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Vi går med förväntan in i ett nytt decennium och 
kickstartar med ett nytt nummer av vårt popu
lära Magazine. Mycket har hänt sedan sist och 
för ungefär fyra månader sedan annonserades 
att Karo Pharma och Trimb Healthcare blir ett 
företag, Karo Pharma. Vi är väldigt stolta över 
den nya gemensamma portföljen och att vi nu 

är bland de största leverantörerna inom egen
vård i Sverige, vilket ger oss ännu bättre möjlig
heter att utöka vårt samarbete med utbildning 
och kunskap för förbättrad kundnöjdhet. Vår 
strävan är att fortsätta samla insikter och byg
ga kompetens så att vi kontinuerligt kan förfina 

Välkommen till ett 
fullspäckat nummer 
av Karo Magazine!
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Vi ses under våren!

våra varumärken och erbjudanden för att möta 
föränderliga krav från våra konsumenter.

På ämnet utbildning och kunskap, har Karo 
Academy under hösten rest landet runt och fö
reläst om bland annat kvinnlig intimhälsa. Om 
du missade oss där, kan du i det här numret läsa 
mer och få råd av gynekologen Rebecka Kaplan 
Sturk kring våra vanligaste intimproblem och 
tips om hur man bäst tar hand om underlivet. Vi 
kommer även under våren upprepa succén Karo 
Fotakademi. Aktuella datum och anmälan hittar 
du längre fram i magzinet. Missa heller inte våra 
nyheter från Indy Beauty samt de bästa tipsen för 
att undvika smitta och lindra symptomen under 
förkylningssäsongen.

Njut av läsningen och känn dig alltid välkomm
en att ta kontakt med oss.
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Vår ansiktsolja till torr hud:
• Oljan kan blandas med ansikts

kräm, foundation eller primer för 
mer fukt och glow.

4 Vår makeup remover till 
de som köper rengörings
mousse:
• Removern tar bort vattenfast 

smink runt ögon och läppar,  
medan moussen rengör  
resten av ansiktet.

5 Vår ögonkräm till de som 
köper dag/nattkräm:
• Huden kring ögonen är tunn och 

känslig och behöver därför en 
mild, oparfymerad ögonkräm.

6

Merförsäljningstips 
Produkter från Indy Beauty att rekommendera

1
2 3 4

5 6

Till de som köper smink:
• Antioxidant Hydrating Facial Mist 

fixerar smink och får det att hålla 
längre, med ett naturligt resultat.

• Oilfree Gentle Makeup Remover 
tar bort vattenfast smink runt ögon 
och läppar. 

1 Till fet och finnig hud:
• Clear Skin Mud Boosting Facial 

Mask drar ut orenheter ur porerna.

• Pore Me Away! Pore Minimising 
Primer och Ready Set Go! Setting 
Powder mattar huden och minskar 
porernas synlighet.

2 Att använda våra masker 
tillsammans:
• Multimaska med lermasken på 

feta partier och fuktmasken på 
torra partier. Det går även att an
vända lermasken först och sedan 
sova i fuktmasken.

3
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Indy Beauty 
tar fighten  
mot finnarna
Ända sedan Indy Beauty lanserades har Therése 
Lindgrens följare efterfrågat produkter för fet och 
oren hy, som verkligen fungerar. Hon har lyssnat 
och utvecklat två produkter sprängfyllda med 
aktiva ingredienser, som både avlägsnar döda 
hudceller, motverkar finnar och rengör på djupet.

3 in 1 exfoliating facial mask exfolierar huden med både syror,  
enzymer och korn. Den används veckovis och fungerar lika bra till 
att förebygga orenheter som att ge huden extra lyster och liv. I de 
fall då finnar redan uppstått, lugnar SOS spot treatment orenheterna 
och löser upp porer med niacinamide och syror. 

De nya produkterna ingår i Indy Beauty Advanced Skin care, ett 
sortiment med mer avancerade ingredienser. ”Avancerad hud
vård behöver inte vara svårt. Tanken är att produkterna inom 
Indy Beauty Advanced Skincare enkelt ska kunna kombineras 
med Indy Beautys övriga sortiment. Det ska gå att behålla sin 
hudvårds rutin precis som den är, men lägga till några extra  
effektiva steg när huden behöver det.”, säger  Therése Lindgren.

3 in 1 Exfoliating facial mask
75 ml, parfymfri 

 Trippelverkande ansiktsmask som 
exfolierar huden med BHA syra, 
AHAsyra, enzymer från granatäpple 
och korn från silika

 Extrakt från rosa pomelo avlägsnar 
döda hudceller och främjar hudens 
cellförnyelse

 Återfuktande komplex stärker hud
barriären och optimerar hudens 
naturliga fuktreserv

Applicera på rengjort ansikte och låt verka i 1 minut. Massera in 
masken i cirkelrörelser och skölj av med ljummet vatten. Använd en 
gång i veckan, med fördel på kvällen. 

