ekstrakt, 
babassuolie, biosakkarider og lakrids-
ekstrakt. 

125 ml kr. 239,-

CleANSING foAM Gel  
Til alle hudtyper

En skøn vandbaseret gelé, der 
renser huden for makeup og uren-
heder uden at udtørre. Respek-
terer og bevarer hudens naturlige 
barriere. En skummende, frisk 
nydelse med blødt skum. Efterla-
der huden ren, blød og frisk.

Indeholder: Ekstrakt fra åkande, berberis 
og mælkeurt samt fedtsyre fra solsikke 
og kokos. Biosakkarider, hyaluronsyre og 
E-vitamin

125 ml kr. 169,-
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Renseprodukterne på dette opslag bruges med vand. Fjerner 
blidt og effektivt snavs, makeup og urenheder. Darphin  

tilgodeser enhver hudtype, hudtilstand, smag og behov.

renseproDukter
MeD vanD
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ARoMATIC CleANSING BAlM  
Til normal til tør hud

Et unikt, teknologisk gennembrud af et renseprodukt. Balmen 
virker som en magnet på urenheder og makeup. Disse ind-
kapsles og vaskes øjeblikkeligt væk. En uhyre effektiv og ultra 
blid balm camoufleret i en lækker honningagtig konsistens 
med en formel rig på fedtsyrer. 

Aromatic Cleansing Balm renser i dybden. Huden næres med 
essentielle olier, så huden bliver blød som silke og perfekt 
ren. Hudens spændstighed forbedres samtidig med, at den 
øjeblikkeligt befries for stramhed og ubehag. Styrker hudens 
naturlige glød.

Indeholder: Essentiel olie fra salvie, ylang ylang, marulaolie og rosentræ. 

40 ml kr. 299,-

Teknologisk
vidunder
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Man blinker i gennemsnit 10.000 gange om dagen, og bruger 
op til 20 muskler, når man gør det. Derfor er øjenområdet et 
særdeles aktivt område, og samtidig med at huden omkring 
øjnene er ekstrem tynd og konstant udsat for ydre påvirknin-

ger, gør dette øjenområdet til et af de mest udsatte. 

DARPHIN tilbyder en komplet serie af meget virkningsfulde 
anti-age øjenprodukter, der er udviklet til at korrigere og 

forebygge linjer og aldring. Produkterne indeholder specielt 
udviklede formler med avanceret teknologi for netop at skabe 

synlige resultater i og omkring det krævende øjenområde.

Øjenpleje
Til den fine hud om øjnene

Step 2. Øjencremer

ANTI-fATIque SMooTHING 
eye CoNTouR fluId
Fugter, modvirker de første linjer 
og opfrisker trætte øjenomgivelser

Formel med 95% ingredienser af 
naturlig oprindelse. Valnød udjæv-
ner synligt linjer, stimulerer den 
naturlige produktion af elastinfibre, 
genopbygger hudens smidighed 
og genoplader cellerne med 
energi. Bevarer hudens elasticitet. 
Koffein virker cellefornyende og 
minimerer synlige tegn på træthed.

Indeholder: Valnøddeekstrakt, koffein, hy-
aluronsyre, aminosyrer, polyquarternium 
og polyphenoler.

15 ml kr. 299,-

uPlIfTING SeRuM eyelIdS 
defINITIoN
Opstrammer og udglatter rynker

Et intensivt dybdevirkende serum 
med tredobbelt aldersbekæm-
pende virkning, der giver en 
øjeblikkelig opstrammende effekt 
og en langsigtet korrektion. 

Aktive ingredienser løfter og 
udglatter linjer og rynker, booster 
den naturlige kollagenproduktion 
og forbedrer hudens elasticitet. 
Huden opstrammes og bliver 
mere fast. Giver et ungdommeligt 
udseende.

Indeholder: Smart Firming SystemtM, 
essentiel olie fra Evighedsblomst og 
ekstrakter af hvede og sød mandel.

15 ml kr. 479,-

dARK CIRCleS RelIef ANd 
de-PuffING eye SeRuM
Modvirker hævede og trætte øjne 

Ultra let, kraftigtvirkende serum 
der lindrer og opfrisker trætte øjne.
Fjerner hævelser og mørke rande 
og giver øjenområdet et roligt og 
veludhvilet udseende.

Indeholder: EyelisstM (peptider og 
glycerin), peptider; passionsblomst, hyal-
uronsyre, rosen- og lakridsekstrakt.

