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estetisk
dermatologi

kosmesøytisk pleie

Eksperten på estetisk dermatologi

ESSENTIAL ACTIONS
Dermaceutic Laboratoire er den
foretrukne partneren til over 30 000
eksperter på estetisk dermatologi
verden over.
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etter
behandling

3

spesialbehandling

Rense

gjenopprette

forebygge

Cleanser 5

Hyal Ceutic

C25 Cream

Som et av de første laboratoriene til å utvikle
produkter ved hjelp av ingredienser som
hyaluronsyre, stabilisert C-vitamin og glykolsyre (nå
standardingredienser i hudpleie), har Dermaceutic
ledet an i den kosmosøytiske industrien i
oppdagelsen av effektive kombinasjoner av
ingredienser for bruk i estetisk dermatologi.

Eksfolierende rensemelk

Intens Fuktgivende Krem

Antioksidantkonsentrat med

Foamer 15

Regen Ceutic

25% C-vitamin

Eksfolierende renseskum

Restitusjonskrem

Mask 15

K Ceutic

Oljereduserende maske

Post-Peel krem med SPF50

Effekten av Dermaceutics hjemmeprodukter
og peeling-behandlingsprotokoller er støttet av
omfattende kliniske studier, og samarbeid med
bransje-ledende fagfolk fra hele verden.

stimulere

beskytte

Etter peeling

Light Ceutic

Sun Ceutic

Pigmentregulerende nattkrem

Solbeskyttelse med anti-aldrings

Spot Cream

Turn Over

komponenter

Aktiv glykolsyre nattkrem

bleke

Yellow Cream
Depigmenterende konsentrat for
behandling av pigmentflekker

Spesialkrem for behandling av
alle typer pigmenteringer
BEHANDLINGSSTYRKE
Mild
Medium
Sterk

rense

Cleanser 5

Mild
eksfoliant

Skånsom Eksfolierende Lotion
Renser skånsomt bort miljøgifter og døde hudceller.
Cleanser 5 anbefales for matt hud og ujevn
hudtone. Passer til sensitiv hud.

resultat
Huden blir glatt og silkeaktig. Du får en fin glød
og frisk, ren hud uten tette porer.

AKTIVE INGREDIENSER
Glykolsyren fjerner urenheter og døde hudceller, mens
allantoin lindrer og reparerer. Denne kombinasjonen av
aktive ingredienser stimulerer aktiv cellefornyelse.
5 % glykolsyreløsning
En av alfahydroksysyrene (ofte kalt «fruktsyrer») som med sine
svært små molekyler trenger lett inn i huden. Akselererer
eksfolieringen ved å ødelegge koblingene som binder døde celler
sammen.
Allantoin
Allantoin er et keratolisk middel kjent for sine fuktighetsgivende,
beroligende og anti-irriterende egenskaper. Stimulerer celledeling
og dannelse av friskt vev.

50ml
Paraben- og parfymefri

rense

Foamer 15

Mask 15

eksfolierende
skumrens

oljereduserende
MASKe

Dyprens

Sammentrekkende Leirmaske

Fjerner effektivt smuss, miljøgifter og døde hudceller.
Foamer 15 anbefales på matt og grå hudfarge, ujevn
hudoverflate og urenheter.

Fjerner døde hudceller og overflødig talg. Renser og
regulerer kombinert- og fet hud.
Mask 15 anbefales for fet hud, og uren hud som er
disponibel for kviser.

RESULTat

RESULTat

Forbereder huden for kosmetiske behandlinger,
og gjør huden glatt og silkemyk. Gjenoppretter
fett- og fuktbalansen og forhindrer tetter porer.

Huden fremstår som renset og med frisk glød,
uten tette porer.

Aktive ingredienser

Aktive ingredienser

Den unike kombinasjonen av smectic-leire og
glykolsyre renser og fjerner ujevnheter fra huden,
strammer porene og reduserer overflødig talg.

Dobbeltvirkende rens. Glykolsyre fjerner urenheter, og
trenger gjennom den hygroskopiske hinnen, mens kokosoljeenoxolone- sammensetningen gir fukt og mykgjør huden.

