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Развитието на науката за регенерацията на кожата е основна 
мисия на NEOSTRATA® още от далечната 1974 г., когато 
създателите на марката д-р Ван Скот и д-р Рей Ю откриват 
регенериращата сила на алфахидрокси киселините (AHA). 
Ползите от приложението на гликоловата киселина (AHA) 
веднага привличат интереса на дерматологичната общност, 
тъй като е установено, че тя ексфолира мъртвите клетки 
от кожната повърхност и разкрива здрава и гладка кожа. 
NEOSTRATA® става известна като научно обоснована и 
клинично доказана грижа за кожата, препоръчвана от 
дерматолозите за изглаждане, възстановяване и обновяване 
на кожата. 

През последните 30 години марката NEOSTRATA® 
непрекъснато се развива и се налага като лидер в областта 
на козметичната дерматология чрез научни открития и 
нови технологии, които стимулират естествения процес на 
регенерация на кожата. Авангардни активни съставки като 
полихидрокси киселини, бионови киселини, NeoGlucosamine® 
и Aminofil® утвърждават NEOSTRATA® като иновативна 
и призната от експертите в цял свят марка, известна с 
безпрецедентните си и ненадминати постижения в областта 
на дерматологията, непрестанни открития, научни иновации, 
клинични проучвания, публикувани във водещи медицински 
издания по дерматология, както и многобройни патенти в 
САЩ и чужбина.

Днес NEOSTRATA® фокусира вниманието си върху активни 
съставки, които предоставят изключителни решения в 
антиейджинг грижата за кожата и осигуряват ефикасни и 
дълготрайни резултати.

ЗА МАРКАТА
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NEOSTRATA® КЛЮЧОВИ АКТИВНИ 
СЪСТАВКИ И ТЕХНОЛОГИИ

АЛФАХИДРОКСИ КИСЕЛИНИ (AHA): естествено срещащи се в 

природата киселини, които ексфолират епидермиса и същевременно 

въздействат върху поддържащата матрица на кожата. Притежават 

уникалната способност да отстраняват мъртвите клетки от 

кожната повърхност, за да разкрият нова, здрава и по-гладка кожа. 

AHA изглаждат кожния релеф, заличават бръчките, изсветляват 

пигментациите и уравняват тена, придавайки на кожата свеж и сияен 

вид. Използват се в комбинация със слънцезащитни продукти.

Гликолова киселина (AHA): естествена съставна част на захарната 

тръстика, гликоловата киселина ексфолира кожата като подобрява 

клетъчното обновяване, изсветлява пигментациите, свива порите и 

изглажда фините линии и бръчки. На ниво дерма тази алфахидрокси 

киселина повишава синтеза на гликозаминогликани и колаген и 

подобрява еластичността на кожата. Продуктите на NEOSTRATA® с 

гликолова киселина съдържат Smart Amphoteric Complex (патентован 

амфотерен комплекс) и осигуряват оптимална ефикасност с идеално рН 

и концентрация, без да предизвикват зачервяване и раздразнения.

Лимонена киселина (AHA/BHA): среща се в цитрусовите плодове и 

притежава антиоксидантни свойства и коригиращ антиейджинг ефект, 

като предотвратява признаците на фотоувреждане чрез подобряване 

качеството на еластиновите нишки и повишаване количеството на 

гликозаминогликани. Тази алфа и бетахидрокси киселина има мощно 

антиоксидантно действие, предпазва кожата от видимите признаци на 

оксидативния стрес и възвръща младежкия й вид.

Бадемова киселина (AHA): съдържа се в бадемите и е липофилна 

алфахидрокси киселина, която лесно се абсорбира от мазната кожа, 

като има подчертан антиейджинг ефект при този тип кожа. Бадемовата 

киселина се характеризира и с естествени антибактериални свойства, 

като намалява себумната секреция, без да изсушава кожата.
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NEOSTRATA® КЛЮЧОВИ АКТИВНИ 
СЪСТАВКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Използване на лактобионова киселина върху кожата: повишаване 
плътността на епидермиса и по-компактен рогов слой

Green BA, Edison BL, Sigler ML.
Противостареещи ефекти 
при локално приложение 
на лактобионова киселина: 
резултати от проучване при 
контролирана употреба. 
Cosmet Dermatol 2008;21(2):76-82

Нетретирана кожа
Третирана кожа с 8% лактобионова 
киселина в продължение на 12 седмици

ПОЛИХИДРОКСИ КИСЕЛИНИ (PHA): второ и трето поколение 

хидрокси киселини, които нежно ексфолират кожата. PHA коригират 

признаците на стареене, притежават антиоксидантни свойства и нямат 

фотосенсибилизиращо действие. Също така стимулират клетъчното 

обновяване, хидратират, омекотяват, изсветляват и уравняват тена по 

изключително деликатен начин, което ги прави подходящи за всички 

типове кожа, включително и най-чувствителната.

Глюконолактон (PHA): наличен е в кожата и осигурява цялостна 

регенерация без раздразнения, дори за хора с чувствителна кожа 

или такива, които са били подложени на естетични процедури. Като 

антиоксидант, глюконолактонът инхибира ензима еластаза и запазва 

здравината на тъканите и кожната еластичност. Укрепва кожната 

бариера, намалява чувстителността и проявите на зачервяване. 

Глюконолактонът не повишава фоточувствителността на кожата.

Лактобионова и малтобионова киселина (PHA): патентовани „бионови 

киселини“, които се получават от естествени захари. Ефикасно редуцират 

бръчките, предотвратяват и забавят фотостареенето, свиват порите и 

изглаждат кожния релеф. Бионовите киселини са мощни антиоксиданти, за 

които е доказано, че инхибират ензима ММР, отговорен за разрушаването 

на колагена и последващата поява на бръчки и загуба на еластичност. Освен 

това бионовите киселини се свързват с водата и образуват овлажняващ 

филм върху кожата. Ключов избор са за много дехидратирана и суха кожа.



 6

НЕКИСЕЛИННИ ТЕХНОЛОГИИ
(АМИНОЗАХАР / ДЕРИВАТ НА АМИНОКИСЕЛИНА)

NeoGlucosamine®: патентована некиселинна аминозахар, която нежно 

ексфолира кожата и стимулира клетъчното обновяване, като изглажда 

фините линии и бръчки, изсветлява пигментациите и петната вследствие 

на акне или естествения процес на стареене, като уравнява и освежава 

тена на кожата.

Иновативната активна съставка NeoGlucosamine® е и градивен 

елемент на хиалуроновата киселина, естествен филър на кожата, като 

възстановява кожната еластичност, изглажда бръчките отвътре навън, 

стяга и лифтира чертите на лицето.

Aminofil®: революционен, патентован дериват на аминокиселина. 

Доказано е, че увеличава обема на кожния матрикс и има уникалната 

способност да изпълва фините линии и дълбоките бръчки 

(назолабиални, глабеларни, тип „пачи крак“ в зоната около очите). 

Уникалният патентован комплекс повишава синтеза на хиалуронова 

киселина, стимулира образуването на проколаген и има видими 

резултати върху кожата - придава обем и плътност на лицето и 

същевременно лифтира чертите.
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ДРУГИ АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ 
В ПРОДУКТИТЕ НА NEOSTRATA®

Чист ретинол: ретинолът (витамин А) изглажда бръчките и намалява 

появата на пигментации. Стимулира клетъчната регенерация, подобрява 

плътността на кожата и осигурява видим подмладяващ ефект.

Витамин С: известен още като аскорбинова киселина, витамин С е мощен 

антиоксидант, който предпазва кожата от увреждащото действие на 

свободните радикали и допринася за поддържане на младежкия й вид.

Хиалуронова киселина: естествен гликозаминогликан, намиращ се в 

поддържащата матрица на кожата. Поддържа оптималния хидробаланс 

на кожата, повишава еластичността й и забавя признаците на стареене.

NEOSTRATA® Smart Amphoteric Complex: комплексът се създава, когато 

амфотерни аминокиселини (аргинин), взаимодействат с алфахидрокси 

киселините (AHA), за да се осигури постепенна доставка на AHA. 

