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HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

Huden er ikke bare kroppens største organ. Den er også
kroppens største sladrehank. Huden kan afsløre detaljer
om alt fra vores kostvaner, søvnvaner og fordøjelse
til hormonbalancen, arvelige gener, sygdomme og
medicinforbrug.
DMSK universet består af skønhedsprodukter, designet til at
løse specifikke hudproblemer, optimere hudens sundhed
og give øget velvære. Vi fusionerer aktive kosmeceutiske
ingredienser og moderne videnskab for at skabe produkter,
der skaber en synlig og mærkbar forskel på huden.
DMSK er mere end blot ydre pleje af din hud – i vores
hudkærlige univers finder du også unikt sammensatte teer,
der bidrager til at nære kroppen og huden indefra, samt
hudtypetilpassede kostråd, der guider dig i at tackle roden
til dine hudproblemer, ved at pleje huden indefra.
DMSK er med andre ord skabt til dig, der ønsker at gøre
noget ekstra godt for din hud og er villig til at investere i
langsigtede og holdbare resultater – uden at sætte ild til
dankortet.

Hudkærlige hilsener,

Karina Hjorth
STIF TE R AF D M S K I N CA R E

100% DANSK UDVIKLING & PRODUKTION

STØT MED 1 KR.
HVER GANG DU KØBER
ET DMSK PRODUKT
Hver gang du køber et DMSK produkt støtter du
organisationen SafePads School Girls med 1 kr.
SafePads School Girls er en non-profit organisation,
dannet i 2019, med en mission om at udbrede viden om
menstruation og hygiejne, samt at mindske den skyld og
skam, der normalt forbindes med menstruationen, og
afholder pigerne fra at komme i skole.
SafePads School Girls støtter skolepiger i Nigeria med
hygiejnebind, og giver dem dermed mulighed for at
komme i skole - også under menstruationen.
Uddannelse giver pigerne muligheden for at klare sig selv
senere i livet, uafhængigt af deres mænd, og samtidig
føle mindre skam over at have menstruation.
SafePads School Girls underviser ligeledes nigerianske
kvinder i at sy genanvendelige hygiejnebind af
antibakterielt stof. Udover at være mere miljøvenligt
og mindske risikoen for infektioner, skaber det også
beskæftigelse til kvinderne, der hermed bedre kan
forsørge sig selv.

Ifølge UNESCO er 131 millioner piger på verdensplan ude af skole. Her spiller menstruationen en stor
rolle, da mange piger - særligt i Afrikanske lande - simpelthen ikke har adgang til sanitetsprodukter.
og samtidig føler skyld og skam over deres menstruation. Derudover mangler mange af disse piger
den viden om hygiejnepraksis, der skal sikre at pigerne ikke får infektioner under menstruationen.

RENS
2I1 RENS
Mild og duftfri ansigtsrens, der fjerner
både snavs og makeup. Indeholder ikke
sulfater.

KONSISTENS: Flydende.
IDEEL TIL: Sensitiv Hud, Tør Hud, Fedtet
Hud, Akne & Normal Hud.
SKIN FEEL: Ren, blød & beroliget.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
INDHOLD: 100 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Propylene Glycol,
Panthenol, Allantoin, Urtelakrids, Urea,
Niacinamid, Røllike, Kamille, Fennikel, Humle
& Citronmelisse.

SÆBERENS
Mild cremesæbe med fugtgivende
egenskaber, der fjerner både makeup og
snavs.
KONSISTENS: Flydende cremesæbe.
IDEEL TIL: Fedtet Hud, Akne & Normal
Hud.
SKIN FEEL: Ren, blød & beroliget.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
INDHOLD: 100 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: AHA/
Frugtsyre & Hydrolyseret Kollagen.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

TONER / PEELING
AKNE RENS
Mild ansigtsrens til uren, fedtet eller
kombineret hud.
KONSISTENS: Flydende cremesæbe.
IDEEL TIL: Akne, Fedtet & Kombineret Hud.
SKIN FEEL: Frisk, ren og beroliget.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
STØRRELSE: 100 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Aloe Vera, Sodium
PCA, Glycerin, Hampefrøolie, Sheasmør,
Honning, Lecithin & Peptider.

URTE TONER
Mild, beroligende og fugtmættende skin
toner uden alkohol.
KONSISTENS: Flydende.
IDEEL TIL: Alle Hudtyper.
SKIN FEEL: Frisk, klar & beroliget.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
INDHOLD: 100 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Aloe Vera,
Panthenol, Propylene Glycol, Glycerin,
Niacinamid, Allantoin, Urtelakrids, Urea,
Butylene Glycol, Røllike, Kamille, Fennikel,
Humle & Citronmelisse.
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SERUM
MULTI SERUM
Serum spray med antioxidante,
fugtmættende og udglattende egenkaber.
KONSISTENS: Flydende.
IDEEL TIL: Alle Hudtyper.
SKIN FEEL: Frisk & hydreret.
DUFT: Mild citrus.
INDHOLD: 30 ml.

