ProSystem

Produktguiden
I följande Produktguide är
sortimentet uppdelat efter
hudproblem/hudtyp och
avslutningsvis presenteras en
översikt över produkter att
använda i klinikbehandling.
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PRODUKTGUIDE NEOSTRATA

ProSystem

Basprogram Start-Normal
Dag

Rengöring

Ultra Daytime
Smoothing Cream SPF 20

Facial Cleanser
Glukonolakton (PHA)

En hudvårdande, uppfräschande rengöringsgel med PHA som passar alla
hudtyper, även extremt känslig hud.
Produktens sammansättning rengör
milt och återfuktar effektivt huden.

Glykolsyra (AHA), citronsyra (AHA)

En effektiv, hudvårdande dagkräm med
AHA, utvecklad för normal/kombinerad
aknebenägen samt solskadad hud utan
sensitivitet. Den minskar förekomsten av
fina linjer och rynkor och förbättrar
hudens struktur. Innehåller ett bredspektrigt UVA-/UVB-skydd.

Natt

Ultra Smoothing Cream

Bionic Face Serum

Glykolsyra (AHA), citronsyra (AHA)

Laktobionisk syra (Bionic PHA), vitamin A, C, E

En fyllig, härligt uppmjukande nattkräm
utvecklad för mindre känslig hud. Innehåller
AHA som ger en cellaktivitet på djupet av
huden, vilket ger en mycket god cellstimulerande effekt, men också ett långvarigt
resultat och en frisk och fräsch hud.
Motverkar och minimerar effektivt fina
linjer och rynkor.

Effektivt antiaging serum som tillför huden
intensiv fukt. Har värdefull antioxidant effekt
och är mjukgörande samt läkande för huden.
Undersökningar har dokumenterat att Bionic
Face Serum kan förbättra solskadad hud.
Pre- och postbehandling gällande glycolic
peels, microdermabrasion, icke ablativ laser
Ett serum som förebygger och reparerar.
Huden ser fräschare och yngre ut.
Används dagligen tillsammans med andra av
NeoStratas produkter (krämer och lotions).

Basprogram Start-Sensitiv
Dag

Rengöring

Daytime Protection Cream SPF 23

Facial Cleanser

Glukonolakton (PHA), laktobionisk syra (Bionic PHA)

Glukonolakton (PHA)

En hudvårdande, uppfräschande
rengöringsgel med PHA som passar
alla hudtyper, även extremt känslig hud.
Produktens sammansättning rengör milt
och återfuktar effektivt huden.

En optimal dagprodukt med hög mängd fukt
som höjer den naturliga skyddsbarriären. Passar
framförallt den sensitiva torra huden. Hudens
struktur och ton förbättras, förekomsten av
fina linjer och rynkor reduceras. Bredspektrigt
UVA-/UVB-skydd.

Natt

Bionic Face Serum

Ultra Moisturizing Face Cream

Laktobionisk syra (Bionic PHA), vitamin A, C, E

Glukonolakton (PHA), vitamin E

Effektivt antiaging serum som tillför huden
intensiv fukt. Har värdefull antioxidant effekt
och är mjukgörande samt läkande för huden.
Undersökningar har dokumenterat att Bionic
Face Serum kan förbättra solskadad hud.
Passar som Pre- och postbehandling vid kemiska
peelingar, microdermabrasion, icke ablativ laser.
Ett serum som förebygger och reparerar.
Huden ser fräschare och yngre ut.
Används dagligen tillsammans med andra av
NeoStratas produkter (krämer och lotions).

En extra återfuktande och uppmjukande
kräm som passar alla hudtyper. Förbättrar
hudens tålighet. Ultra Moisturizing Face
Cream kan även rekommenderas för
atopisk dermatit eller rosacea.
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Basprogram Step up-Normal
Dag

Rengöring

Ultra Daytime
Smoothing Cream SPF 20

Foaming Glycolic Wash
Glykolsyra (AHA), laktobionisk syra (Bionic PHA)

En djuprengörande, skummande
rengöringsmousse med högre styrka för
tålig, fet och solskadad hud. Foaming
Glycolic Wash är en rengöringsprodukt
med högre AHA-styrka vilket medför
rengöring och lättare peeling i en och
samma produkt. Ej lämplig för känslig
hud.

Glykolsyra (AHA), citronsyra (AHA)

En effektiv, hudvårdande dagkräm med
AHA, utvecklad för normal/kombinerad
aknebenägen samt solskadad hud utan
sensitivitet. Minskar förekomsten av fina
linjer och rynkor och förbättrar hudens
struktur. Innehåller ett bredspektrigt
UVA-/UVB-skydd.

