


Opdag

Dr. Van Scott og dr. Yu, som grundlagde
NeoStrata, er internationalt anerkendte
pionerer, som indtager en førende position
inden for kosmetisk dermatologi. De har
udviklet og står som indehavere af det
oprindelige patent på den første glykolsyre-
peeling. Det var dem, der fastslog AHA- og
PHA-syrernes foryngende virkning. Det
revolutionerede behandlingen af aldrende hud.

dermatologisk udviklet hudpleje,
som anbefales og roses af
eksperter overalt i verden.

De to læger er uovertrufne på deres område og har gennem årene løbende gjort faglige
fremskridt, udviklet videnskabelige innovationer og gennemført kritiske studier, som er
offentliggjort i alle de store, fagligt bedømte, medicinske dermatologiske tidsskrifter. 
De er desuden indehavere af en lang række amerikanske og ikke-amerikanske patenter.

Professorerne Van Scott og Yu har modtaget nogle af de mest prestigefyldte anerkendelser på området:
•  den første guldmedalje, som blev uddelt af International Academy of Cosmetic Dermatology.
•  prisen Master of Dermatology fra American Academy of Dermatology.
•  den første chefstilling nogensinde på området for dermatologi ved National Institutes of Health.

De to professorer,
dr. Eugene Van Scott
og dr. Ruey Yu.
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De to professorer, som udviklede NeoStrata, 
har modtaget Discovery Honorary Award of the
Dermatology Foundation for deres enestående

forskning. Det er en af de største og mest prestige-
fyldte priser, hudplejeforskere kan modtage.

Al hud har brug for pleje
Ved daglig brug af de virksomme hudplejeprodukter 
fra NeoStrata stimuleres hudens cellefornyelse, den 
beskyttende hudbarriere styrkes, og desuden mini-
meres og forebygges irritation, tørhed og alderstegn. 
NeoStratas unikke, patenterede teknologier hjælper 
din hud med at forny sig selv. NeoStrata tilbyder 
forskellige, grundlæggende hudplejeprogrammer, 
som tager hensyn til den konkrete hudtype.

Til dig med specifikke 
hudproblemer
Til særlige hudproblemer, f.eks. acne, rosacea, rynker 
og hyperpigmentering, anbefales NeoStratas special-
produkter som et supplement til det daglige, grund-
læggende hudplejeprogram. NeoStrata tilbyder også 
en række produkter til det følsomme område omkring 
øjnene og til huden på kroppen.

Et supplement til 
æstetiske behandlinger
NeoStratas produkter anbefales som for- og 
efterbehandling ved forskellige typer æstetiske 
behandlinger, eksempelvis laser, IPL, botulinumtoxin, 
fillers, microdermabrasion og plastikkirurgi.



Få en sund og strålende hud takket
være NeoStratas videnskabelige resultater
Glykolsyre (sukkersyre), AHA
En naturlig bestanddel i sukkerrør. Eksfolierer huden, forbedrer
cellefornyelsen, udjævner pigmenteringer i huden, reducerer
porestørrelsen og hjælper til med at udglatte fine linjer og
rynker. Denne AHA-syre øger syntesen af glykosaminoglykaner
(GAG) og kollagenfibre i dermislaget med det resultat, at huden
får et fastere udseende. NeoStratas produkter, som indeholder
glykolsyre, er optimalt effektive på grund af en ideel pH-værdi
og en perfekt koncentration. Der er udviklet amfoteriske
sammensætninger, som har til formål at minimere rødme og
irritationer (patenteret af NeoStrata).

Citronsyre 
Findes naturligt i citrusfrugt og er en effektiv alfa-/betahydroxy-
syre, som besidder beskyttende, antioxiderende og korrigerende
antiaging-effekter. Citronsyre hjælper til med at reparere tegn
på solskader og elastose, som skyldes solstråling, idet kvaliteten
af de elastiske fibre forbedres, og indholdet af GAG øges.
Eftersom der ses både en beskyttende antioxiderende effekt og
en korrigerende antiaging-effekt, anvendes citronsyre ofte som
en forstærkende ingrediens ved behandling af særlige hud-
problemer.

Mandelsyre 
Er en fedtopløselig AHA-syre, som udvindes af mandler.
Mandelsyre absorberes let af fedtet hud, hvilket gør den særligt
effektiv som ingrediens i antiaging-produkter til denne hudtype.
Mandelsyre har desuden naturlige antibakterielle fordele, og
hvis den anvendes regelmæssigt, bidrager den til at gøre huden 
mindre fedtet, uden at den tørrer ud. 