SOS Spot treatment 
15 ml, parfymfri 

 Punktbehandling som löser upp tilltäppta 
porer och lugnar begynnande finnar 

 Niacinamide verkar porsammandragande 
och minskar synligt förstorade porer

 AHAsyra exfolierar döda hudceller och 
motverkar missfärgningar

Applicera önskad mängd direkt på oren
heter och finnar. Dutta lätt med rengjort 
finger och låt torka. Kan användas dagligen. 

Tänk på! Kemisk exfoliering gör huden extra känslig mot  
solen. Glöm inte att använda solskydd under dagen.

Indy Beauty är startat av Youtubestjärnan 
Therése Lindgren och erbjuder 100% veganska 
produkter, som är certifierade av Djurens Rätt.

NYHET!
NYHET!
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Det är få saker som kan lyfta ens utseende så mycket som ett par 
välformade ögonbryn. Oavsett form, täthet eller hårkvalitet finns det 
några enkla steg som alla kan prova för att ta brynen till nästa nivå.

Up your brow game! Brow fix
4 ml, parfymfri

 Lätt, färgad ögonbrynspomade med naturliga fib
rer som formar, fyller ut och definierar ögonbrynen

 Den är lätt att applicera, torkar snabbt och håller 
brynen på plats hela dagen, utan att kännas stel 
eller kladda

 Finns i färgerna armin, ella samt nikoline, en trans
parent ögonbrynsgel

Applicera i korta drag på ögonbrynen och borsta 
uppåt och utåt från ögonvrån.

Lilla brynskolan

1. Placera en penna vertikalt vid näs
vingen. Där ska ögonbrynet starta.

2. Håll kvar pennan vid näsvingen, 
men vinkla den så att den går rakt 
genom pupillen och upp över 
ögonbrynet. Där ska brynets hög
sta punkt vara.

3. Vinkla pennan ytterligare så att den 
går genom ögats yttre kant. Där ska 
brynet sluta.

4. Borsta igenom brynet med en 
ögonbrynsborste, uppåt och utåt 
från ögonvrån. På så sätt ser du 
ögonbrynets form och eventuella 
ojämnheter.

5. Om du har ojämnheter eller kala 
partier i ögonbrynen, dra tunna 
streck med en brynpenna för att ef
terlikna dina naturliga hårstrån. Om 
du vill ha mer färg kan du använda 
en vinklad borste och ett brynpu
der för att måla i brynet ytterligare. 

6. Borsta igenom brynen igen för att 
blanda ut färgen och ta bort hårda 
linjer. 

7. Dra igenom ögonbrynen med en 
transparent ögonbrynsgel eller en 
färgad pomade för att forma och 
fixera ögonbrynen. Borsta uppåt 
och utåt från ögonvrån och forma 
brynen som du vill ha dem.

8. Avsluta med att måla lite highlighter 
under ögonbrynets svans för att 
lyfta brynet och öppna upp ögat.

NYHET!

Vilken färg  
ska jag välja?

För ett naturligt och mjukt resultat,  
välj ögonbrynsprodukter som är  

något ljusare än din hårfärg.
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– Min yngsta patient är tolv år och den äldsta 
nittiosex. Att få följa sina patienter under li
vets alla faser är en uppskattad del av jobbet, 
säger Rebecka. 

I sin vardag möter hon kvinnor med olika 
problem. Rebecka brinner för att ge kvinnor som 
besöker henne en positiv upplevelse.

Vilka besvär drabbas unga kvinnor av?
– Svampinfektioner och bakteriell vaginos är 
vanligt. Även smärta vid samlag är ett återkom
mande besvär. Tidigare drabbades många unga 
kvinnor av kondylom, men genom att HPV 
vaccination numera ingår i det allmänna vacci
nationsprogrammet är det inte lika vanligt.

Vilka problem är vanliga under graviditet?
– Svampinfektioner. Den hormonella omställ
ningen gynnar svampen och den kan vara svå
rare att behandla. Även bakteriell vaginos är 
vanligt. En del är också oroliga över att krop
pen är annorlunda. Kanske har flytningarna 
fått en annan konsistens. 

Kvinnor i övergångsåldern drabbas också av 
besvär, eller hur?
– Ja, östrogenhalten i slemhinnan minskar och 
torra slemhinnor är vanligt, liksom bakteriell 
vaginos.

Egenvård vid vanliga intimbesvär
Karo Magazine frågade Rebecka hur man kan 
känna igen och behandla några av de vanligaste 
intimbesvären.

Vad är typiskt för svamp i underlivet?
– Vid underlivssvamp är det vanligt med klåda, 
gryniga flytningar och röd och svullen slem

hinna som kan ha sprickor. Även svår torrhet 
förekommer.

I första hand bör man prova egenvård i form 
av receptfri kräm och vaginaltabletter. Annat 
man kan tänka på är att ha luftiga kläder och 
sova utan underkläder. Har man upprepade 
svampinfektioner som inte blir bättre genom 
egenvård bör man vända sig till gynekolog för 
utredning.

