Volgende merken zijn verkrijgbaar bij uw
huidtherapeut

De exfoliërende en regenererende technologie. Een dermatologische revolutie die bekend staat
voor haar opmerkelijke resultaten op de door de zon verouderde huid, de huid met neiging tot acne
en de droge, vlekkerige huid.

De absolute top om de huid te herstellen. Endocare stimuleert de celvernieuwing, bevordert het
herstel van de huid en helpt de eerste rimpels te bestrijden.

Bescherming tegen de zon, 365 dagen per jaar. De technisch en cosmetisch hoogstaande Heliocare
producten bieden maximale bescherming in vederlichte formules.

Innovatie in de cosmetische behandeling van acne. Vitamine A-zuur zonder agressieve
nevenwerkingen of licht overgevoeligheid. Biretix werkt talgregulerend, antibacterieel en
antioxiderend. Verzorgede ingredienten kalemeren en regenereren de huid.

Doeltreffend ophelderend verzorgingsprogramma. Een combinatie van de Retinsphere-technologie
en het Whitening Booster System voor een zichtbaar ophelderend effect op de huid.

NeoStrata®
NeoStrata® biedt hoogtechnologische, geavanceerde huidverzorgingsproducten
waarvan de werking wetenschappelijk bewezen werd. NeoStrata ontwikkelt zowel
alfahydroxyzuren (AHA’s) als polyhydroxyzuren (PHA’s), die in innovatieve formules
worden verwerkt. Deze producten worden door artsen aanbevolen om de huid zichtbaar
te herstellen en gladder te maken. De werking van de Neostrata producten werd
aangetoond op diverse huidtypes en bij bepaalde huidproblemen: door de zon
verouderde huid, rosacea, hyperpigmentatie, extreem droge huid, huid met neiging tot
acne.
Uw huid ziet er opvallend beter uit, u ziet er mooier uit … en zo voelt u zich ook.
Meer over de AHA Technologie

AHA Technologie (alfahydroxyzuren)
Wat houdt de AHA-technologie in?
De ontdekking van het uitgesproken exfoliërende en vernieuwende effect van
alfahydroxyzuren (AHA’s) op de huid bracht de voorbije 20 jaar een ware revolutie in
de esthetische dermatologie op gang. AHA’s werden ontdekt door Dr. Van Scott en Dr.
Yu, de oprichters van NeoStrata®. De uitstekende resultaten die met deze stoffen
worden verkregen op de door de zon verouderde huid, de huid met neiging tot
acne en de gevoelige, droge, vlekkerige huid werden ruimschoots aangetoond.

De voordelen van AHA’s voor de huid
AHA’s werken op verschillende niveaus op de huid in:
• ze egaliseren de dikte van de verschillende huidlagen door de celvernieuwing te
stimuleren,
•

ze stimuleren de cohesie tussen de cellen onderling en

•

maken de bovenste huidlagen dikker en compacter.

Al na enkele toepassingen van een product met AHA’s ziet de huid er extra stralenduit,
ze is gladder en zachter en oogt jonger en gezonder. Daarnaast is de huid
ook steviger, elastischer en beter gehydrateerd. Rimpels worden zichtbaar uitgevlakt
en het ontstaan van nieuwe rimpels en lijntjes wordt vertraagd.
Al deze voordelen werden ruimschoots aangetoond in meer dan 60 klinische studies,
die in gereputeerde internationale dermatologische tijdschriften werden gepubliceerd.

Neostrata®
De firma NeoStrata® ontwikkelt zowel alfahydroxyzuren (AHA’s) als polyhydroxyzuren
(PHA’s), die in innovatieve formules worden verwerkt. NeoStrata® biedt verschillende
productlijnen aan met specifieke aangepaste oplossingen voor elk huidtype:
• NeoStrata® Resurface is een productlijn met AHA’s die speciaal werd
samengesteld om de huidtextuur te verbeteren en de teint op te helderen.
• Voor de erg gevoelige huid is er de NeoStrata® Restore productlijn met
Gluconolacton, een bijzonder goed verdragen bestanddeel dat over hydraterende en
antioxiderende eigenschappen beschikt.
• De NeoStrata® Refine productlijn verbetert het aspect van de vette huid met neiging
tot acne doordat ze de huid zuivert en de talgproductie binnen de perken houdt.
• De NeoStrata® Targeted treatment productlijn werd voor heel specifieke
doeleinden ontwikkeld. De aangepaste formules bevatten zowel AHA’s als
polyhydroxyzuren.
• NeoStrata® Enlighten Het verzorgingsprogramma dat de teint opheldert en doet
stralen en de pigmentatie onder controle helpt te houden.
• De topper onder de NeoStrata® producten ten slotte, de NeoStrata® Skin
activeproductlijn, is een veelzijdig anti-agingprogramma van de allernieuwste
generatie. Deze producten danken hun krachtige antioxiderende werking aan een
innovatieve combinatie van werkzame stoffen: de SynerG-technologie, AHA’s,
polyhydroxyzuren, peptiden, retinol en een stamcelextract uit appelbomen.
(producten per gekleurde lijn op het einde aangegeven met plaatjes en uitleg)