Glykolsyre 15%

Glykolsyre 15%
En av alfahydroksysyrene (ofte kalt «fruktsyrer») som med sine
svært små molekyler trenger lett inn i huden. Akselererer
eksfolieringen ved å ødelegge koblingene som binder døde celler
sammen.

En av alfahydroksysyrene (ofte kalt «fruktsyrer») som
med sine svært små molekyler trenger lett inn i huden.
Akselererer eksfolieringen ved å ødelegge koblingene
som binder døde celler sammen.
Bentonite
Høyabsorberende leire som er fettmettet, som gjør det
mulig å fjerne giftstoffer og urenheter fra huden.

Enoxolone
enoxolon er et anti-inflammatorisk middel hentet fra lakrisrot,
kjent for sine lindrende og beroligende egenskaper.

Salicylic acid
Fører til en keratolytisk virkning som reduserer
kohesjon, og ødelegger lipider som binder ytre
epidermis.

100ml
Paraben- og parfymefri

50ml
Paraben-, konserveringsmiddelog parfymefri

stimulere

Light Ceutic

pigmentregulerende
nattkrem

Nattkrem for hudtoning
Stimulerer hudens glød og jevner ut hudfargen.
Light Ceutic anbefales for ujevne pigmenteringer, tørr og
matt hud.

RESULTat
Hudtonen harmoniseres, og huden får ny glød
og vitalitet.

Aktive ingredienser
Kombinasjonen av glykolsyre, fytinsyre og vitamin-C
eksfolierer huden skånsomt, og kontrollerer melaninproduksjonen som forårsaker sjenerende pigmentflekker.

100% av pasientene likte å bruke og

ønsket å kjøpe Light Ceutic*

8% Glykolsyreløsning
Hindrer effektivt dannelsen av døde hudceller og sørger for en
effektiv og skånsom peeling..
4% Fytinsyreløsning
Pigmenteringsblekende ingrediens som i kombinasjon
med glykolsyre forhindrer og blokkerer overproduksjon av
pigmentstoffet melanin.
Stabilisert vitamin-C
Forbedrer hudens motstandskraft mot angrep fra frie radikaler.
Vitamin C som brukes i denne formuleringen er stabilt, og vil ikke
oksidere.

40ml
Paraben- og parfymefri
*In vivo-studie av virkningen til Dermaceutic-peelinger på 63 hvite, asiatiske og mørkhudede kvinner. Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.

stimulere

Turn Over

Stimulerende
Nattkrem

Aldringskontrollerende Krem
Fremmer hudens fornyelse og reduserer synligheten
av aldringstegn.
Turn Over anbefales mot forebygging av kollagentap,
rynker og fine linjer.

RESULTat

85% av

pasientene stoler
på kremens effekt
og ytelse*

Huden blir glattere og jevnere, og fremstår som
forynget.

AKTIVE INGREDIENSER
Formelen med konsentrert glykolsyre fjerner døde celler
som bygger seg opp på hudens overflate. Stimulerer til
aktiv cellefornyelse og tykkere hudkonsistens.
15% Glykolsyreløsning
Reduserer og fjerner poreblokkeringer ved en effektiv, men
skånsom peel mens du sover. Ved å fjerne døde celler fra
hudens overflate, gjøres tegn på aldring mindre synlige. Huden
glattere, og hudfargen mer homogen.

40ml
Paraben- og parfymefri
*In vivo-studie av virkningen til Dermaceutic-peelinger på 63 hvite, asiatiske og mørkhudede kvinner. Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.

gjenopprette

Hyal Ceutic

Intens
fuktgiver

Langvarig hydrering

Intens 24-timers Fuktighetskrem

Holder huden fuktig etter estetiske behandlinger.
Hyal Ceutic gir uunnværlige næringsstoffer for å holde
huden hydrert gjennom hele dagen. Anbefales for
dehydrert, fuktfattig og sensitiv hud.

RESULTat
Denne formelen er intenst fuktighetsgivende, og
motvirker tidlig aldring.