15 ml kr. 379,-

Hvorfor øjenserum?
•	 Har ofte en højere koncen-

tration af aktive ingredien-
ser i forhold til øjencremer

•	 De arbejder dybere og er 
derfor mere kraftfulde end 
øjencreme

•	 Maksimerer effektiviteten af 
din øjencreme
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eye SoRBeT MASK
Wake-up maske der giver et forfri-
skende look

Perfekt til trætte og hævede øjne. 
Kølende og beroligende maske til 
det følsomme øjenområde. Huden 
bliver opfrisket, linjer udglattes og 
du ser straks mere frisk og udhvilet 
ud. Forebygger mangel på fugt. 
Op til 70% forbedret fugtniveau. 
Øjeblikkelig udstråling forbedret 
med 31%. Indeholder 92% na-
turlige ingredienser. Brug den 2-3 
gange om ugen, og lad den sidde 
5-10 minutter. 

Indeholder: Agurk, vandmelon, hyal-
uronsyre og ekstrakt af japansk grøn te 
og lakrids.

15 ml kr. 299,-

STIMulSKIN PluS dIvINe 
eye CReAM
Bruges mod dybe furer, mimiske 
rynker og slap hud

En super effektiv, alt-i-en, silkeag-
tig, blødgørende og højaktiv øjen-
creme, der fremmer den naturlige 
kollagenproduktion. Opstrammer, 
løfter, mindsker synligt linjer og 
mørke øjenomgivelser og modvir-
ker hævelser. Giver et synligt løft, 
så øjenomgivelserne ser strålende 
ud. Revitaliserer, fugter og tilfører 
huden fantastisk udstråling. Et helt 
unikt produkt - der virker!

Indeholder: Leiocarpa, birkeekstrakt, 
unikt udviklet peptide der genopbygger. 
Esktrakt fra Japansk gentian rod, jasmin 
og ylang ylang blomst.

15 ml kr. 799,-

wRINKle CoRReCTIv eye 
CoNTouR CReAM
Bruges mod linjer, rynker og 
mørke rande

Denne silkebløde øjencreme mind-
sker og reducerer fremkomsten 
af linjer og rynker. Genopbygger 
hudens elasticitet og tilfører huden 
udstråling. Beroliger den sarte hud 
og lysner blidt mørke rande.

Indeholder: Peptide, bomuldsolie, kakao- 
og sheasmør, magnolia, hyaluronsyre, 
acetylglucosamine, flobeads, lipolight 
og tidsel. 

15 ml kr. 519,-

Step 3. Øjenmaske

det ultimative 
anti-age  
øjenprodukt
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tEstrEsultatEr FOr stimulsKiN plus DiviNE EyE CrEam
Mørke rande og hævelser er synligt mindre. linjer og rynker er reduceret med 36%.

Huden er løftet med 50% efter 12 uger



NIAoulI 
Udrensende

Aromatisk og rensende 
olie, til  kombineret/
fedtet hud. Lindrer og 
genskaber hudens na-
turlige balance i dybden. 
Essentiel olie, der renser 
og drænerer urenheder, 
så huden bliver frisk, klar 
og beroliget.   

Indeholder: Essentielle olier 
fra niaouli, cypres, lavendel, 
citron, bergamotte, appelsin, 
ylang ylang og rose.

15 ml kr. 429,-

RoSe 
Fugtgivende

Aromatisk olie til hud der 
føles trist og fugtfat-
tig. Ilter og balancerer 
huden i dybden (indefra). 
Huden fugtes, blødgøres 
og beskyttes mod de 
skadelige frie radikaler. 
Fornyer hudens naturlige 
udstråling. Bruges før 
creme om aften.

Indeholder: Essentiel rosenolie 
samt økologiske olier fra man-
del, jojoba, natlys & geranium.

15 ml kr. 339,-

natpleje
aroMatic care

Dybdevirkende cellefornyelse

Cellefornyelsen øges op til 8 gange om natten mellem kl. 2 
og 4 i forhold til midt på dagen. Aromatic Care, bestående 

af essentielle olier,  afgifter og balancerer huden om natten, 
så huden opnår yderligere cellefornyelse og får en flottere 

naturlig glød. Aromatic Cares trænger hurtigt ind i huden og 
efterlader den fløjlsblød, smidig og med en fantastisk glød.

Resultat: En hud i balance med fornyet energi og  
fantastisk udstråling.

