MEDISINSKE HUDPROGRAMMER
Dermatologisk utviklet medisinsk hudprogram anbefalt og rost av
eksperter over hele verden
Vitenskapelig avanserte og klinisk beviste medisinske hudprogrammer
NeoStrata medisinske hudprogrammer anbefales av hudleger for å
gjenopprette, forbedre og tydelig gi huden et forbedret utseende. NeoStratas
produktene er effektive på flere ulike hudtyper og hudtilstander:
-Sensitiv og eksem hud
-For tidlig aldrende hud / solskadet hud
-Livløs og tørr hud
-Fine linjer og rynker
-Ujevn pigmentering/ Pigmentflekker
-Akne/ fet hud som er utsatt for kviser
NeoStrata har fått en av verdens mest prestisjetunge prisen for
forskning på hudprogrammer
Grunnleggerne av NeoStrata , Dr. Van Scott og Dr. Yu , er internasjonalt
anerkjente pioner og har også mottatt Honorary Discovery Award fra
Dermatology Foundation for sin fremragende forskning. De to professorene
har hatt jevnlig fremgang, skapt vitenskapelige nyvinninger og de har
gjennomført kliniske studier som har blitt publisert i alle store
fagfellevurderte medisinske dermatologiske tidsskrifter.
Få en frisk og strålende hud med NeoStratas vitenskap
All hud trenger omsorg
Gjennom daglig bruk av NeoStratas aktive medisinske hudpleieprodukter
stimuleres cellefornyelsen i huden hudens og den beskyttende hudbarrieren
styrkes samtidig som irritasjon, tørrhet og tegn til aldring minimeres og
forebygges. NeoStratas unike patenterte teknologier hjelper huden din å
fornye seg selv. NeoStrata tilbyr ulike grunnleggende medisinske
hudpleieprogram som vår lege eller våre sykepleieer skreddersydd for
akkurat deg og din hudtype/hudtilstand.
For deg med spesifikke hudproblemer
For deg med spesifikke hudproblemer som akne (kviser), rosacea, psoriasis,
eksem, fine linjer, rynker og hyperpigmentering anbefales NeoStratas
spesialprodukter som et supplement til det daglige grunnleggende
medisinske hudpleieprogrammet. NeoStrata tilbyr også ulike produkter for
den sarte huden rundt øynene og huden på kroppen.
Et supplement til estetiske behandlinger
NeoStratas produkter anbefales som pre- og postbehandling på flere ulike
typer estetiske behandlinger som TM klinikken utfører: Laser, botox,
hyaluronsyre filler, mesoterapi, plexr og microneedling/ dermapen.

Ved alvorlig akne kan resept på antibiotika eller Isotretinoin skrives ut av Dr.
Anwar. Utskrivelse av resept koster kr 500,-.

