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Produktguide NeoStrata

Bionic Face Serum 
10% lactibionic acid, vitamin A, C, E
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 hud.
Præ- og postbehandling med glycolic peels, 
mikrodermabrasion, ikke-ablativ laser.
En serum, som forebygger og reparerer! 
Huden kommer til at se yngre og sundere ud.
Anvendes dagligt sammen med andre af 
NeoStratas produkter (cremer og lotions).

Anti-aging Start/Normal

Ultra Smoothing Cream  
8% glycolic acid, 2% citric acid
En fyldig, dejligt opblødende natcreme til 
dig, som har en mindre følsom hud.
Indeholder AHA, som skaber celleaktivitet 
ned i huden. Det betyder, at der opnås 
en meget god cellestimulerende effekt 
og samtidig et langtidsvirkende resultat 
og en frisk og sund hud. Modvirker og 
minimerer effektivt fine linjer og rynker.

Ultra Daytime 
Smoothing Cream SPF15   
8% glycolic acid   2% citric acid
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 bred-
spektret UVA-/UVB-beskyttelse.

Facial Cleanser 
4% glukonolactone
En hudplejende og opfriskende 
rengøringsgel med PHA, som anbefales 
til alle hudtyper, også til personer med 
ekstremt følsom hud. Produktsammen-
sætningen giver en mild rengøring 
og en effektiv genfugtning af huden. 
Facial Cleanser har en perfekt pH-værdi 
til at forberede huden på brugen af 
NeoStrata-produkter indeholdende 
AHA-/PHA-syrer. Parfumefri.

Anti-aging Start/Sensitive

Daytime Protection 
Cream SPF15   
8% gluconolactone  2% lactobionic acid
Et optimalt dagprodukt indeholdende en høj 
mængde fugt. Præ- og postbehandling til glyco-
lic peels. Mikrodermabrasion, ikke-ablativ laser. 
Forbedrer den naturlige beskyttelsesbarriere. 
Anbefales især til den følsomme tørre hud. 
Hudens struktur og farve forbedres, og forekom-
sten af fine linjer og rynker reduceres. Indeholder 
en bredspektret UVA-/UVB-beskyttelse.

Ultra Moisturizing 
Face Cream 
10% gluconolactone 
vitamin E och B complex
En ekstra genfugtende og opblødende 
creme, som anbefales til alle hudtyper.
Ultra Moisturizing anbefales desuden 
til personer med atopisk dermatitis og 
rosacea. 
(Kan også anvendes om dagen, men i 
så fald er det vigtigt at påføre solbeskyt-
telse ovenpå).

Bionic Face Serum 
10% lactibionic acid, vitamin A, C, E
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 hud.
Præ- og postbehandling med glycolic peels, 
mikrodermabrasion, ikke-ablativ laser.
En serum, som forebygger og reparerer! 
Huden kommer til at se yngre og sundere ud.
Anvendes dagligt sammen med andre af 
NeoStratas produkter (cremer og lotions).

Facial Cleanser 
4% glukonolactone
En hudplejende og opfriskende 
rengøringsgel med PHA, som anbefales 
til alle hudtyper, også til personer med 
ekstremt følsom hud. Produktsammen-
sætningen giver en mild rengøring 
og en effektiv genfugtning af huden. 
Facial Cleanser har en perfekt pH-værdi 
til at forberede huden på brugen af 
NeoStrata-produkter indeholdende 
AHA-/PHA-syrer. Parfumefri.

Rengøring Dag

Nat

Rengøring Dag

Nat



HBS, Health & Beauty of Scandinavia  
Denmark Tlf.: Tel. 33 91 91 47  Fax. 33 91 91 84  • Sverige Tel. +46 40-12 90 60 • Fax +46 40-30 31 35 • Norge Tlf: +47 22 42 77 77, Fax: +47 22 42 77 78 22

Bionic Face Serum 
10% lactibionic acid, vitamin A, C, E
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 hud.
Præ- og postbehandling med glycolic peels, 
mikrodermabrasion, ikke-ablativ laser.
En serum, som forebygger og reparerer! 
Huden kommer til at se yngre og sundere ud.
Anvendes dagligt sammen med andre af 
NeoStratas produkter (cremer og lotions).

Anti-aging Step up /Normal

High Potency Cream  
18% glycolic acid, 
2% lactobionic acid, vitamin E.
Har du brug en virkelig intensiv 
natcreme, er High Potency Cream det 
rigtige valg for dig. Til personer med 
fedtet, storporet uren hud eller svært sol-
skadet hud. Takket være en højere styrke 
af AHA er cremen meget effektiv, men 
kan absolut ikke anbefales til følsom hud. 
Bør altid suppleres med Bionic Serum.

Ultra Daytime 
Smoothing Cream SPF15   
8% glycolic acid,  2% citric acid
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 bred-
spektret UVA-/UVB-beskyttelse.