AKTIVE INGREDIENSER: Glycerin,
Propylene Glycol, Aloe Vera, Niacinamid,
Panthenol, Havtorn, Allantoin, Urtelakrids,
Urea, Silkeprotein & Tripeptid.

HA ØJENSERUM
Øjenserum med hyaluronsyre, der binder
fugt til huden (op til 1.000 gange sin egen
vægt) og mindsker synligheden af fine
linjer.
KONSISTENS: Gel, Let.
IDEEL TIL: Fine Linjer, Tør Hud, Sensitiv
Hud & Normal Hud.
SKIN FEEL: Hydreret, glat & smidig.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
INDHOLD: 20 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Hyaluronsyre.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

SERUM
C + A V I TA M I N S E R U M
Multifunktionel ansigtsserum med
antioxidant effekt fra C-vitamin og
cellekommunikerende A-vitamin, der
fremmer kollagenproduktionen og har
positiv effekt mod akne.
KONSISTENS: Gel, Let.
IDEEL TIL: Fine Linjer, Akne,
Pigmentpletter, Tør Hud & Normal Hud.
SKIN FEEL: Hydreret, smidig & blød.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
INDHOLD: 20 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Glycerin, Japansk
Kaprofolie, Hyaluronsyre, C-vitamin, Linolsyre,
E-vitamin & A-vitamin.

ANSIGTSOLIE
Rig på beskyttende antioxidanter og
omega-6, -7 og -9 fedtsyrer fra udvalgte
planter, samt antioxidant E-vitamin,
C-vitamin og Beta-Karoten.
KONSISTENS: Olie.
IDEEL TIL: Tør Hud & Normal Hud.
SKIN FEEL: Blød & Elastisk.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
INDHOLD: 20 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Tidselolie,
Olivenolie, Hybenkerneolie, Macadamiaolie,
E-vitamin, Solsikkeolie, Morgenfrue, Vild
Gulerod, C-vitamin, Beta-Karoten.
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CREME
DAGCREME
Nærende dagcreme med SPF 10
samt antioxidante, blødgørende og
fugtmættende egenskaber.
KONSISTENS: Creme, Rig.
IDEEL TIL: Normal Hud, Fine Linjer & Tør Hud.
SKIN FEEL: Hydreret, smidig & blød.
DUFT: Mild citrus.
INDHOLD: 45 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Macadamiaolie,
Glycerin, Olus Olie, Sheasmør, Tidselolie,
Mandelolie, Alang-Alang, UVA+UVB solfilter,
Morgenfrue, Brødhvedeolie, Kamille,
Hydrolyseret Kollagen, C-vitamin, Panthenol,
Niacinamid, Linolsyre & E-vitamin.

N ATC R E M E + A N T I R Ø D M E
Intenst fugtgivende ansigtscreme med
blødgørende, beroligende, antioxidante,
udglattende og rødme-dulmende
egenskaber.
KONSISTENS: Creme, Rig.
IDEEL TIL: Normal Hud, Fine Linjer & Tør Hud.
SKIN FEEL: Hydreret, blød & elastisk.
DUFT: Mild citrus.
INDHOLD: 45 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Glycerin,
Sheasmør, Brødhvede, Solsikkeolie, Butylene
Glycol, Hydrolyseret Kollagen, Ginkgo
Biloba, Mimose, Panthenol, Propylene
Glycol, Urea, Niacinamid, Røllike, Kamille,
Fennikel, Humle, Citronmelisse, Vild Gulerod,
C-vitamin, Beta-Karoten & E-vitamin.
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CREME
STRAM OP CREME
Regenerende ansigtscreme med swertiaekstrakt og stamceller, der stimulerer
produktionen af KGF (Keratinocyte Growth
Factors).
KONSISTENS: Creme, Rig.
IDEEL TIL: Fine Linjer, Tør Hud & Normal
Hud.
SKIN FEEL: Glat, hydreret, blød & elastisk.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
INDHOLD: 45 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Aloe Vera,
Hybenkerneolie, Glycerin, Jojobaolie, Tidselolie,
Sesamolie, Solsikkeolie, Macadamiaolie,
Hyaluronsyre, Rødvinsekstrakt, C-vitamin, Vild
Gulerod, Tripeptid, Beta-Karoten, Lecithin &
Swertiaekstrakt.