Natt

Natt

High Potency Cream

Face Cream Plus

Glykolsyra (AHA), laktobionisk syra (Bionic PHA),
vitamin E.

Glykolsyra (AHA)

En kraftfull nattkräm för normal till tålig hud
med ålderstecken. Perfekt som step-up
för vana AHA-användare. Face Cream Plus
verkar på synliga tecken på åldrande och
förbättrar hudstrukturen. Används dagligen
efter hudens tolerans och behov. På dagen
används SPF. Bör alltid kombineras med
Bionic Face Serum.

En verkligt supereffektiv antiagingkräm för
personer med fet, storporig och oren hud.
Även mycket reparerande för solskadad
hud. På grund av sin höga styrka av AHA är
produkten endast lämplig till tålig hud. Bör
alltid kombineras med Bionic Face Serum.

Basprogram Step up-Sensitiv
Rengöring

Dag

Daytime Protection Cream SPF 23

Facial Cleanser

Glukonolakton (PHA), laktobionisk syra (Bionic PHA)

Glukonolakton (PHA)

En optimal dagprodukt med hög mängd fukt
som höjer den naturliga skyddsbarriären. Passar
framförallt den sensitiva torra huden. Hudens
struktur och ton förbättras, förekomsten av
fina linjer och rynkor reduceras. Bredspektrigt
UVA-/UVB-skydd.

En hudvårdande, uppfräschande
rengöringsgel med PHA som passar
alla hudtyper, även extremt känslig hud.
Produktens sammansättning rengör milt
och återfuktar effektivt huden.

Natt

Renewal Cream

Bionic Face Serum

Glukonolakton (PHA), Pro-Retinol, vitamin E

Nattkräm med högeffektivt antiåldrande egenskaper
som ger en förbättrad cellomsättning. Hjälper till att
förbättra hudens utseende och struktur. Motverkar
effektivt fina linjer och rynkor. Innehåller en hög
mängd PHA samt Retinyl Acetat, antioxidanter som
E-vitamin, sumpörtsfröolja som vårdar hudbarriären
och återfuktar huden maximalt. Rekommenderas
även vid pigmenteringsproblem, tillsammans med
Brightening Cream. För ett optimalt resultat använd
Bionic Face Serum under denna föryngrande kräm.
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Laktobionisk syra (Bionic PHA), vitamin A, C, E

Effektivt antiaging serum som tillför huden
intensiv fukt. Har värdefull antioxidant effekt
och är mjukgörande samt läkande för huden.
Undersökningar har dokumenterat att Bionic
Face Serum kan förbättra solskadad hud.
Pre- och postbehandling gällande glycolic
peels, microdermabrasion, icke ablativ laser
Ett serum som förebygger och reparerar.
Huden ser fräschare och yngre ut.
Används dagligen tillsammans med andra av
NeoStratas produkter (krämer och lotions).
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ProSystem

Fet, aknebenägen hud
Dag

Rengöring

Clarifying Cleanser

Sheer Hydration SPF 35

Glukonolakton (PHA), Mandelsyra (AHA),
Salicylsyra och tea tree olja

NeoGlukosamin, Phytotal

En lätt, oljefri lotion som motverkar och minimerar
åldrande hos fet hud eller hud i fuktigt klimat.
Sammansatt med Phytotal, som reglerar överskottsfett utan att irritera, samt patenterade
ingrediensen NeoGlukosamin som kliniskt
bevisat reducerar missfärgningar och mörka
fläckar från akne och åldrande samtidigt som
hudens struktur och fasthet förbättras.
Innehåller skyddande UVA-UVB solfilter.

En tvålfri, lätt skummande rengöringsgel
som framförallt rekommenderas vid akne
och fet hud. Har en djuprensande och
exfolierande effekt samtidigt som den ger
en återfuktad och uppfriskande känsla.

Natt alternativ 2

Natt alternativ 1

Ultra Smoothing Cream

Bio-Hydrating Cream

Glykolsyra (AHA), citronsyra (AHA)

Glukonolakton (PHA)

En fyllig, härligt uppmjukande nattkräm
för mindre känslig/torr hud. Innehåller
AHA som ger mer exfolierad effekt och en
mycket god cellstimulerande effekt, men
också ett långvarigt resultat samt en frisk
och fräsch hud. Motverkar och minimerar
även effektivt fina linjer och rynkor.