Минимизира раздразнението на кожата и повишава поносимостта й, без 

да намалява ефективността на AHA.

Green BA и Milora D. Контролирана доставка на хидрокси киселини, Rosen MR, ed, Delivery System Handbook 
for Personal Care and Cosmetic Products. Norwich, NY: William Andrew Publishing; 2006; 881-908.

Амфотерните формули показват намален потенциал на дразнене

 11 дни слабо до умерено дразнене с амфотерен комплекс 
срещу 4 дни без амфотерна система 
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Дни на третиране
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ЕФИКАСНО РЕШЕНИЕ ЗА ВСЕКИ КОЖЕН ПРОБЛЕМ

SKIN ACTIVE      КОЛЕКЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ 10-15 стр.

ENLIGHTEN КОЛЕКЦИЯ ИЗСВЕТЛЯВАНЕ 16-21 стр.

CORRECT КОЛЕКЦИЯ КОРИГИРАНЕ 38-41 стр.

RESURFACE КОЛЕКЦИЯ ИЗГЛАЖДАНЕ 22-26 стр.

RESTORE КОЛЕКЦИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 28-33 стр.

CLARIFY КОЛЕКЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ 34-37 стр.

DEFEND КОЛЕКЦИЯ ЗАЩИТА 42-43 стр.

PROSYSTEM ПРОФЕСИОНАЛНИ ПИЛИНГИ 45-50 стр.

NEOSTRATA® КОЛЕКЦИИ 
ЕКСКЛУЗИВНА ГРИЖА ЗА КОЖАТА, ФОРМУЛИРАНА 
ДА ОТГОВОРИ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ И НУЖДИ 
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SKIN ACTIVE
КОЛЕКЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ

NEOSTRATA® 
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NEOSTRATA® SKIN ACTIVE 
КОЛЕКЦИЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ
Специално създадена за зряла кожа, тази ексклузивна 
колекция включва мощни продукти против стареене, 
които съдържат над 35% ценни активни съставки като 
хидрокси киселини и патентован NeoGlucosamine®. 
Използвани в комбинация, по препоръка на 
NEOSTRATA® специалист, продуктите коригират 
всички възрастови промени. Иновативните и клинично 
доказани формули осигуряват подобряване вида на 
кожата само за 4 седмици, като постигнатите резултати 
се разгръщат във времето.

Висококачествените премиум продукти от колекция 
РЕГЕНЕРАЦИЯ осигуряват интензивна грижа, ката 
тонизират, стягат и подобряват плътността на кожата 
в областта на лицето, шията и деколтето. Продуктите 
съдържат ценни активни компоненти, които стягат 
отпуснатата кожа, възвръщат нейната еластичност, 
изглаждат бръчките и уравняват тена.
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Exfoliating Wash
Ексфолираща измивна пяна
8% глюконолактон, 0,5% малтобионова киселина, растителен комплекс

Специална синергична формула за стимулиране на клетъчната 
регенерация, подготовка на кожата преди приложение на продуктите 
за активна грижа и деликатно почистване. Нежно ексфолира и 
балансира рН на кожата, без да я изсушава. Съдържа глюконолактон 
и патентована малтобионова киселина, които стимулират клетъчното 
обновяване и отстраняват замърсяванията от порите, като подобряват 
вида и уравняват тена. Концентрираният растителен комплекс от 
екстракти от алое вера, лайка, краставица и розмарин освежава и 
ревитализира. 

Подходящ за всеки тип кожа / 125 ml  

Matrix Support SPF30
Дневна регенерираща защитна емулсия SPF30
8% NeoGlucosamine®, 0,1% ретинол, антиоксидантен комплекс, UVA/UVB филтри

Синергичната формула възстановява поддържащата структура на 
кожата и намалява пигментациите, като същевременно изглажда, 
стяга и възвръща естествения блясък на лицето. Съдържащите се 
във формулата пептиди стимулират производството на колаген, 
а NeoGlucosamine® и тройно стабилизиран ретинол повишават 
еластичността и тонуса на кожата. Антиоксидантен комплекс 
неутрализира свободните радикали, а UVA и UVB филтри 
защитават кожата от слънчевите лъчи и ефикасно предотвратяват 
фотостареенето. 

Подходящ за всеки тип кожа / 50 g  

Cellular Restoration
Емулсия за клетъчна регенерация
5% гликолова киселина, 5% малтобионова киселина, 5% глюконолактон

Ексклузивната формула съдържа гликолова киселина, която повишава 
производството на колаген, придава обем и еластичност на кожата. 
Включените полихидрокси киселини - глюконолактон и малтобионова 
киселина възстановяват дълбоките слоеве на кожата и тя е по-
стегната, тонизирана и лифтирана. В състава на емулсията се съдържа 
и екстракт от ябълкови стволови клетки, който ефикасно забавя 
признаците на стареене, а пептиди стимулират колагеновия синтез и 
намаляват дълбочината на бръчките. 

Подходящ за всеки тип кожа / 50 g

NEOSTRATA® 

SKIN ACTIVE 
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Intensive Eye Therapy
Интензивна терапия за околоочен контур
6% NeoGlucosamine®, екстракт от стволови клетки на ябълка, 
хиалуронова киселина, кофеин

Гел-серум, който коригира всички видими признаци на стареене 
в областта около очите. Ябълков екстракт от стволови клетки 
предпазва стволовите клетки на кожата, така че тя реагира като 
млада. Пептиди и NeoGlucosamine® стимулират синтеза на колаген и в 
резултат околоочният контур е лифтиран, а бръчките тип „пачи крак” 
са изгладени. Кофеинът премахва подпухналостта, хиалуроновата 
киселина овлажнява кожата, а витамин Е осигурява мощна 
антиоксидантна защита. Продуктът е офталмологично тестван.

Подходящ за всеки тип кожа / 15 g

Хиперпигментации

Преди След

16 седмици**

Фини линии и стягане на кожата

Преди След

16 седмици*

Клинично доказана, високоефективна система за грижа 
за кожата против стареене

16 седмици*

Бръчки

Преди След

*Справка: Journal of Drugs in Dermatology, декември 2012 г.
**Справка: Постер, представен на конференцията по естетична и 
клинична дерматология, Орландо, Флорида, 13-16 януари 2012 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ:

• 98% от участниците споделят, че 
кожата им е с по-гладка текстура.

• 95% от участниците отбелязват, 
че кожата им е по-стегната и сияйна.

• 91% от участниците посочват, 
че изглеждат по-млади и с по-малко 
забележими бръчки.

РЕГЕНЕРАЦИЯ 
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SKIN ACTIVE 
NEOSTRATA® 

Tri-Therapy Lifting Serum 
Лифтинг серум с тройно действие
8% глюконолактон, 1,25% Aminofil®, 0,5% хиалуронова киселина

Уникална формула, съдържаща патентован троен антиейджинг 
комплекс, който придава обем и скулптурира чертите на лицето, 
изпълва дълбоките бръчки и подобрява кожната еластичност. 
Патентованият дериват на аминокиселина  Aminofil® във висока 
концентрация укрепва кожния матрикс и повишава съдържанието на 
хиалуронова киселина за обем и плътност на лицето и същевременно 
лифтира чертите. Глюконолактонът нежно ексфолира, уравнява 
тена и придава блясък, а нискомолекулната хиалуронова киселина 
бързо прониква през кожната повърхност и привлича молекули вода, 
осигурявайки интензивна хидратация. Резултатът е ненадминат лифтинг 
ефект, стегната, ревитализирана, сияйна и видимо по-млада кожа. 