Glukonolaktone = PHA
(den nye generation af AHA)
En PHA, som findes naturligt i huden. Det er en
virksom antiaging-ingrediens, som ikke irriterer
huden - heller ikke hos patienter, som har klinisk
påvist følsom hud eller rosacea, eller som har fået
foretaget kosmetiske indgreb. I sin egenskab af anti-
oxidant hæmmer glukonolaktone elastose. Hudens
sunde væv og ungdommelige elasticitet bevares.
Glukonolaktone styrker hudens barrierefunktion og
nedsætter med tiden hudens følsomhed over for
irriterende stoffer og rødme. Glukonolaktone øger
ikke hudens følsomhed over for solen.

Laktobionisk syre
En patenteret ”bionisk” PHA, som udvindes af 
mælkesukker, og som er ikke-irriterende. 
Hjælper til med at forhindre og reparere skader, 
som skyldes sollys, herunder også fine linjer og 
rynker, ujævn pigmentering, forstørrede porer og 
ujævn hud. Laktobionisk syre er en effektiv anti-
oxidant, som har til formål at forhindre oxidative 
skader på transplanterede organer. Laktobionisk syre 
bidrager også til at gøre huden fast ved at hæmme 
enzymet MMP, som ellers nedbryder kollagen og 
giver rynker og slap hud. Syren har samtidig en 
naturlig genfugtende virkning, idet den binder vand 
og etablerer en fugtgivende barriere.

NeoGlukosamin
En patenteret teknik, som er baseret på et
aminosukker, der skånsomt eksfolierer huden og
fremmer nydannelsen af celler, gør fine linjer og
rynker mindre markante og eksfolierer hyperpig-
menterede pletter og acne, hvilket igen giver en
jævnere hudtone. NeoGlukosamin er samtidig
en byggesten til hyaluronsyre, som udfylder huden
naturligt og hjælper huden med at skabe fylde og
glathed indefra. Fine linjer og rynker bliver mindre
fremtrædende, og hermed fås et sundere og mere
ungdommeligt udseende.

Aminofil
Et revolutionerende, patenteret aminosyrederivat 
med volumentilførende effekt, som er introduceret 
af NeoStrata. Aminofil er et molekyle, som er så 
begrænset i størrelse, at det trænger effektivt ned i 
huden og påvirker den – og samtidig har vist sig at 
have en hurtig effekt på hudens støttende matrix.

Din hud har brug for fugt. Din hud har brug for NeoStrata.

FØR

EFTER
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Laktobionisk syre – 
en værdifuld opdagelse fra NeoStrata,
som tilfører din hud masser af fugt.
Laktobionisk syre er en vigtig teknologi, som blev introduceret 
af NeoStrata. Der er tale om en ikke-irriterende kompleks PHA. 
Laktobionisk syre er en effektiv antioxidant med fugtigheds-
givende egenskaber, som suger til sig og binder fugten. Syren 
danner en unik hinde, som gør huden jævn og silkeblød. 
Produkter, som indeholder laktobionisk syre, reducerer fine 
linjer og rynker og gør huden fyldigere.

Al hud har brug for fugt
I hudplejeprodukter findes der forskellige stoffer, som har til
formål at binde fugten i huden. Diagrammet sammenligner
forskellige stoffer, som findes i hudplejeprodukter. Diagrammet
viser, at laktobionisk syre uden tvivl er det stof, som tilfører
huden mest fugt. 

Diagrammet viser vægten (g) af absorberet 
vand (fugt) pr. mol stof.
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Laktobionisk syre
Glukonolaktone
Glykolsyre
Propylenglykol
Salicylsyre



Antiaging

Ultra Daytime 
Smoothing Cream SPF 20   
Glykolsyre, citronsyre
En effektiv hudplejende dagcreme med AHA, udviklet til
normal/kombineret acnetilbøjelig hud samt solskadet,
ikke-følsom hud. Reducerer forekomsten af fine linjer
og rynker og forbedrer hudens struktur. Indeholder en
bredspektret UVA-/UVB-beskyttelse.

Facial Cleanser 
Glukonolakton
En hudplejende og opfriskende rengøringsgel med PHA, 
som anbefales til alle hudtyper - også til personer med
ekstremt følsom hud. Produktsammensætningen giver en
mild rengøring og en effektiv genfugtning af huden.

Rengøring

Dag

Antiaging

Ultra Daytime 
Smoothing Cream SPF 20   
Glykolsyre,  citronsyre
En effektiv hudplejende dagcreme med AHA, udviklet
til normal/kombineret acnetilbøjelig hud samt
solskadet, ikke-følsom hud. Reducerer forekomsten
af fine linjer og rynker og forbedrer hudens struktur.
Indeholder en bredspektret UVA-/UVB-beskyttelse.

Foaming Glycolic Wash 
Glykolsyre, laktobionisk syre
En dybderengørende, skummende rengøringsmousse med 
højere styrke til robust, fedtet og solskadet hud. Foaming 
Glycolic Wash er et rengøringsprodukt med højere AHA- 
styrke, der indeholder rensende effekt og lettere peeling i 
det samme produkt. Anbefales ikke til følsom hud.
 