Foaming Glycolic Wash 
18% glycolic acid 
2% lactobionc acid
En dybderengørende, skummende 
rengøringsmousse med højere styrke til 
robust, fedtet og svært solskadet hud.
Foaming Glycolic Wash er en cleanser 
med højere AHA-styrke, som indehol-
der rengøring og lettere peeling i det 
samme produkt. 
Anbefales ikke til følsom hud.

Anti-aging Step up /Sensitive
Daytime Protection 
Cream SPF15   
8% gluconolactone  2% lactobionic acid
Et optimalt dagprodukt indeholdende en høj 
mængde fugt. Præ- og postbehandling til 
glycolic peels. Mikrodermabrasion, ikke-ablativ 
laser. Forbedrer den naturlige beskyttelses-
barriere. Anbefales især til den følsomme tørre 
hud. Hudens struktur og farve forbedres, og 
forekomsten af fine linjer og rynker reduceres. 
Indeholder en bredspektret UVA-/UVB-beskyt-
telse.

Renewal Cream  
12% gluconolactone, 1% pro-retinol,
vitamin E
Natcreme med meget effektive, antialdrende 
egenskaber, som har en forbedret celleomsæt-
ningseffekt og hjælper til med at forbedre hudens 
udseende og struktur. Modvirker effektivt fine linjer 
og rynker. Indeholder en høj mængde PHA samt 
retinyl acetat (A-vitaminderivat), antioxidanter som 
vitamin E, sumpurtolie, som plejer hudbarrieren, og 
desuden et okklusivt middel, som genfugter huden 
maksimalt. Anbefales desuden ved pigmenterings-
problemer sammen med Brightening Cream og/eller 
Pigment Lightening. For at opnå et optimalt resultat 
anvendes Bionic Face Serum under denne fantas-
tiske foryngende creme.

Facial Cleanser 
4% glukonolactone
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. Facial Cleanser har en perfekt 
pH-værdi til at forberede huden på brugen af 
NeoStrata-produkter indeholdende AHA-/PHA-
syrer. Parfumefri.

Bionic Face Serum 
10% lactibionic acid, vitamin A, C, E
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 hud.
Præ- og postbehandling med glycolic peels, 
mikrodermabrasion, ikke-ablativ laser.
En serum, som forebygger og reparerer! 
Huden kommer til at se yngre og sundere ud.
Anvendes dagligt sammen med andre af 
NeoStratas produkter (cremer og lotions).
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Clear Skin Solution  
2% salicylic acid, NeoHydroxy Complex
(se spot Treatment gel), alkohol
Behandler forholdsvis svære acneproblemer. 
Trænger ind i tilstoppede porer. Fjerner acne 
og hjælper huden med at heles. 
Har antiinflammatoriske egenskaber. 
Anvendes inden Spot Treatment Gel. 
Morgen og aften.

Fedtet acnetilbøjelig hud

Bio-Hydrating Cream  
15% gluconolactone
Intensivt fugtgivende. Genopbygger hudens 
struktur samt minimerer fine linjer og rynker 
ved hjælp af en høj mængde PHA. Anbefales 
ved rosacea og til personer med atopiske 
problemer. Er desuden meget effektiv til 
personer med acnehud, som efter anvendelse 
af udtørrende produkter har udviklet tør hud. 
Indeholder ud over PHA og vitamin E flere 
hudplejende stoffer, som tilfører huden al den 
næring, den har behov for.

Sheer Hydration SPF 15      
Phytotal®  NeoGlucosamine™ 
En let oliefri lotion, som modvirker og minimerer 
aldring af fedtet hud og hud i fugtigt klima. Er 
baseret på Phytotal®, som regulerer overskydende 
fedt uden at irritere, og den patenterede ingredi-
ens NeoGlucosamine™, som klinisk dokumenteret 
reducerer misfarvninger og mørke pletter på 
grund af acne og aldring, samtidig med at hudens 
struktur og fasthed forbedres. UVA-UVB-solfilter 
beskytter mod solens skadelige stråler.

Clarifying Facial Cleanser  
4% gluconolactone 1% triclosan
En sæbefri skummende rengørings-
gel, som primært anbefales til acne, 
rosacea, atopisk dermatitis, eksem osv. 
Til hud med infektion/inflammation. 
Giver en mild og skånsom rengøring 
af huden. Huden tørrer ikke ud - virker 
behageligt lindrende på udtørret hud.

Oily Skin Solution
8% glycolic acid
NeoStrata Oily Skin Solution hjælper til med 
at rengøre porerne i dybden og fjerne over-
skydende talg fra fedtet og acnetilbøjelig, 
ikke-følsom hud. Opløsningen påføres på 
aktuelle partier efter rengøring og/eller som 
opfriskning ved behov i løbet af dagen. Det 
anbefalet, at creme med solbeskyttelsesfaktor 
påføres ovenpå. Uparfumeret. Genfugter og 
udjævner fine linjer. Giver en klarere hud. 
Perfekt til fedtet ikke-følsom hud. 