Подходящ за всеки тип кожа / 30 ml  

Retinol Repair Complex 
Регенериращ серум с ретинол и NeoGlucosamine®

0.5% ретинол, 4% NeoGlucosamine®

Специална синергична формула, която ефикасно заличава фините 
и по-дълбоки бръчки, изсветлява пигментациите, уравнява тена и 
изглажда релефа на кожата. Чист ретинол в инкапсулирана формула 
с постепенно освобождаване действа в съчетание с NeoGlucosamine®, 
който подсилва ефекта на ретинола като изгражда кожния матрикс, 
лифтира, стяга и придава обем и плътност на кожата. Леката 
гелообразна консистенция на серума с лекота се абсорбира в кожата. 
Специална туба с херметически затворена помпа предпазва ретинола 
от светлина и проникване на въздух.

Подходящ за всеки тип кожа / 30 ml  

Преди След 12 седмици
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Преди След 12 седмици*

*Справка: Journal of Drugs in Dermatology, януари 2016 г.

РЕГЕНЕРАЦИЯ 

Triple Firming Neck Cream 
Лифтинг крем за шия и деколте с тройно действие
8% NeoGlucosamine®, 4% NeoCitriate®, проамино киселини, екстракт от 
стволови клетки на ябълка

Регенериращ крем, формулиран с 3 клинично доказани съставки, 
които изграждат кожния матрикс, всяка с оптимално лифтинг 
и стягащо действие. Проамино киселини стимулират синтеза 
на проколаген в дълбоките кожни слоеве, NeoCitriate® спомага 
образуването на нов колаген, а NeoGlucosamine® изгражда 
поддържащия матрикс. Тези 3 активни съставки действат синергично, 
като увеличават обема и стягат отпуснатата кожа. Кремът е с 
невероятно нежна консистенция, бързо се абсорбира в кожата и й 
придава по-стегнат, гладък и сияен вид. 

Подходящ за всеки тип кожа / 80 g 

Dermal Replenishment  
Интензивен хидратиращ и регенериращ крем за лице
4% NeoGlucosamine®, 4% малтобионова киселина, 0,5% Aminofil®, 
аминокиселинен комплекс

Интензивно хидратиращ крем, който съдържа уникална комбинация 
от клинично доказани съставки за възстановяване на хидратацията и 
еластичността на кожата, коригиране на бръчките и пигментациите. 
Иновативната съставка Prodew® осигурява ключови аминокиселини 
за Естествения овлажняващ фактор, снабдявайки кожата с живителна 
влага, а натурален комплекс от полизахариди подсилва кожната 
бариера и намалява загубата на вода. Aminofil® и пептиди видимо 
редуцират фините линии и бръчките, а патентован NeoGlucosmine® 
изпълва и стяга кожата и премахва пигментациите. Мощни 
антиоксиданти, екстракти от семки на грозде Шардоне, предпазват 
кожата от външните фактори.

Подходящ за всеки тип кожа / 50 g 
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ENLIGHTEN
КОЛЕКЦИЯ ИЗСВЕТЛЯВАНЕ

NEOSTRATA® 
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Ексклузивна колекция от продукти, които изсветляват 
пигментациите, уравняват тена и възвръщат естествения 
блясък на кожата. Във формулите им са включени мощни 
активни съставки, които инхибират ензима тирозиназа и 
регулират синтеза на меланин, редуцират пигментните 
петна и озаряват кожата. Патентован NeoGlucosamine® 
нежно ексфолира, стимулира клетъчното обновяване, 
увеличава производството на хиалуронова киселина, 
изсветлява пигментациите и петната вследствие 
на стареене и стяга кожата. Чист ретинол (тройно 
стабилизиран, подходящ за употреба през деня) 
активира клетъчната регенерация, подобрява кожната 
еластичност и ефикасно противодейства на процеса на 
стареене. Мощният антиоксидант ниацинамид регулира 
меланиновия синтез, намалява пигментните петна и 
подобрява защитната функция на кожата.
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ENLIGHTEN
NEOSTRATA® 

Ultra Brightening Cleanser 
Изсветляващ почистващ крем
6% NeoGlucosamine®

Изсветляващ измивен крем, който стимулира клетъчното обновяване 
и нежно почиства кожата. Идеален е като първа стъпка от 
изсветляващата програма на NEOSTRATA®, тъй като подготвя кожата за 
ефикасно усвояване на активните съставки от последващите продукти. 
NeoGlucosamine® изсветлява пигментациите и ексфолира кожата, а 
комбинация от алпийски растителни екстракти хидратира и успокоява. 
Ефикасно отстранява грим и замърсявания, като освежава и тонизира 
кожата. Продуктът е без съдържание на сапуни.

Подходящ за всеки тип кожа / 100 ml

Illuminating Serum 
Изсветляващ серум за третиране и превенция на хиперпигментации
6% NeoGlucosamine®, 4% ниацинамид (витамин B3), B-резорцин, 
екстракт от сладник, 7 алпийски растителни екстракта

Иновативен серум, който изсветлява пигментациите, причинени 
от възрастта, хормоналните промени и UV лъчите. Формулата 
съдържа 12 активни съставки, които редуцират пигментните петна 
и предотвратяват появата на нови. Ексклузивната комбинация от 
NeoGlucosamine®, ниацинамид и депигментиращ пептид, ефикасно 
уравнява и озарява тена, намалява бръчките, подобрява еластичността 
на кожата и възстановява защитната й функция.

Подходящ за всеки тип кожа / 30 ml

Skin Brightener SPF35
Изсветляващ и хидратиращ фотозащитен крем SPF35
8% NeoGlucosamine®, тетрахидрокуркумин, витамин Е, екстракт от 
семки на грозде Шардоне

Дневен крем с тройно действие, който намалява пигментациите, 
изсветлява тена на кожата и я предпазва от допълнително увреждане. 
Значително редуцира петната, причинени от хормонални промени, 
напредване на възрастта или UV лъчите, уравнява тена и възвръща 
сияйния блясък на лицето. NeoGlucosamine® нежно ексфолира кожата, 
а екстракт от семки на грозде Шардоне и мощни антиоксиданти 
предпазват от клетъчно стареене. Широкоспектърните UVA/UVB 
филтри надеждно защитават кожата от слънчевите лъчи.

Подходящ за всеки тип кожа / 40 g



 19Клинична оценка
Изсветляване на пигментациите

Скули, чело                           

Клиничен протокол: 39 жени от различни етноси, тип кожа по Fitzpatrick I-V, 
на възраст 30-60 години, с потвърждение за епидермална пигментация. Всички 
участници са използвали 4 продукта два пъти дневно в продължение на 16 
седмици.

Седмица 0 Седмица 16

ENLIGHTEN
Four Step Regimen: 
Ultra Brightening Cleanser, Illuminating Serum, Skin Brightener SPF 25 (AM), Pigment Controller (PM)
2x Daily Regimen (AM/PM)

Clinical Study Protocol:
 � 39 ethnically diverse women, Fitzpatrick I-IV, ages 30-60 years, with Wood’s lamp confirmation of epidermal 
pigmentation, completed the study. Subjects used the 4-product regimen twice daily for 16 weeks.  
(A marketed SPF 45 was provided to use for prolonged sun exposure.)

Cheek, Forehead

Improvement in Overall Pigmentation

Under Eye Lines, Crow’s Feet

Nose, Cheek, Under Eye Lines, Crow’s Feet

Spots on Cheek

At week 16
Clinical Grading: % of subjects with 
improvement 

 � 87% Mottled Pigmentation

 � 100% Clarity/Brightness

Instrumental Assessments:

 � Chromameter results 
(Luminance L* values/Yellow 
b* values) demonstrated 
significantly improved brightness 
and decreased sallowness  
(p< 0.05)

Self Assessment:

 100% of subjects observed the regimen made their  
skin brighter and more even toned within 4 weeks
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ИЗСВЕТЛЯВАНЕ
Pigment Controller 
Изсветляващ флуид за третиране на пигментации
6% NeoGlucosamine®, 0.1% ретинол, тетрахидрокуркумин, 7 алпийски 
растителни екстракта, витамини С и Е

Синергичната комбинация от NeoGlucosamine®, чист ретинол и 
стабилизиран витамин С стимулира клетъчното обновяване, уравнява 
тена и подобрява вида на кожата. Тетрахидрокуркуминът, получен от 
куркума, изсветлява пигментните петна и има антиоксидантен ефект. 
Иновативната формула възстановява кожната еластичност, заличава 
бръчките и предотвратява признаците на фотостареене.