Endocare
Dankzij de innovatieve SCA Biorepair-technologie stimuleert Endocare de aanmaak
van nieuwe huidcellen om het herstel van de huid te bevorderen en de eerste
rimpels te voorkomen en te verzachten. De werkzame stoffen werden speciaal
gekozen om de door de zon verouderde huid te verzorgen en de huid tegen vrije
radicalen, UV-stralen en gure weersomstandigheden te beschermen.
Voor de huid die aangetast is door dermocosmetische ingrepen, voor de door de zon
verouderde huid en voor de huid met vroegtijdige tekenen van veroudering, zoals een
vale teint, rimpels, vlekken en een verlies aan elasticiteit.
Meer over SCA Biorepair technologie

SCA Technologie
De belangrijkste natuurlijke bron van huidregeneratie
SCA Biorepair is een gloednieuwe technologie waarmee de celregeneratiekan
worden gestimuleerd. SCA wordt bereid uit het gezuiverde slijm van een
slak (Cryptomphalus aspersa) en is dankzij zijn antioxiderende en herstellende
eigenschappen een natuurlijke bron van regeneratie voor de huid. Het bevat essentiële
bestanddelen voor het herstel van de huid en helpt daardoor de biochemische
processen die door agressieve omgevingsfactoren zijn aangetast te herstellen. Dit is met
name het geval bij radiodermitis en huidveroudering door de zon.

Krachtige regeneratie en antioxidatie
Cryptomphalus aspersa reageert op agressieve omgevingsfactoren door een
glycoproteïnecomplex af te scheiden, SCA genoemd, dat de aangetaste huidstructuren
van de slak in minder dan 48 uur helpt te regenereren en tegen bacteriële infecties en
tumoren helpt te beschermen. Deze uitzonderlijke eigenschappen waren voor Dr. Rafael
Abad (een radioloog) de reden om verder onderzoek te doen naar het nut van deze stof
in de behandeling van huidletsels bij patiënten die radiotherapie ondergingen
(radiodermitis). De krachtige regenererende en antioxiderende werking van SCA kon
bij deze patiënten klinisch worden aangetoond.
Daarna werd het onderzoek uitgebreid naar huidveroudering en de gevolgen van
agressieve dermo-esthetische ingrepen die de natuurlijke regeneratiecapaciteit van de
huid aantasten:

•

Huidveroudering door de zon en huidveroudering als gevolg van agressieve
weersomstandigheden, vervuiling, enz.

•

Dermo-esthetische behandelingen (laser, peelings, dermabrasie, fillerinjecties, enz.).

•

Agressieve dermatologische behandelingen zoals orale en topische retinoïden,
cryotherapie, fotodynamische therapie en antibiotica.

Hoe werkt de SCA Biorepair technologie?
Bij huidveroudering door de zon en na dermo-esthetische ingrepen zijn de fundamentele
elementen in de huid aangetast. Uit diverse wetenschappelijke studies is gebleken dat
SCA Biorepair het herstel van de epidermis via verschillende mechanismen
bevordert:
• Antioxiderende werking, waardoor vrije radicalen worden geneutraliseerd en er ook
minder vrije radicalen worden aangemaakt. Daardoor blijft het risico op schade aan
de huid beperkt.
• Stimulatie van de groei van de fibroblasten, verbetering van de celweerstand en
activering van het celmetabolisme, waardoor de huid er jonger uitziet.
• Anticollagenasewerking, waardoor het aangetaste collageen wordt vernieuwd en er
nieuw collageen wordt aangemaakt. Beide processen helpen de extracellulaire matrix
te verjongen.
• Verbetering van de elasticiteit en de hydratatie van de huid.
Door zijn regenererende en antioxiderende eigenschappen beschermt SCA de huid
tegen agressieve omgevingsfactoren en helpt het schade aan de huid te voorkomen. Het
herstelt de aangetaste huid en heeft bovendien een sterk hydraterend en verstevigend
effect op de huid. SCA verbetert significant tekenen van huidveroudering door de
zon doordat het rimpels doet vervagen en de rimpeldiepte vermindert. Het maakt de
huid weer stevig, zacht en soepel en herstelt haar hydratatiepeil.
Endocare is de enige productlijn waarin de SCA Biorepair technologie werd verwerkt.
Deze productlijn werd speciaal ontwikkeld om tekenen van huidveroudering door de zon
te behandelen en de door dermo-esthetische ingrepen aangetaste huid te herstellen.

ENDOCARE

Lip & Eye Contour

Eigenschappen
Deze vloeibare gel helpt de gevoelige huid van de oog- en lipomtrek te regenereren en
revitaliseren. De SCA-technologie werd hier aangevuld met ontstekingsremmende en
rimpelbestrijdende bestanddelen om wallen en donkere kringen doeltreffend te
verzachten en de opgezette oogomtrek te ontzwellen. Bovendien verzacht deze gel
kraaienpootjes en fijne lijntjes rond de lippen.