Aktive ingredienser
Denne eksklusive formelen har en utjevnende og reparerende
virkning mens den bekjemper endringer i huden, takket være
en høykonsentrert kombinasjon av hyaluronsyre med lav og høy
molekylærtetthet.
5.5% Hyaluronsyreløsning
Denne formuleringen kombinerer hyaluronsyre med lav og høy
molekylvekt. Den lave molekylvekten penetrerer huden dypt
for å sikre smidighet og fasthet, og fukter huden. Den høye
molekylærvekten har en beskyttende og hygroskopisk rolle på hudens
overflate.
10% Aloe Vera ekstrakt
Fukter og regenererer cellene. Aloe Vera lindrer huden, reduserer
betennelse, og stimulerer produksjonen av kollagen for å bekjempe
aldring av huden.
Jojoba olje
Skaper et ikke-oljete fuktighetslag på hudoverflaten, lindrer sensitiv
hud, og er en naturlig UV-beskytter.
Vitamin E
Anerkjent for sine antioksidantegenskaper, og bekjemper også

40ml
Paraben- og parfymefri

gjenopprette

Regen Ceutic
100% av

pasientene mener
at huden er godt
fuktet, fastere og
forynget*

restitusjonskrem

Langvarig hydrering
Egnet for sensitiv hud

Reparasjonskrem
Akselererer epidermal restitusjon etter estetiske
behandlinger. Gir næring og gjør huden fast.
Regen Ceutic anbefales til sensitiv dehydrert, og kombinert
aldrende hud.

RESULTat
Den svært aktive formelen øker hudens
helbredelse, gir optimal fuktighet, lindring,
oppstramming og overlegen hudkomfort.

Aktive ingredienser
Synergien av to kraftige reparasjonpeptider som stimulerer
dermal syntese; hyaluronsyre og kraftige antioksidanter
hydrerer og hjelper huden til å beskytte og gjenopprette seg
selv.
3% Peptider-komplek
En synergi av to av de mest effektive peptidene, som stimulerer
hudens kollagen, hyaluronsyre og elastin for å fjerne rynker
innenfra.
3% Hyaluronsyregelé
Fukter huden og forbedrer fastheten.
Stabilisert vitamin C & E
Kombinasjon av vitaminer som motvirker og begrenser synlig
aldring og har en anti-inflammatorisk effekt.
Bassiasmør (Shea butter)
Fukter og nærer huden

* in Vivo-studie av effekten fra Regen Ceutic på 21 kvinner i én måned. Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.

40ml
Paraben- og parfymefri

gjenopprette

K Ceutic

etter-behandlings
krem

Restitusjonskrem

84% følte at det

var en krem med
høy ytelse*

Hjelper til med å nære huden etter estetisk behandling, ved å
berolige huden og levere essensielle næringsstoffer. K Ceutic
bidrar til å redusere rødhet, irritasjoner og betennelser.

RESULTat
Avanserte formulering som hjelper huden å holde
på fuktigheten, og optimaliserer restitusjonstiden
etter f.eks. kjemisk peel.

Aktive ingredienser
Denne kremen inneholder en kombinasjon av
ingredienser laget for å reparere, fukte, beskytte og
berolige huden. Den gir også fullstendig solbeskyttelse
(SPF 50 UVA/UVB).
K-kompleks
Inneholder et kompleks av lindrende ingredienser som er
essensielle for å bekjempe betennelser.
Glykoprotein
Fremmer utvikling av keratinocytter og fibroblast-strukturer
for naturlig fornyelse av huden.
Vitamins C and E
Med anerkjente antioksidantegenskaper bekjemper denne
kombinasjonen av vitaminer tegn på aldring og begrenser
synligheten av fotoaldring.

Hypoallergenisk og testet under dermatologisk kontroll.
*In vivo-studie av virkningen til Dermaceutic-peelinger på 63 hvite, asiatiske og mørkhudede kvinner. Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.

30ml
Paraben- og parfymefri

Beskytte

Sun Ceutic 50

Anti-Aldring
Solbeskyttelse

Solkrem med antialdring
Gir høy beskyttelse til all hud som er eksponert for
UV-stråler. God UV beskyttelse forhindrer for tidlig
aldring av huden og pigmenteringsskader.

