DERMACEUTIC

HYDRERA
Hyal Ceutic – Skyddande, reparerande och fuktgivande lotion.

Flytande skyddande fuktkräm som innehåller hyaluronsyra. Förebygger
hudåldrande. Bra för uttorkad hy. Skyddande och antioxidant. Motverkar
förändringar i läderhuden, såsom minskningen av hyaluronsyra. Stor förmåga att
hydrera huden.
Underhåller resultatet av hyaluronsyrainjektioner.

REPARERA
KCeutic – Motverkar rodnad, solskydd SPF 50 och vård efter peeling, laserbehandling och
estetisk kirurgi.

Hypoallergen reparationskräm som är både skyddande och närande. Krämen
innehåller ett k-vitaminkomplex som verkar vävnadsreparerande och som
stabiliserar och återställer mikrocirkulationen för att minimera svullnad och
rodnad. Vitamin E skyddar cellmembranen mot de skadliga effekterna från fria
radikaler. Vitamin C stimulerar kollagensyntesen och optimerar cellförnyelsen.
Innehåller även sojaflavonoider och solskydd SPF 50 för att motverka
pigmentojämnheter.

DEPIGMENTERA
Yellow Cream – ett pigmentblekande koncentrat mot hyperpigmenteringar,
reboundpigmenteringar, melasma/hormonfläckar.

Depigmenteringskoncentratet Yellow Cream bygger på en kombinerad verkan av
22 % av de effektivaste depigmenteringsämnena och exfolierande ämnen. På så
vis regleras syntesen av melanin (genom blockering av tyrosinas) och ansamlingar
av pigment bryts ner samtidigt som man harmoniserar de olika
cellpopulationerna. Applicera endast på fläckarna efter rengöring på kvällen. För
att maximera behandlingens verkan, applicera först Light Ceutic på hela hudytan.
Yellow Cream är ett alternativ till hydrokinonbaserade preparat

BLEKANDE KRÄM
Light Ceutic – bra mot ojämn eller matt hy samt förebygger uppkomst av pigmentfläckar.

Askorbosilan C (stabilt derivat av C-vitamin) skyddar Glykolsyra är ett milt
exfolierande medel som ger en jämnare hy och som gör det möjligt för de övriga
medle n att tränga djupt in i huden.
Phyticsyra har en inhiberande effekt på tyrosinas (som ligger till grund för
hudens pigmentering), den har också en antioxiderande och antiinflammatorisk
verkan.
Askorbosilan C (stabilt derivat av C-vitamin) skyddar kollagenfibrerna från
oxidativ stress och reglerar pigmentproduktionen.
Applicera på kvällen på hela ansiktet och halsen. För att maximera den
depigmenterande verkan, applicera Yellow Cream ovanpå på fläckarna. Använd
Serum C25 för dess antioxiderande verkan på morgonen.

ANTIOXIDERANDE KONCENTRAT
Serum C25 – bra mot försämrad spänst, ojämn hy samt för ansiktsföryngring.

Serum C25 innehåller en banbrytande formula med antioxidanter som effektivt
motverkar fria radikaler och ger ett skydd mot solstrålning och luftföroreningar.
På så sätt kan de utlösande faktorerna för rynkor och pigmentfläckar hållas i
schack och begränsas. Askorbosilan C (stabilt derivat av C-vitamin) skyddar
kollagenfibrerna från oxidativ stress och upprätthåller hudens hydrering.
Appliceras varje morgon på hela ansiktet och kring ögonen.