15 ml
Samenstelling
•

SCA Repair index 8

•

Hygroplex HHG

•

Pentavitine

•

Tetrahydrocurcuminoïden

•

Transcutol

Day SPF 30

Eigenschappen
Deze fluid met beschermingsfactor SPF30 en antioxiderende eigenschappen hydrateert
en regenereert de huid. Doordat hij zowel preventief als verzorgend werkt tegen
veroudering door de zon, is het de ideale dagverzorging voor alle huidtypes.
40 ml

Samenstelling
•

SCA Repair index 2

•

Hygroplex HHG

•

Pentavitine

•

Edelweissextract

•

Vitamine E

•

Diffuporine

•

Hydroxyethylcellulose

Heliocare
De exclusieve Fernblock®-technologie, de basis van alle Heliocare® producten, werd
speciaal ontwikkeld met het oog op een brede bescherming tegen de zon. Deze stof
beschermt niet alleen tegen onmiddellijke schade als gevolg van blootstelling aan de
zon, zoals zonnebrand, maar helpt bovendien schadelijke gevolgen op de lange termijn
te voorkomen, zoals huidveroudering, een verminderde weerstand, zonneallergie en
huidkanker. Heliocare is een uitgebreid gamma topische en orale producten voor fotoimmunoprotectie. De orale producten vormen trouwens een perfecte aanvulling voor een
egale bescherming van binnenuit.
Heliocare werd speciaal samengesteld voor iedereen met een veeleisend huidtype die
een zo volledig mogelijke zonnebescherming wil. Het is een uitgebreid assortiment
producten voor alle huidtypes, met uiteenlopende beschermingsfactoren, texturen en
formaten.
Meer over Fernblock technologie

Fernblock Technologie
De basis van alle Heliocare® producten
De basis van alle Heliocare producten is Fernblock, de enige technologie ter wereld die
een allround zonnebescherming biedt.
Fernblock is het resultaat van onderzoek door de IFC-groep in samenwerking met
Harvard Medical School naar een afdoende bescherming tegen lange- en
kortetermijnschade aan de huid als gevolg van blootstelling aan de zon.

Natuurlijke bescherming
Fernblock dankt zijn beschermende eigenschappen aan Polypodium leucotomos, een
tropische varensoort uit Centraal-Amerika die van het leven onder water naar een leven
aan land geëvolueerd is door zelfbeschermende herstelmechanismen te ontwikkelen.
De Chorotegas indianen in Honduras ontdekten als eersten de opmerkelijke
eigenschappen van deze varen voor de huid.

Korte- en langetermijnbescherming
In de atmosfeer zijn er verschillende soorten straling die door hun agressieve karakter
de huid ernstige schade kunnen toebrengen. De meeste zonnebrandcrèmes
beschermen wel degelijk tegen UVB-stralen, maar laten UVA-stralen tot in de diepere
huidlagen door. Het zijn net die UVA-stralen die verantwoordelijk zijn voor
langetermijnschade aan de huid.
De combinatie van Fernblock met geavanceerde fysische en chemische
zonnefilters beschermt de huid tegen agressieve zonnestralen en voorkomt zowel
kortetermijnschade: zonnebrand als langetermijnschade: vroegtijdige
huidveroudering, vlekken, verminderde immuunweerstand,
lichtovergevoeligheidsreacties, huidkanker.
Daarenboven is Heliocare 360° het enige product dat een brede bescherming tegen
het volledige zonnespectrum biedt: UVB, UVA, IR-A en zichtbaar licht.

Vier beschermingsniveaus
1. Beschermt tegen zonne-erytheem: Fernblock verhoogt de weerstand van huid en
slijmvliezen tegen de zon en versterkt de huideigen bescherming tegen zonnebrand
door UVB.
2. Antioxiderende en anti-agingeigenschappen: een innovatieve combinatie van UVfilters en Fernblock beschermt de huid tegen vrije radicalen die de huidarchitectuur
kunnen aantasten. Daardoor droogt de huid minder uit en ontstaan er minder snel
rimpels en vlekken.
3. Bescherming en herstel van het DNA: een overdosis zon is nefast voor de huid,
omdat bepaalde zonnestralen ons genetisch materiaal kunnen aantasten. In
sommige gevallen zijn de gevolgen daarvan heel ernstig (huidkanker). Fernblock
helpt dergelijke schade te beperken en de nefaste gevolgen van UVB-stralen te
herstellen.
4. Bescherming van het immuunsysteem: UV-stralen verzwakken de
immuunweerstand van de huid. Na orale toediening zorgt Fernblock ervoor dat de
huidcellen zich beter kunnen verdedigen tegen agressieve omgevingsfactoren.

Eigenschappen heliocare airgel
spf 50
Een uiterst veelzijdige formule die speciaal
werd uitgewerkt om aan de hoogste eisen op
het vlak van foto-immunoprotectie te voldoen,
in een exclusieve en innovatieve textuur: dat
maakt deze luchtige gel tot een uniek product
op de markt.