CHAMoMIle 
Beroligende

Aromatisk, lindrende olie 
til hud der føles sensitiv 
og har tendens til rødme. 
Beroliger og fugter hud 
der nemt bliver irriteret 
og rød. Huden balance-
res i dybden. Bruges før 
creme. Styrker huden.

Indeholder: Essentielle olier fra 
kamille, lavendel, bergamotte, 
salvie, myrrh og sandeltræ.

15 ml kr. 429,-

TANGeRINe 
Giver glød & udstråling

En fantastisk opfri-
skende, citrusduftende 
aromatisk essens til hud 
der mangler glød og 
er begyndt at ældes. 
Nærer, balancerer huden 
og booster hudens ud-
stråling. Olien blødgør og 
øger fugtniveauet i huden 
indefra.
Huden får fornyet glød.

Indeholder: Essentielle olier 
fra mandarin, grape, citron, 
appelsin & gulerod.

15 ml kr. 449,-

Alle Aromatic Care (bortset fra 8-flower Nectar) er økologisk 
certificeret med det franske eCoCeRT-mærke
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MyRRH 
Nærende 

Nærende og fugtgivende 
aromatisk olie til hud 
der føles dehydreret og 
udtørret. Genskaber 
hudens smidighed og 
naturlige udstråling. 
Huden efterlades fugtet, 
afslappet og med et 
strålende skær.  

Indeholder: Indeholder es-
sentielle olier fra rose, myrrh, 
rosemarin, sandeltræ, muskat 
og nellike.

15 ml kr. 449,-

oRANGe BloSSoM 
 Udjævnende

En økologisk højkon-
centreret blanding af 
essentielle olier, som 
booster og fornyer hu-
dens naturlige udstråling, 
forebygger fremtidig 
pigmentering og virker 
beroligende. Efter ca. en 
måneds brug vil huden 
være klar, udrenset og 
have fornyet glød. 

Indeholder: Essentielle olier 
fra appelsinblomst, tranebær, 
citron, lavendel, gulerod, 
blåbær og kamille

15 ml kr. 449,-

Se flere på næste side ...

jASMINe 
Anti-rynke og opstram-
mende

Lækker cocktail af de 
fineste essentielle olier til 
hud der føles rynket og 
ældet. Udglattende og 
revitaliserende olie, der 
nærer huden, forbedrer 
og booster den modne 
huds spændstighed. Hu-
den efterlades opstram-
met, beroliget og smidig. 
Balancerer huden i 
dybden og indefra.

Indeholder: Essentielle olier 
fra jasmin, ylang ylang, grape, 
iris, vighedsblomst, appelsin, 
rosenpalme og -træ.

15 ml kr. 689,-

8-floweR NeCTAR 
Anti-rynke, opstrammen-
de og tilfører udstråling

8-Flower Nectar 
har skabt en revolu-
tionerende tilgang til 
bekæmpelsen af synlige 
ældningstegn. Til hud 
der synes ældet og 
mangler udstråling. Ny 
teknologi i aromaterapi 
gør det muligt at tilføre 
huden ekstra vital energi, 
lys og harmoni, så al 
dens ungdommelighed 
og naturlige udstråling 
fremhæves. Dyrebar, 
superaktiv, anti-age 
blanding af 8 aromatiske 
blomster, der modvirker 
alderstegn, opstram-
mer, genopbygger og 
giver en smuk udstråling. 
Den blødgør huden og 
genopbygger spænd-
stigheden. 

Indeholder: Ylang Ylang, 
patchouli, neroli, økologisk 
rosenolie, evighedsblomst/
Immortelle, lavendel, Jasmine 
concrete og Iris absolute 

15 ml kr. 1.099,-

Anti-age 
deluxe
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ARoMATIC ReNewING BAlM 
Øger cellefornyelsen

Rig balm med en blanding af aromatiske essen-
tielle olier. Nærer trist og kedelig hud om natten, og 
giver den naturlige udstråling fornyet liv. Reducerer 
øjeblikkeligt den stramme følelse og styrker hudens 
smidighed, blødhed og glatte fornemmelse. Anven-
des om natten, enten 2-3 gange om ugen, eller som 
intensiv kur.

Indeholder: Kamille, rosentræ, appelsinblomst, mandarin, grape-
frugt, lavendel, ylang ylang, rose og palmerose.

