NEOSTRATA ®

KATALOG PRODUKTOWY
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NeoStrata ® to zaawansowane naukowo, poparte
licznymi patentami, bardzo lubiane i chętnie polecane
przez lekarzy preparaty pielęgnacyjne o udowodnionej
klinicznie skuteczności, które wyraźnie odbudowują,
rozjaśniają, odmładzają i poprawiają kondycję skóry.
Poczujesz i staniesz się wyraźnie piękniejsza, gdy
zauważysz, jak szybkie i korzystne zmiany zachodzą
w Twojej skórze dzięki NeoStrata ® .
Preparaty NeoStrata ® skutecznie działają na różne typy
skóry i jej różne niedoskonałości i problemy m.in.:
fotostarzenie, trądzik różowaty, hiperpigmentcja, bardzo
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Odkryj preparaty do pielęgnacji skóry opracowane
przez dermatologów, które są lubiane i polecane
przez ekspertów na całym świecie.

Twórcy NeoStrata , dr Van Scott i dr Yu otrzymali jedne z najbardziej
prestiżowych wyróżnień w dziedzinie dermatologii i kosmetologii:
Pierwszy złoty medal przyznany przez Międzynarodową
Akademię Dermatologii Kosmetycznej
The Master of Dermatology Award przyznaną
przez Amerykańską Akademię Dermatologii
Wyróżnienie oddziału dermatologii The National Institutes of Health
Twórcy NeoStrata to wizjonerzy i liderzy w dziedzinie dermatologii
kosmetycznej, cieszący się międzynarodowym uznaniem. Znani z
niezwykłej pasji w dziedzinie dermatologii, ciągle udoskonalają
opracowane przez siebie formuły. Są autorami wielu innowacji
naukowych, opatentowanych technologii oraz badań klinicznych,
które były publikowane w profesjonalnych czasopismach medycznych.
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Dr Eugene J. Van Scott, Lek. medycyny, dermatolog,
Dr n. med. J.Yu, dermatolog, farmakolog
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Dążenie do zdrowej, pełnej blasku skóry z zaawansowaną
technologią NeoStrata

Kluczowe substancje aktywne
Alfa-hydroksykwasy (AHA)
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Kwas glikolowy , naturalny składnik pozyskiwany z trzciny cukrowej.
Działa silnie normalizująco na proces rogowacenia naskórka, stymuluje
cykl odnowy komórkowej, delikatnie złuszcza. Wpływa na równomierne rozmieszczenie
ziaren melaniny w skórze, poprawia koloryt, redukuje rozszerzone pory, wygładza drobne
bruzdy i zmarszczki. Preparaty NeoStrata zawierające kwas glikolowy zapewniają optymalną
skuteczność przy zachowaniu idealnie dobranego pH oraz stężenia. Opatentowane
amfoteryczne formuły preparatów opracowano w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia
zaczerwienienia i podrażnienia skóry.
Kwas cytrynowy , występuje naturalnie w owocach cytrusowych, jest silnym antyoksydantem
i wykazuje intensywne działanie przeciwstarzeniowe. Poprawia jakość włókien elastyny, a także
redukuje zmiany związane z fotostarzeniem. Ze względu na właściwości przeciwrodnikowe
i korygujące objawy starzenia się skóry, często jest stosowany w celu wzmocnienia kuracji
ukierunkowanej na specyﬁczne problemy skórne.
Kwas migdałowy , naturalnie występuje w migdałach, jest lipoﬁlowym AHA, więc jest łatwo
wchłaniany przez skórę tłustą, dzięki czemu jego właściwości są szczególnie skuteczne dla tego
rodzaju skóry. Kwas migdałowy ma również naturalne właściwości antybakteryjne, zmniejsza
przetłuszczanie się skóry bez jej przesuszania.
Poli-hydroksykwasy (PHA)
Glukonolakton , polihydroksykwas (PHA) naturalnie występujący w skórze. Wykazuje
intensywne działanie przeciwstarzeniowe. Nie podrażnia skóry, nawet wrażliwej, czy po
zabiegach kosmetycznych i medycznych. Dobrze tolerowany przez skórę z trądzikiem
różowatym. Ma właściwości antyoksydacyjne, hamuje działanie enzymu elastazy, zapewniając
skórze odpowiednią elastyczność i sprężystość. Wzmacnia naturalną barierę ochronną, redukuje
skłonność do podrażnień oraz znacząco zmniejsza zaczerwienienie. Nie uwrażliwia skóry
na promieniowanie słoneczne.
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Kwas laktobionowy i kwas maltobionowy, opatentowane, nie drażniące "bioniczne" PHA
pochodzące z naturalnych cukrów. Spowalniają procesy starzenia się skóry, a także odwracają
zmiany związane z fotostarzeniem, takie jak drobne zmarszczki, nierównomierny koloryt,
rozszerzone pory, suchość skóry. Kwasy "bioniczne" zwiększają jędrność skóry poprzez
hamowanie aktywności metaloproteinaz (MMP- enzym odpowiedzialny za degradację kolagenu).
Naturalne humektanty wiążą wodę, tworząc barierę nawilżającą na skórze.

