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Accomplished Science. 
Skinbetter science har använt be-
prövad teknik baserad på årtionden 
av rigorös forskning, för att utveckla 
sina aktiva och prisbelönta produkter. 
Skinbetter representerar en veten-
skapligt revolutionerande förändring 
på hudvårdsmarknaden och har satt 
en ny standard inom professionell 
hudvård.

Real Life Results. 
Skinbetters produkter är framtagna 
med målinriktad forskning för att 
kunna producera verkliga resultat. 
Förutom att leverera vetenskapligt 
avancerad produkter har skinbetter 
ett okomplicerat förhållningssätt till 
hudvård. En produkt kan leverera 
anmärkningsvärda resultat, två till tre 
kan förändra hur du upplever din hud. 

”...you can’t squeeze the best 
skincare ingredients - like 

retinoids and alpha hydroxy 
acids - into one bottle without 
causing a chemical reaction or 
serious irritation. Until now.”

2016 Allure Best of Beauty 
Breakthrough, AlphaRet®  

Overnight Cream
2018 Swedish Beauty Awards

Ranked among the best  
anti-wrinkle products by 

InStyle Magazine.

2017 InStyle Best  Anti-Aging 
Eye Cream, InterFuse® Treatment 

Cream EYE

“Its reputation precedes it. A 
dermatology professor called 
it ‘a milestone in antioxidant 
[skin care].’ ...It’s a seamless, 
very necessary, part of your 

skin-care routine.”

2017 Allure Best of Beauty 
Breakthrough, Alto  Defense 

Serum™

Why skinbetter science?



Tretinoin, Retinol & Alpha Hydroxy Acids:
FOUNDATIONAL SKIN REJUVENATION INGREDIENTS

ALPHA HYDROXY ACIDS: GOOD BUT BETTER TOGETHER

• Återuppbyggnad av UV-skadad hud är en av de mest kända fördelarna med AHA. Dessa förbättringar 

inkluderar minskad grovhet, missfärgningar, solkeratoser och minskning av övergripande pigmenteringar.  

AHA ökar också densit i kollagenet och förbättrar elastiska fibrer. 1

• Glykolsyra accelererar kollagensyntesen genom fibroblaster.2

• Glykolsyra och mjölksyra är effektiva i melasman dels genom att accelerera den epidermala omsätt-

ningen och att de hämmar melaninbildning.3

TRETINOIN AND RETINOL: 
GOOD BUT TENSION BETWEEN EFFICACY AND TOLERABILITY

Tretinoin är en av de mest studerade ingredienserna för att återuppbygga UV - skadad hud. En betydelsefull 

studie, av Albert Kligman M.D. 1984, resulterade i år av vetenskaplig forskning som påvisade effekten och 

säkerheten hos tretinoin på UV - skadad hud.5

• Det finns tydliga begränsningar med användning av tretinoin som ofta leder till att behandlingen avslu-

tas.6

• Synliga fördelar med tretinoin visa sig gradvis och över en lång tidsperiod.

• Retinoid relaterade biverkningar som irritation, erytem och dermatit är vanliga.

• Ett mindre irriterande alternativ till retinsyra, retinol, ger mindre transepidermal vattenförlust, erytem 

och flagning än retinsyra. Men retinol är enligt uppgift 20 gånger mindre potent än retinsyra, på grund 

av sin ineffektiva omvandling till retinsyra. 7,8

Alpha hydroxy acids and retinoids are the ideal combination for skin rejuvenation,  
however, they have never been successfully combined in one stable formula… until 
now.



Introducing One of the Most Powerful
RETINOIDS TO ENTER THE SKIN   
REJUVENATION MARKET SINCE TRETINOIN

Retinoider är en viktig komponent för hudföryngring. Men det fungerar inte för alla och många måste upp-

höra att använda Retinoider på grund av erytem, torrhet, flagning och andra märkbara biverkningar. Skin-

betters forsknings- och utvecklingsgrupp har utvecklat AlphaRet®, en revolutionerande retinoidteknologi 

som ger synlig hudföryngring med exceptionell retinoid effekt utan att irritera huden.

THE INNOVATION:

Phase 1. 
Mjölksyra ersätter alkohol för att skapa ett enda konjugat. 

