
SKINTIFIQUE
 DERMATOLOGISK
  INNOVATION

Forskning och innovation för personer med 
  känslig eller krävande hud.
                  

Skintifique är ett nytt dermatologiskt laboratorium som arbetar för att underlätta 
vardagen för människor med hud som är känslig eller drabbad av eksem, 

psoriasis och andra allvarliga hudåkommor. 

Skintifique erbjuder fyra innovativa hudvårdsprodukter 
som är 100% rena och icke-allergiframkallande.

Produkterna är utvecklade enligt två 
nyckelprinciper: «Bioinspiration» och 

«Radikal Enkelhet».
De innehåller den första hudvårdsprodukten i

världen som ger skydd mot allergiframkallande
metallersåsom nickel, krom och kobolt, samt en 

produkt med stark och varaktig fuktgivande 
och mjukgörande effekt som aktiverar 

hudens naturliga reparationsprocesser.

Distributör i Sverige: Hudvård i Norden AB
Kontakt : info@hudvardinorden.se



 
Bakom produkternas minimalistiska sammansättning ligger genuina vetenskapliga genombrott. Skintifiques 
styrka ligger i hur de aktiva ingredienserna är ihopsatta och den kemiska miljön de verkar i. Företagets 
forskare och medarbetare har kommit fram till nya teknologier för att maximera produkternas effekt och uppnå 
egenskaper som är omöjliga i standardrecept. 
Skintifiques hudvårdsprodukter är baserade på två unika vetenskapliga PLATTFORMAR:

"BIOINSPIRATION" OCH "RADIKAL ENKELHET",
DE GRUNDLÄGGANDE PRINCIPERNA HOS SKINTIFIQUE 

EDTA ANVÄNDS OFTA I KOSMETIKA OCH HUDVÅRDSPRODUKTER SOM KONSERVERANDE OCH 
STABILISERANDE MEDEL. FORSKNINGEN HAR TYDLIGT VISAT ATT DENNA INGREDIENS HJÄLPER 
TUNGMETALLER ATT PENETRERA HUDEN. 

 

Eftersom naturen är en oändlig kunskapskälla och erbjuder naturlig inspiration till god hälsa, så har utvecklingen av 
Skintifique blivit formad av principen « Bioinspiration ».
« Det handlar om att ta en grundläggande ide i naturen och anpassa den efter dina egna behov [...] Naturen har löst 
ganska många problem genom åren. Och så kan vi också använda oss av bioinspiration för att komma på nya ideer till 
att tackla tuffa problem. » Jeffrey Karp, (medgrundare Skintifique), intervju i Fortune magazine - augusti 2015

På samma sätt, för att underlätta för de mest krävande hudtyperna, behöver vi utveckla säkra produkter som ger 
maximal effekt OCH tolerans. Istället för att jaga efter de senaste exotiska tillsatserna, använder Skintifique 
bara aktiva ingredienser som är bevisat effektiva med högsta möjliga säkerhet, såsom glycerin, 
bisabolol eller ren ricinolja. I denna jakt på «effektivitet», fokuserar Skintifique på kvalitet framför kvantitet med 
produkter som innehåller minst antal möjliga ingredienser. Detta är « Radikal Enkelhet ». 
De fyra produkterna i Skintifiques utbud innehåller mellan fem och tretton ingredienser - inte fler.

EXCELLENS I FYSIKALISK KEMI OCH INNOVATION, 
HEMLIGHETEN BAKOM SKINTIFIQUES FRAMGÅNG.

CAPTURIFIQUE
Den första teknologin i världen för 
att skydda huden från metaller 
såsom nickel, krom och kobolt, som 
många människor är känsliga mot. 
Liksom hos UV-skydd, så fångas 
metalljonerna på hudens yta och 
hindras från att penetrera epidermis. 

VARFÖR INTE EDTA? 
(Ethylene diamine tetraacetic acid)

KEMISK SAMMANSÄTTNING

PARABEN, SILIKON (DIMETHICONE), 
MINERALOLJOR, PARFYM, EDTA, LANOLIN...

Produkter för personer med känslig,
irriterad eller skadad hud.