PRZED

PO
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Wygładzenie skóry po 12 tygodniach stosowania kremu z kwasem laktobionowym

Aminocukry/ Kwasy
Aminoﬁl , przełomowy, opatentowany składnik, który odbudowuje strukturę macierzy skóry poprzez
stymulację syntezy pro-kolagenu i kolagenu oraz zwiększenie produkcji kwasu hialuronowego.
Wypełnia głębokie bruzdy i zmarszczki: kurze łapki w okolicach oczu, zmarszczki na czole, bruzdy
nosowo-wargowe. Preparat jest idealny do stosowania w okolicy ust, na zmarszczki palacza trudne
do skorygowania za pomocą iniekcji.
NeoGlukozamina , aminocukier, delikatnie złuszcza naskórek, stymulując tym samym odnowę
komórkową, w efekcie spłyca drobne zmarszczki, redukuje przebarwienia i zmiany trądzikowe.
Poprawia kondycję skóry i ujednolica jej koloryt. NeoGlukozamina stanowi podjednostkę
budulcową kwasu hialuronowego, naturalnej substancji o charakterze nawilżająco-wypełniającym.
Przyczynia się do redukcji zmarszczek i nierówności od wewnątrz, wygładza i ujędrnia skórę, nadając
twarzy młodszy wygląd.
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Pielęgnacja stworzona z myślą o zaspokojeniu
specyﬁcznych potrzeb skóry

SKIN ACTIVE

Intensywna terapia anti-aging dla skóry z widocznymi oznakami starzenia
Przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry.

ENLIGHTEN

Wybielenie - 3 kroki do skóry bez przebarwień
Przeznaczone do skóry z problemami pigmentacyjnymi lub dla osób oczekujących
rozjaśnienia i ujednolicenia kolorytu skóry.

RESURFACE
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Anti-aging i ogólne poprawa kondycji skóry
Przeznaczone dla osób ze skórą normalną, szorstką, odwodnioną, matową,
z rozszerzonymi porami, zaskórnikami, widocznymi zmarszczkami.

RESTORE

Anti-aging bez podrażnień i zaczerwienień
Przeznaczone dla skóry wrażliwej i z tendencją do trądziku różowatego.
Idealne do stosowanie po zabiegach kosmetycznych i medycyny estetycznej.

REFINE

Anti-aging i terapia naprawcza dla skóry mieszanej i tłustej z tendencją do trądziku pospolitego
Przeznaczone dla osób z nadmierną produkcją sebum, rozszerzonymi porami, zaskórnikami,
wypryskami, bliznami i przebarwieniami pozapalnymi.

TARGETED TREATMENT

Preparaty ukierunkowane na specyﬁczne problemy skóry, np. cienie pod oczami czy intensywnie
przesuszona skóra. Mogą być stosowane jako niezależne terapia, a także stanowić uzupełnienie
lub wzmocnienie efektów codziennej pielęgnacji.

PILINGI

Pilingi ProSystem do użytku profesjonalnego. Piling retinolowy, pilingi glikolowe oraz dwa pilingi
na specjalne wskazania (trądzik i przebarwienia) przeznaczone do użytku profesjonalnego.
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SKIN ACTIVE - intensywna terapia anti-aging
NeoStrata Skin Active to zaawansowana, kompleksowa terapia
anti-aging, która celuje we wszystkie widoczne oznaki starzenia przy
użyciu najnowocześniejszych składników.
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Liczne efekty starzenia się skóry m.in.: drobne zmarszczki, przebarwienia i zwiotczenie skóry. Żaden pojedynczy składnik nie poradzi sobie z
nimi wszystkimi. NeoStrata Skin Active łączy w sobie klinicznie sprawdzone składniki, które pomagają odwrócić widoczne oznaki starzenia
się. Te silne preparaty zwiększają odnowienie komórek, pomagają
pobudzić kolagen i chronią przed utlenianiem. Linie i zmarszczki są
wygładzane od wewnątrz.
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SKIN ACTIVE
PRZYGOTOWANIE

Złuszczająca pianka do mycia twarzy (Exfoliating Wash)
125 ml
8% Glukonolakton i 0,5% kwas maltobionowy
Unikalna formuła delikatnie złuszcza, nie przesuszając skóry. Przygotowuje skórę na terapeutyczne
działanie pozostałych preparatów NeoStrata®. Polihydroksykwasy w tym opatentowany kwas
maltobionowy, stymulują odnowę komórkową i oczyszczają skórę, poprawiając jej kondycję i koloryt.
Pianka nie zawiera mydła,skutecznie usuwa sebum i makijaż bez ryzyka podrażnienia.
Odpowiednia do wszystkich rodzajów skóry.