Intensivt fuktgivande nattkräm som återuppbygger hudens struktur, minimerar fina linjer och
rynkor tack vare en hög mängd av PHA. Mycket
effektiv vid aknehud som efter användande av
uttorkande produkter blivit torr. Också lämplig
vid rosacea och atopiska problem.

Bionic Face Serum
Laktobionisk syra (Bionic PHA), vitamin A, C, E

Effektivt antiaging serum som tillför huden
intensiv fukt. Har värdefull antioxidant effekt
och är mjukgörande samt läkande för huden.
Undersökningar har dokumenterat att Bionic
Face Serum kan förbättra solskadad hud.
Pre- och postbehandling gällande glycolic
peels, microdermabrasion, icke ablativ laser
Ett serum som förebygger och reparerar.
Huden ser fräschare och yngre ut.
Används dagligen tillsammans med andra av
NeoStratas produkter (krämer och lotions).

Specialprodukter (fet aknebenägen hud)
Oil Control Gel
Glukonolakton (PHA), mandelsyra (AHA)
vitamin B

En lätt oljefri gel som kontrollerar
blank och fet hud samt hud som är
benägen att få akne. Denna effektiva, silkesaktiga gel kontrollerar
överskottsfett och minimerar
synbarheten av stora porer. Huden
blir mjuk, smidig och matt. En
kliniskt utvecklad gel som bevisat
kontrollerar blank och fet hud och
förbättrar hudens utseende.
Använd under nattkräm samt över
dagkräm.

Spot Treatment Gel

NeoHydroxy komplex (en sammansättning
av bl.a mandelsyra, citronsyra),
salicylsyra, retinyl acetate.

Gelformula som punktbehandlar
akneblemmor. Appliceras morgon
och kväll.
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Oily Skin Solution
Glykolsyra, (AHA)

OBS!

Oily Skin Solution hjälper till att
rengöra porerna på djupet och
avlägsna överskottstalg från fet
och aknebenägen icke-sensitiv
hud. Solutionen appliceras på
aktuella partier efter rengöring
och/eller som uppfräschning
vid behov under dagen. Det
rekommenderas att kräm med
solskyddsfaktor påföres ovanpå.
Oparfymerad. Återfuktar och
utjämnar fina linjer. Ger en
klarare hud. Idealisk för fet
icke-sensitiv hud.
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I början kan patienten
uppleva det som om
man får mer orenheter
vilket är normalt. Det
blir succesivt bättre.
All hud är unik, så det
kan variera hur lång tid
det tar.
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Rosacea, sensitiv och atopisk dermatit
Rengöring

Dag

Facial Cleanser

Daytime Protection Cream SPF 23

Glukonolakton (PHA)

Glukonolakton (PHA) laktobionisk syra (Bionic PHA),
vitamin E

En hudvårdande, uppfräschande
rengöringsgel med PHA som passar
alla hudtyper, även extremt känslig hud.
Produktens sammansättning rengör milt
och återfuktar effektivt huden.

En optimal dagprodukt med hög mängd fukt.
Höjer den naturliga skyddsbarriären. Passar framförallt den sensitiva torra huden. Hudens struktur
och färg förbättras, förekomsten av fina linjer och
rynkor reduceras. Bredspektrigt UVA-/UVB-skydd.

Natt alternativ 1

Natt alternativ 2

Bionic Face Cream

Ultra Moisturizing Face
Cream

Glukonolakton (PHA), laktobionisk syra, (Bionic PHA)

En del hudtyper behöver extra mycket fukt
och läkande egenskaper. Det finns hud, som
”inte tål någon produkt”. Här gör Bionic
Face Cream underverk. Denna nattkräm
med PHA och Bionics är lämplig till känslig
och torr hud. Den är intensivt fuktgivande,
läkande och lugnande. Idealisk också före/
efter kosmetiska ingrepp såsom microdermabrasion, laser etc.

Redness Neutralizing Serum
BioCalm Complex (PHA/Bionic PHA), peptider, extrakt
från alger, extrakt från kanadensisk mjölkört)

Redness Neutralizing Serum är ett lätt svalkande
serum som målinriktat åtgärdar upphovet till
rodnad, återställer och stärker hudens skydds
barriär och hjälper till att lugna känslig hud som
t ex rosaceabenägen hud. Passar alla hudtyper,
inklusive sensitiv hud. Serumet är utvecklat för
att minimera rodnad redan efter ett par timmar.
Regelbunden användning ger ytterligare dämpande effekt. Redness Neutralizing Serum innehåller
en blandning av ingredienser som gör rodnad
mindre framträdande genom att verka på flera
olika orsaker.