0%

ACTIVIFIQUE
Unik teknologi som tillåter kontrollerad och 
gradvis frigörelse av aktiva ingredienser. När 
huden behöver bli återfuktad, t ex när den är 
torr eller inflammerad, skickar den signaler 
till leveranssystemet som innehåller de aktiva 
ingredienserna. På så sätt tillgodoses hudens 
fysiologiska behov omedelbart och långvarigt.

Vattenbindande molekyl

Vatten

Mjukgörande medel

Frigjord nickel

Bindemedel

Epidermis



BEVISAD EFFEKT
En serie av vetenskapliga tester har utförts med frivilliga 
personer som är känsliga mot nickel och krom. De applicerade 
HPS Protective Cream på huden (örsnibb, underarm och mage)
och använde därefter smycken mm som tidigare givit upphov till 
reaktion. I nästan 70% av fallen uppvisade huden ingen 
reaktion eller irriation efter exponering av smyckena. 
Ett lager av krämen gav mer än fem timmars skydd för de flesta i 
försöksgruppen och över fjorton timmar för några utav dem.
Källa : Skintifique RETROS1, 2015.

BEVISAD EFFEKT
Vid daglig användning 
av hudkrämen visar 
vetenskapliga tester: 
+ 35 % 
ökning av 
fuktighetsnivån från 
dag ett. 
Källa : Skintifique, 2015.

Som en ideal daglig fuktkräm, vilken kan användas i kombination med 
Protective Cream HPS, återfuktar denna produkt på djupet 
medan dess nya exklusiva och patenterade teknologi 
(Capturifique) även ger skydd mot föroreningar och kontakt 
med objekt som innehåller metaller såsom nickel, krom och 
kobolt. Den är särskilt rekommenderad till torr, irriterad eller överkänslig 
hud. Den hjälper även till att förebygga överkänslighet mot nickel, krom och 
andra metaller.
Hudkrämens rika och mjuka konsistens absorberas smidigt utan att klibba 
eller glänsa. Den är icke-ocklusiv, vilket innebär att den verkar effektivt och   
samtidigt låter huden andas.

 Vatten  Isononyl Isononanoat  Kalciumkarbonat  Ricinus 
Communisfröolja  Cetearylalkohol  Glycerin  Glyceryl Stearat SE 

 1,2-Hexanediol  Ceteareth-20  Carbomer  Chlorephenesin 
 Tocopherylacetat  Xanthan Gum

13 INGREDIENSER :

Skintifique
MOSTURIZING

LOTION HP 
200 ml  

700 miljoner människor är allergiska mot nickel. Kvinnor och människor 
som arbetar med  metaller är särkilt lättmotagliga för allergin. Men många människor 
vet  inte ens om att de är känsliga eller allergiska. Varje dag kommer vi i kontakt med 
objekt som innehåller metaller som irriterar huden, såsom nickel, krom och kobolt. 
Smycken, klockor, jeansknappar, läderaccessoarer, mynt, mobiltelefoner, surfplattor 
och datorer...kan allting orsaka rodnadd, stickningar, klåda och oväntad irritation.  

Protective Cream HPS från Skintifique är världens första kräm som 
skyddar huden från kontakt med dessa metaller. Genom att använda en 
ny exklusiv teknologi (Capturifique), fångar krämen nickel och 
andra vanliga metaller på hudens yta, begränsar dess penetrering 
in genom huden och motverkar dess skadliga effekter. Dess 
koncentrerade och icke-ocklusiva sammansättning ger upp till fjorton timmars 
skydd medan den även återfuktar och mjukgör huden. 

12 INGREDIENSER :
 Vatten  Kalciumkarbonat  Isononyl Isononanoat 
 Ricinus Communisfröolja  Cetearylalkohol  
 Glycerin  1,2-Hexanediol  Bisabolol  Ceteareth-20 
 Carbomer  Chlorphenesin  Tocopherylacetat 