AKNE CREME
Talgregulerende ansigtscreme til fedtet
hud og akne, med cellekommunikerende
A-vitamin samt beroligende agurkeekstrakt.
KONSISTENS: Creme, Medium Rig.
IDEEL TIL: Akne & Fedtet Hud.
SKIN FEEL: Hydreret & Blød.
DUFT: Milde urter.
INDHOLD: 50 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Glycerin,
Arganolie, Aloe Vera, Sesamolie,
Agurkeekstrakt, Mandelolie, Rødalge,
Panthenol, Propylene Glycol, Beta-Sitosterol,
Savpalme, Allantoin, Glycyrrhetinic Acid
(urtelakridsekstrakt), Urea, Røllike, Kamille,
Fennikel, Humle, Citronmelisse, E-vitamin,
A-vitamin & AHA.
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LERMASKER
DETOX
Beskyttende antioxidante egenskaber
fra kamille, morgenfrue, avocadoolie og
ekstrakt, samt olie fra vild gulerod.

KONSISTENS: Ler, Fin.
IDEEL TIL: Fine linjer, Tør Hud & Normal
Hud.
SKIN FEEL: Klar, glat & ren.
DUFT: Mild citrus, Mineralsk.
INDHOLD: 30 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Kaolin, Aloe Vera,
Glycerin, Solsikkeolie, Avocadoolie, Sesamolie,
Morgenfrue, Alang-Alang, E-vitamin, Kamille,
Vild Gulerod, C-vitamin, Beta-Karoten & AHA.

STRAM OP
Fugtbevarende glycerin, beskyttende
antioxidanter samt niacinamid (b3vitamin), der forbedrer hudens smidighed.
KONSISTENS: Ler, Fin.
IDEEL TIL: Fine Linjer & Pigmentpletter.
SKIN FEEL: Klar, glat & ren.
DUFT: Mild citrus, Mineralsk.
INDHOLD: 30 ml.

AKTIVE INGREDIENSER: Kaolin,
Glycerin, Avocadoolie, Passionsfrugt,
Panthenol, Niacinamid, Tamarind &
E-vitamin.
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LERMASKER
AKNE/FEDTET HUD
Rensende og fedtabsorberende
med fugtbevarende, antioxidante og
beroligende egenskaber.
KONSISTENS: Ler, Fin.
IDEEL TIL: Sensitiv.
SKIN FEEL: Klar, glat & ren.
DUFT: Mild citrus, Mineralsk.
INDHOLD: 30 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Kaolin, Glycerin,
Avocadoolie, Passionsfrugt, Panthenol,
Niacinamid, Tamarind & E-vitamin.

SENSITIV HUD
Beroligende egenskaber fra avocadoolie,
passionsfrugt og panthenol (b5-vitamin)
samt niacinamid (b3-vitamin).
KONSISTENS: Ler, Fin.
IDEEL TIL: Sensitiv.
SKIN FEEL: Klar, glat & ren.
DUFT: Mild citrus, Mineralsk.
INDHOLD: 30 ml.

AKTIVE INGREDIENSER: Kaolin, Glycerin,
Avocadoolie, Passionsfrugt, E-vitamin, Alger,
Solsikkeolie, Panthenol, Propylene Glycol &
Niacinamid.
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FACE SCRUB / PEELING
SART SCRUB
Mild, blødgørende peeling til ansigt og
krop med beroligende og fugtmættende
egenskaber.
KONSISTENS: Cremet, Medium-Kornet.
IDEEL TIL: Sart Hud & Normal Hud.
SKIN FEEL: Klar, Ren & Blød.
DUFT: Uden parfume & essentielle olier.
INDHOLD: 120 ml.

AKTIVE INGREDIENSER: Algesalt,
Glycerin, Macadamiaolie, Rødalge, Sesam,
Avocadoolie, Mangosmør, Mandelmel,
E-vitamin.

AHA MASKE
Ansigtspeeling med frugtsyre fra grape
og appelsin, der fjerner døde hudceller
og trænger dybt ned i huden, hvor den
stimulerer dannelsen af nye hudceller.
KONSISTENS: Gel, Let.
IDEEL TIL: Alle Hudtyper.
SKIN FEEL: Klar, ren, glat & blød.
DUFT: Frisk citrus.
INDHOLD: 60 ml.

AKTIVE INGREDIENSER: Castorolie,
Glycerin, Appelsin, Grapefrugt, Hydrolyseret
Kollagen, Morgenfrue, Panthenol, Allantoin,
Lakridsrodsekstrakt, AHA (frugtsyre), Linolsyre
& E-vitamin.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

45%
genbrug
Glas fremstilles af 3 naturlige komponenter: sand, soda
og kalk. Vores brune glasemaballage består af 45%
genanvendt glas, samt Calumite, der gør det muligt at
omsmelte glasset ved en lavere temperatur. Det sparer
både energi og mindsker det samlede C02-aftryk.