RESULTat
Huden blir restituert og beskyttet mot synlig aldring:
flekker, fine linjer, dehydrering.

Aktive ingredienser
Kraftig SPF 50 UVA/UVB filter gir maksimal beskyttelse.
De spredtliggende mikro-mineral-filtrene gjør kremen
gjennomsiktig, samtidig som den beholder sin effektivitet.
Denne unike formelen inneholder også en kraftig stamcellestimulator (EGF-stimulator) og reparerende aktive
ingredienser (hyaluronsyre og Aloe vera).
Sinkoksid og Titandioksid
Disse mineralfiltrene danner en stabil fysisk barriere mot UVB og
UVA stråler.

88% av pasientene

stoler på produktets
ytelse og ønsker å
kjøpe Sun Ceutic 50

Hyaluronsyre
Skaper smidighet og fasthet, og fukter huden. Den er en ekte
molekylær «svamp», og kan holde inntil 400 ganger sin vekt i
vann.
Aloe vera
Lindrer, reduserer inflammasjon og stimulerer produksjonen av
kollagen for å bekjempe aldring av huden.

50ml
Paraben og parfymefri
*In vivo-studie av virkningen til Dermaceutic-peelinger på 63 hvite, asiatiske og mørkhudede kvinner. Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.

forebygge

C25 Cream

Antioksidant
konsentrat

Antioksidant Dagkrem
Konsentrat av antioksidanter som bidrar til å
beskytte mot skader forårsaket av frie radikaler.
C25 Cream anbefales for ujevn og matt hud, med
manglende glød.

RESULTat
Huden kommer i balanse og harmoni som gir en
friskhet og vital naturlig glød.

80% av

pasientene stolte
på kremens effekt
og ytelse*

Aktive ingredienser
Den konsentrerte formelen inneholder 25 % stabilisert
vitamin C, vitamin A, B5, og E. Polyfenoler bekjemper
oksidativt stress, og beskytter huden mot for tidlig aldring.
25 % Stabilisert Vitamin C En kraftig antioksidant som reduserer
hudens aldringstegn.
Vitamin A Forbedrer hudens struktur og bekjemper tegn på
aldring, som linjer, ujevn hudfarge og hyperpigmentering.
Vitamin B5 Reduserer fuktighetstap, mykgjør huden, og gir mer
elastitet grunnet sine fuktighetsgivende egenskaper.
Vitamin E Er kjent for sine antioksidante egenskaper, og
bekjemper de synlige tegnene på fotoaldring.
Polyfenoler Finnes naturlig til stede i planter og frukt. Polyfenoler
bekjemper skadene fra frie radikaler og bevarer hudens
kollagennivå.

30ml
Parabenfri
*In vivo-studie av virkningen til Dermaceutic-peelinger på 63 hvite, asiatiske og mørkhudede kvinner. Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.

bleke

Yellow Cream

Depigmenterende
konsentrat

Pigmentbekjempende Krem
Stimulerer og fremmer hudens utstråling og jevner ut
misfarginger.
Yellow Cream bleker mørke flekker og pigmenteringer.

RESULTat
Pigmentflekker blir mindre synlige og hudfargen
jevnere.

Aktive ingredienser
Sammensetningen av glykolsyre, salisylsyre, og høykonsentrerte
pigmentreduserende bestanddeler (20 % av ingrediensene)
eksfolierer huden og regulerer hudens melaninproduksjon, som
forårsaker pigmentflekkene.
Kojic-syre Hemmer dannelsen av melanin, og er en velprøvd og
effektiv melasma-bekjemper.
Arbutin Hemmer cellenes melaninproduksjon (melanogenesis) ved å
blokkere tyrosinase-syntesen. Er også en antioksidant.
Lakris Et utprøvd depigmenteringsmiddel, på grunn av sin
flavonoidrike sammensetning. Lakris hemmer tyrosinase-syntesen
som er en katalysator for økt pigmentutskillelse i huden. Det har også
beroligende egenskaper.
Morus alba En art av frukttre, som begrenser produksjonen av melanin
ved å hemme tyrosinase-syntesen. Det er også en antioksidant..
Glykolsyre Eksfolierer og fremmer rask cellefornyelse.
Salisylsyre Skaper en keratolytisk effekt som reduserer og ødelegger
det seige limet som legger seg som en usynlig poretettende hinne på
huden.