15 ml kr. 439,-

PuRIfyING BAlM  
Renser i dybden og heler

Denne aromatiske, udglattende, beroligende og 
rensende natpleje til ansigt og krop, genskaber 
hudens udstråling og mindsker tendensen til udbrud. 
Ujævnheder mindskes. Anvendes om natten, enten 
2-3 gange om ugen, eller som intensiv kur.

Indeholder: Geranium, grapefrugt, rosentræ, salvie, kamille, 
ylang ylang og copaiba-balsam.

15 ml kr. 409,-

Mere aroMatic care



MIld ARoMA PeelING
Peeler den sarte hud

Fjerner blidt urenheder og døde hudceller, så huden 
fremstår friskere og med en sund glød. Huden forbe-
redes og gøres modtagelig overfor effekten af yder-
ligere produkter. Massér blidt uden vand til masken 
fnuller af. Fjern derefter overskydende peeling med 
tilpasset toner på vatrondel. Meget aktiv - men blid.
Bruges 1-3 gange ugentligt.

Indeholder: Sæbeurt, citron, ananas og essentiel sandeltræolie.

50 ml kr. 289.-

exFoliering
Øjeblikkelig smuk hud

AGe-defyING deRMABRASIoN
Peeler, polerer og forfiner alle hudtyper

En helt unik og resultatorienteret peeling der, med 
partikler i forskellige størrelser, giver den mest grun-
dige eksfoliering uden at irritere huden. En 4-aktions 
virkning: Polerer huden, så optimal udstråling opnås. 
Mindsker porerne, udglatter linjer og øger optagel-
sen af efterfølgende produkter. Virker som anti-age 
produkt og minder mest af alt om professionel 
diamantslibning.

Indeholder: Jojoba, silica, perle- og lavapulver, esianekstrakt og 
bisabolol.

50 ml kr. 569.-

Få større udbytte af din hudpleje. Exfolier din hud en til to 
gange om ugen. De slibende og polerende korn fjerner de 
døde hudceller, så huden fremstår med en flot og fornyet 
udstråling og baner vej for de plejende ingredienser i de 
øvrige hudplejeprodukter.

Resultat: En blød og glat hud med flot og klar udstrå-
ling.
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Masker
Højaktiv pleje, når huden 

trænger til et boost

SKIN MAT PuRIfyING ARoMATIC ClAy MASK 
Renser

Renser og absorberer overskydende talg, så huden 
efterlades med et glødende og strålende sundt 
udseende. Bruges efter behov. Virketid 10-15 min. 
Anvendes 2 gange om ugen.

Indeholder: Grønt ler, cypressekstrakt, lavendel og essentiel 
citronolie og aloe vera. 

75 ml kr. 279.-

HydRATING KIwI MASK  
Fugter

Denne opfriskende, lette gelémaske genopretter hu-
dens fugtbalance og giver selv den mest dehydrerede 
hud en skøn glød og en behagelig fornyet følelse. 
Virketid 5-10 min. Anvendes 2 gange om ugen. Man 
kan også lade den sidde natten over.

Indeholder: Imperata cylindrica, japansk blodgræs, sheasmør, 
sandeltræ, granatæble-ekstrakt, E-vitamin, cellules Fraîches® 
(kiwi- og mangoekstrakt).

75 ml kr. 299,-

Masker er prikken over i’et i din hudpleje. De giver fornyet 
energi og booster huden. Maskerne indeholder ofte andre 

og anderledes effektive ingredienser og virkemidler end 
dem, der er i dine normale plejeprodukter. De går mere virk-
somt i dybden og giver et optimeret resultat af den samlede 

hudpleje. Masker bruges altid efter afrensning og peeling 
og bør anvendes 1-2 gange om ugen. Husk at du kan sove 

med crememasker på om natten.

Resultat: Uanset hvilken maske du vælger, vil den give 
et øjeblikkeligt, langvarigt og synligt resultat.
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youTHful RAdIANCe CAMellIA MASK  
Udstråling

En luksuriøs cremet maske, der tilfører huden en ung-
dommelig udstråling og booster den. Giver en øjeblik-
kelig og vedvarende aldersbekæmpende virkning. 
Mindsker linjer og rynker. Giver en fornyet elasticitet. 
Masken der får huden til at genvinde sin ungdom.

Indeholder: Granatæble-ekstrakt, kameliaolie, hydroxyproline, 
oligopeptider og koffein.