Подходящ за всеки тип кожа / 50 ml
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Dual Acid Brightening Peel Radiance Treatment 
Двойно киселинен пилинг с изсветляващ ефект за домашна употреба
10% гликолова киселина (AHA) и 10% глюконолактон (PHA),   
2% депигментиращ пептид

Мощен пилинг с двойно действие, който изглажда и озарява кожата, 
благодарение на висококонцентриран комплекс от 10% гликолова 
киселина, 10% глюконолактон и специален пептид с научно доказан 
изсветляващ ефект. Иновативната формула подобрява тонуса 
и текстурата на кожата, уравнява тена и значително намалява 
пигментациите.

Подходящ за всеки тип кожа, с изключение на чувствителна / 50 ml

Dark Spot Corrector 
Изсветляващ и коригиращ гел срещу пигментации
4% гликолова киселина, 1% лимонена киселина, 4% глюконолактон,
1% лактобионова киселина, коджикова киселина, витамин С, екстракт от 
сладник

Иновативен гел, който изсветлява пигментациите, уравнява тена 
и подобрява вида на кожата. Съдържа алфахидрокси киселини - 
гликолова и лимонена, както и полихидрокси киселини - глюконолактон 
и лактобионова киселина, които стимулират клетъчното обновяване 
и ексфолират кожата, повишават еластичността й и изглаждат 
бръчките. Мощни антиоксиданти предпазват от свободните радикали и 
фотоиндуцираното стареене.

Подходящ за всеки тип кожа, с изключение на чувствителна / 20 g

ENLIGHTEN
NEOSTRATA® 

Клинична оценка
Изсветляване на пигментациите

Скули, линии под очите, бръчки тип „пачи крак“

Седмица 0 Седмица 16
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Brightening Eye Cream 
Изсветляващ крем за околоочен контур
3% глюконолактон, 2% лактобионова киселина, 1% полизахариден 
комплекс от водорасли, витамини С и Е

Синергичната формула намалява тъмните кръгове под очите и озарява 
нежната околоочна зона. Ефикасно премахва умората, възстановява 
еластичността на кожата и изглажда бръчиците тип „пачи крак“ около 
очите. Редуцира подпухналостта и незабавно възвръща сияйния 
младежки поглед. Глюконолактонът и лактобионовата киселина 
стимулират клетъчното обновяване, нежно ексфолират и изсветляват 
кожата. Продуктът е офталмологично тестван, без парфюми.

Подходящ за всеки тип кожа / 15 g

Седмица 0 Седмица 12

Подобрен вид на кожата, редуцирани тъмни кръгове 
и намалена подпухналост под очите

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
% потребители, които съобщават за подобрение на 12-ата седмица при употреба 
на продукта 2 пъти дневно

НАМАЛЕНИ ТЪМНИ 
КРЪГОВЕ

РЕДУЦИРАНА 
ПОДПУХНАЛОСТ

ОБЛАСТТА ОКОЛО 
ОЧИТЕ ИЗГЛЕЖДА 

ОТПОЧИНАЛА

ОБЛАСТТА ОКОЛО 
ОЧИТЕ Е ПО-СВЕЖА 

И СИЯЙНА

ИЗСВЕТЛЯВАНЕ
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КОЛЕКЦИЯ ИЗГЛАЖДАНЕ
RESURFACE
NEOSTRATA® 
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Продуктите са формулирани с алфахидрокси киселини 
(AHA) в различни концентрации и имат забележителен 
ефект върху горния слой на епидермиса. Алфахидрокси 
киселините прекъсват връзките между мъртвите клетки 
на повърхността на кожата, като осигуряват равномерна 
ексфолиация на горните епидермални слоеве и разкриват 
нова, хидратирана, по-здрава и сияйна кожа. 

Ексфолиацията в повърхностния слой на епидермиса 
води до повишено клетъчно обновяване в средните 
слоеве. Всички продукти съдържат специална система за 
постепенно освобождаване Smart Amphoteric Complex 
(патентован амфотерен комплекс), която осигурява по-
нежно проникване на АНА в кожата, без зачервяване и 
раздразнения. 

Иновативните продукти почистват и изглаждат релефа 
на кожата, намаляват размера на порите, подобряват 
кожната еластичност и ефикасно заличават фините линии 
и бръчки.
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RESURFACE
NEOSTRATA® 

Foaming Glycolic Wash 
Почистваща пяна
18% гликолова киселина, 2% лактобионова киселина

Почистващ продукт с балансирано рН, който е формулиран в 
амфотерна система, за да съчетае положителния ефект от гликоловата 
и лактобионовата киселина, като същевременно се минимизира 
потенциалното раздразнение на кожата. Нежно ексфолира, почиства 
запушените пори, стимулира клетъчното обновяване и подготвя 
кожата за оптимално действие на последващите продукти.

Подходящ за всеки тип кожа, с изключение на чувствителна / 125 ml

Glycolic Renewal Serum 
Обновяващ серум
10% гликолова киселина, 2% лактобионова киселина

Серумът нежно ексфолира и стимулира клетъчното обновяване, 
изглажда бръчките, уравнява тена, свива порите и подобрява вида на 
кожата. Съдържа гликолова киселина и мощни антиоксиданти, които 
предпазват кожата от увреждащото действие на свободните радикали.

Подходящ за всеки тип кожа / 30 ml

Ultra Daytime Smoothing Cream SPF20 
Дневен овлажняващ и защитен крем SPF20
8% гликолова киселина, 2% лимонена киселина, лактобионова киселина, 
екстракт от семки на грозде Шардоне, витамин Е, UVA/UVB филтри

Дневен антиейджинг крем, който изглажда, тонизира и стяга кожата, 
като видимо намалява фините и по-дълбоки бръчки. Съдържа 
алфахидрокси киселини - гликолова и лимонена, в комбинация с 
мощни антиоксиданти и широкоспектърна UVA/UVB защита.

Подходящ за всеки тип кожа / 40 g

Glycolic Renewal Smoothing Cream 
Изглаждащ и обновяващ крем 
8% гликолова киселина, 2% лимонена киселина

Кремът нежно ексфолира, изглажда и подобрява вида на кожата. 
Съдържа алфахидрокси киселини - гликолова и лимонена, както и 
масло от карите с овлажняващо и подхранващо действие. Научно 
доказано е, че гликоловата киселина е естествен „филър“ за кожата, 
който значително намалява бръчките. Ексфолиращият и хидратиращ 
крем обновява и видимо подмладява кожата.

Подходящ за всеки тип кожа / 40 g
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ИЗГЛАЖДАНЕ

Подобрена текстура на кожата след 12 седмици прилагане на АНА/РНА, 
включващо Foaming Glycolic Wash и Lotion Plus.

Преди След

Glycolic Renewal Smoothing Lotion 
Изглаждаща и обновяваща емулсия
8% гликолова киселина, 2% лимонена киселина

Усъвършенстваната формула включва комбинация от алфахидрокси 
киселини - гликолова и лимонена, като може да се прилага върху 
лицето и тялото. Емулсията е с лека консистенция, нежно ексфолира 
и изглажда кожния релеф. Продуктът има изразен антиейджинг ефект, 
ефикасно заличава бръчките и значително подобрява вида на кожата.

Подходящ за всеки тип кожа / 200 ml

Face Cream Plus 
Нощен изглаждащ крем
15% гликолова киселина

Нощен изглаждащ и овлажняващ крем, идеален за напреднали 
потребители на гликолова киселина, които са демонстрирали 
поносимост към гликоловата киселина. Продуктът третира видимите 
признаци на стареене като разширени пори, сивкав тен, фини и по-
дълбоки бръчки и нормализира текстурата на загрубялата и суха кожа.