Spot Treatment Gel    
2 % salicylic acid, 1% retinyl acetat, 
NeoHydroxy Complex, som er en 
sammensætning af O-acetyl, mandelic 
acid, tartaric acid, citric acid
Gelformel, som punktbehandler acnepletter. 
Ved svære problemer anvendes produktet 
sammen med Clear Skin Solution. 
Påføres morgen og aften.

Rengøring Dag

Nat alternativ 1

Oil Control Gel  
4% gluconolactone, vitamin E
En let oliefri gel, som kontrollerer blank 
og fedtet hud samt hud, som er tilbøjelig 
til at udvikle acne. Denne effektive, 
silkeagtige gel kontrollerer overskudsfedt 
og minimerer synligheden af store porer. 
Huden bliver blød, smidig og mat. En 
klinisk udviklet gel, som dokumenteret 
kontrollerer blank og fedtet hud og 
forbedrer hudens udseende.
Anvendes under natcreme og over 
dagcreme.

Ultra Smoothing Cream  
8% glycolic acid, 2% citric acid
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 meget god cellestimulerende effekt 
og samtidig et langtidsvirkende resultat 
og en frisk og sund hud. Modvirker og 
minimerer effektivt fine linjer og rynker.

Nat alternativ 2

Bionic Face Serum 
10% lactibionic acid, vitamin A, C, E
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 hud.
Præ- og postbehandling med glycolic peels, 
mikrodermabrasion, ikke-ablativ laser.
En serum, som forebygger og reparerer! 
Huden kommer til at se yngre og sundere ud.
Anvendes dagligt sammen med andre af 
NeoStratas produkter (cremer og lotions).
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Rosacea/følsom og atopisk dermatitis

Daytime Protection Cream 
SPF15      
8% gluconolactone  2% lactobionic acid
Et optimalt dagprodukt indeholdende en høj 
mængde fugt. Præ- og postbehandling til 
glycolic peels. Mikrodermabrasion, ikke-ablativ 
laser. Forbedrer den naturlige beskyttelses-
barriere. Anbefales især til den følsomme tørre 
hud.Hudens struktur og farve forbedres, og 
forekomsten af fine linjer og rynker reduceres.
Indeholder en bredspektret UVA-/UVB-beskyt-
telse.

Bionic Face Cream
8% gluconolactone, 
4% lactobionic acid.
En del hudtyper har brug for ekstra 
meget fugt og helende egenskaber. 
Der er hud, som ”ikke tåler noget 
produkt”. Her gør Bionic Face Cream 
underværker.
Denne natcreme med PHA og bionics 
er til personer, der har ekstremt følsom 
og tør hud. Cremen er intensivt fugtgi-
vende, helende og beroligende.

Facial Cleanser 
4% glukonolactone
En hudplejende og opfriskende 
rengøringsgel med PHA, som anbefales 
til alle hudtyper, også til personer med 
ekstremt følsom hud. Produktsammen-
sætningen giver en mild rengøring 
og en effektiv genfugtning af huden. 
Facial Cleanser har en perfekt pH-værdi 
til at forberede huden på brugen af 
NeoStrata-produkter indeholdende 
AHA-/PHA-syrer. Parfumefri.

Ultra Moisturizing 
Face Cream 
10% gluconolactone 
vitamin E og B-kompleks
En ekstra genfugtende og opblødende 
creme, som anbefales til alle hudtyper.
Ultra Moisturizing anbefales desuden 
til personer med atopisk dermatitis eller 
rosacea. 
(Kan også anvendes om dagen, men i 
så fald er det vigtigt at påføre solbeskyt-
telse ovenpå.)

Bionic Face Serum 
10% lactibionic acid, vitamin A, C, E
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 hud.
Præ- og postbehandling med glycolic peels, 
mikrodermabrasion, ikke-ablativ laser.
En serum, som forebygger og reparerer! 
Huden kommer til at se yngre og sundere ud.
Anvendes dagligt sammen med andre af 
NeoStratas produkter (cremer og lotions).

Produktrekommendation 
även vid 
Pre- och Postbehandling 
Glycolic peels, 
Microdermabrasion, 
Icke ablativ Laser.

Rengøring Dag
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Lotion Plus    
15% glycolic acid
En intensivt eksfolierende lotion til kroppen. 
Skaber celleaktivitet i hudens dybde og hjælper 
til med at forbedre hudens udseende, struktur 
og spændstighed. Anbefales også til fødder og 
armhuler. Kan med fordel anvendes ved 
keratosis pilaris. Påføres til natten.