Rengøring

Dag
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Ultra Moisturizing Face Cream 
Glukonolakton, vitamin E 
En ekstra genfugtende og opblødende creme, som
anbefales til alle hudtyper. Gør huden mere robust.
Ultra Moisturizing Face Cream kan også anbefales til
atopisk dermatitis og rosacea.

Daytime Protection Cream SPF 23   
Glukonolakton, laktobionisk syre
Et optimalt dagprodukt med en stor mængde fugt, som
forstærker den naturlige beskyttelsesbarriere. Anbefales
især til følsom og tør hud. Hudens struktur og farve
forbedres, og forekomsten af fine linjer og rynker
reduceres. Bredspektret UVA-/UVB-beskyttelse.

Facial Cleanser 
Glukonolakton
En hudplejende og opfriskende rengøringsgel med PHA,
som anbefales til alle hudtyper - også til personer med
ekstremt følsom hud. Produktsammensætningen giver 
en mild rengøring og en effektiv genfugtning af huden.

Rengøring

Dag

Nat

Antiaging

Renewal Cream  
Glukonolakton, Pro-Retinol, vitamin E
Natcreme med højeffektive antialdrende egenskaber,
som medfører en forbedret celleomsætning. Hjælper til
med at forbedre hudens udseende og struktur. Mod-
virker effektivt fine linjer og rynker. Indeholder en stor 
mængde PHA samt Retinyl Acetat, antioxidanter som 
vitamin E og sumpurtfrøolie, som plejer hudbarrieren 
og genfugter huden maksimalt. For at opnå et optimalt 
resultat anvendes Bionic Face Serum under denne 
fantastisk foryngende creme.
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Anvend altid serum og øjencreme morgen og aften.

Anvend altid serum og
øjencreme morgen og

aften.

Rengøring

Facial Cleanser

Dag
Daytime Protection Cream SPF 23  

Se under Antiaging følsom START.

Se under Antiaging følsom START.
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Aminofil, glykolsyre, amfoterisk kompleks
Intensivér dit hjemmeprogram med 

eksfolierende og volumenskabende pads.

Smooth Surface Daily Peel Pads

Nat

High Potency Cream  
Glykolsyre, laktobionisk syre, vitamin E.
En virkelig supereffektiv antiaging-creme til personer
med fedtet, storporet og uren hud. Virker også repa-
rerende på solskadet hud. Produktet kan på grund af
den høje AHA-styrke kun anbefales til robust hud. Bør
altid kombineres med NeoStrata Serum.

Ultra Smoothing Cream  
Glykolsyre, citronsyre
En fyldig, dejligt opblødende natcreme til personer
med mindre følsom hud. Indeholder AHA, som skaber
celleaktivitet ned i huden. Det betyder, at der opnås
en virkelig god cellestimulerende effekt og samtidig et
langtidsvirkende resultat - huden bliver frisk og sund.
Modvirker og minimerer effektivt fine linjer og rynker.

Bionic Face Serum 
Laktobionisk syre, vitamin A, C, E
Yderst effektiv antiaging-serum, som tilfører huden 
intensiv fugt. Har en værdifuld antioxiderende effekt 
og virker blødgørende og helende på huden. 
Undersøgelser har dokumenteret, at Bionic Face 
Serum kan forbedre solskadet og ældet hud. Også 
perfekt før/efter kosmetiske indgreb, eksempelvis
mikrodermabrasion, laser osv. Et serum, som fore-
bygger og reparerer. Huden kommer til at se yngre 
og sundere ud. Anvendes dagligt sammen med andre 
af NeoStratas produkter (cremer og lotions).

Al hud har brug for fugt!



Fedtet acnetilbøjelig hud

Bio-Hydrating Cream  
Glukonolakton
Intensivt fugtgivende natcreme, som genopbygger
hudens struktur samt minimerer fine linjer og rynker
ved hjælp af en stor mængde PHA. Meget effektiv
ved acnehud, som efter anvendelse af udtørrende
produkter er blevet tør. Anbefales også ved rosacea
og atopiske problemer.

Sheer Hydration SPF 35      
Phytotal®, NeoGlukosamin 
En let, oliefri lotion, som modvirker og minimerer
aldring af fedtet hud samt hud i fugtigt klima. Er 
sammensat af dels Phytotal®, som regulerer over-
skydende fedt uden at irritere, dels den patenterede 
ingrediens NeoGlukosamin, som klinisk dokumenteret 
reducerer misfarvninger og mørke pletter på grund af 
acne og aldring, samtidig med at hudens struktur og 
fasthed forbedres. Indeholder beskyttende UVA-
UVB-solfilter.

Clarifying Cleanser  
Glukonolakton, mandelsyre, salicylsyre, tea tree oil
En sæbefri, let skummende rengøringsgel, som 
især anbefales til acne og fedtet hud. Har en 
dybderensende og eksfolierende effekt og giver 
samtidig en genfugtet og opfriskende fornemmelse. 