Hur känner man igen bakteriell vaginos?
– Typiska symtom är illaluktande flytningar, 
men också sveda vid samlag. Bakteriell vaginos 
är ingen infektion utan beror på att de egna bak
terierna är i obalans. Besvären kan ha uppstått 
till följd av tvålrengöring eller att man använd 
täta kläder och trosskydd mycket. 

Som egenvård kan man prova en vaginalgel 
avsedd för bakteriell vaginos. Jag rekommen
derar också mjölksyrabakterier i form av gel, 
kapslar eller tamponger. Det är viktigt med 
lokal behandling eftersom mjölksyrabakterier 
som man sväljer inte når slidan. Vid långvariga 
besvär – eller om slemhinnan blöder – är det 
viktigt att söka gynekolog.

Hur behandlar man vaginal torrhet?
– Sveda i underlivet och smärta vid samlag 
är vanliga symtom. Vaginal torrhet beror ofta 
på östrogenbrist. Det är vanligt i klimakteriet 
men också bland kvinnor som ammar, innan 
mensen har kommit igång igen.

Egenvård i form av fuktgivande gel mot vaginal 
torrhet är bra. Man kan också prova att tillföra 
lokalt östrogen. Östrogenet stannar i slidan 
och går inte ut i blodbanan.

Gynekologen  
Rebecka Kaplan Sturk ger 
råd kring våra vanligaste 

intimproblem

Ta hand om under- 
livet under livet  
- Rebecka tipsar
Goda råd för bra intimhälsa
• Tvätta underlivet med vatten och 

använd en mild intimolja om det känns 
torrt.

• Låt underlivet andas. Luftiga kläder är 
bra, liksom att sova utan trosor.

• Använd underkläder i bomull och i ljusa 
färger. Färgämnen i mörka kläder kan ge 
kontaktallergi.

• Menskopp är ett bra alternativ för den 
som blir torr av binda och tampong.

• Vid besvär med sprickor och torrhet i 
underlivet – använd en fet kräm eller 
vitt vaselin.

Saker att undvika
• Använd inte vanlig tvål eller duschtvål 

vid intimhygien.
• Tvätta inte underlivet oftare än en gång 

per dag.
• Skippa babyservetter och servetter 

med bakteriedödande ämnen.
• Undvik parfymerade produkter i och 

omkring underlivet. 
• Använd inte sköljmedel i underkläder. 
• Raka och vaxa inte bort behåringen. 

Den fyller en viktig funktion som 
luftsluss mellan kläder och hud.

Rebecka Kaplan Sturk är gynekolog med särskilt intresse för  
vulva och de problem som drabbar de yttre delarna av underlivet.  

Hon har lång erfarenhet från ungdomsmottagning,  
barnmorskemottagning och gynekologklinik.
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Pevaryl/Pevaryl Depot
• Vagitorium och vaginal kräm för 

svampinfektioner. 

• Enkel att använda – behandla 
endast en gång med Pevaryl 
Depot 

• Finns kombi-förpackning med 
vagitorie+kräm för inre och yttre 
besvär

Pevaryl är läkemedel. Se förkortad produktin-
formation på s. 39 eller på www.fass.se

Multi-Gyn FloraPlus
•  Behandlar svamp i underlivet 

• Minskar klåda, irritation och 
gryniga flytningar

• Innehåller prebiotika 

Multi-Gyn ActiGel 
• Behandlar Bakteriell Vaginos

• Minskar obehaglig lukt och 
oönskade flytningar 

• Har en direkt lugnande effekt. 

Multi-Gyn LiquiGel 
• Omedelbar lindring  

av vaginal torrhet

• Skyddar mot irritation 

• Innehåller inte hormoner 

Under hösten har Karo Academy varit på turné, vi har 
besökt 7 olika städer runt om i landet där Sveriges apotek 
blivit inbjudna att lära sig mer om kvinnlig intimhälsa och 
hårbottenproblem. 

Karo Academy har  
åkt land och rike  
runt under hösten

Produkter att rekommendera  
vid vanliga intimbesvär 

Höjdpunkten under kvällsmötena har varit kompetenta 
och underhållande Rebecka Kaplan Sturk, specialist-
läkare gynekologi och obstetrik, som föreläst. Ett smak-
prov på innehållet i föreläsningen får du i intervjun med  
Rebecka på sidan här bredvid. 

Svamp i underlivet Bakteriell vaginos Vaginal torrhet 

Intim & 
Hårbotten 

edition

97%  
av deltagarna 
tyckte det var 

mycket givande
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Förkylningen smittar som mest dagen innan 
den bryter ut, men fortsätter även att smit
ta någon dag efter att vi känner oss bra igen. 
 