Mjölksyra (AHA som alkohol) + Retinoid = Laktyl Retinoat

Phase 2. 
Etylalkohol i fusion med mjölksyra skapar en AHA-esteralkohol. 

Etylalkohol + Mjölksyra = Etyllaktat

Phase 3. 
Dessa två konjugat kombineras för att skapa vår Skinbetter science  revolutionerande teknik: AlphaRet®, 

Etyllaktat + Laktyl Retinoat = Etyl Laktyl Retinoat (ELR)

OPTIMAL EFFEKTIVITET MED  MINIMAL IRRITATION.
När den appliceras på huden genomgår denna dubbelkonjugerade retinoid en dubbel hydrolys som frigör 

både kollagen, stärkande retinoid och mjölksyra som återuppbygger hudstrukturen. Dessa två ingredienser 

är, var för sig, kända för att kunna ge irritationer, men med den naturliga och gradvisa nerbrytningen av 

dessa två dubbelbindningar via hydrolysen resulterar i en exceptionell effekt, med liten eller ingen irritation 

på huden.



AlphaRet® Overnight Cream FACE

Intensivt behandlande creme med en unik kombination av AHA 
och retinoid som ger en synlig hudföryngring med liten till ingen 
irritation. Minskar useendet på linjer och rynkor på så lite som fyra 
veckor, med liten  eller ingen irritation. Återfuktar och lugnar huden 
samt ger skydd mot fria radikaler. 

NYCKELINGREDIENSER
AlphaRet®– Ger maximal retinoid effekt med liten eller ingen 
irritation.
Glykolsyra– Arbetar på hudstruktur för att öka effekten av 
AlphaRet®. 
Mix av tre unika peptider– Minimerar linjer, rynkor och förbättrar 
hudton och elasticitet. 
Bisabolol, Portulaca Extract och Antioxidanter (Green Tea, 
Co-enzyme Q10 och Vitamin E) – Minska rodnad och 
lugnar huden. 
Sodium PCA och Hyaluronic Acid – verkar återfuktande.
Finns i 2 koncentrationer:  AlphaRet® Overnight Cream FACE och 
Intensive Overnight Cream FACE som innehåller en högre grad av 
glykolsyra (10% resp. 18%) för förbättrad hudstrukturen.

Rek pris: 1295 kr, 30 ml

The NEW gold standard in in skin rejuvenation.



Even Tone Correcting Serum™ FACE skinbetter science®

 

BASELINE 12 WEEKS TWICE-DAILY APPLICATION

Clinical photography. Unretouched. Individual results may vary.
Before and after pictures ©2018, skinbetter science.
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Even Tone Correcting Serum™ FACE

Even Tone Correcting Serum är en banbrytande produkt som utan 
hydroquinone, retinol korrigerar hudtonene och minskar dramatiskt 
uppkomsten av hyperpigmenteringar.

NYCKELINGREDIENSER
Diglucosyl Gallic Acid - förbättra utseendet på ojämn hudton som 
ofta är ett resultat av UV-skador och/eller inflammation.
Hexylresorcinol - Minimerar hyperpigmentering, återuppbygger 
kollagen och är ett kraftfullt antioxidantskydd. Alernativ till hydro-
kinon.
Acetyl Glycyl Beta-Alanine - uppklarnade peptid som minimerar 
synligheten av pigmentet och bidrar även till att minimera återkom-
mande hyperpigmenteringar.
Kakadu Plum Extract - världens största källa till  C-vitamin verkar 
uppklarnande.
Arginine PCA  - aminosyrakomplex som motverkra effekten av 
åldersrelaterad gulfärgning.

Rek pris: 1795 kr, 50 ml

Featuring b.r.y.t. complex by skinbetter® is a ground-breaking, 
non-hydroquinone, non-retinol, multi-action skin tone cor-
rector that delivers a dramatic reduction in the appearance 
of hyperpigmentation. 



Trio Rebalancing Moisture Treatment™ FACE

Trio Rebalancing Moisture Treatment har en formula som är lad-
dad med de tre viktigaste funktionerna för att balansera hudens 
fukthalt. Minimerar fina linjer, rynkor och torr hud samt förbättrar 
lystern.