Подходящ за всеки тип кожа, с изключение на чувствителна / 40 g

Lotion Plus 
Хидратираща и обновяваща емулсия за лице и тяло
15% гликолова киселина

Емулсия с висока концентрация на гликолова киселина, предназначена 
за напреднали потребители на алфахидрокси киселини, които 
предпочитат леки консистенции. Продуктът е подходящ за загрубяла 
кожа вследствие на фотоувреждане, сухота или лющене. Видимо 
подобрява вида на кожата и избистря тена.

Подходящ за всеки тип кожа, с изключение на чувствителна / 200 ml
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Smooth Surface Glycolic Peel 
Пилинг за изглаждане на кожата за домашна употреба
10% гликолова киселина, 0,5% Aminofil®

Пилинг за домашна употреба, който е 
формулиран с оптимално рН за нежен и 
същевременно максимален ефект върху 
кожата. Съдържа гликолова киселина и 
патентованата съставка Aminofil®, за която е 
доказано, че увеличава обема и подобрява 
кожната еластичност. Продуктът изглажда 
бръчките, свива порите, изсветлява 
пигментациите, уравнява тена и значително 
подобрява вида на кожата. Не изисква отмиване 
или неутрализация. Непосредствено след приложението му може да се 
нанесе хидратиращ или регенериращ продукт на NEOSTRATA®.

Подходящ за нормална, смесен тип и мазна кожа / 36 памучни тампона 
+ разтвор за пилинг 60 ml

NEOSTRATA® 

RESURFACE
High Potency Cream 
Ексфолиращ и хидратиращ крем
18% гликолова киселина, 2% лактобионова киселина

Крем с висока концентрация на гликолова киселина в комбинация 
с лактобионова киселина (PHA) и витамин Е, който ефикасно 
противодейства на признаците на стареене, изглажда и ревитализира 
кожата. Иновативната формула подобрява вида на кожата, увредена от 
излагането на UV лъчите и осигурява двойна антиоксидантна защита.

Подходящ за всеки тип кожа, с изключение на чувствителна / 30 g

Problem Dry Skin Cream 
Крем за суха кожа
20% AHA/PHA, витамин Е

Иновативен крем, съдържащ алфахидрокси киселини (AHA) и 
полихидрокси киселини (PHA) за ексфолиране на сухата кожа. Във 
формулата му са включени пчелен восък, растителни масла и витамин 
Е, които омекотяват, интензивно хидратират и подхранват кожата. 
Намалява лющенето и загрубяването на кожата при псориазис и 
изключително суха кожа. Идеален за лакти, колене, пети и участъци с 
груба и суха кожа.

Подходящ за изключително суха кожа / 100 g
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КОЛЕКЦИЯ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
RESTORE
NEOSTRATA® 
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Специализирана колекция от продукти, формулирани 
с полихидрокси киселини (PHA), като глюконолактон 
и лактобионова киселина, които се отличават 
с нежно и същевременно ефективно действие. 
Продуктите намаляват зачервяването, подсилват 
защитната бариера на кожата и я правят по-малко 
податлива на раздразнения. Подходящи са за всеки 
тип кожа, включително и чувствителна, и имат мощен 
регенериращ ефект. Използват се за възстановяване 
на кожата след естетични процедури (химични 
пилинги, микродермабразио, лазерен пилинг, плазма 
лифтинг и др.) Полихидрокси киселините са естествени 
овлажнители, които поддържат сухата кожа добре 
хидратирана. Също така са стабилни и мощни 
антиоксиданти, които ефикасно противодействат на 
признаците на фотоиндуцираното стареене.
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RESTORE

Уравнен тен след 12 седмици употреба само 
на почистващия гел.

Преди След

NEOSTRATA® 

Клинично доказано подобрение в проценти 
след 12 седмици употреба на PHA продукти.

Гладкост

43%

Стегнатост

26%

Фини линии

21%

Уравнен тен

32%

Facial Cleanser 
Почистващ гел с полихидрокси киселини
4% глюконолактон

Нежен гел, който деликатно и същевременно ефикасно почиства и 
ексфолира кожата, като запазва хидролипидния й филм. Продуктът не 
изсушава и не причинява лющене на кожата.

Подходящ за суха и чувствителна кожа / 200 ml

Daytime Protection Cream SPF23 
Фотозащитен и антиоксидантен крем SPF23
8% глюконолактон, 2% лактобионова киселина, витамин Е и екстракт 
от семки на грозде Шардоне

Дневeн крем, съдържащ полихидрокси киселини - глюконолактон 
и лактобионова киселина, които в комбинация с витамин Е и 
широкоспектърни UV филтри, хидратират, изглаждат и защитават кожата 
от фотоиндуцирано стареене. Поддържа защитната бариера на кожата и 
предпазва естествения колаген. Кожата е по-стегната и със сияен блясък.

Подходящ за суха и чувствителна кожа / 40 g
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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Ultra Moisturizing Face Cream 
Хидратиращ и антиоксидантен крем
10% глюконолактон, витамин Е

Иновативен крем, който успокоява и укрепва защитната бариера 
на сухата, стресирана и чувствителна кожа. Като част от дневната 
грижа с полихидрокси киселини - глюконолактон, тази формула 
доказано намалява кожната чувствителност и прояви на зачервявания, 
значително подобрява вида на кожата, повишава еластичността й, 
изглажда бръчките и придава блясък.

Подходящ за суха и чувствителна кожа / 40 g

Bio-Hydrating Cream 
Хидратиращ крем за чувствителна кожа
15% глюконолактон, витамин Е

Силно емолиентен крем, който намалява видимите признаци на 
стареене и възстановява бариерната функция на кожата. Деликатно 
ексфолира, без да дразни дори и най-чувствителната кожа. 
Полихидрокси киселината глюконолактон инхибира ензима, който 
разгражда еластина и по този начин запазва еластичността и стегнатия 
вид на кожата.

Подходящ за суха и чувствителна кожа / 40 g

Bionic Lotion 
Хидратираща емулсия за лице и тяло
12% глюконолактон, 3% лактобионова киселина, витамин Е

Регенерираща емулсия за суха кожа. Съдържа полихидрокси  
киселини - глюконолактон и лактобионова киселина, които привличат 
и се свързват с водата в кожата, и имат мощно антиоксидантно 
действие. Клинично е доказана способността на продукта да намалява 
сухотата и зачервяването на кожата.

Подходящ за суха и чувствителна кожа / 200 ml

Клинично доказана съвместимост със съпътстваща терапия при розацея 
(азелаинова киселина). Облекчава тежестта на розацеята и намалява 
признаците на фотостареене. (Draelos et al, J Cos Derm, юни 2006 г.)

Клинично доказана съвместимост със съпътстваща терапия с 
ретиноиди за лечение на акне. Облекчава сухотата, без да провокира 
раздразнения. (Grimes et al, Cutis, февруари 2004 г.)
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Преди След

Намалено зачервяване и подобрен вид на 
кожата след 12 седмици употреба на PHA 
продукти от клиент с чувствителна кожа.

Клинично доказана съвместимост с козметични процедури като 
микродермабразио, пилинг и светлинна терапия.

NEOSTRATA® 

Изходно състояние 2 часа

Значително намаляване на зачервяването след 2 часа 
и 2 седмици, p≤0,015

14 дни

Bionic Face Cream 
Хидратиращ и изглаждащ крем
8% глюконолактон, 4% лактобионова 
киселина

Ултраемолиентен регенериращ 
крем с полихидрокси киселини - 
глюконолактон и лактобионова 
киселина, който осигурява интензивна 
хидратация и изглаждане на кожата, 
без да причинява раздразнения. 
Успокоява реактивната кожа и намалява 
зачервяванията.

Подходящ за суха и чувствителна 
кожа / 40 g

Redness Neutralizing Serum 
Серум за неутрализиране на зачервяванията
5% глюконолактон, 1% лактобионова киселина, палмитоил 
трипептид-8, полизахариден комплекс от водорасли, екстракт от 
канадска върба, бизаболол

Лекият серум с охлаждащ ефект съдържа патентован BioCalm 
Complex®, който успокоява зачервяванията, възстановява и подсилва 
кожната бариера при чувствителна и склонна към зачервявания кожа. 
Полихидрокси киселини в съчетание с мощни антиоксиданти намаляват 
уврежданията от оксидативния стрес и UV лъчите. Серумът повишава 
поносимостта на кожата и неутрализира проявите на чувствителност.

