
TERPROLINE

En mild gelérengöring med antiinflam-
matoriska, lugnande och konditione-
rande egenskaper. Rengöringen främ-
jar hudens helandeprocess och stärker 
hudens fibrer. Innehåller bl.a. Hyalu-
ronsyra, Citronmeliss och stärkande 
Peptider. Huden rengörs varsamt men 
effektivt och får en milt konditionerande 
känsla.

Tips!
Rekommenderas som generell rengöring 
för alla hudtyper vid Kemisk Peeling, 
Mekanisk Hudslipning, Laserbehandling 
och/eller i kombination med barriärned-
sättande läkemedel.

En vårdande ögonkräm speciellt utvecklad för 
den känsliga huden runt ögonen där åldrandet 
oftast först framträder. Motverkar och reducerar 
mörka ringar, påsighet och linjer. Ögonkrämen 
mjukgör och stärker hudens barriär samt stimu-
lerar för ökad fasthet och elasticitet. Innehåller 
Hyaluronsyra, Plant- och örtextrakt samt MSM 
(naturlig sulfasubstans). Lämplig för för alla hud-
typer inkl. känsligare ögon.
Produkten rekommenderas specifikt som för-/
eftervårdsprodukt vid Kemisk Peeling och/eller 
Mekanisk Hudslipning.

Tips!
Vid ålderstecken runt ögonen varva och/eller kombi-
nera med SYNCHROVIT® ögonkräm.

GENTLE CLEANSING GEL 200 ml

CONTOUR EYES & LIPS 15 ml

En närande och vårdande Bodylotion med egen-
skaper att stärka hudens barriärfunktioner och 
stimulera för fasthet och elasticitet. Krämen är 
speciellt lämplig vid viktnedgång, bristningar, fett-
sugning, bukplastik samt efter brännskador, strål- 
och/eller laserbehandling. Innehåller Hyaluronsy-
ra, Plant- och örtextrakt traditionellt använt inom 
Asiatisk (natur)läkekonst för att främja hudens 
barriärfunktioner, skydda cellstrukturer och verka 
antiinflammatoriskt. Lämplig för för alla hudtyper 
som vårdande och förebyggande Bodylotion.

Tips!
Används som mjukgörande fuktighetsbevarande Bo-
dylotion vid användning av Kortisonsalvor och/eller 
andra barriärnedsättnade läkemedelsprodukter.

En kombinerad AntiAge dag-/nattkräm 
med elasticitets-, fasthets- och fukt-
givande egenskaper. Krämen bevarar 
och stärker överhudens naturliga till-
växt (Epidermala tillväxtfaktorer - EGF). 
Den stimulerar hudens vävnadsrege-
nerering. Innehåller EGF, Hyaluronsyra, 
Sojaprotein samt plant- och örtmedi-
cinala växter med tradition från Indisk 
Ayurvedisk (natur)läkekonst. 
Produkten rekommenderas specifikt 
efter avslutad Kemisk Peeling och/eller 
Mekanisk Hudslipning.

Tips!
Vid åldrad hud, varva och/eller kombinera  
gärna med annan SYNCHROLINE®  
AntiAge-vård.

En kombinerad AntiAge dag-/nattkräm med elas-
ticitets-, fasthets- och fuktgivande egenskaper. 
Krämen stärker hudens barriärfunktioner och 
ökar hudens motståndskraft. Hudens konturer 
stärks och dess ungdomliga struktur bevaras. 
Innehåller Hyaluronsyra, Sojaprotein samt plant- 
och örtmedicinala växter med tradition från Ayur-
vedisk läkekonst. 
Produkten ingår även som för-/eftervårdsprodukt 
vid ENERPEEL® Kemiska Peels. 
Finns i 2 versioner, den normala Face Cream (50 
ml) eller en rikare formula, Professional (100 ml).

Tips!
Vid åldrad hud, varva och/eller kombinera gärna 
med SYNCHROVIT®-serien.

BODY CREAM 250 ml

EGF 30 ml

PROFESSIONAL 100 ml

Åldrad och/eller skadad hud (ärr, brännskador, bristning-
ar, läkemedelsskadad hud, etc.) kännetecknas av nedsatta 
biomekaniska egenskaper och försämrad barriärfunktion. 
Hudens motståndskraft är nedsatt liksom dess elasticitet 
och fasthet. Överhuden, hudens ytskikt, är förtunnad. Den 
befintliga mängden Hyaluronsyra är rubbad, kvaliteten på 
collagen- och proteinstrukturerna är försämrade.

TERPROLINE® är en serie multifunktionella produkter 
som används vid ett flertal indikationer. Inom Estetisk 
Dermatologi, före/efter Kemiska Peelingar, Mekaniska 
Hudslipningar och/eller Laserbehandlingar. Inom Plas-
tikkirurgi Ansiktslyft, Bukplastik och Fettsugning. Inom 
Estetisk Hudvård för att öka hudens motståndskraft, 
reducera utvecklingen av ärrbildning och förstärka  
hudens elastiska egenskaper vid brännskador.  
TERPROLINE® är dessutom en effektiv AntiAge-serie.

FACE CREAM 50 ml
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https://beautyka.se/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-face-professional-100ml/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-face-professional-100ml/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-face-cream-50ml/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-face-cream-50ml/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-face-cream-50ml/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-body-cream-250ml/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-egf-30ml/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-contour-eye-lip-15ml/
https://beautyka.se/marken/synchroline/synchroline-terproline-gentle-cleanser-gel-200ml/

