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BESKYT HUDEN

Antioxidanters betydning for solbeskyttelse
Når huden udsættes for solens stråler, er det vigtigt at den
beskyttes. Mennesket har af natur en bestemt mængde
beskyttelse imod UV skader, men ligesom andre naturlige
mekanismer har denne beskyttelse fejlsikringsforanstaltninger. Vi kan styrke hudens naturlige beskyttelse ved at
afskærme huden med solcreme og supplere de naturlige
forsvarsmekanismer ved påføring af topiske antioxidanter.
Topiske antioxidanter er nødvendige på grund af omfanget
af fri radikal skade der opstår som følge af solens stråler. Til
trods for at fysisk solcreme vil forhindre solens stråler i at
ramme huden, er det ikke 100 % effektivt, og noget sollys vil
ramme hudens overflade hvilket kan gøre skade. Det er
derfor vigtigt at påføre huden topiske antioxidanter før brug

REGENERERENDE, ANTI - AGING & ANTIOXIDANT
Denne serum er en kraftig antioxidant formel, der
indeholder en kraftfuld 15 % koncentration af
videnskabeligt avanceret stabiliseret vitamin C, der
kombineret med vitamin E, giver en virkning der er fire
gange den, vitamin C alene havde givet. Denne unikke
kombination forbedrer hudens integritet, tone og
tekstur og yder den optimale antioxidant beskyttelse.

FORDELE
• Behandler tør hud
• Øger hudturgor og elasticitet
• Giver forstærket UV - beskyttelse
• Fremmer collagen produktionen
• Antioxidant beskyttelse
• Reducerer forekomsten af fine
linjer og rynker
BEHANDLER:
• Tør/dehydreret hud
• Strålings-skadet hud
• Dårlig elasticitet/tynd hud
• Hyperpigmentering
• Erythem

BESKYTTELSE MED ANTIOXIDANTER

VIRKNINGSFULDE ANTIOXIDANTER

C & E SERUM

af enhver form for solcreme. iS CLINICAL har med C&E
SERUM ADVANCE+ skabt en kraftig antioxidantformel, som
med kombinationen af vitamin C og vitamin E, giver en
optimal effekt. Da hudskader som følge af UV stråling sker
meget hurtigt, skal antioxidanter påføres straks før anvendelse af solcreme. Antioxidanter skal derfor være tilstede i
rigelige mængder, både før og imens huden udsættes for
stråler. SPF25 TREATMENT SUNSCREEN er formuleret med de
essentielle tilførende antioxidanter som både beskytter og
heler huden. Denne solcreme giver ikke kun beskyttelse
mod eksterne elementer af UV stråling, men også fra den
potentielle skade forbundet med kemikalier og ineffektive
antioxidanter.

SPF25 TREATMENT SUNSCREEN
BESKYTTER, PLEJER OG FUGTER

SPF 25 TREATMENT SUNSCREEN er en helt unik
solcreme fra iS CLINICAL, som kombinerer kraftfulde
antioxidanter med virkningsfulde udsøgte botaniske
ingredienser. Denne solcreme beskytter huden effektivt
mod UV-stråling og hjælper med
at behandle og pleje huden efter
den har været udsat for solens
stråler. Solcremen fås både i
transparent og PerfectTint der
også kan anvendes som
foundation. De to kan med
fordel kombineres for at opnå
en passende farve.

FORDELE
• Yder bredspektret UVA- &
UVB - Beskyttelse
• Reducerer forekomsten af
UV-fremkaldt rødmen
• Danner antioxidantrigt
beskyttelseslag
• Fugter, udglatter og blødgør

NYT FRA iS

YOUTH EYE COMPLEX
I næste måned introducerer iS CLINICAL i Danmark Youth Eye Complex - en øjencreme som
hurtigt udglatter og fugter det sarte øjenområde.
FORDELE
• Reducerer poser under øjnene
• Lysner mørke rande under øjnene
• Yder en kraftfuld antioxidantbeskyttelse
• Forbedrer hudstrukturen omkring øjnene.
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