Wat is het effect van Heliocare 360° Airgel op de huid?
• BESCHERMT: deze gel biedt de breedste en meest geavanceerde bescherming
tegen UVB- en UVA-stralen, zichtbaar licht en infrarood A dankzij het BioShield
System, een technologie die door IFC werd ontwikkeld met het oog op een maximale
bescherming.
• NEUTRALISEERT: een krachtig antioxiderend complex op basis van Fernblock®
FC, ferulazuur, cafeïnezuur, groene thee en vitamine C en E helpt vrije radicalen te
neutraliseren.
• HERSTELT: de peroxisomen in de formule helpen schade aan het cel-DNA te
herstellen.
• TEXTUUR: een innovatieve, vederlichte aerogeltextuur voor een onzichtbare
bescherming.
60 ml

Samenstelling
•

Fysische UV-filters

•

Chemische UV-filters

•

Fytobiologische UV-filters (Fernblock®, groene thee)

•

Vitamine C + E

•

Gefractioneerde biomimetische melanine (zichtbaar licht)

•

OTZ (IR-A)

•

Physalis angulata (IR-A)

Spray SPF 50

Eigenschappen
Deze vloeibare sunblock wordt probleemloos aangebracht en trekt snel in. De unieke
technologie op basis van Fernblock® in combinatie met chemische en fysische UV-filters
biedt de breedst mogelijke bescherming tegen het zonnespectrum en beschermt
daardoor tegen schade als gevolg van blootstelling aan de zon, zowel op korte als op
lange termijn. Door de sprayvorm kan dit product makkelijk, onzichtbaar en streepvrij
worden aangebracht.
200 ml

Samenstelling
•

Fysische UV-filters

•

Chemische UV-filters

•

Fytobiologische UV-filters (Fernblock®, groene thee)

BiRetix
Een innovatie in de cosmetische verzorging van acne. Biretix® biedt alle voordelen van
vitamine A-zuur, echter zonder de agressieve nevenwerkingen: geen verhoogde
gevoeligheid voor de zon, geen behandelingspauze in de zomermaanden nodig.
Biretix werkt talgregulerend, antibacterieel en antioxiderend. Verzorgende bestanddelen
kalmeren en regenereren de huid. Talrijke studies hebben de doeltreffendheid en goede
tolerantie aangetoond.

Eigenschappen
Biretix gel is een niet-vette hydrogel op basis
van een innovatieve combinatie van twee
cosmetische retinoïden (hydroxypinacolon
retinoaat en retinol in glycosferen) en
ingrediënten met exfoliërende,
antioxiderende, hydraterende en
verzachtende eigenschappen. Deze
ingrediënten verbeteren de huidtextuur en
verzachten het kenmerkende aspect van een huid met neiging tot acne. De synergie van
de bestanddelen helpt de huid tegen verergerende factoren te beschermen.
50 ml

Samenstelling
•

Hydroxypinacolon retinoaat 0,1%

•

Retinol glycosferen 1%

•

Papaïne in glycosferen 2%

•

R-NMF

•

Alfabisabolol

•

Aloë vera

•

Vitamine E

Duo
Eigenschappen biretix duo
Zuiverende exfoliërende gel voor de huid met
neiging tot acne.
Een innovatieve, niet-vette hydrogel op basis
van Retinsphere®, Biopep-15 en
exfoliërende, antioxiderende, hydraterende
en verzachtende ingrediënten.

De synergie van de bestanddelen van Biretix Duo beschermt de huid tegen
factoren die betrokken zijn bij het ontstaan van acne.
De werkzame stoffen stimuleren de celturn-over door hun milde oppervlakkige
exfoliërende werking en helpen zo onzuiverheden te voorkomen.
De RetinSphere® technologie, een innovatieve combinatie van retinoïden, helpt
verstopping van de poriën te voorkomen.
BIOPEP-15 dringt de ontwikkeling van micro-organismen terug.
30 ml

Samenstelling
•

Hydroxypinacolon retinoaat 0,1%

•

Retinol glycosferen 1%

•

Biopep-15 10%

•

Salicylzuur 0,5%

Neoretin
De Neoretin® producten worden samengesteld op basis van de exclusieve en
innovatieve RetinSphere-technologie, die door IFC werd gepatenteerd. De formule
bevat retinoïnezuur, dat door zijn exfoliërende werking een doeltreffend vernieuwend
effect heeft op de epidermis, echter zonder nevenwerkingen. Daarnaast bevat Neoretin
ook het Whitening Booster System, een sterk werkzaam depigmenterend complex met
zes werkzame stoffen die in alle fasen van de melanineaanmaak ingrijpen om de
pigmentatie onder controle te houden(*).
Allroundverzorging voor de huid met pigmentatiestoornissen en vlekken, ook voor de
door de zon verouderde huid.
(*) De resultaten met Neoretin werden aan de hand van doeltreffendheidsstudies
bewezen. In 19% van de gevallen kon een aanzienlijke vermindering van de melanineindex worden vastgesteld; 73% van de proefpersonen stelde vast dat hun onregelmatige
teint er zichtbaar op verbeterd was.

RETINSPHERES®
De basis van de Neoretin® en Biretix® producten
Retinoïnezuur is een farmacologische molecule die bijzonder efficiënt is gebleken bij
bepaalde huidproblemen zoals acne, een door de zon verouderde
huid en pigmentatiestoornissen. Ze is echter niet vrij van nevenwerkingen, die
bovendien vrij ernstig kunnen zijn: ontsteking, irritatie.
\Wat zijn Retinspheres?
De RetinSphere technologie berust op een innovatieve combinatie van twee
cosmetische retinoïden die hetzelfde effect hebben als retinoïnezuur, echter zonder de
huid te irriteren.
• Hydroxypinacolon retinoaat: een retinoïnezuurderivaat waarvan de zuurtegraad
werd verminderd om huidirritatie tot een minimum te beperken.
• Retinol in glycosferen: retinol of vitamine A is een molecule die hetzelfde effect
heeft als retinoïnezuur, maar met minder nevenwerkingen. Ze is echter veel minder
stabiel. De glycosferen in de RetinSpheres zorgen ervoor dat retinol stabiel blijft, ze
beschermen de molecule tegen oxiderende omgevingsfactoren en zorgen er tevens
voor dat ze in de diepere epidermislagen kan dringen.