Håll koll på smittvägarna
Den snabbaste vägen för förkylningsvirus in i 
kroppen går genom näsans slemhinna. Smit
tan överförs ofta via luften när den förkylde 
hostar eller nyser. Handkontakt med en för
kyld person som just snutit sig, eller hostat 
i handen, är en annan vanlig smittväg. Men 
även att ta på föremål och ytor som personen 
vidrört. När du sedan kliar dig i ögat eller fing
rar runt munnen får viruset ett snabbspår till 
slemhinnorna – förkylningen är ett faktum.

Behöver förkylningar behandlas?
Förkylningen går oftast över av sig själv inom en 
till två veckor, men kan lindras genom egenvård 
i form av receptfria läkemedel och hälsoproduk
ter från apoteket. Vid förkylning är det viktigt att 
lyssna på kroppen. Har man feber, känner sig 
trött eller har andra förkylningssymptom bör 
man ta det lugnt och avstå från hård fysisk ak
tivitet. Att stanna hemma något dygn vid kraftig 
förkylning kan vara en bra idé för att låta krop
pen återhämta sig och för att minska risken att 

Snuva förkylningen! 
Så håller du 

dig frisk i vinter

Hur kan man minska 
risken för smitta? 
Jo, så här:
• Undvik att ta förkylda personer i hand.
• Peta inte i näsan och ansiktet i onödan.
• Slicka inte på fingrarna och gnugga 

inte i ögonen.
• Nys i armvecket i stället för i händerna.

• Tvätta händerna ofta och noga. 
• Använd handskar när du befinner dig på 

platser med ytor som många har tagit i 
– allmänna kommunikationer, handtag 
och uttagsautomater. 

• Trängsel på buss och tunnelbana? 
Ta en skön promenad istället. 

Förkylning är vår vanligaste luftvägsinfektion 
och drabbar näsa, hals och svalg. De allra fles
ta förkylningar orsakas av virus. Varje vinter 
bryter dessutom influensaepidemier ut och 
drabbar 5–15 procent av alla vuxna och 20–30 
procent av alla barn.

Det finns över 200 olika virus som kan ge 
förkylning. Den som har fått ett visst förkyl
ningsvirus är immun mot det ett tag. Dock 
är det lätt att drabbas av ett annat eftersom 
immunförsvaret är tillfälligt nedsatt efteråt. 

smitta andra. Personer i riskgrupper bör tänka 
på att vaccinera sig mot influensa, eftersom de 
lättare kan drabbas av allvarliga komplikationer 
av en luftvägsinfektion.

Vanliga förkylnings-
symptom
• Nysningar 
• Halsont
• Hosta/slemhosta
• Huvudvärk
• Tryck över bihålorna
• Bristande aptit
• Rinnsnuva
• Nästäppa
• Heshet
• Värk i kroppen
• Lindrig feber (vanligare hos barn)

Host, snörvel, atjoo! Med vintern kommer också förkylningssäsongen. 
Men vad beror förkylning på? Och hur undviker man att drabbas?  

Lär dig mer om en av vinterns vanligaste åkommor. 
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tips för att motverka  
och lindra förkylning

* Eccles et al. Respiratory Research 2015, 16:121 Koenighofer et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014, 9:57 Ludwig et al. Respiratory Research 2013,  
 14:124 Fazekas et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:147 Eccles et al. Respiratory Research 2010, 11:108.

4 
Det är inte alltid lätt att undvika förkylning. Här har vi samlat  
tipsen för hur du kan förebygga och lindra några vanliga besvär.

3 UNDVIK OCH LINDRA  
NÄSIRRITATION MED NOZOIL 
Skydda och behandla symptom i 

näsan. Vill du bli fri från näsirritation och 
hjälpa till att hålla influensan borta? Prova 
Nozoil Mentol under förkylningssäsongen. 
Den innehåller ämnen som stimulerar nä-
sans köldreceptorer och ger en svalkande 
känsla vid inandning genom näsan. Sam-
tidigt fuktas och smörjs näsgångarna så 
att snuvan dämpas och obehaget av för-
kylningen minskar.

Nozoil är tillverkad av 100 procent naturligt ren sesamolja. Den är helt 
fri från konserveringsmedel och snäll mot näsans flimmerhår. Nozoil 
skyddar dessutom mot biverkningar av avsvällande sprayer, som sveda 
och irritation.

4 LINDRA HALSONT REDAN FRÅN  
4+ MED KIDSCLIN KLUBBOR 
Lindra barnens halsont. För vuxna  

har det länge funnits olika alternativ vid 
halsont. Nu har det blivit barnens tur. 
 KidsClin Klubbor med god hallonsmak och 
utan tillsatt socker ger direkt lindring vid 
halsont och irritation. En rolig och innova-
tiv produkt för familjens minsta.

KidsClin Klubbor innehåller isländsk 
mossa med högt magnesiuminnehåll och 
antiinflammatorisk effekt på munslem-
hinnan. De innehåller även salt från döda havet, vilket verkar lugnande vid 
mun- och halsirritation samt torrhosta. Mentol ger en lokal kylningseffekt 
som hjälper till att lugna halsont. I samma serie finns också KidsClin Spray 
Örondroppar för snabb reducering av öronvärk. Funkar för hela familjen!