100%
genanvendelig
Glas har en genanvendelighedscyklus på 100%, da det
hverken mister sin styrke eller kvalitet ved genanvendelse.
Gammelt glas bliver altså til nyt glas - helt uden spild.
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BODY SCRUB
SUKKER SCRUB
Fugtgivende og nærende sukkerscrub
til kroppen med blødgørende og
fugtgivende sukkerkorn og sesamolie,
antioxidant E-vitamin, antibakteriel
rosmarin, samt en forfriskende duft af
appelsin.
KONSISTENS: Mellemfin
IDEEL TIL: Tør hud
SKIN FEEL: Blød & hydreret
DUFT: Mild citrus
INDHOLD: 120 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Sukker, Sesamolie,
Appelsin, E-vitamin & Romarinekstrakt.

ALGESALT SCRUB
Mineralrig algesalt scrub til krop og
fødder med forfriskende eucalyptus,
smidiggørende E-vitamin, samt
fugtbevarende og blødgørende sesam- og
castorolie.

KONSISTENS: Grovkornet
IDEEL TIL: Hård & skællende hud
SKIN FEEL: Blød & frisk
DUFT: Eucalyptus
INDHOLD: 120 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Algesalt,
Sesamolie, Castorolie & Eucalyptusolie.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

HÅNDCREME
PEEL’N HEAL
Peel’n Heal er en intenst nærende
håndcreme med let-eksfolierende kerner
af jojobaolie, der opløses og smelter ind
i huden ved brug. Cremen giver fugter
hænderne og mindsker irritation fra tør
hud og ru neglebånd.
KONSISTENS: Creme, Medium-Rig.
IDEEL TIL: Tør hud.
SKIN FEEL: Hydreret & blød.
DUFT: Milde urter.
STØRRELSE: 75 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Aloe Vera,
Jojobaolie, Solsikkeolie, Glycerin,
Macadamiaolie, Sheasmør, Tidselolie,
Propanediol, E-vitamin, Honningekstrakt,
Vild Gulerodsekstrakt, Vild Gulerodsolie,
C-vitamin & Beta-Karoten.

HÅNDCREME
Håndcreme med beroligende aloe vera og
rosmarinekstrakt, fugtgivende glycerin og
blødgørende egenskaber fra solsikkeolie,
macadamiaolie, sheasmør, sesamolie og
vild gulerodsekstrakt.
KONSISTENS: Creme, Medium-Rig.
IDEEL TIL: Tør hud.
SKIN FEEL: Hydreret & blød.
DUFT: Mild vanilje.
STØRRELSE: 250 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Aloe Vera,
Solsikkeolie, Glycerin, Macadamiaolie,
Sheasmør, Sesamolie, Vild Gulerodsekstrakt
& Rosmainekstrakt.
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LOTION / OLIE
CELLULITE LOTION
Specialudviklet til at mindske synligheden
af appelsinhud med antioxidante,
udjævnende og opstrammende
egenskaber fra E-vitamin, alger, koffein,
guarana, samt macadamianøddeolie,
sheasmør og solsikkeolie, der virker
fugtmættende, fugtbevarende og
blødgørende.
KONSISTENS: Lotion, let
IDEEL TIL: Cellulite
SKIN FEEL: Blød, hydreret & frisk
DUFT: Mild citrus
INDHOLD: 250 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Sheasmør,
Macadamiaolie, Tidselolie, Solsikkeolie,
Koffein, Carnitine, Guarana, E-vitamin, Alger
& Cysteinsyre.

PA S S I O N S O L I E
Nærende, beskyttende og
hurtigtindtrængende olie til kroppen med
antioxidant-rig passionsblomstolie, der
beskytter cellerne i huden mod skader
fra frie radikaler, sesamolie, der er rig
på blødgørende og barrierebeskyttende
linolsyre (omega-6), samt rosmarinolie, der
har en beroligende og beskyttende effekt.
KONSISTENS: Olie
IDEEL TIL: Tør hud
SKIN FEEL: Hydreret & blød
DUFT: Urter / Rosmarin
INDHOLD: 100 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Sesamolie,
Passionsblomst & Rosmarinolie.
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FODPLEJE
FOD BALM
Blødgørende, kølende og deodoriserende
fod balm med urter, fugtgivende glycerin
og kollagen og mildt eksfolierende AHA
(mælkesyre). Velegnet til tørre, svedige
eller trætte fødder.
KONSISTENS: Creme, let
IDEEL TIL: Hård hud & svedige fødder
SKIN FEEL: Blød & frisk
DUFT: Menthol
INDHOLD: 100 ml.

AKTIVE INGREDIENSER: Olus Olie,
Hvedeprotein, Glycerin, Menthol, E-vitamin,
Urea, Hydrolyseret Kollagen, Røllike, Kamille,
Fennikel, Humle, Citronmelisse, AHA
(mælkesyre) & Propylene Glycol.

