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Dr Dennis Gross Skincare och Nouba
nominerade i Swedish Beauty Awards
2018
Vi är stolta och glada över att ha mottagit tre prestigefyllda nomineringar i
Swedish Beauty Awards 2018 med våra varumärken Dr Dennis Gross Skincare
och Nouba. För elfte året i rad, den 11 april 2018, samlas
skönhetsbranschen i Sverige till Swedish Beauty Awards. Prisutdelningen
arrangeras av KoHF – Kosmetik- och hygienföretagen. Vi håller tummarna
den 11 april!
De nominerade produkterna är:

Kategori Årets Serum över 600 kr:
Dr Dennis Gross Skincare Ferulic + Retinol Correction Eye Serum
Ferulic+ Retinol Triple Correction Eye Serum är ett kraftfullt serum för
ögonpartiet med retinol och ferulsyra som förebygger och minimerar fina
linjer och rynkor. Det ger också ökad spänst och ger »tunga ögon« ett litet
lyft, jämnar ut hudtonen samt förbättrar strukturen i huden. Den aktiva men
säkra formulan passar alla, även känslig hud. Appliceras på rengjord hud, före
ordinarie ögonkräm morgon och/eller kväll.
Pris: 975 kr, 15 ml
Kategori Årets Solprodukt/Brun utan sol :
Dr Dennis Gross Skincare Alpha Beta Glow Pad
En unik brun-utan-sol servett för ansiktet. I ett enda svep exfolierar den först
huden med AHA-syror och slussar sedan in mikroinkapslat DHA samt
sojaprotein vilket ger solbrun färg "underifrån", precis som vid naturlig
solning. Glow pads ger en jämn naturligt solbrun färg, full av lyster. Den
innehåller också antioxidanter och hyaluronsyra som motverkar hudens
åldrande och återfuktar. Resultatet håller i 4-5 dagar. Finns i 2 nyanser,
Gradual Glow och Intense Glow.
Pris: 459 kr, förpackningen innehåller 20 st.
Kategori Årets Ögonmakeup:
Nouba Hidden Black Duo Eyeshadow
Multifunktionell ögonskugga och highlighter med intensiva pigment som har
dubbel effekt. De mikroniserade, inkapslade svarta pigmenten omges av
pigment i blått och grönt som träder fram med olika intensitet beroende på
appliceringsteknik. Kan användas med torr eller fuktig applikator beroende
på önskad effekt. En ögonskugga med long-lasting effekt utöver det vanliga.
Pris: 239 kr

Återförsäljare: Dr Dennis Gross Skincare och Nouba finns på utvalda salonger,
spa och kliniker samt exklusiva webshops. Kontakta Ellancé för information
om närmaste återförsäljare.

Ellancé Pro. Beauty är sedan 1994 distributör för professionella varumärken inom
hudvård, makeup och apparatur. Varje varumärke är noggrant utvalt för att
motsvara Ellancés krav på kvalitet och synbara, hudförbättrande resultat. Alla
varumärkenligger i framkant vad gäller forskning och utveckling. Ellancé Pro
Beautys produkter säljs enbart via professionella hudvårdssalonger, spaanläggningar och kliniker. För mer information, besök www.ellance.se.
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