Kropsprodukter

Ultra Smoothing Lotion    
8% glycolic acid, 2% citric acid
En let og dejligt opblødende natcreme til 
kroppen - til personer med mindre følsom 
hud. Indeholder AHA, som skaber celle-
aktivitet i dybden - bidrager til at forbedre 
hudens udseende og struktur. Anvendes 
både dag og nat

Lip Conditioner SPF15    
4% gluconolactone
Har en unik sammensætning af PHA og 
fugtgivende stoffer, som giver læberne 
en vidunderlig blød fornemmelse og et 
glattere udseende. 
Modvirker rynker og fine linjer omkring 
læberne. Reparerer tørre og sprukne 
læber. Indeholder SPF 15, som beskyt-
ter læberne mod skadelige UV-stråler. 
Anbefales til alle hudtyper.

Bionic Lotion     
12% gluconolactone 
3% lactobionic acid, 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, hvilket påvirkes negativt 
ved kroniske inflammationer og langvarig 
cortisonanvendelse).
Anbefales ved rosacea og til personer med 
atopisk dermatitis. Til ansigt og krop.
Påføres morgen og aften og ved behov.

Problem Dry Skin Cream PDS 
AHA/PHA-blandnig, retinyl acetat, 
ethyl pyruvate
Denne fantastiske creme har unikke sammensæt-
ninger og AHA og PHA, som er virksomme iflg. 
kliniske studier, og som anvendes til behandling af 
ekstremt tør hud, der ikke responderer på anden 
behandling. Anbefales til forskellige former for 
hyperkeratoser som xerosis, ichtyosis og psoriasis. 
Tør problemhud på fødder, hælesprækker og 
armhuler. Keratosis pilaris. Nedsæt hyppigheden af 
påføringen, hvis der opstår irritation. 
Påføres morgen og aften.

Øjne

Bionic Eye Cream     
3% gluconolactone, 
1% lactobionic acid, grøn te, 
agurkeekstrakt
En specialudviklet øjencreme. Ud 
over at forebygge og minimere 
fine linjer minimerer øjencremen 
også mørke ringe omkring øjnene.
Anvendes to gange dagligt.

Eye Cream  
4% gluconolactone
Huden omkring øjnene er ofte meget 
følsom. Denne øjencreme tilfører 
masser af fugt. Cremen forebygger og 
minimerer fine linjer på en skånsom, 
men effektiv måde - uden at det irriterer 
øjnene. Oftalmologisk testet.
Anvendes to gange dagligt

Bionic Face Serum 
10% lactibionic acid, 
vitamin A, C, E
Denne utroligt fugtgivende 
og ikke-irriterende serum 
anbefales til påføring rundt 
om øjnene, inden der lægges 
øjencreme på.
Sammen med øjenkrem til 
tør og irriteret hud rundt om 
øjnene.
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Pigmentering

Pigment Lightening Gel      
2% kojic acid, 4,5% glycolic acid, 
5% gluconolactone, 1% citric acid 
Det perfekte produkt til alle, som ønsker at blege misfarvninger 
af huden, f.eks. fregner og alderspletter, som skyldes solen. 
Også perfekt til pigmentpletter. 
Påfør et tyndt lag på hudområdet, som skal bleges, to gange 
dagligt. Til dagbrug anbefales hensigtsmæssig NeoStrata-dag-
creme. For at opnå et hurtigere resultat anbefaler vi, at du 
om aftenen påfører Renewal Cream efter påføring af Pigment 
Lightening Gel. 
Sammensætningen indeholder ikke hydroquinon.

Brightening Cream SPF15    
2% arbutin,  4% gluconolactone, 3% lactobionic acid, 
2% mandelic acid, 1% citric acid.
Blegende creme til anvendelse om dagen, sammensat med henblik 
på blegning og eksfoliering af misfarvninger i huden, eksempelvis 
fregner, alderspletter, som skyldes solen, og pigmentpletter. 
Indeholder en bredspektret UVA-/UVB-beskyttelse af huden, som 
virker mod skadelige faktorer i det omgivende miljø.
Sammensætningen indeholder ikke hydroquinon.

CitriateTM Treatment System 
10% glycolic acid, 10% citric acid 
8 stk. (1,5 ml) emballage + 
8 stk. Bionic Cream (2 ml) emballage.

En intensivt antialdrende peelingbehandling, 
som anvendes til hjemmebrug efter en eller flere 
NeoStrata-peelinger på klinik. For synligt at forbe-
dre og vedligeholde en glat og sund ansigtshud. 
Kan anvendes af alle, som ikke har følsom hud.

Peelingbehandling hjemme

Kan anvendes som cremebasis 
til blanding med HQ ved 
anvendelse om dagen.
Se opskrift i Manual side 27.