1 MOTVERKA FÖRKYLNING  
MED VIRUSEPTIN
Håll förkylning och influensa-

liknande symptom borta. Med Virusep-
tin mun- och nässpray kan du motverka 
förkylning och influensaliknande symp-
tom – eller få lindring om du redan blivit 
sjuk. Viruseptin innehåller det verksamma 
ämnet iota-carragenan som omslu-
ter viruspartiklarna och förhindrar dem 
att fästa i mun och svalg samtidigt 
som den återfuktar slemhinnorna. Det hjälper kroppens naturliga försvar  
mot förkylningsvirus. 

Viruseptin är den första förkylningssprayen som i flera välkontrollerade 
publicerade studier har bevisad effekt på patienter med bekräftad för-
kylning.* Viruseptin kan användas av hela familjen från 1 år.

2 HÅLL BAKTERIERNA  
BORTA MED DAX 
Använd effektiva produkter för 

hand  hygien. Det ska vara enkelt att hålla 
händerna rena!
Klassikern DAX Alcogel är en återfukt-
ande handdesinfektion i gelform som 
även finns med ljuv hallondoft och frisk 
doft av päron/vita liljor. Den är effektiv mot 
bakterier och många olika virus och har en 
påvisad effekt mot vinterkräksjukan. Den 
är lätt att applicera, verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning. 

DAX finns i olika storlekar och är enkel att ha tillhands vid tvättstället, 
datorn eller i jackfickan. Smörj in rikligt med DAX gel på torr och ren hud och 
låt lufttorka.

DAX och Antibac 
har effekt på 

Coronaviruset!
(2019-nCoV)
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Innehåller bockhornsklöver och 
fänkål extrakt som är kända för sina 
mjölkstimulerande egenskaper, samt 
vitamin C och vitamin B12 som hjälper 
till att minska trötthet.

Multi-Gyn FloraPlus behandlar vaginal svamp och symp-
tom som klåda, irritation och gryniga vita flytningar.

Multi-Mam  
LactaMax

Multi-Gyn 
FloraPlus

	Näringsrik dryck som  
hjälper mjölkflödet 

	Hjälper till att minska  
trötthet

	Lämplig för veganer  
och laktosintoleranta  
kvinnor

Innehåller 20 brustabletter med svartvinbärssmak. En brustablett upplöst  
I ett glas vatten utgör en dos. Man kan dricka upp till 4 glas per dag.

Multi-Mam Lactamax är ett kosttillskott för ammande  
mammor som upplever problem med mjölkförsörjningen.

Innehåller fem engångstuber. Använd en tub innan 
sänggående fem dagar i följd.

PERFEKT PRODUKT FÖR DEN SOM ÄR VÄLDIGT BESVÄRAD 
AV MISSFÄRGNINGAR OCH VILL TÄCKA DEM GENAST.

Användarinstruktioner: 
Applicera en gång per dag. Låt filmen sitta i 24h och 

sedan dra bort den från nageln. Upprepa detta tills den 
friska nageln har vuxit ut. 

Övrig information : 
Appliceringar: 540

  Bevisad effekt mot nagelsvamp

  Täcker missfärgningar direkt

  Innovativ 24h peel off teknik

  Normaliserar nagelns tjocklek

NYHET  
FRÅN  

NAILNERTHE NAILNER
ACTIVE COVER

	Behandlar svamp 
i underlivet

	Lindrar klåda, irritation  
och flytningar

	Balanserar den vaginala 
bakteriefloran

	Kan användas under  
graviditet och  
vid amning
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Multi-Gyn 
FloraPlus

Bästa tipsen för att  
skapa nöjdare kunder  

inom fotkategorin!

*Cortimyk är läkemedel. Se förkortad produktinformation på s. 39 eller på www.fass.se

Här kan du läsa om bästa tipsen för omsorgsförsäljning och  
med rätt hjälp göra dina kunder ännu nöjdare.

1 VISSTE DU ATT FOTSVAMP ÄR 
VANLIGT ATT  DRABBAS AV NÄR 
DU HAR NAGELSVAMP? 

När man drabbas av nagelsvamp är det 
ofta vanligt att även drabbas av fot-
svamp. För att bli av med svampen så 
måste båda dessa åkommor behand-
las. Därför är det viktigt att fråga om 
kunden även upplever klåda mellan tår-
na och då rekommendera produkt för 
behandling av fotsvampex. Cortimyk*.

2 MED SMÅ MEDEL KAN MAN 
UNDVIKA ATT FOTSVAMPEN 
KOMMER TILLBAKA 

Det gäller att ge sina fötter fortsatt kärlek 
för att fortsätta hålla dem friska och fina 
utan återkommande svamp. Rekommen-
dera kunden att smörja sina fötter med 
CCS FootPro efter avslutad behandling av 
fotsvamp för att förebygga att drabbas 
igen. 