OCHRONA

Terapia w kremie odbudowująca skórę SPF 30
(Matrix Support SPF 30)
50g
8% NeoGlukozamina
Zaawansowana formuła zawiera trzy technologie intensywnie regenerujące i wzmacniające skórę,
których skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych. Peptydy stymulują syntezę
kolagenu głęboko w skórze*. Opatentowana NeoGlukozamina w połączeniu z retinolem działają
synergicznie, stymulując odnowę komórkową i i zmniejszając przebarwienia oraz ujednolicając
koloryt skóry. Kompleks antyoksydantów neutralizuje wolne rodniki. Filtry przeciwsłoneczne UVA
i UVB zapobiegają fotouszkodzeniom wynikającym z codziennej ekspozycji słonecznej. Zmarszczki
są wypełnione od wewnątrz, skóra staje się jędrna, elastyczna i pełna blasku.
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*badania in vitro

NAPRAWA

Odmładzająco-wzmacniający krem na noc
(Cellular Restoration)

50 g
5% kwas glikolowy, 5% Glukonolakton, 5% kwas maltobionowy
Wyjątkowo intensywna formuła wzmacnia podstawowe funkcje komórek skóry, dzięki czemu
widocznie ją odmładza. Preparat zawiera ekstrakt z komórek macierzystych jabłek, który chroni komórki
macierzyste skóry i dzięki temu opóźnia proces starzenia *. Peptydy zwiększają syntezę kolagenu i
redukują głębokie zmarszczki. Kwas glikolowy (AHA) stymuluje produkcję kolagenu i glikozaminoglikanów,
dzięki czemu skóra staje się jędrna i wypełniona. Kwas maltobionowy i glukonolakton (PHA) pomagają
stymulować procesy naprawcze w głębokich warstwach skóry. Wyciąg z pestek winogron znany z
właściwości przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych, zapewnia kompleksową ochronę przed wpływem
zewnętrznych, szkodliwych czynników środowiskowych, chroniąc w ten sposób przed przedwczesnym
starzeniem się komórek. Skóra staje się gęsta, jędrna, gładka, wyraźnie młodsza i pełna blasku.
*badania in vitro
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NAPRAWA

Terapia w kremie liftingująco-wypełniająca pod oczy
(Intensive Eye Therapy)
15 g,
6% NeoGlukozamina

Unikalna formuła SynerG 6.0 zapewnia kompleksową terapię delikatnej skóry wokół oczu. Zawiera
ekstrakt z komórek macierzystych jabłek, który chroni komórki macierzyste skóry, dzięki czemu skóra
wygląda młodziej *. Peptydy stymulują syntezę kolagenu i w synergii z NeoGlukozaminą wzmacniają
i odbudowują strukturę macierzy skóry właściwej. Skóra wokół oczu staje się bardziej napięta,
rozświetlona, a kurze łapki są wypełnione i stają się mniej widoczne. Zawarta w preparacie kofeina
zmniejsza obrzęki wokół oczu. Kwas hialuronowy intensywnie nawilża, a witamina E działa silnie
przeciwutleniająco. Preparat testowany oftalmologicznie.
*badanie in vitro
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Skuteczne działanie anti-aging potwierdzone w badaniach klinicznych
Drobne zmarszczki i ujędrnianie

Przed

Po

Zmarszczki na czole

Przed

16 tydzień*

Po

16 tydzień*
Rozjaśnienie przebarwień

W badaniu klinicznym:
98%
95%
91%

Przed

Po

osób zaobserwowało gładszą
teksturę skóry
osób zauważyło, że ich skóra była
jędrna i pełna blasku
osób stwierdziło że wyglądały młodziej
i ich zmarszczki były mniej widoczne
16 tydzień**
* Referencje: Journal of Drugs in Dermatology, December 2012
** Referencje: Poster presented at the Orlando Dermatology
Aesthetic & Clinical Conference, Orlando, FL, January 13-16, 2012
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NAPRAWA

Ujędrniający krem do twarzy, szyi i dekoltu
(Triple Firming Neck Cream)

80 g,
8% NeoGlukozamina, 4% NeoCitriate
Unikalna formuła zawiera trzy składniki o udowodnionej klinicznie skuteczności, które
ujędrniają zwiotczałą skórę na twarzy, szyi i dekolcie. Pro-aminokwas pomaga we wzroście
prokolagenu, NeoCitriate stymuluje nowy kolagen, a NeoGlukozamina wspomaga budowę
otaczającej macierzy. Preparat zawiera ekstrakt z komórek macierzystych jabłek, dzięki czemu
skóra wygląda młodziej, jest jędrniejsza i bardziej uniesiona*.
*badanie in vitro
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Przed

Po
Po 12 tygodniach

* Reference: Journal of Drugs in Dermatology, January 2016
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ENLIGHTEN - 3 kroki do skóry bez przebarwień
NeoStrata Enlighten to preparaty do codziennej pielęgnacji skóry
z przebarwieniami. Preparaty przeznaczone do skóry z problemami
pigmentacyjnymi lub dla osób oczekujących rozjaśnienia i ujednolicenia kolorytu skóry. Linia produktów Enlighten zawiera wysokoaktywne rozjaśniacze, Butyl Resorcinol, SabiWhite, kwas kojowy
i witaminę C, które rozjaśniają przebarwienia oraz zapobiegają
powstawaniu nowych plam. Opatentowana NeoGlukozamina
współdziała z środkami rozjaśniającymi zwiększając naturalny cykl
komórkowy w celu złuszczania skóry i zanikania istniejących przebarwień.
12
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ENLIGHTEN
PRZYGOTOWANIE