Подходящ за чувствителна кожа и розацея / 29 g

RESTORE
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Eye Cream 
Хидратиращ и възстановяващ крем за околоочен контур
4% глюконолактон, хиалуронова киселина

Включената във формулата му полихидрокси киселина глюконолактон 
играе ролята на овлажняващ агент, който привлича и се свързва 
с водата в кожата, и на мощен антиоксидант, предотвратяващ 
оксидативния стрес. Хиалуроновата киселина интензивно хидратира, 
изглажда бръчките тип „пачи крак“, стяга и ревитализира кожата в 
областта около очите.

Подходящ за всеки тип кожа / 15 g

Bionic Face Serum 
Интензивен регенериращ серум
10% лактобионова киселина, витамини А, С и Е

Концентриран серум, който съдържа лактобионова киселина - мощен 
антиоксидант, както и витамините А, С и Е. Осигурява интензивна 
хидратация и изглажда бръчките, подобрява еластичността и 
изсветлява пигментациите. Поддържа защитната бариера на кожата, 
предпазва от увреждащото действие на външни фактори и възвръща 
естествения блясък на лицето.

Подходящ за суха и чувствителна кожа / 30 ml

Забележка: Всички параметри са значително подобрени спрямо изходното ниво (p<0,05)
X: AHA програмата е значително по-добра от PHA (p<0,05)

PHA осигуряват еквивалентна на АНА ефикасност 
за кожа с признаци на фотостареене

Фини
лини

Бръчки Размер 
на порите

Гладкост Стег-
натост

Средно подобрение в проценти
(в сравнение с изходното ниво)

Пигмен-
тации

Плътност Уравнен
тен

0

10

20

30

40

50

Седмица 12 PHA, n = 30

Седмица 12 AHA, n = 27

Ежедневна употреба на
PHA = 14%
AHA = 16%

РНА програма: Facial Cleanser - почистващ гел с полихидрокси киселини, Daytime Protection Cream SPF23 - 
фотозащитен и антиоксидантен крем (4%), Ultra Moisturizing Face Cream - хидратиращ и аниоксидантен крем (10%)
АНА програма: Facial Cleanser - почистващ гел с полихидрокси киселини, Ultra Daytime Smoothing Cream SPF20 - 
дневен овлажняващ и защитен крем (8%), Glycolic Renewal Smoothing Cream - изглаждащ и обновяващ крем (8%)

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
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CLARIFY
КОЛЕКЦИЯ ПОЧИСТВАНЕ

NEOSTRATA® 
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Колекция, специално предназначена за третиране на 
мазна и склонна към акне кожа, която е подложена 
на процесите на стареене. Продуктите съдържат 
високоефективни и клинично доказани активни 
съставки. Гликоловата киселина и глюконолактонът 
стимулират клетъчното обновяване, подобряват 
текстурата на кожата и видимо намаляват фините 
линии и бръчките. Във формулите е включена и 
бадемова киселина с естествен произход - липофилна 
алфахидрокси киселина, която лесно се абсорбира 
от мазната кожа, а това допринася за ефикасните й 
антиейджинг свойства при този тип кожа. Патентован 
NeoGlucosamine® изсветлява пигментациите и уравнява 
тена, стяга и лифтира.
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CLARIFY
NEOSTRATA® 

Mandelic Clarifying Cleanser
Почистващ гел за смесен тип и мазна кожа
1% бадемова киселина, 3% глюконолактон, 0,5% салицилова киселина

Измивен гел, съдържащ бадемова киселина (AHA), салицилова 
киселина (BHA) и глюконолактон (PHA), които нежно отстраняват 
замърсяванията и излишния себум, ексфолират и изглаждат кожата, 
почистват порите в дълбочина, регулират мастната секреция, 
избистрят и освежават тена.

Подходящ за нормална, мазна и акнеична кожа / 200 ml

Oily Skin Solution
Себорегулиращ разтвор
8% гликолова киселина

Иновативен себорегулиращ разтвор, който деликатно ексфолира, 
почиства запушените пори и отстранява излишъка от себум, 
характерен за мазната и акнеична кожа. Високоефективната формула 
изглажда фините линии и бръчици и уравнява кожния релеф. 
Разтворът се препоръчва след почистване на кожата и преди основния 
продукт.

Подходящ за мазна и акнеична кожа / 100 ml

Sheer Hydration SPF40
Хидратираща и фотозащитна емулсия SPF40
8% NeoGlucosamine®, листа от нийм 
(индийски люляк), екстракти от чаено 
дърво и корени от репей, витамин Е, 
екстракт от гроздови семки

Тази лека и немазна слънцезащитна 
емулсия съдържа NeoGlucosamine®, който 
нежно ексфолира кожата, подобрява 
кожната еластичност и намалява появата 
на пигментации. Специално подбрани 
растителни екстракти регулират 
прекомерното омазняване и успокояват 
раздразненията. Емулсията осигурява 
интензивна хидратация на кожата, без да запушва порите и да 
причинява възпаления. Широкоспектърна UV защита предотвратява 
фотоиндуцираното стареене.

Подходящ за смесен тип, мазна и акнеична кожа / 50 ml

Резултати след 8 седмици употреба 
на 8% NeoGlucosamine®

Преди След
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ПОЧИСТВАНЕ
Mandelic Mattifying Serum
Хидратиращ и матиращ серум за смесен тип и мазна кожа
4% бадемова киселина, 4% глюконолактон

Лек и деликатно матиращ серум, който съдържа бадемова киселина 
(AHA) и глюконолактон (PHA), абсорбира излишния себум, ефикасно 
контролира лъщенето и минимизира появата на разширени пори. 
Може да се нанася преди грим за намаляване лъщенето на кожата.

Подходящ за мазна и акнеична кожа / 30 ml

Gel Plus
Гел за мазна и акнеична кожа
15% гликолова киселина

Иновативната формула е идеална за опитните потребители на гликолова 
киселина, както и за тези, които предпочитат леката и бързо абсорбираща 
се гелообразна консистенция. Гликоловата киселина коригира 
разширените пори, изглажда кожния релеф, редуцира пигментациите и 
стимулира колагеновия синтез за по-стегната и млада кожа.

Подходящ за мазна и акнеична кожа / 125 ml

Targeted Clarifying Gel
Гел за локално приложение
AHA киселини (бадемова, лимонена и винена), 2% салицилова 
киселина, провитамин А

Уникален гел, в чиято формула са включени алфахидрокси киселини 
(бадемова, лимонена и винена), в комбинация със салицилова киселина 
(BHA) и провитамин А (ретинил ацетат) за бързо третиране на петна и 
възпаления вследствие на акне. Гелът стимулира клетъчното обновяване 
и ексфолира кожата, идеално почиства порите и предотвратява 
запушването им.

Подходящ за мазна и акнеична кожа / 15 g

Exfoliating Mask
Ексфолираща маска за смесен тип и мазна кожа
8% NeoGlucosamine®

Ексклузивна маска, съдържаща NeoGlucosamine®, който нежно и 
същевременно ефикасно ексфолира повърхностния слой мъртви 
клетки, стимулира клетъчното обновяване, минимизира появата на 
разширени пори, изсветлява и уравнява тена, изглажда бръчките и 
цялостно подобрява вида на кожата.