NYCKELINGREDIENSER
Urea - förbättrar hudens elasticitet och ger en intensiv återfuktning.
Sodium Lactate - hjälper till att främja HA-syntesen och håller 
huden mjuk och smidig.
Cholesterol - en lipid som förbättrar hudbarriären.
Carnitine - minskar den genomsnittliga tiden för förnyelse av epi-
dermis och ger huden återfuktning.
Aminopropyl Ascorbyl Phosphate - reducerar HA-nedbrytningen 
och ökar hudens mjukhet. 
Sodium Hyaluronate - binder fukt i huden och ger ett högt antiox-
idant skydd.

Rek pris: 1495 kr, 50 ml

A super-charged formulation that uniquely addresses the  
three critical elements to natural skin moisturization. 

NEW!



Interfuse Treatment Cream är en ”cutting-edge” behandlande creme 
med en formula rik på peptider som återuppbygger  kollagenet i 
huden.

NYCKELINGREDIENSER
Tailor-made Peptide Combination – stimulerar 5 olika typer av 
kollagen vilket resulterar i en reducering av fina linjer och rynkor 
samt ger en lyftande effekt.
Neuro-calming Peptide – ger en utslätande effekt.
Super Potent Polyphenols – oliv från medelhavet som reducerar 
rodnad. 
Glycerin – bibehåller hudens barriärfunktion och motverkar torrhet. 

Rek pris: 1295 kr, 30 ml

InterFuse® Treatment Cream FACE & NECK
Our cutting-edge approach to collagen in this peptide 
rich formula.



InterFuse® Intensive Treatment LINES 

InterFuse Intensive Treatment är en ”no-needle” hyaluronsyra inno-
vation som minimerar fina  linjer och rynkor.

NYCKELINGREDIENSER
5 Types of Hyaluronic Acid – verkar intensivt återfuktande och ger 
en plumpande effekt.
Blend of Neuro-calming Peptides – Motverkar rynkor och ger en 
utslätande effekt.
Messenger Peptides – återuppbygger kollagen.
Tetrahexyldecyl Ascorbate – en stabil form av vitamin C som ger 
antioxidantskydd. 
Collagen Blend – förbättrar huden fuktbalans.

Rek pris: 1495 kr, 15 ml

A no-needle hyaluronic acid solution that improves the 
appearance of lines and wrinkles.



InterFuse® Treatment Cream EYE 

Prisbelönad, kraftfull ögoncreme som ger nytt liv till ögonområdet. 
Stärker upp och skyddar huden, reducerar trötthetstecken, åter-
fuktar och reducerar torrhetstecken.

NYCKELINGREDIENSER
Blend of Caffeine and Yeast Derivative – Minimerar påsar och 
mörka ringar runt ögonen.
Rejuvenating Peptide – stärker och bygger upp hudens kollagen.
Neuro-calming Peptide – har en utjämnande effekt.
Niacinamide – en form av B-vitamin som återfuktar och minskar 
transepidermal vattenförlust. 
Vitamin C –  Australiensisk kakaduplommon som tillför antioxidanter 
och har en uppljusande effekt.

Rek pris: 1195 kr, 15 ml

A powerful, award-winning eye recharger.



Alto Defense Serum™ FACE

Alto Defense Serum ger en ny nivå av omfattande försvar mot fria 
radikaler, ett 360 graders skydd mot miljöpåfrestningar. Serument 
är baserad på en vetenskapligt avancerad, patenterad antioxidant-
teknik.

NYCKELINGREDIENSER
360 graders skydd - se nedan skiss.
Trifluoroacetyl tripeptide 2 - peptid som förbättrar hudens fast-
het och elasticitet.
Linoleic acid och Linolenic acid - essentiell fettsyra (Vitamin F)  
för att uppnå en hälsosam hud .
Ceramide blend - förbättrar hudbarriären och binder fukten.

Rek pris: 1695 kr, 30 ml

This breakthrough antioxidant serum is a proprietary for-
mulation that achieves 360-degree skin support against 
environmental stressors in all compartments of the skin.