Rozjaśniający żel do mycia twarzy
(Ultra Brightening Cleanser)
100 ml
8% NeoGlukozamina, ekstrakt z roślin alpejskich

Pierwszy krok w 3-stopniowej domowej kuracji dla skóry z przebarwieniami.
Kremowy żel dokładnie oczyszcza skórę nie podrażniając jej. Stymuluje odnowę komórkową
i przygotowuje skórę na działanie Kremu i Serum z linii Enlighten. Opatentowana NeoGlukozamina,
aminocukier, delikatnie złuszcza naskórek usuwając przebarwienia, mieszanka wyciągów z roślin
alpejskich rozjaśnia skórę. Preparat skutecznie usuwa zanieczyszczenia i makijaż, pozostawiając skórę
zdrową i odświeżoną.
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OCHRONA

Serum rozjaśniające przebarwienia
(Illuminating Serum)
30 ml
4% NeoGlukozamina, Peptydy, ekstrakt z lukrecji, ekstrakt z roślin alpejskich, witamina C
Intensywne serum złuszcza i likwiduje przebarwienia związane z wiekiem, przebarwienia o podłożu
hormonalnym i fotouszkodzenia. Serum rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt.
• Zawiera 12 składników aktywnych o działaniu rozjaśniającym, które kontrolują produkcję
melaniny, odpowiedzialnej za powstawanie przebarwień .
W ten sposób likwidują istniejące przebarwienia i zapobiegają powstawaniu nowych.
• Opatentowana NeoGlukozamina pobudza odnowę komórkową,
aby efektywnie złuszczać przebarwienia
• Oligopeptyd-34 hamuje aktywność tyrozynazy, blokuje transport melaniny do keratynocytów
wyrównując koloryt skóry, likwidując przebarwienia oraz zapobiegając powstawaniu nowych
• Ekstrakt z lukrecji, witamina C z roślin alpejskich doskonale uzupełniają działanie serum.
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NAPRAWA

Krem intensywnie depigmentujący
(Pigment Controller)
30 ml
6% NeoGlukozamina, retinol, SabiWhite, ekstrakt z roślin alpejskich, Witamina C i E
Intensywnie działający krem o skuteczności udowodnionej w badaniach klinicznych likwiduje
przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Krem rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt.
• NeoGlukozamina, Retinol (0,1%) oraz stabilizowana postać witaminy C stymulują odnowę
komórkową, działają anti-aging i wyrównują koloryt skóry
• SabiWhite pochodna kwasu ferulowego oraz ekstrakt z roślin alpejskich likwidują
przebarwienia i zapobiegają powstawaniu nowych. Rozjaśnienie przebarwień jest
porównywalne z działaniem 4% hydrochinonu *
• Witamina E chroni przed działaniem wolnych rodników
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• Dyfuzor optyczny natychmiast rozświetla skórę
• Krem może być używany na Serum rozjaśniające przebarwienia
* wynik osiągnięty po 4 tygodniach stosowania

Jaśniejszy odcień skóry, zmniejszona pigmentacja

Przed

16 tydzień

- Wyniki badań klinicznych z użyciem Ultra Brightening Cleanser,
Pigment Controller i Illuminating Serum
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RESURFACE - poprawa kondycji skóry
NeoStrata Resurface to linia preparatów do pielęgnacji skóry
szorstkiej, odwodnionej, matowej, z rozszerzonymi porami,
zaskórnikami, widocznymi zmarszczkami oraz dla "skóry palacza".
Preparaty Resurface zawierają alfa-hydroksykwasy (AHA), które
mają niezwykły wpływ na skórę. AHA rozpuszczają wiązania
zagęszczonych martwych komórek skóry powodując złuszczanie
jej wierzchnich warstw, jednocześnie odkrywając nową, uwodnioną, zdrowszą skórę. Złuszczanie w górnej warstwie skóry prowadzi
do zwiększonej odnowy komórek w środkowych warstwach.
16

Wykazano również, że AHA wpływają na głębsze warstwy skóry
pozostawiając skórę ujędrnioną i nawodnioną. AHA nie tylko
powodują ponowne utworzenie wierzchnich warstw skóry, ale
także wygładzają zmarszczki od środka na zewnątrz. Ponadto AHA
zwężają pory, wygładzają drobne linie i zmarszczki, a także poprawiają teksturę skóry.
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RESURFACE

NAPRAWA

Intensywnie wygładzający krem do twarzy
(Ultra Smoothing Cream)
40 g
8% kwas glikolowy, 2% kwas cytrynowy

Krem nawilżająco-złuszczający o właściwościach antyoksydacyjnych
w widoczny sposób wygładza skórę. Preparat zawiera odpowiednie stężenie
alfa-hydroksykwasów (AHA) dla osób, które nigdy wcześniej nie stosowały AHA.
Skuteczność działania została potwierdzona w badaniach klinicznych - krem
koryguje widoczne oznaki fotostarzenia i zapobiega kolejnym zmianom,
wygładza skórę, ujednolica koloryt, ujędrnia, złuszcza, nawilża, działa
antyoksydacyjnie. Beztłuszczowy. Nie zawiera substancji zapachowych.
Nie powoduje powstawania zaskórników.
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43
29