Rengøring

Dag

Nat alternativ 1
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Ultra Smoothing Cream  
Glykolsyre, citronsyre
En fyldig, dejligt opblødende natcreme til personer
med mindre følsom/tør hud. Indeholder AHA,
som skaber celleaktivitet ned i huden. Det betyder,
at der opnås en ekstremt god cellestimulerende
effekt og samtidig et langtidsvirkende resultat
samt en frisk og sund hud. Modvirker og mini-
merer effektivt fine linjer og rynker.

Nat alternativ 2
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ISRosacea, følsom hud

og atopisk dermatitis
Rengøring
Facial Cleanser 
Glukonolakton
En hudplejende og opfriskende rengøringsgel med PHA, som
anbefales til alle hudtyper - også til personer med ekstremt følsom 
hud. Produktsammensætningen giver en mild rengøring og en 
effektiv genfugtning af huden.

Daytime Protection Cream SPF 23      
Glukonolakton,  laktobionisk syre, vitamin E
Et optimalt dagprodukt indeholdende en stor mængde fugt. Forbed- 
rer den naturlige beskyttelsesbarriere. Anbefales især til følsom 
tør hud. Hudens struktur og farve forbedres, og forekomsten af fine 
linjer og rynker reduceres. Bredspektret UVA-/UVB-beskyttelse.

Dag

Bionic Face Cream
Glukonolakton, laktobionisk syre
En del hudtyper har behov for ekstra meget fugt og hjælp til
heling. Der er hud, som ”ikke tåler noget produkt”. Her gør Bionic
Face Cream underværker. Denne natcreme med PHA og Bionics
anbefales til personer med følsom og tør hud. Cremen er intensivt
fugtgivende, helende og beroligende. Også perfekt før/efter kosme-
tiske indgreb, eksempelvis mikrodermabrasion, laser osv.

Nat alternativ 1

Nat alternativ 2

Produkterne fra NeoStrata kombinerer 
den eksfolierende AHA med veldoku-
menterede ingredienser, som hjælper 
til med at bekæmpe acne, kontrollere 
hudens produktion af talg og minimere 
ar efter acne.

Tør hud er sartere og reagerer lettere
end normal hud. Produkter, som
indeholder bionic PHA, er perfekte til
at genfugte tør hud. Disse produkter 
kan også anvendes til andre hudtyper, 
herunder følsom hud.

Akne før Efter

Rosacea før Efter

Anvend altid serum 
og øjencreme morgen 

og aften.

Anvend altid serum
og øjencreme morgen
og aften.

Før Efter

Resultat efter
8 ugers brug af
Sheer Hydration
med NeoGlukolamin.
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Redness Neutralizing Serum 
BioCalm Complex (PHA/Bionic PHA, peptider, 
ekstrakt fra alger, ekstrakt fra gederams)
Redness Neutralizing Serum er en let 
svalende serum, som virker målrettet på 
årsagen til rødme, genopretter og styrker 
hudens beskyttelsesbarriere og hjælper 
til med at berolige følsom hud som f.eks. 
hud, der er tilbøjelig til at udvikle rosacea. 
Passer til alle hudtyper, herunder også 
sensitiv hud. Denne serum er udviklet til at 
minimere rødme allerede efter et par timer. 
Regelmæssig brug giver yderligere dæm-
pende effekt. Redness Neutralizing Serum 
indeholder en blanding af ingredienser, 
som gør rødmen mindre markant ved at 
virke på flere forskellige årsager.

Spot Treatment Gel    
Salicylsyre, retinylacetat,
mandelsyre, citronsyre
Gelformel, som punktbe-
handler acnepletter. Ved 
svære problemer anvendes 
produktet sammen med 
Oily Skin Solution. 
Påføres morgen og aften.

Få en frisk og strålende hud takket 
være NeoStratas videnskabelige 
forskning.

Ultra Moisturizing Face Cream 
Glukonolakton, vitamin E-, B-kompleks
En ekstra genfugtende og opblødende creme, som anbefales til
alle hudtyper. Ultra Moisturizing Face Cream anbefales desuden
til hud med atopisk dermatitis eller rosacea.



Hudens 
geniale 

problem-
løser

Øjne - Solbeskyttelse

Bionic Eye Cream Plus    
Glukonolakton, laktobionisk syre, peptider
Det er en specialudviklet øjencreme, som ud over 
at forebygge og minimere fine linjer også minimerer 
mørke ringe omkring øjnene. Anvendes morgen og 
aften.