3 BLI AV MED HÄLSPRICKORNA 
EN GÅNG FÖR ALLA  
Många med fotproblem upplever 

att hälsprickor är en stor del av deras 
bekymmer. Uppmana dem därför att 
använda CCS lösning för hudsprickor och 
sedan fortsätta smörja med CCS SOS 
Cracked heel. 

Då har du gett din kund de bästa för-
utsättningar att bli av med sina problem 
med fotsprickor. 

4 DET GÅR ATT BEHANDLA 
NAGELSVAMP  OCH HA FINA 
NAGLAR SAMTIDIGT  

Majoriteten av de som drabbas av 
nagelsvamp använder nagellack för att 
dölja sina missfärgade naglar. Detta kan 
förhindra att behandlingen fungerar lika 
effektivt. Rekommendera därför att 
kunden använder Nailner Nagellack som 
andas vid pågående behandling mot nagel- 
svamp, då kan behandlingen fortsätta verka 
effektivt och nagellacket täcka vid behov. 

5 EN DIABETIKERS FÖTTER 
BEHÖVER OFTA LITE 
EXTRA KÄRLEK   

Om man vanligtvis inte köper fotproduk-
ter är det lätt att glömma att hjälp finns 
att få. Påminn era diabetikerkunder att 
CCS kladdfri fotmousse är en produkt 
framtagen just för dem och ger ett bra 
resultat utan att upplevas det minsta 
kladdig om fötterna.
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Missa inte chansen att vidga kunskapen och lära dig mer om omsorgsförsälj-
ning inom fotkategorin och samtidigt få en härlig goodie bag med spännan-
de produkter!

Succén Fotakademin är också självklart tillbaka inför fotsäsongen så missa 
inte chansen att vidga din kunskap från Medicinska fotterapeuten Ann-Sofie 
om fötterna och hur vi på bästa sätt kan jobba med omsorgsförsäljning! 
Självklart ser vi också till att du inte bara går hem med ny kunskap utan även 
haft en trevlig middag och en fin goodie bag. 

Låter för  
bra för att  
vara sant!

"Över förväntan!"

"Nu är jag proffs på alla 
vanligt förekommande 
problem med fötterna."

"Bästa utbildningen 
jag varit på, tack!"

"Fantastiska föreläsare!"

"Kom tillbaka!"

"Jag rekommenderar  
den här utbildningen till mina 

kollegor och vill  
gärna gå igen!"

När & Var:

Anmälan

Fotakademin -  
några kommentarer:

Lär dig mer om följande varumärken:

Mars med start i Stockholm:
3 mars Södertälje, Park Hotell

4 mars Stockholm, World Trade Center

10 mars Malmö, Scandic Stortorget

11 mars Helsingborg, The Vault

17 mars Göteborg, First Hotel G

18 mars Göteborg, First Hotel G

19 mars Jönköping, Elite Stora Hotellet

25 mars Uppsala, Elite

31 mars Stockholm, World Trade Center

Anmäl dig här: 
karopharma.se/akademi

OBSERVERA  
Anmälan är bindande! Avbokning sker 48 
timmar innan, senare avbokning debiteras 
med 250 kr per person. Avbokning sker  
via mejl till akademi@karopharma.se

Sista anmälningsdag är 10 dagar innan 
utbildning för respektive ort. 
Frågor och funderingar? Kontakta oss på  
akademi@karopharma.se

100% av alla som deltog på Fotakademin upplevde att utbildningen 
var bättre än andra utbildningar de gått på och att de fått förbättrad 
kunskap inom kategorin. 

UTBILDNINGSSUCCÉN  
FOTAKADEMIN ÄR TILLBAKA:

Anmäl dig  
för att säkra  

din plats!
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AKTIVITET JAN FEB MARS APRIL MAJ
VIRUSEPTIN
TV
Display banners
Print
SEM
ALLÉVO
Social media & digitala banners
Online banners
BETAVIVO
Doktorn.com
Print till konsument
Print till profession
SEM
Online  banners & artiklar
FLUX
Radio
Print till profession
Social media, Instagram & Facebook
Digital kampanj
CORTIMYK
Print
SEM
FUNGORAL & FUNGOBASE
Print
PR
SEM
Online  banners
PROPYLESS
Doktorn.com
Social media
SEM
Online  banners & artiklar
DECUBAL
Social media
Influencers
Online  banners & artiklar
PR
Baby bagen
Print
LOCOBASE
Online  banners & artiklar
Social media
SEM
NAILNER
SEM
Online  banners & artiklar
Social media
Utomhusreklam
Print
WORTIE
SEM
Online banners & artiklar
Influencers
Social media
CCS
Social media
SEM
Online  banners & artiklar
Print
Bussreklam
Utomhusreklam
PR
Sponsorskap av löparlopp
MABS
PR
TV
Print
Digital kampanj: banners & native artiklar
INDY BEAUTY
Annonsering SOME (YT, IG, FB, SC)
Pressutskick
Pressbearbetning
Print (Daisy Beauty)
Glossybox hårvård (TBD)
Utbildningsturné (TBD)

MARKNADS-
FÖRING MED  

GOOGLE SÖKORD 
på alla  

våra varumärken 
hela året.

