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SYNCHROLINE® är specialister på estetisk dermatologi. Med djupgående 
forskning och vetenskapliga studier har SYNCHROLINE®-produkterna utveck-
lats för att optimera Din huds kvalitet och hälsa. En innovativ serie av produk-
ter med patenterade teknologier, kvalitetssäkrade och resultatinriktade.

PROBLEMLÖSNING
SYNCHROLINE® består av ett antal produktserier där varje serie har  
utvecklats genom att förstå den komplexa bakgrunden till olika hud-
tillstånd. Bevisad effekt finns dokumenterad för t.ex. Acne, Rosacea/ 
Rodnad hud, Pigmentförändringar, Åldrad hud, etc. 
Produkterna med dess patenterade teknologier gör det möjligt att  
samverka med huden för att skapa resultatinriktad hudvård för en  
välbalanserad hudhälsa.

KLINISKA INGREDIENSER
SYNCHROLINE® kombinerar kliniska och naturliga ingredienser med  
bevisad vetenskaplig effekt. Produkterna har en högkoncentrerad formula 
som ger Din hud bästa förutsättningar för att underhålla och bevara Din 
huds kvalitet och ungdomliga struktur.

KOMPLETTERANDE HUDVÅRD
SYNCHROLINE® är kompletterande hudvård inför och efter ENERPEEL® 
Kemisk Peeling för att kvalitetssäkra hudtillståndet inför och efter var  
peeltillfälle. SYNCHROLINE® optimerar resultaten för säkra och effektiva 
behandlingar.

SYNCHROLINE® -
Avancerad hudvård 
baserad på vetenskap

•	 Högkoncentrerad formula
•	 Resultatinriktad problemlösning
•	 Effektiv hudförbättring
•	 Förebyggande Antiåldrandevård
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Torr Hud
 - HYDRATIME®

 - NUTRITIME®

Acnebenägen hud
 - AKNICARE®

Rosacea - Rodnadsbenägen hud
 - ROSACURE®

Reaktiv - Intolerant hud
 - SENSICURE®

Pigmentförändringar
 - THIOSPOT®

Ljusåldrad hud
Ojämn hudton
 - LIPOACID®

Åldrad hud - Hudförnyelse
Fasthet/Elasticitet
 - SYNCHROVIT®

Åldrad hud - Texturutjämning
Fasthet/Elasticitet
 - TERPROLINE®

Solskyddsprodukter
 - SUNWARDS®

För Din optimala hudhälsa!

SYNCHROLINE® är Italiensk hudvård med historiska anor, utvecklad av  
farmaceuten Dr De Paoli och General Topics. Familjen De Paolis farma-
ceuttradition har förts i generationer, sedan tidigt 1700-tal. Kunskap och  
tradition bevarats för att idag utvecklats att representera en hudvårdsserie för 
Din optimala hudhälsa.

VÄLBEPRÖVAT
SYNCHROLINE® kombinerar ultramoderna teknologier med Medicinal-
växter, väl använda och med historik inom Kinesisk och Indisk Ayurvedisk 
läkekonst - Din garanti för välbeprövade produkter!

VÄLDOKUMENTERAT
SYNCHROLINE® hudvård omfattar ett flertal patent och registrerade  
varumärken. Produkternas sammansättning präglas av den historiska  
traditionen, rik på ”Know How” och ”Tradesecret”. Hudvårdsserien  
omfattar även medicintekniskt klassade produkter. - Din garanti för effekt-
fulla och väldokumenterade produkter!
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https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-hydratime-nutritime-27168.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-rosacure-synchrorose-97673.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-hydratime-nutritime-27168.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-lipoacid-thiospot.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-lipoacid-thiospot.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-terproline-83655.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-terproline-83655.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-aknicare-17595.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-aknicare-17595.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-synchrovit.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-lipoacid-thiospot.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-sensicure.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-lipoacid-thiospot.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-sunwards.pdf
https://beautyka.se/produktfiler/synchroline-sunwards.pdf


Din SYNCHROLINE-återförsäljare
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