Chropowatość

Jędrność

22

Drobne
zmarszczki

30

Jasność

Ocena kliniczna poprawy po 12 tygodniach
stosowania PHA w %
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NAPRAWA

Krem do twarzy z kwasem glikolowym
(Face Cream Plus)
40 g
15% kwas glikolowy

18

Intensywny krem przeznaczony dla osób, których skóra przyzwyczajona jest
do preparatów zawierających kwas glikolowy. Zapewnia intensywne działanie
przeciwstarzeniowe, wyrównuje i wygładza powierzchnię suchej i szorstkiej
skóry, widocznie redukuje oznaki starzenia i niedoskonałości:
rozszerzone pory, szara, matowa skóra,drobne bruzdy i zmarszczki.
Nie zawiera substancji zapachowych.

NAPRAWA

Intensywny krem przeciwzmarszczkowy do skóry
dojrzałej i suchej (High Potency Cream)
30 g
18% kwas glikolowy, 2% kwas laktobionowy, witamina E

Najintensywniejsza formuła kremu na noc o działaniu przeciwstarzeniowym z linii AHA.
Przeznaczony dla osób stosujących już alfa-hydroksykwasy oraz dla osób z słabą
teksturą skóry i brakiem blasku. Intensywna kuracja przeciwstarzeniowa
ukierunkowana na walkę z widocznymi oznakami starzenia. Aktywna regeneracja,
złuszczanie, nawilżanie. Krem rekomendowany do stosowania w przypadku skóry
dojrzałej i suchej. Beztłuszczowy. Nie zawiera substancji zapachowych.
Nie powoduje powstawania zaskórników.
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RESTORE

20

- odbudowa

NeoStrata Restore to linia preparatów do pielęgnacji skóry starzejącej
się i wymagającej odbudowy. Preparaty są odpowiednie do
wszystkich rodzajów skóry, w tym skóry wrażliwej, atopowej, z
tendencją do trądziku różowatego. Ponadto preparaty Restore są
odpowiednie dla osób po intensywnych zabiegach medycznych
i kosmetycznych. Preparaty z linii Restore zawierają polihydroksykwasy (PHA), takie jak glukonolakton i kwas laktobionowy, które
wzmacniają barierę ochronną skóry, czyniąc ją mniej podatną na
działanie czynników drażniących i zmniejszając zaczerwienienie
skóry. PHA utrzymują skórę dobrze nawilżoną, są to również
stabilne i silne przeciwutelniacze, które pomagaja zwalczać oznaki
fotostarzenia.
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RESTORE

OCHRONA

Ochronny krem na dzień SPF 23
(Daytime Protection Cream SPF 23)
40 g
8% glukonolakton, 2% kwas laktobionowy, ekstrakt z pestek winogron Chardonnay,
ﬁltry UVA/UVB, witamina
Before E
After

Beztłuszczowy, nawilżający krem na dzień. Redukuje widoczne oznaki
starzenia się skóry i chroni przed powstawaniem kolejnych.
Glukonolakton intensywnie regeneruje skórę i wzmacnia jej barierę
ochronną, łagodzi podrażnienia, redukuje zaczerwienienia.
Glukonolakton, kwas laktobionowy i ekstrakt z pestek winogron,
również jako silne antyoksydanty, eliminują wolne rodniki i hamują
elastazę zapewniając skórze elastyczność i miękkość. Filtry UVA/UVB
zapewniają ochronę przeciwsłoneczną i chronią przed fotostarzeniem.
Beztłuszczowy. Nie zawiera substancji zapachowych. Nie powoduje
powstawania zaskórników, ani zmian trądzikowych.

21

43
26

Chropowatość

Jędrność

21

Drobne
zmarszczki

32

Jasność

Ocena kliniczna poprawy po 12 tygodniach
stosowania PHA w %
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NAPRAWA

Intensywnie nawilżający krem do twarzy
(Ultra Moisturizing Face Cream)
40 g
10% glukonolakton, witamina E, olej z wiesiołka
Krem nawilżający o działaniu przeciwrodnikowym. Łagodzi podrażnienia oraz wzmacnia
naturalną barierę ochronną skóry suchej, zmęczonej i wrażliwej. Stosowany jako codzienna
pielęgnacja z polihydroksykwasami (PHA) redukuje podatność skóry na podrażnienia
i zaczerwienienie, znacząco poprawia jej wygląd, ujędrnia, wygładza zmarszczki i dodaje blasku.
Nie zawiera substancji zapachowych. Nie powoduje powstawania zaskórników,
ani zmian trądzikowych.