KARO PHARMA MEDIAPLAN 2020

ALLÉVO SOCIAL

DECUBAL INFLUENCER MARKETING

LOCOBASE TORRISKOLLEN

VIRUSEPTIN ANNONSERING

FLUX PÅ RADIO

Har du fluxat idag?
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Vår vision med Flux är att munhälsa ska vara kul! Med en hög 
fluorhalt ger Flux starka tänder och hjälper till att förebygga karies. 
Produktserien har vuxit under åren och omfattar idag både fluorskölj, 
tandkräm och tuggummin för både vuxna och barn. Vi vill rikta ett tack 
till dig som jobbar inom tandvården för att du tillsammans med oss 
jobbar för att förbättra munhälsan i Sverige, tack! 
Visste du att vi även har produkter för god andedräkt och mot torr 
mun? De gör nytta samtidigt som de är enkla och roliga att använda. 
Flux finns på apotek, i matbutiker och hos många tandvårdskliniker och 
är framtagna i nära samarbete med svensk tandvård. Produkterna är 
helt fria från alkohol, parabener och andra onödiga tillsatser.

Läs gärna mer om Flux och våra produkter på www.fluxfluor.se

Som ett komplement till daglig tandborstning, minst två gånger per dag.  
Stöder Sveriges Tandläkarförbund användningen av munskölj som innehåller fluor.

FLUX PRINT PROFESSION

En portion Betavivo varje dag är vetenskapligt bevisat att sänka kolesterolet*, naturligt och 
utan biverkningar. Till Betavivo använder vi havrekli från nordiska åkrar. Genom en unik
process extraherar vi därifrån en hög koncentration av den kolesterolsänkande fibern betaglukan.
Betavivo ger möjligheten till att sänka kolesterolet och samtidigt reducera blocksockerstigning
efter måltid, allt på ett naturligt sätt. 

Betavivo havrehjärtan kan förslagsvis ätas till frukost eller mellanmål 
med t ex yoghurt. Mättande, krispigt gott och nyttigt!

För ditt hjärta. Varje dag.
Varje portion Betavivo (23 gram) innehåller 3 gram kolesterolsänkande betaglukan. 
Hjärt-kärlsjukdom har många riskfaktorer. Att ändra en av dessa riskfaktorer kan, men behöver inte, 
ha en gynnsam effekt. En varierad, balanserad kost och hälsosam livsstil är alltid viktigt.
*Ref: European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy. 2009. The EFSA Journal (2009) 1175, 1-9
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Betavivo finns 
att köpa på apotek 

och hälsokost

Betavivo finns också i en förpackning med om 
15 stycken portionspåsar. Praktisk att ha med sig 
på resan eller on-the-go. 

Sänk kolesterolet...
...med en portion Betavivo om dagen!

Vad tycker kunderna?
«De goda havrehjärtanen sänker mitt 

kolesterol och håller mig fri från både 
medicin och biverkningar!»

– Liz, 55  

«Betavivo hjälper mig sänka både 
kolesterol och blodsocker. Jag 
rekommenderar det till familj och 
vänner – och även andra! »

– Leif, 48 

Vill du veta mer?
På www.betavivo.se kan du läsa fler av våra 
användares berättelser och mer om Betavivo.

Varje portion Betavivo bidrar till en  
minskad blodsockerökning efter måltid. 
Betaglukan från havre som del av 
en måltid bidrar till att minska 
blodsocker- ökningen efter måltiden.

Varje portion Betavivo ger 3 g betaglukan 
från havre, den dagliga mängd som krävs 
för att aktivt sänka kolesterolet. 
Betaglukan från havre har visats sänka 
kolesterolet i blodet. Högt kolesterol är en 
riskfaktor för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom.

BETAVIVO PRINT KONSUMENT
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REKOMMENDERAS TILL: Alla som har dålig blodcirku-
lation, ska flyga länge, är gravid eller som står eller 
sitter mycket under dagen. 

REKOMMENDERAS TILL: Den som har smärta eller 
inflammation i muskler och leder.

REKOMMENDERAS TILL: Den som behöver skydd och 
lindring mot vanliga fotproblem.

ANVÄNDNING: Se till att strumpan är rättvänd och 
stoppa in handen ända till hälen. Vänd strumpan ut och 
in ner till hälen. Töj ut skaftet och sätt strumpan på fo-
ten. Se till att hälen kommer rätt och att strumpan inte
är vriden. Vänd tillbaka skaftet och dra det uppåt längs
vaden. Dra upp till cirka 2,5 cm från knävecket. StayUp 
och Strumpbyxa förs hela vägen upp. Se till att det inte 
är några veck. OBS! Dubbelvik aldrig strumpkanten.