1

ÅTERFUKTNING OCH SKYDD
MOISTURIZING LOTION HP

2

SKYDD MOT METALLER  
PROTECTIVE CREAM HPS

Skintifique
PROTECTIVE 
CREAM HPS
20 ml 
Appliceras lokalt

VILKEN TYP AV ALKOHOL 
ANVÄNDS I KOSMETISKA 
PRODUKTER? 
I många  hudvårdsprodukter 
refererar alkohol till etanol 
som används till att stabilisera 
formuleringen men kan ha en 
uttorkande effekt. Inom kemi 
indikerar alkohol närvaro av 
en särskild kemisk struktur. 
Olika alkoholer kan ha helt 
olika funktioner, t ex några 
karaktäriseras av lipida molekyler, 
såsom fettalkoholer, och har en 
uppmjukande effekt. 
Hur kan vi se skillnad? Om 
termen alkohol används ensam i  
innehållsförteckningen så menas 
etanol. Om det är kombinerat med 
namnet på en annan molekyl så 
är det inte etanol. T ex i det  här 
fallet så har  cetearylalkohol en 
uppmjukande effekt. Skintifiques 
produkter innehåller inte etanol.  
 

VÄRLDSUNIK 
INNOVATION



BEVISAD EFFEKT
I alla vetenskapliga studier 
som genomförts, vissa som 
varade över sex månader, 
var hudens fuktnivå 
anmärkningsvärt hög från 
dag ett: + 70% fuktökning 
för vissa deltagare.

 Vatten  Polysorbate 20  Poloxamer 184 
 1,2-Hexanediol  Chlorphenesin

5 INGREDIENSER :

Skintifique
CLEANSER P
200 ml

Hydrating Gel Plus HS från Skintifique är en fuktgivande kräm som 
har en av de högsta koncentrationerna av glycerin på marknaden. Den 
ger trippel uppmjukande, fuktighetsbevarande och lugnande effekt. 
Dess sammansättning är baserad på rent demineraliserat 
vatten samt är rik på ricinolja och bisabolol vilket ger en 
fuktgivande nivå på 40%. Resultatet är uppenbart: huden får en 
oöverträffad återfuktning som är intensiv och långvarig. Huden lugnas 
och återfår sin smidighet och elasticitet. 

Smart hudvård…
Genom att använda den exklusiva teknologin Activifique, som 
är patenterad av Skintifique, frigör Hydrating Gel Plus HS 
gradvis dess återfuktande medel efter behov. Denna 
vetenskapliga innovation gör att krämen blir en « smart » 
hudvårdsprodukt som reagerar på huden och dess 
behov. När huden behöver återfuktning skickar den signaler som 
aktiverar de återfuktande molekylerna och frigör dem snabbare. 

…för exceptionell och långverkande återfuktning  
Hydrating Gel Plus HS har en unik fuktgivande och mjukgörande 
kraft. Dess verkan kan kännas upp till 24 timmar efter 
användning utan  att mätta huden med surfaktanter 
eller förlora sin verkan.

8 INGREDIENSER
 Vatten  Glycerin  Ricinus Communisfröolja

 Glyceryl Stearat  Pentylenzglycol  Bisabolol
Chlorphenesin  Ethylhexylglycerin

4
INTENSIV OCH VARAKTIG FUKTIGHET 
HYDRATING GEL PLUS HS 

Skintifique
HYDRATING GEL PLUS HS 
40 ml 

3
RENHET OCH BALANS  
CLEANSER P
Cleanser P tar effektivt bort smink och orenheter. Detta micellära vatten är milt 
för de mest känsliga hudtyper och är särskilt effektivt mot föroreningar 
och spår av metaller, såsom nickel, krom och kobolt. Dess exklusiva 
sammansättning avlägsnar dessa metaller omedelbart, och ger huden ny 
känsla av friskhet och balans.

Om du har lagt märke till de ändlösa innehållsförteckningarna hos många självutnämnt 
naturliga eller icke-allergiframkallande micellära vatten, kommer du bli överraskad när du ser 
att Cleanser P endast innehåller fem ingredienser. «Radikal Enkelhet» innebär att produktens 
sammansättning utgörs av minst möjliga antal ingredienser för att kunna rengöra på djupet 
utan att irritera huden. Den innehåller rent demineraliserat vatten och milda surfaktanter i en 
smart kombination. Cleanser P fungerar idealt för alla med känslig eller irriterad hud som vill 
reducera sin exponering mot föroreningar och orenheter.

