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Kommentarer från tidigare kursdeltagare:

”DMK är på riktigt, det är ju så här huden fungerar.” 

”Inga kurser är som era.”  

”Jag har verkligen fått tänka om, kursen blev ett  
uppvaknande för mig.” 

Välkommen på våra kurser!

Glada hälsningar
Mette Rongved
Chefhudterapeut DMK

KURSPROGRAM HUDTERAPEUTER VÅREN 2021 

DMK

DMK

Hos DMK finns såväl lättare som avancerade hudvårdsbehandlingar, olika behandlings- 
tekniker för bästa resultat och kvalificerade fackkurser. Mötet med människor och din yrkes-
kunskap är lika viktiga som produkterna – det är kombinationen som skapar magiska resultat.

DMK ger dig alla möjligheter att utvecklas inom hantverket hudvård! Till din hjälp får du aktuell 
vetenskap, genuin fackkunskap och marknadens mest kompletta professionella verktygslåda. 

Hudvård 
på riktigt

_________________________________________________________________________________

JANUARI 18 Intro DMK Skin Revision mån 09.00-12.30 Webbmöte
 19 Fortbildningskurs2 tis 09.00-10.00 Webbmöte
 29 Intro DMK Skin Revision fre 13.00-19.00 Linköping
 30-31 DMK Program I1 lör-sön 10.00-18.00 Stockholm
_________________________________________________________________________________

FEBRUARI 15 Intro DMK Skin Revision mån 09.00-12.30 Webbmöte
_________________________________________________________________________________

MARS 13-14 DMK Program I1 lör-sön 10.00-18.00 Helsingborg
 22 Intro DMK Skin Revision mån 09.00-12.30 Webbmöte
_________________________________________________________________________________

APRIL 12 Intro DMK Skin Revision mån 09.00-12.30 Webbmöte
 24-25 DMK Paramedical lör-sön 10.00-18.00 Helsingborg
_________________________________________________________________________________

MAJ 8-9 DMK Program I1 lör-sön 10.00-18.00 Göteborg
 19 Fortbildningskurs2 ons 10.00-12.00 Webbmöte
_________________________________________________________________________________
 Noteringar:
 1  Förkrav genomförd Introduktionskurs DMK Skin Revision med Fundamentals.
 2  Fortbildningskurs för DMK-hudterapeuter.  



MATCHAR HUDENS EGEN KEMI
DMK:s hudvårdsprodukter är baserade på botanisk vetenskap och ingredienser som 
matchar hudens egen kemi. På så sätt svarar huden på bästa sätt på behandling. 
Ingredienserna är av farmaceutisk kvalitet, certifierat enligt FDAs förordning. Det innebär 
att de är framtagna enligt samma regelverk som farmaceutiska produkter. De är mer 
koncentrerade, har högre renhetsgrad och biologisk aktivitet än kosmetisk standard. 

Crèmerna är transepidermala. Med det menas att ingredienserna är vattenlösliga  
och anpassade för att absorberas väl på fuktad hud. Herb & Mineral Mist ger fukt  
som slussar in de aktiva ingredienserna i huden där de kommer till sin fulla rätt.  

BEHANDLINGAR SOM VERKAR PÅ DJUPET – SYNS PÅ YTAN
DMK hudterapeuter arbetar med hudvård på djupet, baserat på hur huden faktiskt fungerar. 
Skin Revision-tekniken återkommer i alla behandlingar och omfattar fyra steg: Remove,  
Rebuild, Protect och Maintain. Alla steg är lika viktiga för ett gott och varaktigt resultat. 

DMK hudterapeuten har marknadens mest kompletta professionella verktygslåda, bl.a. 
DMK Enzymmasker vilka innehåller nära 400 olika enzymer. Enzymbehandlingarna 
löser upp döda hudceller, rensar orenheter och gifter på cellnivå, stärker muskelaktivitet 
och verkar uppbyggande. Cirkulationen stärks och fukt, friskt syre och näring kan lättare  
nå huden från insidan. Som ingen annan behandling gör de huden fast, spänstig och klar. 

DMK verkar över hela pH-skalan vilket ger stora behandlingsfördelar. Pro Alpha AHA  
serum sänker pH, exfolierar döda hudceller och stimulerar uppbyggnad. DMK har två 
professionella serum som blandas starkare eller svagare beroende på hudtillstånd och 
önskat resultat. Alkaline Wash höjer hudens pH så att keratinet ”smälter” och huden 
mjukas upp. Alkaline är suverän vid hårborttagning, acne, rosacea, pigmentering m.m. 

DMK KURSER – EN SPÄNNANDE START!
DMK har en mycket genomtänkt behandlingsfilosofi där kunskapen att kunna se orsak- 
och verkansamband är avgörande. Vi erbjuder flera olika fackbaserade kurser. Du lär 
dig ett hantverk! Första steget är Introduktion DMK Skin Revision. Ett smidigt sätt att 
lära känna DMK, med ett anpassat sortiment professionella- och försäljningsprodukter. 
Därefter följer Program 1 och fler avancerade fortsättningskurser.

Kursavgiften för Introduktion DMK Skin Revision är 900:- + moms. I priset ingår 1st 
DMK Fundamentals paket. Avgiften inbetalas senast 10 dagar innan kurs på DMK 
bankgiro 5491-3249. För mer information och kursanmälan kontakta Mette Rongved, 
042-26 01 00 eller mejla info@dmksverige.se.

DMK – LIGGER I TIDEN

Under många år har medicinsk och estetisk hudvård varit åtskilda.  
Idag kombineras det bästa från dessa två världar. Ur gränsöverskridande 
metoder har resultatinriktad, paramedicinsk hudvård vuxit fram och blivit  
en symbol för framåtanda och utveckling inom modern hudvård. 

I täten för paramedicinsk hudvård står DMK. Metoden, som utvecklats av hudvårds-
specialisten och biokemisten Dr. Danné Montague-King, tar tillvara kroppens egen 
naturliga läkningskraft och tillför bara ämnen som huden känner igen. Ett gott bevis  
för detta är framgångarna för DMK vid The Skin Games, ”VM” i resultatinriktad hudvård.  
Här tävlar proffsen i att leverera bästa resultat över åtta veckor. 2017 vann DMKs team, 
hudterapeuter och hudläkare från hela världen, hela tio medaljer. I juni 2019 blev det åtta! 

pH
Framgångar  
för DMK vid  

The Skin Games 
- tävlingen för proffsen 
med resultatet i fokus.

PRODUKTER FÖR HELA 

pH-skalan
FÖR BÄTTRE RESULTAT

DMK är en helt professionell serie 
och säljs inte på internet. 