75 ml kr. 569,-

TIPS: Optimer effekten af dine masker
1. Fjern de døde hudceller med en af DAR-

PHINs peelinger, herved opnås en bedre 
penetrering af de efterfølgende produkter.

2. Påfør 5 dråber tilpasset Aromatic Care 
under masken, det vil øge optagelsen af 
virkestofferne, og få dem til at penetrere 
dybere.

eye SoRBeT MASK
Øjenmaske der giver et forfriskende look

Perfekt til trætte og hævede øjne. Kølende og bero-
ligende maske til det følsomme øjenområde. Huden 
bliver opfrisket, linjer udglattes og du ser straks mere 
frisk og udhvilet ud. Forebygger mangel på fugt. Op 
til 70% forbedret fugtniveau. Øjeblikkelig udstråling 
forbedret med 31%. Indeholder 92% naturlige ingre-
dienser. Brug den 2-3 gange om ugen, og lad den 
sidde 5-10 minutter. 

Indeholder: Agurk, vandmelon, hyaluronsyre og ekstrakt af 
japansk grøn te og lakrids.

15 ml kr. 299,-
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specialpleje
Behandler specifikke problemer

DARPHIN har udviklet en række nicheprodukter, der tager 
hånd om specifikke hudproplemer, hvad enten det er tørre 

hænder, en bums, hudorme eller manglende udstråling. 
Brug dem som supplement til dit personlige 3D hudpleje-

program.

ARoMATIC HANd CReAM   

Fantastisk håndcreme beriget med 
plante-ekstrakter og vitaminer. 
Absorberes øjeblikkeligt, super let 
konsistens. Den efterlader huden 
blød og smidig og bekæmper 
tidlige alderstegn. Håndcremen er 
yderst styrkende for neglene, samt  
som bonus også en helt fantastisk 
fodcreme. 

Indeholder: Sød mandel og bomulds-
olie, essentiel citronolie, morbær og 
grapefrugtekstrakt, D-Panthenol, C- og 
E-vitamin.

75 ml kr. 269,-

SKIN MAT BleMISH CleA-
RING Gel  
Dybderenser bumser og uren-
heder.

Giver en 3-dobbelt dybderen-
sende virkning på lokale områder 
med bumser. Den unikke, usynlige, 
aromatiske geléformel renser, 
udtørrer og booster afstødningen 
af døde hudceller. Samtidig renses 
huden, og der forebygges mod 
nye udbrud. Den usynlige, hurtig-
tørrende konsistens bruges lokalt 
på udbrud. Kan påføres gentagne 
gange om dagen efter behov. 

Indeholder essentiel olie af: Salvie, gera-
nium, niaouli og lavendel. Salicylsyre.

Pris 15 ml kr. 229,-

SKIN MAT oveRNIGHT Re-
fINING loTIoN  
Renser og reducerer porer

Denne lotion virker direkte på po-
rer og sorte hudorme takket være 
dens astringerende virkning. Den 
befrier porerne for alle urenheder 
samtidig med, at den reducerer 
og gør dem mindre synlige. Over-
produktion af sebum begrænses, 
og huden dybderenses. Anvendes 
om aftenen på T-zonen, og skylles 
af den følgende morgen. Brug den 
om natten over Aromatic Care og 
under Purifying Balm. Anvendes 
2-3 gange om ugen.

Indeholder: Essentiel citron olie, Isolutrol, 
essentiel salvie olie og troldnøddeekstrakt 

Pris 15 ml kr. 229,-
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deNBlAN
Tandpasta

En naturlig tandpasta indeholdende aktive essentielle 
olier og planteekstrakter, der giver smukke hvide tæn-
der og beskytter følsomme tandhalse. DENBLANs 
tandblegende evner skyldes mikroskopiske små 
korn af calcium og frugtekstrakter, der uden at ridse 
emaljen eller skade tandkødet, fjerner misfarvninger 
fra kaffe, te og cigaretter. Stimulerer blodomløbet i 
tandkødet, så parandentose modvirkes. Modvirker 
dannelse af plak, Efterlader din mund frisk. 

Indeholder: Papaya-, ananas- og lichen-ekstrakter, flour, mint-, 
fennikel-, og persilleolier. 

75 ml kr. 125,-

AGe defyING lIP BAlM
Anti-age til dine læber

En forebyggende og yderst plejende læbebalm, der 
nærer og bekæmper ældningstegn. 
Læbebalmen holder læberne optimalt gennemfugtet 
hele dagen. Den reparerer læberne og sikrer, at de 
ikke føles stramme og ubehagelige. Samtidig virker 
den forebyggende på linjer omkring munden.  

