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Finnes det en fellesnevner for mange vanlige hudproblemer?  Ja, ved mange hudsykdommer samt 
ved aldersforandringer og solskader forekommer det større eller mindre vedvarende avvik i hudens 
øverste lag, hornlaget (stratum corneum). 
 
Hva er fruktsyre?  Fruktsyrer (alfahydroxy (AHA) syrer) er naturlig forekommende og ugiftige syrer 
som finnes i spiselige frukter og grønnsaker.  
 
Hva er spesielt med disse?  2 kjente amerikanske hudleger dr Van Scott og dr Yu oppdaget tidlig på 
1970-tallet at fruktsyrene kunne ha svært gunstig effekt på huden ved mange forskjellige tilstander der 
spesielt hornlaget er affisert, men at det også virker dypere i huden. Cellefornyelsen stimuleres  og et 
”forstyrret” hornlag bedres og  kan tilheles.   
 
Hva er NeoStrata – Exuviance? Det er det firmaet som har utviklet og patentert bruken av de 
viktigste fruktsyrene.  Bruken av AHA-syrer er lisensiert videre til ledende kosmetikkfirmaer  som 
Avon, Lòreal, Elisabeth Arden, Estee Lauder, Mourad mfl. MD-produktene er eksempel på dette .  
NeoStrata er et dermatologisk foretak basert på medisinsk forskning. Polyhydroxysyre (PHA)  er  mer 
potent med bl a større  vannbindingskapasitet  enn AHA-syrene.  Dette hindrer uttørking av huden og 
er spesielt gunstig for ømfindlig hud. PHA er ikke lisensiert ut til kosmetikkindustrien , men selges og 
markedsføres kun direkte fra Neo Strata – Exivance gjennom leger og hudpleiere.  Dette forklarer at 
prisene er så gunstige.  
 
Er det stor risiko for allergiske reaksjoner på produktene fra  NeoStrata –Exuviance ? 
Alle produkter fra Exuviance er dermatologisk testet og allergitestet. (Produktene blir ikke testet på 
dyr).  Fuktighetskremene gir  ikke acne eller ”hudormer”. De inneholder ingen kjemiske  
konserveringsmidler bortsett fra c-vitamin. PH-verdien er 3,5.( Hudens ph-verdi ligger normalt 
mellom 5 og 6). Da unngår man oksydering og produktene beholder sin aktivitet lenger. 
 
Kan  NeoStrata –Exuviance-produktene benyttes av gravide og ammende ? Ja, gravide og  
ammende kan bruke produktene (bortsett fra  Brightening Gel, Rejuvenating Complex, Blemish 
Treatment som ikke anbefales da)***.  Gel PHA og AHA stanser i huden. Produktene inneholder 
stoffer som ikke  skal være skadelige via sirkulasjon eller amming ved bruk på huden. Likevel fraråder 
vi generelt forsiktighet med alle typer kjemiske substanser(medikamenter mm) på huden og inntak 
spesielt de 3 første mnd av svangerskap. 
 
Hvordan kommer man igang med Exuviance behandling ?  For at det skal være mulig å prøve 
behandlingen uten å bruke store  summer på dette, er det utarbeidet Start –kit som inneholder små 
volum av de forskjellige produktene.  Dermed kan man forsøke litt og se hvordan man trives med 
Exuviance før man bestemmer seg for å kjøpe noe som er beregnet på lang tids bruk.  
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Hvor lenge skal behandlingen pågå og hvem skal ha det ? Behandlingen skal man holde på med 
over lang tid. Man kan si det slik at PHA / AHA syrer er noe som huden trenger og jo eldre og mer 
solskadet hud man får, desto viktigere blir det. Men også yngre hud  vil kunne ha god effekt av slik 
behandling og oppleve at huden både ser og kjennes bedre ut. Alle ”trenger” det.   
 
Er det noe spesielt man må være forberedt på i startfasen med Exuviance ?  Ja, mange opplever 
en forbigående tørrhet og også litt ”urenheter” i huden  og huden kjennes litt strammere . Etter 
penslinger kan det av og til bli en viss rødhet og tørre partier, men det er uvanlig. Etterhvert kommer 
det en følelse av ren og mykere hud . 
 
Hvilke hudsykdommer  bedres ?  På atopisk eksem  og andre eksemer med sterk uttørring av huden 
vil PHA ofte ha gunstig effekt. Fet hud og talgkjertelsykdommer som acne og rosacea blir ofte bedre, 
dog med litt forskjellig opplegg for de 2 gruppene hudlidelser.   
 
Gjøres det peelinger / penslinger med Exuviance/ NeoStrata produkter ? Ja , dette utføres i serier 
(kr 450-550  pr behandling, kr 750-850 med maske)  a 4-6 behandlinger med 1 ukes intervall, evt noe 
lengre etter hvert  og gir ofte en betydelig tilleggseffekt nårt man har holdt på en stund m 
hjemmebehandling. 
 
Hvilke tilstander kan ha effekt av peelinger: ? Ved kroniske solskader med rynker, furer og 
pigmenteringer,  ved talgkjertelsykdommer(acne og rosacea) samt tilstander med tørr hud kan man 
oppnå god effekt ved peelinger. 
 
***Mer om bruk av produktene ved graviditet og amming.  Det er ikke gjort studier på bruk av 
AHA og PHA- hudprodukter  ved amming og svangerskap. Mange av produktene er naturlig 
forekommenede og antas å være veldig sikre. Men NeoStrata anbefaler at gravide og ammende og 
dem som planlegger å bli gravide unngår å benytte produkter med retinyl-acetate, blekeprodukter med 
hydroquinone eller Kojic acid og acnepodukter med salicyl syre, dessuten varsomhet med peeling .      
 
For mer informasjon spør personalet,  de kjenner produktene og har egen erfaring med bruken 
av dem ! 
 
Dersom du slipper opp for produkter, kan  du  bestille mer på Hudklinikkens  e-post; 
post@hudklinikken.no       
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