Eye Cream  
Glukonolakton, vitamin E, grøn te
Huden omkring øjnene er ofte meget sart. Denne
øjencreme tilfører masser af fugt. Cremen forebygger
og minimerer fine linjer på en skånsom, men effektiv
måde - uden at det irriterer. Oftalmologisk testet.
Anvendes morgen og aften.
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Huden omkring øjnene er det mest følsomme 
område i ansigtet. Det er ofte her, at de første 
fine linjer viser sig. Med øjenprodukterne fra 
NeoStrata kan du både forebygge og minimere 
fine linjer og rynker omkring øjnene. Du kan også
minimere mørke ringe! For at opnå en mere intensiv 
antiaging-effekt anbefales øjencremen Skin Active 
Intensive Eye Therapy (se side 14).
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Ultra Smoothing Lotion    
Glykolsyre, citronsyre
En let og dejligt opblødende lotion til kroppen - til personer med mindre 
følsom hud. Indeholder AHA, som skaber celleaktivitet i dybden og 
hjælper til med at forbedre hudens udseende og struktur. Påføres 
morgen og aften.

Lotion Plus    
Glykolsyre
En intensivt eksfolierende lotion til kroppen. Skaber celleaktivitet ned i hu-
den og hjælper til med at forbedre hudens udseende, struktur og spænds-
tighed. Anbefales også til fødder og albuer. Kan med fordel anvendes ved 
keratosis pilaris. Påføres om aftenen.

Bionic Lotion     
Glukonolakton, laktobionisk syre, vitamin E
Denne lotion er ekstra intensivt fugtgivende og anbefales til ekstremt tør 
og følsom hud. Genopbygger hudens struktur og påvirker den naturlige  
beskyttelsesbarriere. Huden får et højere toleranceniveau. (Hudens 
beskyttelsesbarriere påvirkes negativt ved kroniske inflammationer og 
langvarig brug af kortison). Anbefales til rosacea og atopisk dermatitis. 
Til både ansigt og krop. Påføres morgen og aften og efter behov.

PDS - Problem Dry Skin Cream 
AHA/PHA-blanding, vitamin E
Denne fantastiske creme indeholder unikke sammensætninger af AHA 
og PHA. Kliniske studier har vist yderst gode resultater ved ekstremt 
tør hud, som ikke har responderet på anden behandling. Anbefales til 
forskellige former for hyperkeratoser som xerosis, ichtyosis og psoriasis. 
Anbefales desuden til problemhud på fødder, hæle og albuer samt ved 
keratosis pilaris. Påføres morgen og aften. Påfør med mindre hyppighed, 
hvis der opstår irritation.

Resultat efter 3 ugers brug af
Problem Dry Skin Cream PDS

Før Efter

NeoStrata - videnskaben bag sund hud
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Nail Conditioning Solution
AHA-derivat (O-Acetyl Mandelic Acid), E-vitamin
En plejende opløsning, som pensles på rene og tørre negle og neglebånd 
morgen og aften for hermed at styrke neglene og forbedre kvaliteten. 
Sammensætningen styrker neglene, efterhånden som de vokser ud.

Gel Plus    
AHA
Højeffektivt, let og gelbaseret 
AHA-produkt til både ansigt og krop. 
Forbedrer cellefornyelsen og hudstruk-
turen, minimerer urenheder og ujævn 
pigmentering og stimulerer hudens
opbyggende matrix.

Universal 
creme til 

både ansigt 
og krop

Sheer Physical 
Protection SPF 50 
Titandioxid, zinkoxid, PHA
Et let tonet, mineralbaseret solbeskyttelsesprodukt 
med en høj grad af UVA/UVB-beskyttelse. Sheer 
Physical Protection SPF 50 er transparent, smelter 
let ind i huden med en nuance, som tilpasser sig 
hudtonen, og har en udjævnende virkning straks efter, 
at den er blevet påført. Forebygger og minimerer 
alderstegn.



S K I N  A C T I V E

Den nye NeoStrata Skin Active er en avanceret 
og omfattende antiaging-serie, som behandler 
alle synlige tegn på aldrende hud.

Serien indeholder bl.a.: NeoGlukosamin, Aminofil og Retinol, 
som styrker den matrix, der omgiver kollagencellerne og sti-
mulerer dannelsen af hyaluronsyre. Dette har stor betydning 
for hudens udseende. Hudens underliggende struktur bliver 
fyldigere og kommer til at se fastere ud. Rynker og fine linjer 
reduceres indefra og ud. Desuden øges cellefornyelsen, og den 
ujævne pigmentering aftager. Peptider stimulerer kollagen-
dannelsen. AHA og PHA stimulerer celledannelsen og virker 

NeoStrata Skin Active er en komplet hudplejeserie,
som giver enestående resultater.
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Exfoliating Wash 
Dette unikke rengøringsprodukt giver en let eksfoliering, uden 
at huden udtørres. Den sæbefri og let skummende sammensæt-
ning fjerner effektivt fedt og sminke uden at irritere. PHA tilfører 
huden en dejlig genfugtet følelse, samtidig med at et nøje udvalgt 
botanisk kompleks med aloe vera, kamille, agurk og rosmarin- 
ekstrakt lindrer og frisker op. Huden bliver klar og glat og godt 
forberedt på andre produkter.