LAKRIDS
Fugtgivende og beroligende fodbadesalt
med urtelakridsekstrakt, der bidrager
med antiinflammatoriske, antioxidante og
beroligende egenskaber.
KONSISTENS: Granulat
IDEEL TIL: Trætte fødder
SKIN FEEL: Blød & frisk
DUFT: Urtelakrids
INDHOLD: 150 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Propylene
Glycol, Panthenol, Urea, Urtelakridsekstrakt,
Allantoin, Aloe Vera & Appelsinolie.
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FODPLEJE
URTER
Blødgørende og fugtgivende fodbadesalt
med kamille, humle, citronmelisse, røllike,
fennikel og glycerin.
KONSISTENS: Granulat
IDEEL TIL: Kolde fødder
SKIN FEEL: Blød & varm
DUFT: Urter
INDHOLD: 150 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Glycerin, Butylene
Glycol, Kamille, Humle, Citronmelisse, Røllike,
Fennikel & Rosmarin.

APPELSIN
Blødgørende og fugtbevarende
fodbadesalt med hybenkerneolie,
fugtmættende glycerin, hvidtjørnekstrakt
og appelsinolie.
KONSISTENS: Granulat
IDEEL TIL: Hård & sprækket hud
SKIN FEEL: Blød & beroliget
DUFT: Urter & Appelsin
INDHOLD: 150 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Hybenkerneolie,
Glycerin, Hvidtjørnekstrakt & Appelsinolie.
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FODPLEJE
ALGER
Fodbadesalt med fugtgivende og
beroligende egenskaber fra algesalt og
sukkerstoffet propylene glycol, samt
forfriskende menthol og citrusekstrakter.
KONSISTENS: Granulat
IDEEL TIL: Hård hud
SKIN FEEL: Blød & beroliget
DUFT: Menthol
INDHOLD: 150 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Algesalt, Menthol,
Propylene Glycol & Citrusekstrakter.

L AV E N D E L
Fugtgivende og beroligende fodbadesalt
med afstressende og beroligende duft af
lavendel.
KONSISTENS: Granulat
IDEEL TIL: Stressede fødder
SKIN FEEL: Blød & frisk
DUFT: Lavendel
INDHOLD: 150 ml.
AKTIVE INGREDIENSER: Propylene
Glycol, Panthenol, Urea, Urtelakridsekstrakt,
Allantoin, Aloe Vera & Lavendel.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER
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INNER BEAUTY

SKØN TE
Økologisk, frisk og sødmefuld te med ingefær, gojibær, gurkemeje, æble, hyldeblomst,
granatæble og rosenblade, som bidrager med antioxidante egenskaber, der beskytter
celler og væv mod oxidativ stress.
INGREDIENSER: Grøn Te China Sencha*,
Grøn Mynte*, Ingefær*, Gojibær *, Naturlig
Aroma, Gurkemeje*, Æblestykker*,
Hyldeblomst*, Hel Pebermynte*,
Granatæble*, Rosenblade*. * = Certificeret
økologisk

2 dl

90˚C

1-2 tsk

INDHOLD: Glas: 45g. / Refill: 50g.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

3-5 min

INNER BEAUTY

GRO HÅR TE
Økologisk te med padderok og brændenælde, der i mange år har været anvendt for deres
positive effekt på hårets sundhed. Her blandet med birkeblade, hyben, anis, fennikel, verbena
og lakridsrod. Kan nydes som varm te, eller afkøles og anvendes som kur direkte i håret.
INGREDIENSER: Padderok*, birkeblade*,
brændenælde*, hyben*, anis*, fennikel*,
verbena*, lakridsrod*. *Certificeret
økologisk. Kan indeholde spor af nødder,
svovldioxid og sulfitter (> 10 mg), soja, og
mælkeprodukter (laktose).

INDHOLD: Glas: 30g. / Refill: 30g.

100% DANSK UDVIKLING & PRODUKTION

V E L VÆ R E

M ATC H A T E
Antioxidantrig matcha pulver, der der beskytter mod celleskader forårsaget af frie
radikaler, bidrager til at give mere energi, et skærpet fokus og understøtter stofskifte
og fedtforbrænding.
INGREDIENSER: Matcha / Grøn Te.

2 dl v and/mælk

90˚C

¼ / ½ tsk

INDHOLD: Glas: 30g. / Refill: 30g.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

Pisk & N yd

V E L VÆ R E

ENERGI TE
Det naturlige indhold af koffein fra sort te, mate, grøn te og guarana bidrager til at give
mere energi, mens antioxidanter fra sort te, grøn te, mate, enebær, solsikkeblade og
gurana, bidrager til at beskytte celler og væv mod oxidativ stress.