15ml
Paraben- og parfymefri

etter peeling

Spot Cream
83% av

pasientene tror
på produktets
effekt i forhold
til produkter de
har brukt før*

depigmenterende
krem

Etter Spot Peel Behandling
Reduserer pigmentflekker og fremmer homogen hudfarge.
Spot Cream er en del av behandlingsprotokollen for Spot
Peel - en behandling av pigmentflekker og melasma.

RESULTat
Bidrar til å redusere synligheten av pigmentflekker og
reduserer melanininnholdet i huden.

Aktive ingredienser
Mandelsyre
Er kjent for å redusere synligheten av fine linjer ved å fungere som
en fuktgiver, og dens eksfolierende virkningen bryter bindingen
mellom døde hudceller.
Idebenon
Har vist å ha anti-aldringsegenskaper, beskytter mot skader fra frie
radikaler, og blekner pigmenteringer.
Emblica
Beskytter huden mot fotoskade takket være sin kontrollerende
effekt på oksidative prosesser, og er en effektiv pigmentkontrollør.
Retinol
Stimulerer kollagenproduksjonen og hindrer dens degradering.
Påvirker hudens cellefornyelsesprosess ved å gi en glødende og
sunn hud, og har en blekende effekt.
Salisylsyre
Skaper en keratolytisk effekt som reduserer og ødelegger det seige
limet som legger seg som en usynlig poretettende hinne.
* In vivo-studie av virkningen til Dermaceutic-peelinger på 63 hvite, asiatiske og mørkhudede kvinner. Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.

30ml
Parabenfri

klinisk forskning
I 2013 gjorde
Dermaceutic
bransjens mest
omfattende
kliniske
undersøkelse*
Metodikk:
Halvparten av de frivillige brukte
Dermaceutic cosmeceuticals i
kombinasjon med profesjonelle
behandlinger.
Forbedringseffekter på peelingbehandlinger:
• Forbedring av hudfarge
• Jevnere hudstruktur
• Anti-rynkeeffekt
• Reduksjon av fine linjer
• Mindre avskalling etter peelingbehandling

Light Ceutic

Sun Ceutic

100% likte å bruke produktet,
merket effekt, og ville
fortsette å bruke den etter
behandlingen

90% av pasientene mente dette
produktet fungerte veldig bra

Turn Over
85% av pasientene stolte
på produktets egenskaper,
og mente det var et godt
produkt

K Ceutic
84% av pasientene følte at det
var et produkt med god effekt
93% synes konsistensen var
behagelig
81% ønsket å fortsette å bruke
K Ceutic etter
peelingprogrammet

KLINISKE RESULTATER

Regen Ceutic
Opp til 109% forbedring i hudfuktighet
+32% forbedring i hudens fasthet
+43% reduksjon i rynkedybde
100% mener at huden er mer fuktet, fastere og forynget
95% mener at huden er regenerert og mer vital
100% ønsker å kjøpe Regen Ceutic

88% ønsket å fortsette å bruke
kremen
94% likte konsistensen og
hvordan produktet absorberes i
huden

C25 Cream
Over 80% av pasientene stolte
på kremens effektivitet
80% ønsket å fortsette å bruke
kremen
100% synes konsistensen var
behagelig med frisk duft

Spot Cream
83% av pasientene mente den
hadde en bedre effekt enn
produkter de har brukt tidligere
83% stolte på effekten og
resultatet av kremen

Dag 0

Dag 28

Redusert
synligheten av
rynker,
poser,
mørkhet
og hovenhet
under øynene
Forbedret glød og
klarhet i huden
Fastere hud og
mindre rynkedybde

100% likte konsistens, lukt og
egenskaper

* In vivo-studie av virkningen til Dermaceutic-peelinger på 63 hvite, asiatiske og mørkhudede kvinner. Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.

In Vivo-studie av effekt til Regen Ceutic på 21 kvinner i én måned
Inovapotek. Europeisk uavhengig klinisk forskningsorganisasjon. Juli 2013.
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