Hoe werken Retinspheres?
RetinSpheres bevorderen de ontwikkeling en de differentiatie van de epidermiscellen en
helpen zo vlekken, lijntjes en uitdrukkingsrimpels te verzachten. Ze werken op de
synthese van tyrosinase in, een enzym dat bij de melanineaanmaak betrokken is, en
helpen zo een vlekkerige teint te egaliseren. Ze normaliseren de architectuur van het
follikelepitheel, maken de poriën vrij en helpen op die manier onzuiverheden te
voorkomen.
In de Neoretin producten werd naast de RetinSphere technologie ook het Whitening
Booster System verwerkt, een krachtig depigmenterend systeem met zes werkzame
stoffen die de melanineaanmaak op alle niveaus aanpakken en zo de pigmentatie
normaliseren en vlekken helpen te voorkomen.

Discrom Control Serum
Eigenschappen
Neoretin Discrom Control Serum Booster Fluid is een geconcentreerde fluid op basis van
vlekken- en verouderingsbestrijdende technologieën die snel intrekt. De innovatieve
Retinsphere technologie werkt exfoliërend en herstructurerend. Daarnaast grijpt het
Whitening Booster System, een krachtig depigmenterend systeem met 6 werkzame
stoffen, in alle fasen van de melanineproductie in. Breng dit serum elke avond aan om de
pigmentatie zichtbaar onder controle te houden*.Hoe werkt het Neoretin Serum?
•

Het werkt exfoliërend en bevordert de celvernieuwing in de epidermis. Rimpels en
restlittekens van acne worden verzacht, de huid is gladder en ziet er stralend uit.

•

Het gaat de melanineaanmaak tegen. Vlekken worden verzacht, de teint ziet er
duidelijk egaler uit.

*Doeltreffendheidsstudie gedurende 60 dagen bij 40 proefpersonen. 73% stelde een
zichtbare verbetering van de teint vast (minder vlekkerig); in 19% van de gevallen nam
de melanine-index aanzienlijk af.
30 ml

Samenstelling
•

RetinSphere® technologie 1%

•

Whitening Booster System 12,8%

•

Hydraterende bestanddelen 10%

•

Anti-irriterende bestanddelen 3%

•

Discrom Control Gelcream SPF 50
Eigenschappen
Neoretin Discrom Control Gelcream SPF50 is
een allround verzorging voor een vlekkerige
en/of door de zon verouderde huid, die vlot
uitstrijkt en snel intrekt. Dankzij de
innovatieve RetinSphere-technologie biedt
deze verzorging alle voordelen van
retinoïnezuur, echter zonder de nadelen van
deze molecule. Deze nieuwe technologie, die
door IFC werd ontwikkeld, wordt nog

versterkt door het Whitening Booster System, een krachtig depigmenterend systeem met
6 werkzame stoffen die in alle fasen van de melanineproductie ingrijpen om de
pigmentatie zichtbaar onder controle te houden*.
Hoe werkt Neoretin Gelcream?
• Deze emulsie werkt exfoliërend en bevordert de celvernieuwing in de epidermis.
Rimpels en restlittekens van acne worden verzacht, de huid is gladder en ziet er
stralend uit.
•

Ze gaat de melanineaanmaak tegen. Vlekken worden verzacht, de teint ziet er
duidelijk egaler uit.

•

Ze beschermt tegen de zon (SPF50), wat onmisbaar is om nieuwe vlekken te
voorkomen.

*Doeltreffendheidsstudie gedurende 60 dagen bij 40 proefpersonen. 73% stelde een
zichtbare verbetering van de teint vast (minder vlekkerig); in 19% van de gevallen nam
de melanine-index aanzienlijk af.
40 ml

Samenstelling
•

RetinSphere® technologie 1%

•

Whitening Booster System 4%

•

Hydraterende bestanddelen 8%

•

Anti-irriterende bestanddelen 1%

Radiocare®
Radiocare biedt specifieke verzorging voor de huid die behandeld wordt met radio - en
chemotherapie. De SCA technologie heeft een sterke celbeschermende werking.
Door de regenererende en antioxiderende werking is er minder roodheid en jeuk en voelt
de huid minder branderig aan. Raadpleeg uw arts.

Eigenschappen
Specifieke verzorging bij radiodermitis en eerstegraadsbrandwonden.
In deze crème werd de SCA-technologie, een natuurlijke werkzame stof met
uitgesproken antioxiderende en regenererende eigenschappen, verwerkt in een
uitzonderlijk goed verdragen textuur. Deze crème verzacht en voedt de beschadigde
huid en maakt haar gladder en elastischer, zodat ze weer prettiger aanvoelt.
150 ml

Samenstelling
•

SCA Repair index

Vicutix
Preventie en behandeling van hypertrofische littekens en keloïden.
Ondersteunt het fysiologische wondhelingsproces.