INGREDIENSER: Sort Te, Mate, Grøn Te,
Enebær, Fennikel, Ribs, Kvæde, Citrongræs,
Aromaer, Solsikkeblade & Guarana.
2 dl

90˚C

1 tsk

INDHOLD: Glas: 30g. / Refill: 63g.
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4-6 m in

V E L VÆ R E

MORGEN TE
Økologisk, aromatisk og afbalanceret morgente af klassiske teblade, brændenælde og
forfriskende citrongræs.

INGREDIENSER: Maté, grøn sencha
te, citongræs, citronolie, brændenælde,
nanamynte, pu erh te, japansk brancha te &
honeybush.
2 dl

80˚C

1 tsk

INDHOLD: Glas: 45g. / Refill: 45g.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

4 min

V E L VÆ R E

SNOOZE TE
Økologisk, harmonisk og koffeinfri mix med brændenælde, kamille, sencha, kokos,
baldrian og johannesurt. Nydes før sengetid.

INGREDIENSER: Brændenælde*
(49%), Citronmelisse*, Kamille* (9%),
Moringablade*, Grøn Mynte*, Grøn Te
China Bancha*, Naturlig Aroma, Kokos*,
Ringblomst*, Baldrian* (3%), Hvedegræs
*, Katost*, Johannesurt*. * = Certificeret
økologisk

2 dl

80˚C

1 tsk

INDHOLD: Glas: 28g. / Refill: 28g.

100% DANSK UDVIKLING & PRODUKTION

3-4 m in

V E L VÆ R E

HAMPE TE
Skøn, økologisk te med hampeblade fra Møllerup Gods i kombination med aromatisk
mate te, sødmefuld hyldeblomst, skarp lakridsrod, bittersød og let peber-agtig smag fra
enebær samt friskhed og syre fra citrongræs, grøn mynte, æble, pebermynte og hindbær.
INGREDIENSER: Mate Te*, Hyldeblomst*,
Citrongræs*, Grøn Mynte*, Lakridsrod*,
Æble*, Pebermynte*, Enebær*, Hamp* (5%),
Hindbær*, Rosenblade* & Blå Katost*. *=
Økologisk

INDHOLD: Refill: 50g.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

V E L VÆ R E

CHAI TE
Kraftfuld og kr ydret chai te med kanel, ingefær, kardemomme, nelliker og sort peber.
Giver varme og sødmefulde noter i begyndelsen, efterfulgt af en let tiltagende styrke
fra ingefær og peber.
INGREDIENSER: Kanelstykker*,
Ingefærstykker*, Kardemommefrø*,
Nelliker*, Sort peber*. * = Økologisk.

INDHOLD: Glas: 50g. / Refill: 50g.

100% DANSK UDVIKLING & PRODUKTION

OM DMSK
DMSK ER ET UNIVERS AF SKØNHEDSPRODUKTER, designet til
at løse specifikke hudproblemer, optimere hudens sundhed og
bringe mere luksus og velvære ind i din hverdag.
EFFEKTIVITET, SANSELIGHED & SIKKERHED: Vores hudpleje- og
velværeprodukter er baserede på ingredienser hentet fra etisk
anerkendte leverandører fra hele verden. Vi producerer lokalt på
den jyske vestkyst, hvor vores produkter nøjsomt formuleres ved
hjælp af moderne, evidensbaseret teknologi og mange års praktisk
erfaring.
MERE END BLOT YDRE PLEJE: I vores hudkærlige univers finder du
også unikt sammensatte teer, der bidrager til at nære kroppen og
huden indefra, samt hudtypetilpassede kostråd, der guider dig i at
tackle roden til dine hudproblemer ved at pleje huden indefra.
DMSK ER UDVIKLET TIL DIG, der ønsker at gøre noget ekstra godt
for din hud og er villig til at investere i langsigtede og holdbare
resultater – uden at sætte ild til dankortet.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