Svarar på nödropet från dem med torr och skadad hud
På grund av sin imponerande verkan rekommenderas även användning 
av denna kräm för hud som blivit skadad av solbränna, psoriasis, eksem 
och andra hudåkommor. Den ger återfuktning och en otrolig känsla av 
lättnad för huden.  Den passar för vuxna, barn och spädbarn.



Skintifique startades av två ledande forskare, Dr Jacques Delort, entreprenör och 
tidigare forskare i medicin och Dr Jeffrey Karp, professor i medicin vid Harvard Medical 
School och MIT. De möttes genom sitt arbete och därifrån växte en vänskap fram som 
bygger på ömsesidig respekt och deras gemensamma mål att använda vetenskapliga 
upptäckter för att förbättra människors dagliga liv och hälsa. 

VARFÖR SPECIALISERAR SIG SKINTI-
FIQUE PÅ JUST KÄNSLIG HUD?
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Det finns en anekdot bakom varje alla stora upptäckter och 
Skintifique är inget undantag. När Jeffery Karp (medgrundare 
av Skintifique) var nygift slog det honom att huden under hans 
vigselring blev irriterad, röd och torr... Hur kunde något med ett 
så känslomässigt högt värde orsaka en allergisk reaktion? Liksom 
700 miljoner människor har Jeff  nickelallergi och han insåg att 
det var nickel i hans vigselring. Eftersom han inte ville ta av den 
så började han söka efter en lösning på problemet. Detta tidiga 
arbete skulle bereda väg rent vetenskapligt för det som sedan 
skulle bli Capturifique-teknologin som används i Skintifiques 
skyddande produkter.

Dr. Jacques Delort
Styrelseordförande, VD och 

medgrundare

Dr. Jeffrey Karp
Ordförande för den vetenskapliga 

kommitén och medgrundare

TUNGVIKTARSUPPORT
Skintifique är vinnare av Senate Tremplin 
Entreprise and CREADEV innovationstävlingarna. 
De har fått stöd av prestigefyllda instutioner och 
organisationer (Senate, Ministry of  Research 
and Higher Education, Banque Publique 
d´Investissement (BPI / OSEO), Paris City Hall 
/ Agoranov, Institut de la Vision), vilket möjligör 
för Skintifique att sträva efter sitt främsta mål: 
uppfinna och utveckla nya produkter och tjänster 
inom dermatologi och hudvård, och mer generellt 
alla sektorer som drar nytta av en gemensam 
vetenskaplig och teknisk ansats som fokuserar på 
människor som kräver det bästa.

Dr. Elisabeth Briand
Projects and Scientific 

Affairs

Jakob Haesler
Business Development

Dr. Praveen Vemula
Scientific Consultant

Marie Andrade 
Digital and Marketing

Dr. Jean-Baptiste 
Dumas Milne Edwards
Operations and Scientific 

Affairs

Medicinska, miljömässiga och tekniska framsteg... en del forskning kräver åratal av 
arbete innan det leder till konkreta resultat.  

Skintifique har expanderat snabbt och Dr. Jacques Delort och DrJeffrey 
Karp har fått sällskap av ett entusiastiskt team av duktiga 
forskare och experter med olika bakgrund. De beslutade sig 
för att använda sina färdigheter och värderingar för att göra Skintifique 
till ett varumärke som drivs av ambitionen att uppfinna och leverera 
de bästa möjliga produkterna inom hudvård och dermatologi. Det är 
tack vare engagemang, passion och professionalism som 
innovationerna inom Skintifique har gjorts möjliga. 

Två år efter starten lanserades Protective Cream HPS, världens första 
produkt för att skydda huden från metaller såsom nickel, krom och kobolt. 
Den följdes snabbt av den revolutionerande Hydrating Gel Plus HS vars 

nya och exklusiva Activifique-teknologi möjliggör en kontrollerad och gradvis 
frigörelse av aktiv ingredienser för långvarig och pågående återfuktning som 

svar på hudens behov. Denna lovande start för Skintifique fortsatte 
att driva utvecklingen framåt inom hudvård och medicin.

FÖRETAGET SKINTIFIQUE



Distributör i Sverige: Hudvård i Norden AB
Kontakt : info@hudvardinorden.se

  

www.skintifique.me