Eigenschappen
Dit niet-steriele product is aangewezen als preventie en behandeling van hypertrofische
littekens of keloïden die na een verwonding of dermatologische ingreep kunnen
ontstaan. Het verzacht tevens littekens die geïrriteerd zijn door blootstelling aan de zon.
De formule op basis van siliconen met hoog moleculair gewicht en zinkoxide vormt bij
contact met de lucht een onzichtbaar membraan op het huidoppervlak. Deze
waterbestendige film beschermt de huid tegen agressieve omgevingsfactoren en helpt
het ontstaan van hypertrofische littekens of keloïden te voorkomen. Dit product
beschermt bovendien tegen de zon (SPF30).
20g

Samenstelling
•

Dimethicone

•

Zinkoxide

•

Titaniumdioxide

•

NeoStrata® Resurface is een productlijn met AHA’s die speciaal werd
samengesteld om de huidtextuur te verbeteren en de teint op te helderen.

Smooth Surface Daily Peel

Deze peeling is geschikt om dagelijks thuis te gebruiken. Dankzij het NeoStrata®afgiftesysteem en de doeltreffende pH kunnen de werkzame stoffen optimaal en zonder
te irriteren in de huid dringen. Glycolzuur werkt exfoliërend en stimuleert de
celvernieuwing. Het zuivert de poriën grondig, verfijnt de huidtextuur en egaliseert de
teint. Aminofil®, een gepatenteerde revolutionaire molecule, verhoogt het natuurlijke
volume van de huid en verzacht zichtbaar fijne lijntjes en rimpels.

Samenstelling
•

Glycolzuur 10 %

•

Aminofil®

Ingrediënten
pot: 36 dry pads.

Ultra Smoothing Cream

Eigenschappen
Deze exfoliërende crème is ideaal voor wie voor het eerst glycolzuur gebruikt. Ze werkt
hydraterend en maakt de huid gladder. Klinisch bewezen werking: uit onderzoek is
gebleken dat deze crème de huid significant steviger maakt, de pigmentatie egaliseert en
de teint opheldert.
40 g

Samenstelling
•

Glycolzuur 8%

•

Citroenzuur 2%

•

Oil-free. Zonder parfum. Niet comedogeen.

Foaming Glycolic Wash

Eigenschappen
Dit is met stip onze krachtigste reiniger! Dankzij het amfotere systeem konden glycolzuur
en lactobionzuur worden verwerkt in een product dat irritatie tot een minimum beperkt.
•

18% glycolzuur en 2% lactobionzuur exfoliëren de huid in alle zachtheid, maken de
poriën vrij en bevorderen de celturn-over. Bovendien bereiden ze de huid op de
volgende verzorgingsproducten voor.

•

Evenwichtige pH (4,5).

•

Zonder zeep, zonder parfum.

•

Niet geschikt voor een gevoelige huid.

100 ml

Samenstelling
•

Glycolzuur

•

Lactobionzuur

•

Amfoteer systeem met arginine.

•

Voor de erg gevoelige huid is er de NeoStrata® Restore productlijn met
Gluconolacton, een bijzonder goed verdragen bestanddeel dat over hydraterende en
antioxiderende eigenschappen beschikt.

Bionic Face Cream

Eigenschappen
Deze ultrahydraterende anti-agingcrème heeft een intens hydraterend effect en vlakt
tekenen van huidveroudering uit zonder de huid te irriteren. Uit onderzoek is gebleken
dat deze uitzonderlijk zachte, niet-irriterende crème de geïrriteerde huid en roodheid
verzacht.
Ze is ideaal om de huid te kalmeren na een dermatologische ingreep (peeling,
microdermabrasie, laser) of in combinatie met uitdrogende dermatologische
behandelingen zoals retinoïden.
40 g

Samenstelling
•

Gluconolacton 8%

•

Lactobionzuur 4%

•

Zonder parfum. Hypoallergeen. Niet comedogeen.

Facial Cleanser
Eigenschappen
Deze reiniger is ideaal voor de dagelijkse
hygiëne van de gevoelige en/of door
agressieve omgevingsfactoren
aangetaste huid.
Deze uiterst zuivere gel met
gluconolacton, een polyhydroxyzuur dat
uitstekend wordt verdragen, reinigt de
huid perfect doch in alle zachtheid.
200 ml

Samenstelling
•

Gluconolacton 4%

•

Panthenol

•

Zeepvrij. Zonder parfum. Hypoallergeen.

Ultra Moisturizing Face Cream

•

Eigenschappen

Deze hydraterende en antioxiderende crème werd speciaal samengesteld om de huid te
hydrateren en te herstellen en haar in alle zachtheid te exfoliëren. Ze vermindert de
zichtbare tekenen van huidveroudering ter hoogte van het gelaat en de hals, verzacht
irritatie en helpt de beschermende huidbarrière, die vaak ontoereikend is bij een droge,
gevoelige huid, te versterken. Bij regelmatig gebruik zal deze crème roodheid verzachten
en de huidtextuur significant verbeteren. De huid is steviger en ziet er stralend uit.
Klinisch bewezen compatibiliteit met een medicamenteuze rosaceabehandeling
(azelaïnezuur). Helpt teleangiëctasieën, irritatie, de ernst van rosacea en tekenen van
veroudering door te zon te verminderen.
Deze crème is geschikt voor alle huidtypes, ook voor een gevoelige huid.
40g

Samenstelling
•

Gluconolacton 10%

•

Vitamine E

•

Teunisbloemolie

•

Zonder parfum. Hypoallergeen. Niet comedogeen

•

De NeoStrata® Refine productlijn verbetert het aspect van de vette huid met neiging
tot acne doordat ze de huid zuivert en de talgproductie binnen de perken houdt.