Glukonolakton (PHA), vitamin E

En extra återfuktande och uppmjukande
kräm som passar alla hudtyper. Ultra
Moisturizing Face Cream kan även
rekommenderas till hud med atopisk
dermatit eller rosacea.

Produktrekommendation
även för pre- och
postbehandling
gällande glykolsyre-peeling,
microdermabrasion,
icke ablativ laser.

Ögon
Eye Cream

Bionic Eye Cream Plus

Glukonolakton (PHA), vitamin E, grönt te

Glukonolakton (PHA), laktobionisk syra
(Bionic PHA), peptider

Huden kring ögonen är ofta
mycket ömtålig. Denna ögonkräm
tillför massor av fukt. Den motverkar och minimerar fina linjer på
ett skonsamt, men effektivt sätt,
utan att irritera. Ophthalmologiskt
testad. Används morgon och kväll.
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Bionic Face Serum
Laktobionisk syra (Bionic PHA),
vitamin A, C, E

Detta otroligt fuktgivande
samt icke irriterande serum
rekommenderas att påföras
tunt, runt ögonen innan
applicering av ögonkräm.
Passar tillsammans med Eye
Cream gällande torr och
irriterad hud runt ögonen.

Detta är en specialutvecklad ögonkräm. Förutom att motverka och
minimera fina linjer, minimerar den
även mörka ringar kring ögonen.
Används morgon och kväll.
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ENLIGHTEN - Minimerar hyperpigmentering
Effektiv reducering av hyperpigmentering och antiaging effekt. Förbättrar hudtonen och
minimerar hyperpigmenteringar orsakade av solexponering, hormoner och åldrande.
Serien kan kombineras med preparat som innehåller hydrokinon eller kojic syra.

Ultra Brightening Cleanser

Skin Brightener SPF 25

Skummande tvålfri rengöring i en behaglig krämform som avlägsnar makeup och
förbereder huden för övriga produkter.
Används morgon och kväll.

En intensivt pigmentreducerande och fuktgivande
lotion med antiaging effekt och skyddande
egenskaper. Appliceras på morgonen.

NeoGlukosamin, extrakt från fjällväxter

NeoGlukosamin, växtextrakt från gurkmeja (SabiWhite),
B-Resorcinol, vitamin E

NeoGlukosamin, extrakt från fjällväxter,
växtextrakt från gurkmeja (SabiWhite), retinol,
stabiliserat vitamin C, vitamin E

Intensivt pigmentreducerande lotion
med antiaging effekt. Ger omedelbar
lyster åt huden. Appliceras om kvällen.
Vid eventuell användning även på dagtid
appliceras SPF ovanpå!

Pigment Lightening Gel

Illuminating Serum

B-Resorcinol, kojicsyra, glykolsyra (AHA),
glukonolakton (PHA), vitamin C

NeoGlukosamin, Niacinamide, B-Resorcinol,
lakritsextrakt, vitamin C

En idealisk produkt för alla som önskar intensivare punktbehandling
av missfärgningar och pigmentfläckar i huden. Ett tunt lager appliceras
på hudområdet som ska blekas, två gånger dagligen.
Sammansättningen innehåller inte hydrokinon.

Kraftfullt serum som minimerar
pigmenteringar, ljusar upp missfärgningar och ger vacker lyster med
hjälp av flera olika aktiva ingredienser.
Appliceras efter rengöring morgon
och kväll.
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Kroppsprodukter
Lotion Plus

Ultra Smoothing Lotion

Glykolsyra, (AHA)

Glykolsyra (AHA), citronsyra (AHA)

En intensiv, exfolierande lotion för kroppen. Ger
en cellaktivitet på djupet av huden och hjälper
till att förbättra hudens utseende, struktur och
spänst. Rekommenderas även till fötter och
armbågar. Kan med fördel användas vid keratosis
pilaris. Appliceras på kvällen.

Problem Dry Skin Cream PDS

Bionic Lotion

En lätt, härligt uppmjukande lotion för
kroppen, lämplig för mindre känslig hud.
Innehåller AHA som ger en cellaktivitet på
djupet, vilket bidrar till att förbättra hudens
utseende och struktur. Appliceras morgon
och kväll.