FILOSOFI
DESIGNED TO MATTER
Udvælgelsen af ingredienser og resultatet af vores formuleringer
afspejler vores mantra: “Designed to Matter”:
Vi udvælger nøje vores ingredienser på baggrund af råvarekvalitet
og dokumenterede egenskaber, der har gavnlig effekt på enten
hudens sundhed eller formuleringen af selve produktet.
Ønsket om at skabe effektive produkter er vores primære prioritet –
selvsagt uden at gå på kompromis med produkternes sikkerhed, og
uden at skabe unødig stor belastning på vores miljø.
DANISH MADE
Alle vore hudplejeprodukter udvikles og produceres her i Danmark,
på en lille fabrik i Vestjylland. Det giver både dig, som forbruger,
og os en større tryghed, og den kortere transportafstand betyder
samtidig, at vi kan spare på vores samlede CO2 aftryk.
FAKTA - IKKE TRENDS
Hos DMSK udvælger vi ingredienser og formulerer produkter
på baggrund af fakta - ikke trends. Vi ser desværre, at der
i skønhedsbranchen er tendens til, at bruge vildledende
markedsføring, hvor særligt negative anprisninger - “fri for” anvendes i stor stil, til at skabe det indtryk, at et produkt er mere
sikkert, des flere “farlige” ingredienser det ikke indeholder.
En tendens vi ikke ønsker at bidrage til, da du som forbruger har
ret til, at kunne træffe oplyste valg baseret på fakta - ikke trends,
skræmmehistorier eller vildledende markedsføring generelt.
Som forbruger i EU er du ligeledes beskyttet af EU-lovgivningen,
der sikrer at kosmetiske produkter ikke indeholder skadelige stoffer,
samt at produkter eller ingredienser ikke er testet på dyr.
Ønsker du, at undgå visse ingredienser - måske på grund af allergi,
eller blot personlige præferencer - så tjek altid ingredienslisten på
produktet, eller spørg producenten. Og stil dig kritisk, hvis du hører
noget, der lyder for godt til at være sandt.

100% DANSK UDVIKLING & PRODUKTION

MILJØ, SIKKERHED
& ØKOLOGI
ØKOLOGI
Vi anvender gerne økologiske ingredienser i vores produkter –
dermed ikke sagt, at vores produkter er økologiske. Med økologiske
mærkninger følger ofte et håb om, at produktet både er
sundere for dig og mere miljøvenligt. At et produkt kan betegnes
som værende økologisk er dog desværre ingen garanti for, at
indholdsstofferne er mindre skadelige for miljøet eller din sundhed.
Derfor anvender vi økologiske ingredienser i det omfang det giver
mening, både i forhold til produktets formulering, effektivitet,
sikkerhed og miljø.
VIDSTE DU AT…
Et kosmetikprodukt skal indeholde minimum 95% økologiske
ingredienser, før produktet må kaldes økologisk. Vand, som typisk
udgør størstedelen af indholdet, tæller ikke med i udregningen.
Derfor erstattes vandindholdet ofte med økologisk aloe vera, så
produktet kan kaldes økologisk.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

EMBALLAGE
Vores emballage er udvalgt med omtanke for anvendelighed og
miljøbelastning, hvor genanvendelighed, nedbrydelighed, transport
og fremstilling, alle er vigtige faktorer.
Vi anvender glas, der fremstilles af 3 naturlige komponenter:
sand, soda og kalk. Vores brune glasemaballage består af
45% genanvendt glas, samt Calumite, der gør det muligt at
omsmelte glasset ved en lavere temperatur. Det sparer både
energi og mindsker det samlede C02-aftryk. Glas har samtidig
en genanvendelighedscyklus på 100%, da det hverken mister
sin styrke eller kvalitet ved genanvendelse. Gammelt glas bliver
altså til nyt glas – helt uden spild. Plastik kan til sammenligning
typisk genanvendes 2-3 gange. Vores glaskrukker kan desuden
genanvendes, fx til opbevaring af smykker, nips, eller krydderier. Ved
afskaffelse er det vigtigt altid at sortere emballagen korrekt.
Vores plastemballager er ligeledes genanvendelige. Når du har
tømt dit produkt, skal emballagen blot sorteres med andet
plastaffald,
Hos DMSK har vi samtidig aktivt fravalgt brugen af yderemballage
på vores produkter. Vi sørger derfor for, at alt nødvendig
information i stedet bliver printet direkte på produktets etiket,
så vi derved undgår at bruge overflødig materiale til æsker og
plastikindpakning.
NATURLIG VS. SYNTETISK
Hos DMSK skelner vi ikke mellem “naturlige” og “syntetiske”
ingredienser. Lige såvel som vi ikke mener, at det er muligt at
udvikle “kemi-fri” hudpleje, da alt i sin naturlige, ubearbejde form
består af kemiske sammensætninger, hvad enten det er vand,
plante-ekstrakter eller æteriske olier.
Vi skelner derimod imellem ingredienser, der enten gavner hudens
sundhed eller øger produktets sikkerhed og ingredienser, der
kan have en skadelig effekt på huden, selve produktet eller vores
omgivelser.