Подходяща за нормална, мазна и акнеична кожа / 75 ml
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КОЛЕКЦИЯ КОРИГИРАНЕ

NEOSTRATA® 

CORRECT
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Иновативна колекция от продукти, съдържащи 
мощни антиейджинг съставки, като ретинол, 
лимонена киселина, NeoGlucosamine®, хиалуронова 
киселина и пептиди, които ефикасно заличават 
признаците на стареене. Лимонената киселина 
притежава антиоксидантни свойства и коригиращ 
антиейджинг ефект. Чист стабилизиран ретинол 
стимулира клетъчната регенерация, подобрява 
кожната еластичност и ефикасно противодейства на 
процеса на стареене, а NeoGlucosamine® изсветлява 
пигментациите и уравнява тена, стяга и лифтира кожата. 
Хиалуроновата киселина, естествен компонент на 
кожата, поддържа оптимална хидратация, а пептидите 
активират синтеза на колаген и ефикасно изглаждат 
фините линии и бръчките.
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CORRECT
Antioxidant Defense Serum 
Антиоксидантен защитен серум
3% глюконолактон, 3% малтобионова киселина, антиоксидантен 
комплекс (витамини С и Е, лимонена киселина, екстракти от люляк, 
зелен чай и семки на грозде Шардоне)

Серумът укрепва защитните механизми на кожата и я предпазва 
от оксидативния стрес, основна причина за стареенето на кожата. 
Комбинацията от патентовани бионови и полихидрокси киселини, 
лимонена киселина и екстракти от люляк, зелен чай и семки на грозде 
Шардоне неутрализира 5 вида свободни радикали, предпазва ДНК и 
клетъчните мембрани. 

Подходящ за всеки тип кожа / 30 ml

Firming Collagen Booster
Регенериращ и лифтинг серум с колаген
6% NeoGlucosamine®, аминокиселини, клетъчна култура от гардения, 
1% чист колаген с ниско молекулно тегло

Синергичната формула на този серум стимулира синтеза на нов 
колаген, изгражда кожния матрикс, лифтира, придава обем и плътност 
на кожата. Клетъчната култура от гардения инхибира ензимите, които 
разграждат наличния в кожата колаген. Серумът спомага за запазване 
на естествения колаген в кожата, като й придава гладък и стегнат вид.

Подходящ за всеки тип кожа / 30 ml

Glycolic Microdermabrasion Polish 
Гликолов пилинг с микродермабразио ефект
10% гликолова киселина, микрокристали алуминиев оксид

Със своята комбинация от микрокристали и 10% гликолова киселина 
(AHA), пилингът ексфолира кожата и стимулира клетъчното обновяване. 
Благодарение на двойното си действие - механично и химично, продуктът 
почиства порите, ревитализира кожата и възвръща естествения й блясък.

Подходящ за всеки тип кожа / 75 g

Overnight Anti-Pollution Treatment 
Възстановяващ нощен гел-крем
6% глюконолактон, 2% лактобионова киселина, клетъчна култура от 
люляк, аминокиселини, масло от вечерна иглика

Антиоксидантен гел-крем, който действа в синхрон с естествения 
биоритъм на кожата: полихидрокси киселини (PHA) отстраняват 
следите от стреса, а клетъчна култура от люляк в комбинация с 
аминокиселини и масло от вечерна иглика, възстановява кожата и я 
предпазва от външните фактори на следващия ден.

Подходящ за всеки тип кожа / 50 g

NEOSTRATA® 



 41

Renewal Cream 
Регенериращ нощен крем
12% глюконолактон, проретинол, витамин Е, масло от бяла ливадна пяна

Интензивен нощен крем, съчетаващ силата на две доказани 
регенериращи активни съставки, които подобряват състоянието на 
фотостареещата кожа, като за разлика от ретиноидите не причиняват 
раздразнения и зачервявания. Глюконолактон и проретинол действат 
синергично за клинично доказано подобрение в цялостния вид на 
кожата, намаляване размера на порите и уравняване на тена.

Подходящ за всеки тип кожа / 30 g

КОРИГИРАНЕ

Клинично подобрение в проценти 
след 12 седмици

Размер на 
порите

Текстура на 
кожата

47%

74%

55%

Пигментации

265% подобряване на тена

Comprehensive Retinol 0,3% Night Serum 
Интензивен нощен серум с ретинол
0,3% чист стабилизиран ретинол, 4% NeoGlucosamine®,  
0,1% хиалуронова киселина

Серумът ефикасно изглажда фините линии и по-дълбоки бръчки, 
благодарение на съдържанието на чист стабилизиран ретинол и 
хиалуронова киселина, които хидратират, тонизират, стягат и лифтират 
кожата на лицето.

Подходящ за всеки тип кожа / 30 ml

Comprehensive Retinol Eye Cream 
Интензивен крем за околоочен контур с ретинол
0,05% чист стабилизиран ретинол, 4% NeoGlucosamine®, 2% пептиден 
комплекс

Формулиран с чист ретинол в стабилизирана форма, този интензивен 
крем ефикасно редуцира бръчките и придава по-стегнат вид на 
околоочната зона. Съдържа специално подбрани пептиди, които 
видимо намаляват тъмните кръгове и подпухналостта около очите.

Подходящ за всеки тип кожа / 15 ml
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КОЛЕКЦИЯ ЗАЩИТА

NEOSTRATA® 

DEFEND
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DEFEND • ЗАЩИТА
NEOSTRATA® 

Слънцезащитни продукти, формулирани с 
широкоспектърна UV защита и мощни антиоксиданти, 
които ефикасно предотвратяват признаците на 
фотоиндуцираното стареене и предпазват кожата от 
увреждащото действие на факторите от околната среда. 
Във формулите са включени полихидрокси киселини- 
глюконолактон и лактобионова киселина, които са 
естествени овлажнители и поддържат кожата оптимално 
хидратирана. Полихидрокси киселините са и стабилни 
антиоксиданти, които неутрализират свободните 
радикали, отговорни за преждевременното стареене. 
Широкоспектърни UVA и UVB филтри защитават кожата 
от слънчевите лъчи, а екстракт от зелен чай и витамин Е 
предпазват клетъчната ДНК и поддържат свежия вид на 
кожата.

Defend Ultra Sheer Physical Protection 
SPF50 
Широкоспектърен фотозащитен флуид с максимална защита SPF50
7% титанов диоксид/6% цинков оксид, 3% глюконолактон,   
1% лактобионова киселина, витамин Е, екстракт от зелен чай

Лек и прозрачен флуид, който предлага широкоспектърна 
защита от UVA и UVB лъчите и ултрафина матираща 
консистенция. Комплекс от полихидрокси и бионови 
полихидрокси киселини запазва естествения колаген и 
еластичността на кожата. Мощни антиоксиданти като зелен чай, 
лактобионова киселина и витамин Е неутрализират свободните 
радикали и предпазват клетъчната ДНК, като поддържат 
младежкия вид на кожата. Формулата съдържа минерални 
филтри - титанов диоксид и цинков оксид, а леко оцветената 
консистенция уравнява тена.

Подходящ за всеки тип кожа, включително и чувствителна / 50 ml
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NEOSTRATA® PROSYSTEM е високоефективна 
програма за повърхностен пилинг, предназначена 
за професионална употреба. PROSYSTEM предлага 
избор от иновативни пилингови разтвори, подходящи 
за специфична грижа за кожата, което позволява на 
специалистите да разработят безопасен и ефикасен 
план за терапия в зависимост от проблемите на кожата.

NEOSTRATA® PROSYSTEM, заедно с продуктите за 
професионална и домашна употреба, е изключително 
ефикасна програма за отстраняване на пигментации, 
лечение на акне и заличаване признаците на 
фотостареене. Ексклузивната програма възвръща 
красотата, младостта и естествения блясък на кожата.

PROSYSTEM
ПРОФЕСИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПИЛИНГ

NEOSTRATA® 
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PROSYSTEM
NEOSTRATA® 

ProSystem Retinol Peel
Ретинолов пилинг 
3% ретинол + Retinol Boosting ComplexТМ

Усъвършенстваната формула на този пилинг с висока концентрация на ретинол 
ефикасно ексфолира и изглажда кожния релеф, заличава фините линии и 
бръчки, изсветлява пигментациите, уравнява тена и възвръща естествения 
блясък на кожата. Пилингът намалява появата на акне и видимо редуцира 
постакнеичните белези.