Glukonolakton (PHA), laktobionisk syra (Bionic PHA),
vitamin E

AHA/PHA mix, vitamin E

Denna fantastiska kräm har unika sammansättningar
av AHA och PHA. Kliniska studier har visat mycket
goda resultat vid extremt torr hud som inte svarat på
annan behandling. Rekommenderas till olika former
av hyperkeratoser som xeros och iktyos samt
psoriasis. Passar även torr problemhud på fötter,
hälar och armbågar samt vid keratosis pilaris.
Appliceras morgon och kväll. Minska appliceringsfrekvens om irritation uppstår.

Denna lotion är extra intensivt fuktgivande för
extremt torr och känslig hud. Den återuppbygger hudens struktur och påverkar den naturliga
skyddsbarriären. Huden får en högre toleransnivå.
Hudens skyddsbarriär påverkas negativt vid
kroniska inflammationer och långvarigt kortisonanvändande. Lämplig vid rosacea och atopisk
dermatit. För både ansikte och kropp.
Appliceras morgon och kväll samt efter behov.
Universalkräm för både
ansikte och
kropp

Nail Conditioning Solution

Gel Plus
Glykolsyra (AHA)

AHA-derivat (O-Acetyl mandelsyra), vitamin E

Högeffektiv gelbaserad, lätt AHA-produkt
för både ansikte och kropp. Förbättrar cellförnyelsen och hudstrukturen, minimerar
orenheter och ojämn pigmentering samt
stimulerar hudens uppbyggande matrix.

En vårdande lösning som penslas på rena och
torra naglar och nagelband morgon och kväll för
att stärka naglarna och förbättra kvaliteten.
Sammansättningen stärker naglarna i takt med
att de växer ut.

Solskydd
Sheer Physical Protection SPF 50
Titandioxid, zinkoxid, glukonolakton (PHA), laktobionisk syra (Bionic PHA), grönt te, vitamin E

En lätt tonad vårdande kräm med högt UVA-/UVB-skydd som vårdar, skyddar samt förebygger
och minimerar ålderstecken. Används med fördel som en daglig fuktkräm vid behov av högt
solskydd. Passar utmärkt att applicera efter serum och före makeup. Kan gärna även användas som
solskydd över ordinarie fuktkräm vid solexponering. Passar utmärkt efter kemisk peeling, laserbehandling och andra estetiska behandlingar där huden behöver extra skydd och omvårdnad.
Obs! Skakas noga före användning. Ej vattenfast.
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Peelingbehandling hemma
Citriate Treatment System
Glykolsyra (AHA), citronsyra (AHA)
8 st Citriate Solution (1,5ml) förpackning + 8 st Bionic Face Cream (2ml) förpackning.

En intensiv antiåldrande peelingbehandling för hemmabruk som kan användas efter
en eller flera NeoStrata peelingar på klinik, för att synbart förbättra och vidhålla slät
och fräsch ansiktshud. Kan användas av dig som inte har känslig hud.
Användning:
Denna peelingbehandling för hemmabruk kan användas en gång per vecka, med
fördel på kvällen. Rengör ansiktet med Facial Cleanser, låt huden torka i 3-5 minuter.
Applicera Citriate Solution över hela ansiktet (undvik läppar, området närmast ögonen
och eventuella sår). Om irritation, klåda eller obehag varar mer än 5 minuter, avlägsnas produkten genom att tvätta ansiktet med Facial Cleanser och rikligt med vatten.
Låt annars verka i ca 20-30 minuter. Om inga tecken på obehag eller irritation visar
sig kan man gärna låta produkten verka upp till en timme. Tvätta därefter
ansiktet noga med Facial Cleanser och rikligt med vatten. Avsluta behandlingen
med att applicera Bionic Face Cream på det behandlande området. På dagtid
rekommenderas en vårdande ansiktskräm med solskyddsfaktor från NeoStrata.

Smooth Surface Daily Peel Pads
Aminofil, glykolsyra (AHA), amfoteriskt komplex
Produkten består av 36 pads och en lösning (60 ml) som hälls över padsen före första användning.