22

Potwierdzona klinicznie skuteczność działania w terapii skojarzonej ze stosowaniem kwasu
azelainowego (terapia na trądzik różowaty). Pomaga zmniejszyć teleangiektazję, podrażnienie,
ogólny trądzik różowaty oraz oznaki fotostarzenia (Draelos et al, J Cos Derm Czerwiec 2006)

NAPRAWA

Nawilżający krem do twarzy
(Bio-hydrating Cream)
40 g
15% glukonolakton, witamina E
Intensywny krem o działaniu pielęgnacyjno-naprawczym. Efektywnie nawilża i wykazuje silne
działanie przeciwstarzeniowe, bez ryzyka podrażnienia nawet bardzo wrażliwej skóry.
Badania dowodzą, że ten krem jest wyjątkowo łagodny, niedrażniący pomaga uspokoić
podrażnioną skórę i zmniejszyć zaczerwienienia. Nie zawiera substancji zapachowych.
Nie powoduje powstawania zaskórników, ani zmian trądzikowych.

Potwierdzona klinicznie skuteczność działania w terapii skojarzonej ze stosowaniem
retinoidów (Tretynoina). Redukuje suchość skóry nie zmniejszając efektywności kuracji
i nie powodując podrażnień (Grimes et al, Cutis Luty 2004)

NeoStrata Catalog INTL 2017_4.indd 25

3/22/17 12:34 PM

RESTORE
NAPRAWA

Bionic mleczko
(Bionic lotion)
200ml
12% glukonolakton, 3% kwas laktobionowy, witamina E
Mleczko nawilżające o działaniu przeciwstarzeniowym. Idealne dla osób o suchej skórze,
preferujących preparaty o lekkiej konsystencji. Polihydroksykwasy (PHA) nawilżają skórę oraz,
z uwagi na intensywne działanie przeciwrodnikowe, chronią przed uszkodzeniami
wynikającymi ze szkodliwego wpływu czynników zewnętrznych. Preparat można stosować
zarówno na skórę twarzy, jak i ciała. Potwierdzona klinicznie skuteczność działania w walce
z podrażnioną, suchą, zaczerwienioną i łuszczącą się skórą.
Nie zawiera substancji zapachowych.
23

NAPRAWA

Bionic krem do twarzy
(Bionic Cream Face)

Przed

Po

40g
8% glukonolakton, 4% kwas laktobionowy
Zaawansowana formuła preparatu o działaniu
przeciwstarzeniowym i intensywnie
naprawczym. Skutecznie zmiękcza naskórek,
poprawia nawilżenie i wygładza skórę,
nie wywołując podrażnień. Badania dowodzą, Redukcja zaczerwienienia oraz poprawa kondycji skóry
po 12 tygodniach od stosowania PHA na skórze wrażliwej
że krem łagodzi istniejące podrażnienia
i redukuje zaczerwienienia.
Nie zawiera substancji zapachowych.
Nie powoduje powstawania zaskórników,
ani zmian trądzikowych.

Potwierdzona klinicznie skuteczność działania w procedurach pozabiegowych
(mikrodermabrazja, pilinigi chemiczne, zabiegi z użyciem laseru).
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REFINE

- oczyszczanie

NeoStrata Reﬁne to linia preparatów anti-aging i terapia naprawcza do skóry tłustej z tendencją do trądziku pospolitego. Kwas
glikolowy i glukonolakton mają udowodnioną klinicznie skuteczność w odnowie komórek, poprawie kolorytu i blasku skóry oraz
redukują drobne bruzdy i zmarszczki. Kwas migdałowy występujący naturalnie w migdałach jest lipoﬁlnym AHA, który może być
absorbowany przez skórę tłustą zapewniając szczególne efekty
anti-aging dla tego rodzaju skóry. Opatentowana NeoGlukozamina złuszcza i hamuje tyrozynazę zmniejszając widoczność plam
starczych i nierównomiernego pigmentu. Po użyciu preparatów
z linii Reﬁne skóra jest gładsza, odświeżona i odmłodzona.
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REFINE
PRZYGOTOWANIE

Oczyszczający żel do mycia twarzy
(Clarifying Facial Cleanser)
200 ml
Mieszanka 4% PHA/AHA (Glukonolakton/Kwas migdałowy), 0,5% kwas salicylowy,
5% gliceryna, 0,3% ekstrakt z drzewa herbacianego
Before

Żel do mycia twarzy bez dodatku mydła. Zawiera glukonolakton (PHA), kwas migdałowy
i kwas salicylowy, które poprawiają wygląd skóry, lekko ją złuszczają, zmywają sebum
oraz bakterie. Przeznaczony do skóry normalnej, mieszanej i tłustej z tendencją do
trądziku. Gliceryna i olejek z drzewa herbacianego nawilżają skórę. Bezzapachowy.
PRZYGOTOWANIE

Tonik do skóry tłustej (Oily Skin Solution)
100 ml

26

8% kwas glikolowy
Before
Tonik zawiera alfa-hydroksykwas
(AHA), który delikatnie złuszcza, pomaga oczyścić
wyraźnie zatkane pory, usuwa nadmiar sebum i innych lipidów obecnych na
skórze trądzikowej. Stosować po oczyszczaniu lub w ciągu dnia, aby odświeżyć skórę.
Bezzapachowy.
OCHRONA

Emulsja nawilżająca SPF 35 (Sheer Hydration SPF 35)
50 ml
8% NeoGlukozamina, Phytotal, ekstrakt z pestek winogron Chardonnay,
witamina E, ﬁltry UVA/UVB