Matrix Support SPF 30 
Denne avancerede dagcreme er sammensat på basis af tre 
effektive, klinisk påviste teknikker, som hver især har en unik 
virkning. Sammen styrker og reparerer de huden på en suveræn 
måde. Peptider stimulerer kollagenproduktionen. Patenteret 
NeoGlukosamin og retinol arbejder sammen om at opbygge 
hudens naturlige støtte, og det betyder, at huden bliver fastere 
og mere spændstig. Et antioxiderende kompleks hjælper til med 
at beskytte huden. Et UVA- og UVB-filter beskytter huden mod 
solens skadelige stråler. NeoGlukosamin virker samtidig hæm-
mende på det enzym, som aktivt fremmer kroppens produktion 
af melanin. Dette medfører en reduktion af misfarvninger på 
huden. Resultatet er en markant bedre hudstruktur med mere 
glans – og en jævnere hud.

Skin Active er baseret på en sammensætning 
af unikke, videnskabeligt udformede ingredienser, 
som var og er meget effektive. Når de får
mulighed for at arbejde sammen, forstærker 
de hinandens effekt. Det kaldes også for synergi-
effekt. Resultatet vil gøre dig lykkelig!

genfugtende. PHA styrker desuden hudens beskyt-
telsesbarriere. E-vitamin og antioxidanter fra Char-
donnay-druen og granatæble beskytter huden mod 
de daglige angreb fra miljøet. Desuden indeholder 
produkterne kamille, ginseng, bærekstrakt og hyalu-
ronsyre (kroppens naturlige fugtbinder). Indeholder 
desuden stamceller fra æbleekstrakt, som beskytter 
hudens egne celler og udsætter synlige alderstegn.

Cellular Restoration 
Intensivér hudens naturlige reparationscyklus med denne 
virksomme natcreme, som har til formål at vitalisere cellefunk-
tionen og styrke hudens underliggende struktur. Sammensæt-
ningen består af stamceller fra æbleekstrakt, som beskytter 
hudens egne celler og gør, at de får en længere levetid. Peptider 
er kollagenstyrkende og gør dybe rynker mindre fremtrædende. 
Glykolsyre er en AHA, som eksfolierer huden nænsomt og gør 
den fyldig og fast. PHA bidrager til at stimulere celleproduk-
tionen. Druekerneekstrakt virker sammen med antioxiderende 
ekstrakt af de såkaldte superfrugter som granatæble, blåbær og 
acai for at beskytte cellerne mod daglig påvirkning af skadelige 
miljøfaktorer, som fremskynder aldringen.

Til dig, som synes, at fine linjer og 
rynker godt må vente!

Hvis du har følsom hud, anbefaler vi, at du starter med 
at bruge produkterne hver anden dag i de første par uger. Til 
personer med meget følsom hud anbefaler vi at bruge NeoStrata-
produkter, der er udviklet til netop denne hudtype. Påfør altid 
NeoStrata serum først.

97 % oplevede en jævnere hudstruktur.

97 % vurderede, at hudens udseende generelt 
   blev forbedret.
% af de forsøgspersoner, som rapporterede efter fire uger.
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Dermal Replenishment
Intensivt genfugtende natcreme, som virker på alle alderstegn 
og gør huden mere fast og fyldig. Patenteret NeoGlukosamin op-
bygger hudens underliggende støttestruktur og skaber dermed en 
fastere og fyldigere hud. NeoGlukosamin har desuden en mildt 
eksfolierende effekt, som hjælper til med at minimere pigment-
pletter. Patenteret Aminofil opbygger sammen med peptider 
hudens naturlige volumen og minimerer synligheden af linjer og 
rynker. Aminosyrer styrker hudens fugtniveau og PHA, idet malto-
bionisk syre genfugten huden, opbygger hudens beskyttelses-
barriere og fungerer som en antioxidant. Druekerneekstrakt 
beskytter mod skadelig oxidering og nedbrydning. Anbefales til
 alle hudtyper, som har behov for ekstra fugt, også sensitiv hud.

% af de forsøgspersoner, som rapporterede efter fire uger.

97 % vurderede, at huden føles genfugtet hele dagen.

91 % oplevede øget fasthed og elasticitet.

Til dig, som går op i hudpleje -
og vil se resultater.

Kraftfuldt. Effektivt. Professionelt.
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Før Efter
Bemærk, at linjer, rynker og misfarvninger er mindre frem-
trædende, og at hudens struktur er blevet jævnere efter otte
ugers daglig brug af de fire produkter i hudplejeserien.

Triple Firming Neck Cream
En creme, som er særligt udviklet til det følsomme og udsatte hals- 
og brystparti. Regelmæssig brug hjælper til med at bekæmpe de 
alderstegn og pigmenteringer, som normalt optræder på halsen og
brystpartiet. Cremen absorberes hurtigt og giver huden et fastere 
og mere smidigt udseende. Cremen tilfører fugt, giver huden ny 
spændstighed og modvirker effektivt rynker og pigmenteringer.