Smooth Surface Daily Peel Pads till hemmabruk hjälper till att bygga upp hudens
naturliga volym och minimerar därmed intrycket av linjer och rynkor, samtidigt som
huden exfolieras milt och cellförnyelsen stimuleras. Rekommenderas till den tåliga
huden som behöver extra antiaging effekt, men även till en hud med överskottsproduktion av talg och med tendens till orenheter.
Användning:
Flaskans hela innehåll hälls över de torra bomullspadsen före första användning. En
indränkt bommullspad sveps över rengjort ansikte på kvällstid (undvik läppar och
ögonparti). Eventuellt överskott masseras in. Behöver inte neutraliseras. Därefter appliceras NeoStrata serum och nattkräm anpassat till hudtypen. Används efter hudens
tolerans, upp till varje kväll. Användningen minskas vid eventuellt obehag eller tills
huden har vant sig. Då produkten innehåller AHA, ska kräm med solskyddsfaktor
användas på dagtid.
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SKIN ACTIVE
Matrix Support SPF 30

Exfoliating Wash

NeoGlukosamin, peptider, retinol, antioxidanter och SPF 30,
UVA- och UVB filter, vitamin E

Glukonolakton (PHA), maltobionisk syra (Bionic PHA),
örtextrakt

Denna avancerade dagkräm är skapad med
utgångspunkt i tre kliniskt bevisade effektiva
tekniker som var och en har en unik verkan.
Tillsammans stärker och reparerar de huden
på ett överlägset sätt. Peptider stimulerar
kollagenproduktionen långt nere i vävnadslagren. Patenterad NeoGlukosamin och retinol
verkar tillsammans för att bygga upp hudens
naturliga stöd, vilket gör att huden blir fastare
och får mer spänst. Ett antioxiderande komplex hjälper till att skydda hudens vävnad och
neutraliserar fria radikaler. UVA- och UVB-filter
skyddar huden från solens skadliga strålar.
NeoGlukosamin hämmar också tyrosinas, ett
enzym som är aktivt vid kroppens produktion av
melanin. Tack vare detta minskas missfärgningar
på huden.

Denna unika rengöringsprodukt ger en lätt
exfoliering utan att torka ut huden. PHA,
som glukonolakton och maltobionisk syra,
stimulerar cellomsättningen och avlägsnar
smuts från porerna samtidigt som hudens
struktur och klarhet förbättras. Denna
tvålfria, lätt löddrande, rengöringsprodukt
avlägsnar effektivt fett och smink utan att
irritera. Patenterad maltobionisk syra ger
huden en härligt återfuktad känsla, medan
ett noga utvalt botaniskt komplex med
aloe vera, kamomill, gurka och rosmarinextrakt lindrar och fräschar upp. Huden blir
klar, slät och förberedd för övriga produkter.

Cellular Restoration

Intensive Eye Therapy

Maltobionisk syra (Bionic PHA), glukonolakton (PHA),
gykolsyra (AHA), stamceller från äppleextrakt, peptider,
druvkärnextrakt, bärextrakt, E-vitamin

NeoGlukosamin, stamceller från äppleextrakt
peptider, koffein, örtextrakt, hyaluronsyra

Få klarare och ungdomligare ögonkontur med
denna allsidiga formula som korrigerar de främsta
tecknen på åldrande i ögonområdet. Den unika
sammansättningen bygger upp den ömtåliga
huden i ögonkonturen och gör den fylligare med
hjälp av flera olika tekniker. Krämen innehåller
stamceller från äppleextrakt som gör att hudens
egna celler lever längre och får huden att se
yngre ut. Peptider stimulerar hudens vävnad till
att producera mer kollagen och tillsammans med
patenterad NeoGlukosamin stärks kollagenets
omgivande stödstruktur. Ögonkonturen ser ut att
ha fått ett ”lyft” och kråksparkar slätas ut inifrån
och ut. Koffein hjälper till att minska påsighet
medan hyaluronsyra gör huden mjuk och smidig.
E-vitamin har antioxiderande egenskaper.

Intensifiera hudens naturliga reparationscykel med denna verksamma nattkräm som har
tagits fram för att vitalisera cellfunktionen och
stärka hudens underliggande struktur. Sammansättningen innehåller stamceller från äppleextrakt
som skyddar hudens egna celler och gör att de får
längre livslängd, vilket hjälper till att skjuta upp
synliga ålderstecken. Peptider stöder kollagenet
och gör djupa rynkor mindre framträdande.
Glykolsyra, en alfahydroxisyra, ökar produktionen av kollagen och glykosaminoglykan som
gör huden fyllig och fast. Maltobionisk syra och
glukonolakton, två polyhydroxisyror (patenterade
av NeoStrata), hjälper till att stimulera cellproduktionen. Druvkärneextrakt har antiinflammatoriska
egenskaper och verkar tillsammans med antioxiderande extrakt av s.k. superfrukter som granatäpple, blåbär och acai för att skydda cellerna mot
daglig påverkan från skadliga miljöfaktorer som
påskyndar åldrandet.