Indeholder: Oligopeptider, rosmarin-, argan-, blomme- og solsik-
keolie, kokum- og mangosmør

8 g kr. 349,-

Bedst
i test
i Norsk 

ukeblad

39



PeRfeCTING Body SCRuB 
Peeler og blødgør

90% af produktets ingredienser er af naturlig oprin-
delse og videregiver en dobbelt exfolierende virkning: 
Kerner fra abrikosfrø sikrer en effektiv exfoliering, der 
fjerner døde hudceller og ruhed fra hudens overflade. 
Ekstrakt af ferskenblade hjælper huden med at slippe 
af med de sidste urenheder på overfladen takket 
være en mikro-exfolering. Giver en super glat, ren 
og poleret følelse, så huden igen kan ånde frit og 
genvinde et strålende, blødt udseende. Scrubben er 
en rig, delikat creme med hyaluronsyre og sheasmør, 
der har nærende og fugtgivende egenskaber. Giver 
en nænsom, men yderst effektiv, exfoliering. 

Indeholder: Kerner fra abrikosfrø, ekstrakt af ferskenblade, 
hyaluronsyre og sheasmør. 

200 ml kr. 299,-

SIlKy MoISTuRIzING loTIoN eSSeNTIAl 
Body BeAuTy 
Med delikat abrikosolie. 

Hyaluronsyre giver en øjeblikkelig fugtgivende effekt. 
Ekstrakter af salturt og fransk lavendel genopretter 
alle hudens fugtniveauer. Sidste trin mod en blød 
og fugtet hud efter nænsom exfoliering. Derfor har 
Darphin kombineret ekstrakt af ferskenblade, acetyl 
glucosamine og urea for samtidig at polere huden, 
så den efterlades silkeblød. Fyldt op med fugt bliver 
huden super blød og synligt strålende igen. 

Indeholder: Abrikosolie, hyaluronsyre, acetyl glucosamine, urea, 
ekstrakter af salurt, fransk lavendel og ferskenblade.

200 ml kr. 249,-

kropspleje
Fugtgivende & anti-age

Blødgørende kropspleje

Perfecting Body Scrub og Silky Moisturizing Lotion Essential 
Body Beauty er to perfekt komplementerende og yderst 

effektive produkter. Disse to produkter, er udviklet i henhold 
til Darphins filosofi om at forene naturlige ingredienser med 

avanceret kosmetisk teknologi. De er lige så teknisk  
avancerede som de er nydelsesfulde. 

Resultat: Total gennemfugtet hud der er smidig, fast, 
velduftende og med en virkelig smuk udstråling.
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NouRISHING SATIN oIl
Nærende tørolie til kroppen, der konstant modvirker 
dehydrering. 

Et koncentrat af meget nærende botaniske olier og 
antioxidant æteriske olier nærer huden, og gen-
opretter hudens smidighed og forhindrer tør hud. 
Essentiel olie fra rød ingefær beskytter huden mod 
ydre aggressorer og besidder kraftfulde antioxidative 
egenskaber. Sammensætningen af olier sikrer huden 
et perfekt niveau af essentielle fedtsyrer, så huden 
efterlades næret, blød og lækker. 

Hudens barriere styrkes med 32%, hvilket sikrer, at 
huden nærmest aldrig bliver tør. Oliens duft er toppet 
med noter af jasmin og vanilje, der giver både krop og 
sjæl en følelse af velvære.

Indeholder: Sesamfrøolie, saflorolie, inca inchi, og sød man-
delolie

100 ml kr. 299,-.

Nærende og opstrammende

Når huden på kroppen ældes eller er meget tør, kan den begynde 
at klø, skalle og stramme, og dermed bliver linjer mere tydelige. 
Med bl.a. essentielle olier gør disse nærende kropsprodukter at 
huden igen bliver mættet med fugt, blød, smidig velduftene og 
ikke mindst tydeligt opstrammet.

Resultat: Silkeblød hud der er gennemnæret, tydeligt op-
strammet og dejlig velduftende.

Nærende kropspleje
NouRISHING ANd fIRMING velveT CReAM
Patenteret, silkeblød, luksuriøs, nærende og opstram-
mende kropscreme. 