Få kontrol med hudens aldring med dermato-
logisk udviklede produkter, som har en klinisk 
påvist effekt. Det fortjener du!

Firming Collagen Booster Serum
En avanceret serum, som er udviklet med det formål at 
maksimere kollagenproduktionen i aldret hud og erstatte en 
spændstighed og fasthed, som ellers er gået tabt. Linjer og 
rynker minimeres indefra og ud, hvilket giver en fyldigere 
og jævnere hud.

Retinol + NAG Complex
Retinol + NAG Complex er et meget virksomt, serumlignende 
koncentrat, som kombinerer retinol med patenteret NeoGlukos-
amin fra NeoStrata og hermed styrker hudens matrix, gør huden 
fastere og giver en jævnere hudtone. NeoGlukosamin intensiverer 
de volumenopbyggende og opstrammende effekter sammen-
lignet med brug af retinol alene. Mikroindkapslingen af retinol 
giver maksimal stabilitet. Denne indkapsling betyder også, at der 
gradvist afgives retinol til huden, og hermed øges tolerancen for 
denne sammensætning, som har en relativt høj koncentration af 
retinol.

Intensive Eye Therapy
Få en klarere og mere ungdommelig øjenkontur med denne 
alsidige formel, som korrigerer de første tegn på aldring i øjen-
området, opbygger den skrøbelige hud omkring øjenkonturen 
og gør den fyldigere ved hjælp af flere forskellige teknikker. 
Cremen indeholder stamceller fra æbleekstrakt, som gør, at 
hudens egne celler lever længere og får huden til at agere som 
yngre hud. Peptider stimulerer hudens væv til at producere 
mere kollagen, og sammen med patenteret NeoGlukosamin 
styrkes støttestrukturen omkring kollagenet. Øjenkonturen har 
fået et løft, og rynker omkring øjnene glattes ud, indefra og 
ud. Koffein hjælper til med at reducere forekomsten af poser 
under øjnene, ligesom hyaluronsyre gør huden blød og smidig.
E-vitamin har antioxiderende egenskaber.

Før Efter 16 uger

Tri-Therapy Lifting Serum
Tri-Therapy Lifting Serum er en multivirkende serum
sammensat af tre virksomme ingredienser, som i 
fællesskab opbygger hudens naturlige volumen, 
udjævner hudtonen og minimerer rynker og linjer. 
Denne specifikke kombination af ingredienser er 
helt unik for NeoStrata og er fremstillet for at 
give en maksimalt udjævnende effekt. 
Aminofil giver øget fasthed og spændstighed, 
PHA stimulerer cellefornyelsen, tilfører fugt 
og styrker huden, og den lavmolekylære 
hyaluronsyre supplerer med yderligere fugt 
og giver smidighed og glød. Denne serum har 
en meget behagelig, silkeagtig konsistens 
samt er oliefri og ikke-irriterende. Produktet 
kan dermed benyttes til alle hudtyper. 
Kan med fordel anvendes både morgen 
og aften.

Genskab hudens spændstighed
Tilfør fugt og udjævn hudtonen
Minimér fine linjer og rynker

97 % oplevede en jævnere hudstruktur 
 og mere glød.
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Unik hudplejeserie, som udjævner hudtonen!

NeoStrata –
verdensførende,
når det gælder

om at få din hud
til at stråle.

Produkterne i Enlighten-serien indeholder patenteret 
NeoGlukosamin, som eksfolierer huden nænsomt, og 
ekstrakt af bjergplanter, som har en pigmentudjævnende 
effekt. C-vitamin minimerer hyperpigmenteringer og 
stimulerer samtidig kollagendannelsen, hvilket fører til en 
fastere hud. Lakridsekstrakt og retinol hjælper til med at 
minimere en ujævn hudtone. Desuden stimulerer flere af 
ingredienserne cellefornyelsen og bidrager til at modvirke 
forekomsten af nye hyperpigmenteringer.

Enlighten-serien består af rengøring, serum, behandlende natcreme, dagcreme og punktbehandlende gel. Husk altid at bruge et 
produkt med SPF i dagtimerne ved behandling af hyperpigmentering.

ENLIGHTEN SERIEN Hjælper effektivt mod de 
fleste pigmentproblemer, samtidig med at din 
hud får en intensiv antiaging-pleje!

ENLIGHTEN - 
Pigmentudjævnende 
hudplejeserie

Det er dokumenteret, at Enlighten-serien kombinerer effektive, blegende ingredienser, 
som både bekæmper eksisterende hyperpigmenteringer og forebygger forekomsten af 
nye. Serien består af 5 højeffektive, hudplejende antiaging-produkter, som forbedrer 
hudtonen og minimerer pigmenteringer forårsaget af soleksponering, hormoner og 
aldring.