Clarifying Cleanser

Eigenschappen
Deze schuimende zeepvrije reiniger bevat onder andere Triclosan, een stof met een
breed antibacterieel werkingsspectrum. Het schuim reinigt de huid grondig, maakt de
poriën vrij, verwijdert onzuiverheden en beperkt de ontwikkeling van bacteriën die
bepaalde problemen zoals acne en rosacea kunnen verergeren. PHA’s exfoliëren de
huid in alle zachtheid, terwijl kamille-extract en provitamine B5 de huid kalmeren.
Geschikt voor alle huidtypes, ook voor een gevoelige huid.
Klinisch bewezen compatibiliteit met retinoïden bij acne.
200 ml

Samenstelling
•

Gluconolacton 4%

•

Triclosan 0,3%

•

Provitamine B5

•

Kamille-extract

•

Zeepvrij. Zonder parfum

•

De NeoStrata® Targeted treatment productlijn werd voor heel specifieke
doeleinden ontwikkeld. De aangepaste formules bevatten zowel AHA’s als
polyhydroxyzuren.

Triple Firming Neck Cream
Eigenschappen
Deze crème werd speciaal samengesteld om
zichtbare tekenen van huidveroudering ter
hoogte van de hals en het decolleté tegen te
gaan. Drie werkzame stoffen, waarvan het
herstellende effect op de huidmatrix klinisch
werd bewezen, vormen een synergie waarin
elk bestanddeel zijn liftende en verstevigende
werking optimaal kan uitoefenen. Propeptide
helpt de aanmaak van procollageen in de
diepere huidlagen te stimuleren, terwijl NeoCitriate® de collageenaanmaak zelf
stimuleert. NeoGlucosamine® ten slotte helpt de ondersteunende huidmatrix te
herstructureren; door haar milde exfoliërende werking helpt ze tevens een onregelmatige
pigmentatie, die vaak ter hoogte van het decolleté voorkomt, te corrigeren.
Deze synergie van innovatieve werkzame stoffen maakt de huid compacter en verstevigt
een uitgezakte huid. De huid is compacter en ziet er jonger uit, alsof ze gelift werd.
In deze krachtige crème werd ook nog een appelstamcelextract verwerkt dat de
levensduur van de fundamentele cellen in de huid helpt te beschermen. Daardoor kan de
huid zich weer als een jongere huid gedragen. 75

Samenstelling
•

NeoGlucosamine® 8%

•

NeoCitriate® 4%

•

Propeptide

•

Appelstamcelextract

•

Vitamine E

g

Bionic Face Serum

Dit geconcentreerde serum voor dagelijks gebruik geeft de huid een levendigere
uitstraling en versterkt het effect van de overige verzorgingsproducten doordat het
inwerkt op alle tekenen van huidveroudering door de zon, zoals lijntjes, rimpels, verwijde
poriën, een uitgezakte huid en een onregelmatige pigmentatie. Lactobionzuur, een
krachtige antioxidant, herstelt en beschermt de steunstructuur van de huid door de MMP,
enzymen die verantwoordelijk zijn voor de collageenafbraak, te remmen en door de
GAG, fundamentele bouwstenen van de huidmatrix, te stimuleren. Daarnaast hebben
vitamine A, vitamine C en E en lactobionzuur een uitgesproken hydraterende werking.
Dit serum verzacht lijntjes, vernauwt de poriën en corrigeert een uitgezakte huid en
pigmentatievlekken.
Het kan op zich worden gebruikt of onder de andere verzorgingsproducten op
probleemzones worden aangebracht, zoals de oog- en lipomtrek. 30 ml

Samenstelling
•

Lactobionzuur 10%

•

Vitamine A, C en E

•

Oil-free. Hypoallergeen. Zonder parfum.

•

NeoStrata® Enlighten Het verzorgingsprogramma dat de teint opheldert en doet
stralen en de pigmentatie onder controle helpt te houden.

Pigment Lightening Gel

Een bijzonder doeltreffende gel met depigmenterende bestanddelen, butyl resorcinol,
kojinezuur en vitamine C om reeds aanwezige pigmentvlekken te verzachten en nieuwe
vlekken te voorkomen. Een mix van AHA/PHA’s werkt exfoliërend, terwijl zoethoutextract
de teint opheldert.
20 g

Samenstelling
•

AHA/PHA 10%

•

Butyl Resorcinol

•

Kojinezuur

•

Vitamine C

•

De topper onder de NeoStrata® producten ten slotte, de NeoStrata® Skin
activeproductlijn, is een veelzijdig anti-agingprogramma van de allernieuwste
generatie. Deze producten danken hun krachtige antioxiderende werking aan een
innovatieve combinatie van werkzame stoffen: de SynerG-technologie, AHA’s,
polyhydroxyzuren, peptiden, retinol en een stamcelextract uit appelbomen.