Lekka emulsja do
stosowania na dzień zawiera
Before
opatentowaną NeoGlukozaminę, która złuszcza
skórę, pobudza odnowę komórek i redukuje
przebarwienia. Zawarte w emulsji ﬁltry
przeciwsłoneczne o szerokim spektrum
działania chronią skórę przed uszkodzeniami
Przed
Po
posłonecznymi, a Phytotal zmniejsza
przetłuszczanie się skóry, nie podrażniając jej.
Efekty po 8-tygodniowym stosowaniu
Ekstrakt z pestek winogron Chardonnay oraz
8% NeoGlukozamina
witamina E pomagają chronić skórę przed szkodliwym
działaniem środowiska. Beztłuszczowy. Nie zawiera
substancji zapachowych. Nie powoduje powstawania
zaskórników, ani zmian trądzikowych.
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TARGETED TREATMENT
ukierunkowane działanie
NeoStrata Targeted Tretemnt to linia preparatów ukierunkowanych
na specyﬁczne problemy skóry, np. cienie pod oczami czy intensywnie
przesuszona skóra.

28
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TARGETED TREATMENT
INTENSYWNA TERAPIA PRZECIWSTARZENIOWA

Przeciwzmarszczkowy krem z Pro-retinolem
(Renewal Cream)
30 g
12% glukonolakton, pro-retinol, witamina E

Intensywny krem
przeciwzmarszczkowy. Zawiera dwa składniki
Before
o udowodnionym działaniu przeciwstarzeniowym, aby skutecznie walczyć
z widocznymi objawami fotostarzenia. Glukonolakton oraz skuteczna dawka
pro-retinolu działają synergicznie, poprawiając kondycję skóry, zmniejszając
rozszerzone pory oraz wyrównując koloryt skóry. W rezultacie skóra staje się
gładsza, a bruzdy i zmarszczki są wyraźnie płytsze od wewnątrz.
Nie powoduje powstawania zaskórników.
Preparat nie jest polecany dla skóry wrażliwej.
29

74

265%

poprawy kolorytu

55

47

redukcja
rozszerzonych
porów

poprawa
wyglądu
skóry

równomierna
pigmentacja

43

Pomiar kliniczny w % poprawy po 12 tygodniach

TRĄDZIK POSPOLITY

Żel przeciwtrądzikowy (Spot Treatment Gel)
15 g
2% kwas salicylowy, potrójny kompleks alfa-hydroksykwasów z kwasem acetylomigdałowym,
kwasem cytrynowym i kwasem winowym, prowitamina A
Before

Niezwykle skuteczny żel, którego receptura oparta jest na połączeniu kompleksu
alfa-hydroksykwasów: kwas acetylomigdałowy, cytrynowy i winowy z kwasem
salicylowym i prowitaminą A. Szybko redukuje zmiany i przebarwienia
potrądzikowe oraz stymuluje regenerację skóry.
Nie zawiera substancji zapachowych.
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NADMIERNIE PRZESUSZONA SKÓRA

PDS krem do skory bardzo suchej
(Problem Dry Skin Cream)
100 g
20% kompleks hydroksykwasów, kwas maltobionowy, witamina E

Krem o bogatej konsystencji, zawiera wysokie stężenie hydroksykwasów, aby
skutecznie złuszczać bardzo suchą, zrogowaciałą i zgrubiałą skórę pięt, kolan i łokci.
Już po trzech tygodniach codziennego stosowania preparatu można zaobserwować
znaczącą poprawę stanu bardzo suchej i silnie zrogowaciałej skóry.
Silnie natłuszczający wosk pszczeli oraz olejki szybko zmniejszają problem nadmiernej
suchości i szorstkości. Preparat polecany dla osób z nadmiernym rogowaceniem,
o łuszczącej się skórze oraz cierpiących na rogowacenie okołomieszkowe
(Keratosis pilaris). Nie zawiera substancji zapachowych.
Nie zalecany do skóry wrażliwej.
Przed

30

Po

Znacząca poprawa suchej, stwardniałej, zrogowaciałej skóry
po 3 tygodniach stosowania raz dziennie

PIELĘGNACJA SKÓRY WOKÓŁ OCZU

Bionic krem pod oczy
(Bionic Eye Cream Plus)
15 g
3% glukonolakton, 1% kwas laktobionowy, kompleks peptydów, wyciąg z drożdży,
prowitamina A oraz witaminy E i C

Intensywny krem przeciwzmarszczkowy pod oczy redukuje zmarszczki, cienie
i opuchnięcia pod oczami. Wzmacnia i ujędrnia delikatną skórę wokół oczu, kompleks
peptydów oraz wyciąg z drożdży rozjaśniają cienie pod oczami i zapobiegają ich
powstawaniu. Zaawansowana formuła preparatu opracowana została z myślą
o skutecznej walce z cieniami, opuchlizną oraz drobnymi zmarszczkami wokół oczu.
Prowitaminy A, C i E wykazują intensywne działanie antyoksydacyjne.
Nie zawiera substancji zapachowych. Testowany okulistycznie.
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PROSYSTEM
W skład gamy profesjonalnych pilingów NeoStrata ProSystem
wchodzą: piling retinolowy z kompleksem liftingującym, 4 pilingi
glikolowe oraz 2 pilingi na specjalne wskazania przeznaczone do
zabiegów w gabinecie. W połączeniu z preparatami do kuracji
domowej NeoStrata , pilingi redukują drobne bruzdy i zmarszczki,
rozjaśniają, ujednolicają koloryt skóry i redukują przebarwienia.