Nyskabende højteknologisk vidunder beskyt-
ter hudens nydannede fibre, bevarer kollagen- og 
elastinstrukturen i sin optimale form, samt skaber en 
komprimerende effekt, der sikrer en synligt fyldigere 
og strammere hud.  Cremen smelter på huden og 
dufter himmelsk af hvide blomster. Indeholder bl.a. 
økologisk sheasmør og sød mandel. Et unikt anti-age 
produkt.

Tredobbelt opstrammende virkning: 
1. Gør dermis mere fyldig ved at øge produktionen  
 af støtte-fibrene samt løfte huden med +34% 
2. Opstrammer hudens overflade
3. Beskytter mod nedbrydning af hudens fibre 

Indeholder: Sød mandelfrøekstrakt, sojaprotein, depeptide-5, 
bukkeblad, ceramider, sheasmør og ylang ylang essentielolie.

200 ml kr. 399,-.
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hvorFor
en professionel behandling?
Hvad kan den gøre for dig!
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Hvad bør du vide!

Kender du din hudtype? Det er vigtigt, at du kender din hudtype. 8 ud af 10 
tror de kender deres hudtype, men gør det ikke. 
En professionel behandler guider dig, så du som 
minimum kender din hudtype og dens behov.

Kan eller skal jeg bruge de samme produkter 
året rundt?

Din hudtilstand ændrer sig hele tiden. En hudtil-
stand kan f.eks. være dehydrering, fedtet, rødme 
eller pigmentforandringer. Der er stor forskel på den 
pleje huden har brug for om vinteren i forhold til 
den pleje, der er nødvendig om sommeren. 

Hvorfor gå til en Darphin specialist? Når du besøger en professionel behandler min. 4 x 
årligt, sikrer du, at dine plejeprodukter hele tiden er 
100% tilpasset din hudtilstand. 
Darphin har udviklet produkter forbeholdt klinikker, 
der har et højere indhold af aktive ingredienser, og 
du får derfor hurtigere resultater med en profes-
sionel behandling. 

Alle Darphin’s behandlinger starter med en komplet 
og dybdegående hudanalyse. Darphin har udviklet 
massageteknikker, der løfter og opstrammer 
musklerne og bindevævet i huden, så du opnår 
ekstra synlige resultater med det samme. Din 
hud afspejler, hvordan du har det, og derfor er en 
Darphin behandling skræddersyet, således at du i 
samme behandling oplever komplet afstressende 
velvære og synlige resultater. 

Hvordan får jeg mere ud af mine hjemmepleje-
produkter?

Kombinationen af en professionel behandling og 
gode og tilpassede hjemmeplejeprodukter sikrer 
dig et optimalt og vedvarende synligt resultat. 

Hvad kan jeg forvente af en behandling?