Instant Effect Gel EYE

Uppiggande och lyftande ögongel. Förbättrar fasthet och 
elasticitet runt ögat samt minskar uppkomsten av påsar och 
mörka ringar.

NYCKELINGREDIENSER
Green Coffee – ger energi och skyddar mor fria radikaler samt 
bidrar till att släta ut området runt ögat.
Alger och Botaniska extrakt– arbetar för att minska utseende av 
trötthetstecken som påsar och svarta ringar under ögonen.

Rek pris: 895 kr, 15 ml

Refreshing daily eye gel for more resilient-looking skin.

BASELINE BASELINE







Oxygen Infusion Wash FACE 

Energigivande rengöring med AHA som skonsamt men effek-
tivt syresätter, rengör och exfolierar huden. 

NYCKELINGREDIENSER
Oxygen Infusing Complex – syresätter huden.
AHA Blend (Glycolic, Lactic, Citric) – AHA teknologi som ger en 
skonsam men effektiv exfoliering.
Hydrolyzed Jojoba Esters – naturligt jojoba derivat som förbättrar 
hudens fuktbalans.
Salicylsyra – ger en skonsam exfoliering samt förebygger och mot-
verkar orenheter, blank hud och  tar bort döda hudceller.

Rek pris: 445 kr, 150 ml

Daily Enzyme Cleanser FACE 

Lätt exfolierande rengöring som förbättrar strukturen och 
gör huden mjuk och tillför lyster samtidigt som den tar bort 
makeup och orenheter.

NYCKELINGREDIENSER
Enzyme Blend (Papain, Bromelain) – effektiv exfoliering utan att 
skada hudbarriären. 
Fruit Acid Blend (Bilberry, Sugar Cane, Sugar Maple, Orange, 
Lemon) – ger en mjukare hud med en hälsosam lyster.
Hydrolyzed Jojoba Esters – naturligt jojoba derivat som förbättrar 
hudens fuktbalans.
Mushroom Extract – ger en intensiv exfoliering med liten eller 
ingen irritation.

Rek pris: 415 kr, 150 ml

A multi-tasking cleanser with slow-releasing AHAs and an 
infusion of oxygen to purify and refresh.

Provides gentle exfoliation and hydration to the skin.



Detoxifying Scrub Mask FACE 

Dubbelverkande peelingmask som innehåller mjuka, biolo-
giskt nedbrytbara pärlor för att ge en lätt exfolierande effekt.

NYCKELINGREDIENSER
Clay Minerals – talgabsorberande och avgiftande egenskaper.
Coconut-Based Complex – förbättrar hudens fuktbalans. 
Jojoba Beads – biologiskt nedbrytbara pärlor från jojoba med en 
perfekt jämn och sfärisk form som ger en mild men effektiv exfolie-
ring.
Botanical Extract – mild och effektiv exfoliering samt återfuktan-
de egenskaper.

Rek pris: 595 kr, 60 ml

Hydration Boosting Cream FACE 

En lätt, återfuktande creme som stärker upp en hälsosam 
hudbarriär. Går utmärkt att kombinera med behandlande 
produkter, retinoider och exfoliering.

NYCKELINGREDIENSER
Niacinamide –  en form av B-vitamin som återfuktar och minskar 
transepidermalt vattenförlust. 
Ceramide Blend – en mix av hudliknande ceramider som förbättrar 
hudbarriärens funktioner.
Skin Lipid Emollient Complex – patenterat lipidkomplex som 
förbättrar hudbarriären, förstärker effekten av ceramider och bidrar 
till att upprätthålla en långvarig fuktbalans. 
Glycerin – finns naturligt i huden, stärker hudbarriären och förhin-
dra torrhet. 
Carbohydrate Complex – förbättra mjukhet och jämnhet i huden 
och minskar flagning och irritation. 

Rek pris: 995 kr, 50 ml

Dual-functioning, clay-based scrub mask resurfaces skin 
to promote smoother, more even-toned skin.

A dual-action, lightweight moisturizer that delivers imme-
diate and long-lasting hydration to support  a healthy skin 
barrier. 
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SKINBETTER SCIENCE
För mer information 

kontakta oss på Dermarome
08 - 14 18 11 eller info@dermarome.se