100% DANSK UDVIKLING & PRODUKTION

N E J TA K T I L . . .
Du finder naturligvis ingen ikke-godkendte eller skadelige
ingredienser i DMSK produkter. Derudover har vi hos DMSK fravalgt
brugen af mineralske olier og silikone.
MINERALSKE OLIER
Mineralske olier er restprodukter fra olie-industrien, som dels
anvendes for sine evner til at danne en beskyttende “hinde” på
hudens overflade. Og dels fordi de er meget billige.
Der findes ingen videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer
en negativ effekt ved brug af mineralske olier på huden. Vi mener
dog alligevel, at det er en ærgerlig ingrediens at anvende, da
plantebaserede ingredienser kan udføre samme opgave på huden,
og samtidig tilføre huden næring.
Mineralske olier finder du på ingredienslister under navne som
petrolatum, paraffin, paraffinum, paraffinum liquidum, mineral oil,
petroleum jelly, ceresin eller cera microcristallina.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

SILIKONE
Silikone findes i mange varianter, men fælles for dem alle er, at de
består af en blanding af silicium (silica), der udvindes af kvartssand.
Silikone anvendes typisk i hudplejeprodukter og makeup for at
skabe en blød og smeltende konsistens, gøre produktet lettere
fordele jævnt på huden, holde på fugt i huden, og få fine linjer
til at syne mindre - midlertidigt. I hårplejeprodukter anvendes
silikone typisk for dets evne til at tæmme tørt og spaltet hår, og til
“løfte” håret, så det ikke klasker sammen og lægger sig fladt mod
hårbunden. Og så anvendes silikone ikke mindst fordi, det er en
billig ingrediens.
Ligesom med mineralske olier, findes der heller ingen
videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer en negativ effekt
ved brug af silikoner på hud eller hår.
Trods silikonens positive egenskaber, har vi fravalgt brugen af
silikone, da det er en ikke-nedbrydelig ingrediens, og derved
skaber unødig belastning på vores miljø. Samtidig finder vi silikone
unødvendig, da det kan erstattes med ligeså effektive, men mere
miljøvenlige alternativer.
Silikone finder du som regel på ingredienslister under navne, der
slutter på -cone eller -xane.

100% DANSK UDVIKLING & PRODUKTION

OFTE STILLEDE
SPØRGSMÅL
ER DMSK PRODUKTER TESTET PÅ DYR?
Nej, hverken produkter eller ingredienser er testet på dyr. Som
forbruger i Danmark og resten af EU, er du samtidig sikret af den
europæiske lovgivning, der forbyder salg og markedsføring af
produkter eller dets ingredienser testet på dyr.
ER DMSK PRODUKTER VEGANSKE?
Nogle af vores produkter er veganske, og disse vil altid være
markeret med ikonet “Vegansk” på vores hjemmeside, i kataloger
eller på selve produktet. Her kan du som forbruger være sikker
på, at produktet ikke indeholder ingredienser med animalske
oprindelse.
I andre tilfælde har vi aktivt tilvalgt enkelte ingredienser med
animalsk oprindelse, for at kunne skabe produkter med størst
mulig effekt på din hud. Ligeledes vil der være tilfælde, hvor
samme ingrediens både kan have vegansk eller animalsk
oprindelse, alt efter hvilken leverandør ingrediensen kommer fra.
Vi ønsker, at kommunikere ærligt og gennemsigtigt, og markerer
derfor ikke produkter som veganske, hvis vi ikke kan garantere
dette. Du skal som forbruger aldrig være i tvivl, og altid have
mulighed for at træffe et valg ud fra dine personlige præferencer.
Det betyder dog aldrig, at hverken produkter eller ingredienserne er
testet på dyr.

HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

INDEHOLDER DMSK PRODUKTER PARFUME?
Nogle af vores produkter indeholder ikke parfume eller æteriske
olier, mens andre gør. Produkter uden parfume eller æteriske
olier vil altid være markeret med ikonet “Uden parfume” på vores
hjemmeside, i kataloger eller på selve produktet.
Dufte bidrager til den sanselige oplevelse, og den velvære et
hudplejeprodukt kan skabe. Derfor anvender vi duftgivende
ingredienser i flere af vores produkter.
Ønsker du at minimere mængden af parfume i din hverdag, kan
du nøjes med at tilvælge produkter med duft, hvor du har størst
glæde af dem, og fravælge dem andre steder.
ER DMSK PRODUKTER ALLERGIVENLIGE?
Samtlige DMSK produkter er formuleret med stor respekt for de
anbefalede grænseværdier. Som parfumeallegiker, vil du altid
kunne identificere produkter uden parfume eller æteriske olier på
ikonet “Uden parfume”.
Men hverken vi - eller andre producenter - kan garantere, at
et kosmetikprodukt er 100% allergivenligt. Allergi kan udvikles
overfor alle typer indholdsstoffer, uanset om de er “naturlige” eller
“kemiske”. Mængden du bliver udsat for det samme stof, kan
derimod have betydning, når det handler om risikoen for at udvikle
allergi.
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HØJT INDHOLD AF AKTIVE INGREDIENSER

K O N TA K T

PLAN ORGANIC

+45 55 72 11 00
contact@planorganic.dk
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