Skin Active Exfoliating Wash

Eigenschappen
Dit schuim verwijdert onzuiverheden en
versterkt de werking van de overige
verzorgingsproducten dankzij een efficiënte
en innovatieve werkzame stof die exclusief is
voor NeoStrata®: maltobionzuur.
De uiterst milde reinigende basis en de antiagingbestanddelen van dit exfoliërende
schuim stimuleren de celvernieuwing en verbeteren de huidtextuur. Komkommer-,
rozemarijn- en kamille-extract werken heerlijk verfrissend. De huid is weer zacht en
soepel en voelt helemaal niet trekkerig aan. Geschikt voor alle huidtypes.
125 ml

Samenstelling
•

Gluconolacton 8%

•

Maltobionzuur 0,5%

•

Fytomoleculecomplex

Matrix Support SPF 30

Eigenschappen
Deze ultrageconcentreerde verstevigende
vloeibare crème werd opgebouwd rond de
SynerG 8.0 technologie, een krachtige
synergie met drie anti-agingbestanddelen:
NeoGlucosamine, specifieke peptiden en
retinol.
NeoGlucosamine is een innovatieve werkzame stof die de huid in alle zachtheid
exfolieert en de melanineaanmaak afremt, zodat de pigmentatie onder controle blijft en
de teint er egaler uitziet. Samen met specifieke peptiden en retinol stimuleert ze de
aanmaak van collageen en hyaluronzuur om de dermis te remodelleren en te
herstructureren. De huid is steviger, rimpels worden verzacht.
De veelzijdige formule van deze crème bevat tevens een krachtig antioxiderend complex
dat vrije radicalen opslorpt om oxidatieve stress tegen te gaan, en SPF30 UV-filters die
de huid tegen veroudering door de zon beschermen. Geschikt voor alle huidtypes.
50 g

Samenstelling
•

NeoGlucosamine 8%

•

Retinol

•

Peptiden

•

UVA/UVB-filters

•

Antioxidant

•

Vitamine E

Skin Active Cellular Restoration

Eigenschappen
Deze anti-aging fluid helpt rimpels te
verzachten en de huidtextuur te verbeteren.
De formule op basis van de SynerG 15.0
technologie is een exclusieve synergie van
anti-agingbestanddelen die speciaal werden
gekozen om het celmetabolisme en de
celproliferatie te activeren. Deze uiterst
krachtige verzorging heeft een bijzonder prettige transparante textuur die de huid
superglad maakt. Deze fluid wordt uitstekend verdragen door alle huidtypes en helpt
uitdrukkingsrimpels en lijntjes zichtbaar te verminderen.
Een antioxiderend complex verhoogt bovendien de levensduur van de fundamentele
cellen in de huid en beschermt tegen vrije radicalen. De huid ziet er jonger, stralend en
gerevitaliseerd uit.
50 g

Samenstelling
•

Glycolzuur 5%

•

Maltobionzuur 5%

•

Gluconolacton 5%

•

Appelstamcelextract

•

Antioxidanten uit superfruit

•

Peptiden

Skin Active Retinol + NAG Complex
Eigenschappen
Deze nachtverzorging bevat een krachtige
synergie van werkzame stoffen die de
steunstructuren in de huid liften en
verstevigen, ouderdomsvlekken
verzachten en rimpels en lijntjes van
binnenuit gladstrijken.
De formule bevat 0,5% gestabiliseerde
zuivere retinol en gepatenteerde
NeoGlucosamine (NAG) die het
verstevigende effect van retinol versterkt.
Retinol werd verwerkt in microcapsules die de werkzame stof stabiliseren en geleidelijk
vrijmaken. Daardoor wordt de formule ook beter verdragen.
Het is wetenschappelijk bewezen dat NeoGlucosamine het natuurlijke collageen in de
dermis en de omringende steunstructuren verstevigt. Daardoor wordt de huid gelift en
compacter gemaakt en worden rimpels en lijntjes verzacht. Bovendien verzacht
NeoGlucosamine door zijn milde exfoliërende werking ouderdomsvlekken en een
onregelmatige pigmentatie.
•

Formule met 0,5% gestabiliseerde zuivere retinol.

•

NeoGlucosamine versterkt het verstevigende effect van retinol.

•

Deze verzorging helpt bovendien een onregelmatige pigmentatie en
ouderdomsvlekken te verzachten doordat ze de huid in alle zachtheid exfolieert.

•

De doeltreffende werking van het product blijft behouden dankzij een drievoudig
stabiliserend complex.

Samenstelling (30 ml)
•

Retinol

•

NeoGlucosamine

Skin Active Intensive Eye Therapy

Eigenschappen
Deze verzorging speciaal voor de oogomtrek is gebaseerd op de SynerG 6.0 technologie
waarin NeoGlucosamine (dat exfoliërend, hydraterend en ophelderend werkt) werd
gecombineerd met specifieke peptiden en een appelstamcelextract voor een extra
verstevigend effect op de oogomtrek.
De formule bevat tevens cafeïne, die wallen vermindert, en antioxiderende vitamine E,
die de huid tegen vrije radicalen beschermt.
De oogopslag ziet er zichtbaar jonger uit. Deze verzorging wordt aanbevolen vanaf 35
jaar en is geschikt voor alle huidtypes.
15 g

Samenstelling
•

NeoGlucosamine 6%

•

Antioxidanten

•

Peptiden

•

Appelstamcelextract