Dermal Replenishment
NeoGlukosamin, Aminofil, maltobionisk syra (Bionic PHA),
peptider och aminosyror (Prodew).

Intensivt återfuktande nattkräm som verkar på
alla ålderstecken och gör huden mer fast och
fyllig. Patenterat NeoGlukosamin bygger upp
hudens underliggande stödstruktur, vilket
resulterar i en fastare och fylligare hud.
NeoGlukosamin har även en milt exfolierande
effekt, som hjälper till att minimera pigmentfläckar. Patenterat Aminofil bygger tillsammans
med Peptider upp hudens naturliga volym, och
minimerar synbarheten av linjer och rynkor.
Aminosyror stärker hudens fuktnivå och PHA i
form av Maltobionisk syra återfuktar huden,
bygger upp hudens skyddsbarriär och verkar som
en antioxidant. Druvkärneextrakt skyddar mot
skadlig oxidering och nedbrytning. Passar alla
hudtyper, även sensitiv hud.

OBS!
Skin Active serien består av mycket aktiva och
effektiva antiagingprodukter som är framtagna för
tålig, ”normal” till något känslig hud. Om du har
känslig hud rekommenderar vi att du börjar använda
produkterna varannan dag de första veckorna.
Till personer med mycket känslig hud rekommenderar
vi att använda NeoStrataprodukter som är utvecklade
för just denna hudtyp.
Du sk alltid använda NeoStrata Serum under
Skin Active, både morgon och kväll!
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ProSystem

SKIN ACTIVE
Firming Collagen
Booster Serum

Retinol + NAG Complex
NeoGlukosamin, retinol, vitamin E

Retinol + NAG Complex är ett mycket
verksamt serum-likt koncentrat som
kombinerar retinol med NeoStratas
patenterade NeoGlukosamin för att stärka
hudmatrisen, göra huden fastare och ge
en jämnare hudton. NeoGlukosamin
intensifierar de volymbyggande och
uppstramande effekterna jämfört med
användning av enbart retinol.
Retinolet är mikroinkapslat vilket
maximerar stabiliteten. Inkapslingen
gör också att retinolet avges gradvis till
huden, vilket ökar toleransen för denna
sammansättning med relativt hög
koncentration retinol. Appliceras lätt på
rengjord hud på kvällen, till att börja med
en till två kvällar i veckan. Användningen
trappas upp till varannan eller varje kväll
allt efter hudens tolerans. Nattkräm
appliceras ovanpå, t ex Skin Active
Dermal Replenishment eller Ultra
Moisturizing Face Cream. Koncentratet
kan även appliceras över Bionic Face Serum,
låt då serumet absorberas innan applicering.

NeoGlukosamin, aminosyror, peptider, gardenia extrakt,
vitamin C

Ett avancerat serum utvecklat för att maximera kollagenproduktionen i åldrad hud och
ersätta förlorad spänst och fasthet. Linjer och
rynkor minimeras inifrån och ut vilket ger en
fylligare och jämnare hud.
• Stärker hudens stödjande matrix.
• Stimulerar kollagensyntesen.
• Hämmar nedbrytningen av befintligt
kollagen.

Tri-Therapy Lifting Serum

Triple Firming Neck Cream

Aminofil, PHA, hyaluronsyra

NeoGlukosamin, NeoCitriate, stamcellsextrakt från äpple,
vitamin E

Tri-Therapy Lifting Serum är ett multiverkande
serum sammansatt av tre verksamma
ingredienser som tillsammans bygger upp
hudens naturliga volym, jämnar ut hudtonen
och minimerar rynkor och linjer. Denna specifika
kombination av ingredienser är helt unik för
NeoStrata och är framtagen för att ge en
maximalt utjämnande effekt. Aminofil ger ökad
fasthet och spänst, PHA stimulerar cellförnyelsen, återfuktar och stärker huden samtidigt
som lågmolekylär hyaluronsyra adderar ytterligare fukt till huden för smidighet och lyster.
Serumet har en mycket behaglig silkesaktig
konsistens, är oljefritt och icke-irriterande.
Det passar därmed till alla hudtyper. Det kan
med fördel användas både morgon och kväll.
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En kräm speciellt utvecklad för det ömtåliga
och utsatta hals- och dekolletagepartiet.
Regelbunden användning hjälper till att
bekämpa ålderstecken och pigmenteringar,
som är vanligt förekommande på hals och
i dekolletage. Krämen absorberas snabbt
och ger huden ett fastare och smidigare
utseende. Den tillför fukt, ger huden ny
spänst och motverkar effektivt rynkor
och pigmenteringar.
• Minimerar ålderstecken och solskador.
• Minskar åldersfläckar och ojämn
pigmentering.
• Gör huden fastare och mer fyllig.
• Hudens celler bevaras längre.
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ProSystem

NeoStrata klinikprodukter
Balancing Pre-Peel Cleanser

Rengör och förbereder huden innan peeling. Avlägsnar talg och balanserar hudens PH-värde. Fukta en bomullspad/svamp
och påför Balancing Pre-Peel Cleanser på området som skall behandlas. Låt torka in innan peelingbehandling påbörjas.