PRoFESSIoNEllE
RENSEPRoDuKTER og PlEjE

PURIFYING 
FOAM GEL

CLEANSING 
FOAM GEL WITH 
WATERLILY

CLEANSING MILKY 
EMULSION WITH 
VERBENA

AROMATIC 
CLEANSING BALM 
WITH ROSEWOOD

INTRAL 
CLEANSING 
MILK

REFRESHING 
CLEANSING 
MILK

AZAHAR 
CLEANSING
MICELLAR 
WATER

INTRAL 
TONER

REFRESHING 
TONER

SKIN MAT
BLEMISH
CLEARING GEL

SKIN MAT
OVERNIGHT
REFINING LOTION

MILD AROMA 
PEELING

SKIN MAT
PURIFYING
AROMATIC CLAY
MASK

HYDRATING 
KIWI MASK

YOUTHFUL 
RADIANCE 
CAMELLIA MASK

AGE-DEFYING 
DERMABRASION

ANSIgTSPlEjE TIl oM DAgEN

Kombineret hud

HYDRASKIN 
FugTER

Normal hud

FIBRogÈNE 
FugTER & NæRER

Tør hud

VITAlSKIN 
BEgYNDENDE ANTI-AgE

PRÉDERMINE 
oPSTRAMMER og  
RYNKEREDuCERER

STIMulSKIN PluS 
uDglATTER, oPSTRAMMER, STYRKER 
og gIVER glØD

INTENSIVE SKIN-HYDRATING 
SERUM

LINE RESPONSE 
NOURISHING SERUM

BALANCING SERUM

ANTI-FATIGUE  
DYNAMIZING SERUM

FIRMING WRINKLE 
REPAIR SERUM

REJUVENATING
LIFTING SERUM

 LIFT RENEWAL
 SERIES

INTRAl 
BlØDgØR & 
BERolIgER

Sensitiv hud

REDNESS RELIEF 
SOOTHING SERUM

SKIN MAT 
RENSER og MATTERER

SERUM 
løser specifikke problemer

MASKER

ANTI-AgINg EKSPERTER

EXFolIERINg

Rynker og begyndende slap hud

Rynker, trist og slap hud

Manglende udstråling

proDukt line-up

HUDBEkyMRINGER

30 dages kurbehandling

IDEAl RESouRCE 
ANTI-AgE, glØD og ENSARTER

linjer, trist hud og uens hudtekstur

WRINKLE MINIMIZER 
PERFECTING SERUM
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ANTI-AgINg EKSPERTER

MATIFYING LOTION

SOOTHING CREAM
 

REDNESS RELIEF 
RECOVERY CREAM
 

REDNESS RELIEF 
RECOVERY BALM

HYDRASKIN ESSENTIAL 
 

HYDRASKIN LIGHT
 

HYDRASKIN RICH

REPLUMPING  
ENERGIC EMULSION

LINE RESPONSE 
NOURISHING CREAM

DENSIFYING ANTI-WRINKLE 
FLUID 
 

DENSIFYING ANTI-WRINKLE 
CREAM
 

DENSIFYING ANTI-WRINKLE 
CREAM DRY SKIN

FIRMING SMOOTHING 
CREAM
 

FIRMING SMOOTHING 
CREAM DRY SKIN
 

DIVINE LIFTING CREAM

CREME & FlUID 
Fugter og beskytter huden

AROMATIC 
RENEWING BALM

AROMATIC 
PURIFYING BALM

ØjENPlEjE

GENTLE EYE MAKE-UP 
REMOVER

DARK CIRCLE RELIEF 
AND DE-PUFFING 
EYE SERUM

UPLIFTING SERUM 
EYELIDS DEFINITION

WRINKLE 
CORRECTIVE EYE 
CONTOUR CREAM

STIMULSKIN PLUS 
DIVINE EYE CREAM

EYE SORBET MASK

ANTI-FATIGUE 
SMOOTHING 
EYE GEL

BEGYNDENDE LINJER

LINJER OG RYNKER

RYNKER OG SLAP HUD

ØjENCREMER

EKSTRA PlEjE 

ARoMATIC CARE
Afgifter og balancerer huden om natten

ARoMATIC BAlM
Periodevis natpleje

BESKYTTElSE

HyPeRPIGMeNTeRING

MELAPERFECT ANTI-DARK SPOTS 
PERFECTING TREATMENT
 

MELAPERFECT ANTI-DARK SPOTS 
CORRECTING FOUNDATION

AROMATIC 
HAND CREAM

AGE-DEFYING 
LIP BALM

VITALPROTECTION AGE-DEFYING 
PROTECTIVE LOTION SPF 50

ANTI-AGING/uv

HæNdeR & læBeR

MYRRH 
Nærer

CHAMOMILE 
Beroliger

TANGERINE
Energigivende

JASMINE
Anti-rynke &  
opstrammende

ROSE
Fugter

ORANGE BLOSSOM
Lysner

NIAOULI 
Renser

8-FLOWER NECTAR
Total anti-age

... FoRTSAT

MICRO-REFINING
SMOOTHING FLUID
 

SMOOTHING RETExTURIZING 
RADIANCE CREAM
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Dit personlige 

3 vigtige spørgsmål til din hud!
Hvordan føles din hud? Hvordan ønsker du, 

din hud skal se ud?

ReNSePRoduKT

ToNeR

SeRuM

ARoMATIC CARe

CReMe/fluId
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Dybdevirkende aromatic 
care som booster cellefor-
nyelse og genopbygger i 
dybden.

Hvad bekymrer dig mest 
ved din hud?

Reparer med serum.  
Intensiv booster som løser 
her og nu problemer.

Optimal beskyttelse og 
pleje med creme så huden 
styrkes og genvinder glød 
og vitalitet.

1 2 3



ØjeNSeRuM

ØjeNCReMe

PeelING

MASKe

SPeCIAlPleje

KRoPSPleje

huDplejeprograM
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kontakt din Darphin-forhandler for råd og vejledning
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More that skincare, an Art.
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Distributør: Insight Cosmetics Group A/S. E-mail: info@icgroup.dk - www.darphin.dk - www.icgroup.dk