Ultra Brightening Cleanser
NeoGlukosamin, ekstrakt fra bjergplanter
En skummende sæbefri rengøring i en behagelig cremeform, 
som fjerner makeup og forbereder huden på andre produkter.
Anvendes morgen og aften.

Illuminating Serum
NeoGlukosamin, Niacinamide, B-Resorcinol, lakridsekstrakt, vitamin C
Kraftfuld serum, som minimerer hyperpigmenteringer, lyser 
misfarvninger op og giver en smuk glans - takket være flere forskel-
lige aktive ingredienser. Påføres efter rengøring morgen og aften.

Pigment Controller
NeoGlukosamin, planteekstrakt fra gurkemeje, ekstrakt fra 
bjergplanter, retinol, stabiliseret derivat af vitamin C, vitamin E
En intensivt pigmentregulerende natcreme med antiaging-
effekt. Tilfører umiddelbart huden glans.

Pigment Lightening Gel
B-Resorcinol, kojicsyre, glykolsyre, glukonolakton, vitamin C
Det perfekte produkt til alle, som ønsker en mere intensiv
punktbehandling af misfarvninger og pigmentpletter i huden.
Et tyndt lag påføres to gange dagligt på hudområdet, som ønskes
bleget. (Sammensætningen indeholder ikke hydroquinon.)
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Skin Brightener SPF 25
NeoGlukosamin, planteekstrakt fra gurkemeje, vitamin E
En intensivt pigmentreducerende og fugtgivende lotion med anti-
aging-effekt og beskyttende egenskaber. Påføres om morgenen.
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Før Efter



Billedmontage

NeoStratas professionelle 
peelingbehandling med 
AHA eller Retinol
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For at opnå det bedst mulige resultat
anbefaler vi dig nedenstående produkter.

Rengøring .................................................................................................

.....................................................................................................................

Dagcreme .................................................................................................

.....................................................................................................................

Natcreme .................................................................................................

.....................................................................................................................

Specialprodukter ....................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Hvis du bruger foundation, concealer osv., anbefaler
vi dig at anvende produkter fra Exuviance-serien med
plejende makeup, som ikke lukker porerne til.

Hvad kan NeoStrata
gøre for dig og 
din hud?

MEGET!
NeoStrata kan
Forebygge og minimere fine linjer og rynker.
Hjælpe mod acne, fedtet hud og uren hud.
Hjælpe mod rosacea.
Minimere pigmentforandringer.
Hjælpe mod tør hud.
Hjælpe mod seborrheisk eksem.
Minimere mørke ringe omkring øjnene.

 

 

Lad dit smukke jeg komme til udtryk
Maksimalt resultat til 
en rimelig pris
På vores speciallægeklinikker tilbydes du en 
effektiv hudpeeling, som giver din hud nyt liv 
og ny glans. NeoStratas effektive peeling tilpas-
ses til din huds konkrete problemer og behov. 
Med NeoStrata klinikbehandlinger og daglig 
hudpleje derhjemme med produkter fra 
NeoStrata opnår du et optimalt resultat. 
Det er enkelt, prisen er rimelig, og først og 
fremmest er det meget effektivt.

Din læge eller sygeplejerske 
hjælper dig gerne med at ud-
vælge de NeoStrata-produkter, 
som er bedst til din hud.

Få en frisk og strålende hud 
takket være NeoStratas 
videnskabelige forskning.

18

NeoStrata er en videnskabeligt avanceret 
og klinisk gennemprøvet hudplejeserie, 
som anbefales af hudlæger til at gen-
oprette og forbedre huden og synligt 
give den et nyt udseende.
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NEOSTRATA REJUVENATING PEELS er en serie AHA-peelinger, som 
forbedrer hudens kondition og kan anvendes til alle hudtyper. Under behand-
lingen påføres glykolsyre, citronsyre eller mandelsyre på huden – enten hver for 
sig eller i en kombination. AHA-peeling fjerner de tørre hudceller fra overfladen, 
som ellers får huden til at se grå og trist ud, stimulerer cellefornyelsen, styrker 
huden og forbedrer hudens kvalitet.
 
NEOSTRATA RETINOL PEELING er en avanceret peeling, som indehol-
der retinol og et såkaldt Retinol Boosting Complex bestående af to volumen-
stimulerende ingredienser, der er patenteret af NeoStrata. Peelingen eksfolierer 
huden, gør fine linjer og rynker mindre markante, bidrager til at minimere acne, 
øger hudens fasthed og giver samtidig en jævnere hudtone.

4  Fjerner de tørre hudceller på overfladen, som  
 ellers får huden til at se grå og trist ud.

4  Giver huden nyt liv.

4  Styrker huden.

4  Anbefales også til sensitiv hud.

4  Kan med fordel kombineres med andre
 kosmetiske behandlinger (fillers,
 botulinumtoksin, laser/IPL mm).
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