32
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PILINGI
Piling retinolowy
z kompleksem liftingującym Retinol Boosting Complex™
12 ﬁolek do jednorazowego zastosowania (1,5ml)

Zaawansowany piling o wysokiej intensywności z 3% retinolem, który złuszcza skórę,
zmniejsza drobne linie i zmarszczki, pomaga w redukcji trądziku, ujędrnia i liftinguje.
Skóra jest rozświetlona, wygładzona i oczyszczona. Piling zawiera Bisabolol, który
łagodzi podrażnienia. Odpowiedni do łagodnych i umiarkowanych niedoskonałości
skóry zdiagnozowanych przez lekarza. Może być stosowany na skórę podatną na
niedoskonałości.
Wygładzenie bruzd na czole *
Wygładzenie bruzd na czole. Poprawa tekstury i ujednolicenie kolorytu.

33

Tydzień 0

Tydzień 12

Redukcja trądziku i poprawa tekstury skóry.

Tydzień 0

Tydzień 6

Tydzień 12

* Referencje
Green B, Gostomski J, Edison B, Chua D, Bohnert K, Sadick N. Advanced,
physician-strength Retinol peel improves the appearance of ﬁne lines, wrinkles,
skinﬁrmness and overall complexion brightness. Amer Acad Dermatol Poster Exhibit:
Orlando, FL; March 2017
NeoStrata
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NeoStrata ® ProSystem Prepeel Płyn Odtłuszczający
200 ml

Stosować przed użyciem każdego z pilingów NeoStrata ®, aby
usunąć nadmiar sebum i martwe komórki skóry oraz nadać skórze
pH optymalne do zastosowania kwasu.

NeoStrata ® ProSystem Neutralizator
200 ml, opakowanie uzupełniające 1 l

Roztwór przeznaczony do szybkiego i całkowitego zatrzymania
działania kwasu glikolowego na powierzchni skóry.

34

NeoStrata ® ProSystem wolne kwasy glikolowe
Gama pilingów NeoStrata ® pozwala na bezpieczną terapię dostosowaną
do indywidualnych potrzeb skóry.

1

2

ProSystem Peeling Glikolowy 20%

ProSystem Peeling Glikolowy 35%

Rekomendowany jako pierwsze
stężenie do stosowania w systemie
pilingów glikolowych Neostrata ProSystem.

Rekomendowany jako kolejne stężenie
(po pilingu glikolowym 20%) do stosowania
w systemie pilingów glikolowych
Neostrata ProSystem.

30 ml, pH 1.6,

3

30 ml, pH 1.3

4

ProSystem Peeling Glikolowy 50%

ProSystem Peeling Glikolowy 70%

Rekomendowany jako kolejne stężenie
(po pilingu glikolowym 35%) do stosowania
w systemie pilingów glikolowych
Neostrata ProSystem.

Rekomendowany jako kolejne stężenie
(po pilingu glikolowym 50%) do stosowania
w systemiepilingów glikolowych
Neostrata ProSystem.

30 ml, pH 1.2
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PILINGI
NeoStrata ® ProSystem
Peeling Oczyszczający 30%

NeoStrata ® ProSystem
Peeling Rozświetlający 30%

30 ml
10% kwas cytrynowy i 20% kwas migdałowy

30 ml
30% kwas cytrynowy

Poprawia wygląd skóry tłustej z tendencją
do trądziku. Działa normalizująco na
wydzielanie sebum, oczyszcza i zwęża pory,
delikatnie złuszcza i intensywnie
odświeża skórę.

Rozjaśnia skórę i wyrównuje jej koloryt.
Redukuje przebarwienia o różnej etiologii.
Działa intensywnie odmładzająco
i antyoksydacyjnie.

Fotostarzenie

Trądzik

35

Przed kuracją

Po 4 pilingach

Przed kuracją

Pilingi: 4 pilingi glikolowe 35%, 50% i 2x 70%
(NeoStrata ® rekomenduje rozpocząć kurację
od pilingu 20%)

Po 6 pilingach

Pilingi: 6 pilingów rozświetlających + 6 pilingów
glikolowych (20%, 50% i 4x 70%)

Melasma

Przed kuracją

Po 3 pilingach

Pilingi: 2 pilingi rozjaśniające + 3 pilingi glikolowe (2 x 20%, 35%)
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Wyłączny dystrybutor NeoStrata w Polsce: Urgo Aesthetics (dawniej Bio-Proﬁl Polska Sp. z o.o.)
część ﬁrmy Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o.o., ul.Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel.22 616 33 48,

www.urgopolfalodz.pl

UrgoAesthetics/Neostrata/PL/2018/04

(C) 2018
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