Glycolic Acid Skin Renewal Peel
Glykolsyra (AHA)

Finns in fyra olika styrkor: 20%, 35%, 50% och 70%

Vid förstagångsbehandling används 20% med kortare verkningstid (2-3 min). Kommande tillfällen trappas tiden upp
till max 5 min, utifrån tolerans och behov. Därefter ökas även peeling-styrkan successivt, utifrån tolerans och behov.
Avsluta ALLTID med Foaming Peel Neutralizer.

Clarifying Peel - 30% Mandelic + Citric Acid (booster)
Mandelsyra och citronsyra (AHA)

Används före ovanstående Peelbehandlingar för att förstärka syrans effekt alternativt som en egen riktad peelbehandling
beroende på hudens behov och tolerans. Avsedd till fet eller aknebenägen hud, inklusive ytliga akneärr eller fläckar.
Avsluta ALLTID med Foaming Peel Neutralizer.

Brightening Peel - 30% Citric Acid (booster)
Citronsyra (AHA)

Används före ovanstående Peelbehandlingar för att förstärka syrans effekt alternativt som en egen riktad peelbehandling
beroende på hudens behov och tolerans. Avsedd till hud med ojämn pigmentering /missfärgningar, inklusive melasma.
Avsluta ALLTID med Foaming Peel Neutralizer.

Foaming Peel Neutralizer och refill 1 liter

NeoStata Rejuvenating Peel/Booster avbryts ALLTID med Foaming Peel Neutralizer som sprayas på det behandlade
området så att ett vitt skum bildas. Området baddas med fuktad svamp/handduk för att ta bort rester av neutraliseringen.
Neutraliseringen är klar när det inte längre bildas skum.

ProSystem Retinol Peel

Retinol, NeoCitriate, Aminofil, Bisabolol, Vitamin E

Peelingen appliceras på kliniken och kunden/patienten lämnar kliniken med peelingen på huden. Peelingen märks inte mycket vid
applicering. Efter ca 3-8 timmar ska kunden/patienten avlägsna peelingen på egen hand. En fjällning av huden syns normalt ca
2-4 dagar efter appliceringen och kan hålla i sig upp till ca en vecka. Fjällningen kan vara olika kraftig hos olika personer. Läs mer
i produktbladet.

Bionic Oxygen Recovery

Glukonolakton (PHA), laktobionisk syra (PHA), Syreblandning (perfluorohexan, perfluorodekalin, perfluorometylcyclopentan)

Används med fördel efter NeoStratas peeling. Applicera ett jämnt lager på rengjord hud, gärna med pensel. Vänta i fem minuter
– ett vitt syrefyllt skum ska bildas och sedan sakta försvinna. Avlägsna då produkten varsamt med en sval tvättlapp/svampar.
Applicera på torr hud en till hudtypen anpassad fuktkräm från NeoStrata. För en kylande effekt, förvara gärna i kylskåp.

Aminofil Complex

Aminofil, N-acetyl hydroxyproline, glykolsyra (AHA), amfoteriskt komplex

Koncentratet appliceras i hela eller valda delar av ansiktet direkt efter utförd antiagingbehandling på klinik, tex efter valfri
NeoStrata peeling, microneedling eller ipl/icke-ablativ laser. Passar mogen hud/hud med begynnande ålderstecken. Masseras
varsamt in. Därefter appliceras vald dag- eller nattkräm. Aminofil Complex kan även appliceras som behandlingsprodukt
(slip medium) vid microneedling-behandlingar. Efter genomförd microneedling-behandling appliceras ytterligare
Aminofil Complex på huden, med fördel med en kall kompress över för en svalkande känsla.

Följande försäljningsprodukter finns också i klinikstorlek:
Facial Cleanser, Bionic Face Cream, Daytime Protection Cream SPF 23, Bionic Face Serum.
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