Подходящ за прилагане при повечето типове кожа / 12 флакона за еднократна 
употреба 1,5 ml

• Изглаждане на фините линии и   
 бръчки.
• Уравняване на тена.
• Редуциране на белезите от акне.

• Намаляване размера на порите.
• Подобряване на кожния релеф.
• Възстановен естествен блясък.
• Изсветляване на пигментациите.

• Кожа с видими признаци на стареене.
• Фотоувредена кожа.

• Възрастни/тийнейджъри.
• Мелазма.

Ползи:        
След курс от пилинг процедури се наблюдават следните резултати:

Приложение:

Ексклузивният пилинг с ретинол ProSystem Retinol Peel спада към 
повърхностните пилинги, подходящи почти за всеки тип кожа. 
Съчетанието от патентованите комплекси Aminofil® и NeoCitriate® 
видимо намалява дълбочината на бръчките, повишава еластичността, 
изсветлява пигментациите, свива порите и подчертава блясъка на 
кожата. Тези два комплекса са част от Retinol Boosting ComplexТМ, който 
подобрява ефекта на чистия ретинол. За разлика от химичния пилинг 
с гликолова киселина, ретиноловият пилинг е по-силен и предизвиква 
видимо излющване на кожата. Пилинг ефектът настъпва 2 до 3 дни 
след процедурата и продължава до седмица след това.
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РЕТИНОЛОВ ПИЛИНГ

Седмица 0 Седмица 12 
(след 2 пилинг процедури)

Седмица 0               Седмица 6  
(след 1 пилинг 

процедура)

Седмица 12 
(след 2 пилинг 

процедури)

*Справка: Green B, Gostomski J, Edison B, Chua D, Bohnert K, Sadick N. Advanced
Ретиноловият пилинг изглажда фините линии и бръчките, стяга кожата и уравнява тена.
Amer Acad Dermatol Poster Exhibit, Орландо, Флорида, март 2017 г.

Редуциране на акнето и подобрена текстура на кожата

Изгладени линии на челото, подобрена текстура на кожата и блясък

Клинично доказани резултати*

NEOSTRATA® ПРЕПОРЪЧВА
Веднага след ретиноловия пилинг трябва да се избягва излагане 
на слънце и всякакви топлинни процедури. Непосредствено след 
процедурата и една седмица след това се преустановява употребата 
на продукти с гликолова киселина или ретинол, за да се избегне 
повишената чувствителност на кожата. Задължително е прилагането 
на слънцезащитен продукт през деня, като NEOSTRATA® препоръчва 
леко оцветения флуид Sheer Physical Protection SPF50 или 
възстановяващия крем с полихидрокси киселини Daytime Protection 
Cream SPF23.
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PROSYSTEM ПОДМЛАДЯВАЩА ПРОГРАМА 
4 ПИЛИНГОВИ РАЗТВОРА С ГЛИКОЛОВА 

КИСЕЛИНА В СВОБОДНА ФОРМА:
Антиейджинг пилингови разтвори с гликолова киселина
NEOSTRATA® ProSystem използва стандартизиран, но персонализиран 
протокол, препоръчван от дерматолозите, за да ексфолира повърхностните 
кожни слоеве и да стимулира обновяването на кожата.

20%, 35%, 50% и 70% гликолова киселина
Подходящи за всеки тип кожа / 30 ml

Пилингов разтвор с 20% гликолова киселина
30 ml, pH 1.6
Първа стъпка от пилинг програмата ProSystem

Пилингов разтвор с 35% гликолова киселина
30 ml, pH 1.3
Надграждане на стъпка 1 от пилинг програмата ProSystem

Пилингов разтвор с 50% гликолова киселина
30 ml, pH 1.2
Надграждане на стъпка 2 от пилинг програмата ProSystem

Пилингов разтвор със 70% гликолова киселина
30 ml, pH 0.6
Надграждане на стъпка 3 от пилинг програмата ProSystem

PROSYSTEM
NEOSTRATA® 

ProSystem Glycolic Peel
Пилинг с гликолова киселина

Химичният пилинг на NEOSTRATA® е световноизвестен с факта, че е 
създаден от откривателите на молекулата на гликоловата киселина -    
д-р Ван Скот и д-р Рей Ю. Гликоловата киселина е с естествен произход и 
се извлича от захарна тръстика или захарно цвекло. Пилингът може да се 
прилага в почти всяка възраст и при множество кожни проблеми - като 
антиейджинг терапия, при мазна и акнеична кожа, при кожа с неравен 
релеф и разширени пори, за изсветляване на пигментни петна.
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След курс от пилинг процедури се наблюдават следните 
резултати:

Пилингът с гликолова киселина ефикасно третира различни 
кожни проблеми:

ГЛИКОЛОВ ПИЛИНГ

NEOSTRATA® ПРЕПОРЪЧВА
Добре е кожата да бъде подготвена с подходящите продукти с 
гликолова киселина за домашна употреба минимум 1 до 2 седмици 
преди първия химичен пилинг. Подготовката е силно препоръчителна 
за хора, които никога не са се подлагали на химичен пилинг и не са 
използвали продукти с гликолова киселина. 

• Изглаждане на фините линии и бръчки.  
• По-гладка и тонизирана кожа.
• Уравнен и сияен тен. 
• Възстановен естествен блясък на кожата.
• Редуциране на белези от акне. 
• Изсветляване на пигментациите.
• Намаляване размера на порите.

• Признаци на стареене - фини линии и бръчки, загуба на еластичност и  
 отпускане на кожата.
• Пигментации и фотоувреждане.
• Акне (възрастни/тийнейджъри).
• Кератоза пиларис („гъша“ кожа).
• Мелазма.
• Pseudofolliculits barbae (фоликулит след бръснене).

ПОЛЗИ: 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Фотостареене

Изходно състояние След 4 пилинг процедури

ПИЛИНГИ: 
4 ПОДМЛАДЯВАЩИ ПИЛИНГ 

ПРОЦЕДУРИ 
35%, 50%, 2 x 70%

(NEOSTRATA® препоръчва да се започне 
с 20% пилингов разтвор)
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Програма ProSystem: 2 варианта за персонализиране на пилинг 
процедурата.

Clarifying Peel
Пилинг разтвор за мазна и акнеична кожа
20% БАДЕМОВА КИСЕЛИНА + 10% ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА, рН 1.6

Приложение:
• Специално създаден за хора с мазна или акнеична кожа, включително   
 повърхностни белези от акне или петна.
• Използва се самостоятелно или се прилага преди пилинговия разтвор
   ProSystem с гликолова киселина, за да разкрие по-здрава и гладка кожа.

Brightening Peel
Пилинг разтвор за пигментации
30% ЛИМОНЕНА КИСЕЛИНА, рН 1.6

Приложение:
• Идеален за хора с неравномерна пигментация и обезцветяване на
 кожата, като предизвикана от фотоувреждане дисхромия, 
 пигментни петна или мелазма.
• Използва се самостоятелно или се прилага преди пилинговия 
 разтвор ProSystem с гликолова киселина, за да разкрие по-сияйна
 кожа с уравнен тен.

NEOSTRATA® 

Мелазма

Изходно 
състояние

След 3 пилинг 
процедури

Акне

Изходно 
състояние

След 6 пилинг 
процедури

ПИЛИНГИ:

6 CLARIFYING PEEL + 

6 ПОДМЛАДЯВАЩИ ПИЛИНГ 

ПРОЦЕДУРИ: 

20%, 50%, 4 X 70%

ПИЛИНГИ:

2 BRIGHTENING PEEL + 

3 ПОДМЛАДЯВАЩИ ПИЛИНГ

ПРОЦЕДУРИ:

2 Х 20%, 35%

PROSYSTEM



 51



 52

Neostrata Bulgaria

Neostrata.Bulgaria

02 462 70 88 • 0888 709 790

office@selenta.bg

ОФИЦИАЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА NEOSTRATA® за България:

WWW.SELENTA.BG • WWW.NEOSTRATA.COM