ANVÄNDNING: Används vid kortvariga besvär som är 
övergående. Vid bestående problem eller om det skulle 
förvärras kontakta en läkare.

ANVÄNDNING: Alla som behöver snabb och effektiv 
lindring för de vanligast förekommande fotproblemen.

ÖVRIGT: 
 Æ För att bevara kompressionen bör strumporna 

tvättas efter användning.

ÖVRIGT: 
 Æ Produkterna finns både i olika storlekar och som 

one size

ÖVRIGT: 
 Æ Produkterna finns både i olika storlekar och som 

one size

MABS  
KOMPRESSIONSSTRUMPOR 

Kompressionsstrumpor är ett beprövat sätt 
att förebygga åderbråck och blodpropp. 

	Väldokumenterad metod föra att för-
bättra blodcirkulationen i benen

	Kliniskt bevisad effekt mot trötta ben 
och svullna fötter 

	Medicinsk kompressionsklass 1

MABS  
STÖDBANDAGE 
En produktserie med stödbandage som erb-
juder stöd och smärtlindring vid de vanligaste 
besvären relaterade till muskler och leder.

 Varje produkt är utformad så att den på ett 
enkelt sätt kan anpassas till olika storlekar

 Tillverkad av det specialutvecklade 
materialet NeoTex. Neoprenmaterial med 
slutna celler som har hög elasticitet, bra 
värmeisolerande effekt och tar inte upp 
fukt

 Högkvalitativa produkter som ger stöd, 
skydd och värme

MABS  
FOTVÅRD 
Skyddande och vårdande produkter mot 
vanliga fotproblem såsom hälsporre,  
hallux valgus, hammartå, förhårdnader  
och liktornar. 

 Stötdämpande och skyddande
 Tillverkade av en gelé bestående av 90 % 

medicinskt klassad mineralolja som åter-
fuktar huden

	100 % medicinskt klassad silikon

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp som besväras av miss-
färgningar.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp med missfärgade naglar.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp med missfärgade naglar 
som vill täcka sina missfärgningar 
under behandling av nagelsvamp.

REKOMMENDERAS TILL: Alla som må-
lar sina naglar och de som behandlar 
sina naglar mot nagelsvamp, men vill 
ha målade naglarna under behand-
lingen. 

ANVÄNDNING: Applicera Nailner Ac-
tive Cover på den infekterade nageln 
helst efter duschen. Låt den sitta i 
24t och dra sedan av lagret som har 
bildats på nageln. Applicera sedan 
igen. Gör detta till den hälsosamma-
nageln vuxit ut. 

ANVÄNDNING: Applicera 2 gånger per 
dag i en månad. Sedan 1 gång per dag 
tills nageln har vuxit ut.

ANVÄNDNING: Applicera 2 gånger per 
dag i en månad. Sedan 1 gång per dag 
tills nageln har vuxit ut. Nagellacket 
måste tas bort innan applicering av 
behandlingen mot nagelsvamp.

ANVÄNDNING: Efter behov. Nagel-
lacket måste tas bort innan applice-
ring av Nailner 2 in 1.

ÖVRIGT: 
 Æ Diabetiker, de med nedsattblod-

cirkulation och gravida bör rådgö-
ra med läkare innan användning

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  

Penseln ca. 300 st 
Pennan ca. 400 st

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  

Behandlingen ca. 300 st 
Nagellacket som andas ca. 250 st
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NAILNER 2 IN 1 
BRUSH 5 ml 
NAILNER 2 IN 1  
PEN 4 ml 

Behandlar nagelsvamp. Inne
håller Ethyl Lactate som pene
trerar nageln och Lactic Acid 
som sänker pHvärdet. Detta 
skapar en ogynnsam miljö för 
nagelsvampen. Ascorbyl Lacto
side ljusar upp nageln. Finns som 
pensel och penna.

	Synligt blekare naglar på en
dast 7 dagar (bleker nageln) 

	Enkel att använda och nageln 
behöver inte filas

	Penetrerar nageln effektivt 
och förändrar PHvärdet, 
vilket skapar en miljö där 
svampen inte trivs

NAILNER  
ACTIVE COVER 30 ml

Bevisad effektiv mot na-
gelsvamp. Döljer direkt miss-
färgningar med behandling och 
nagellack i en flaska. Enkel att 
använda med nyaste peel-off 
teknologin.

	Döljer omedelbart missfärg-
ningar

	Normaliserar nagelns tjocklek
	Enkel att använda med peel- 

off teknologin 
	Bevisad effektiv mot nagel-

svamp

NAILNER  
BEHANDLA & FÄRGA 
2 x 5 ml 

Behandlar nagelsvamp samt 
döljer missfärgning. Innehåller 
Ethyl Lactate som penetrerar 
nageln och Lactic Acid som 
sänker pH-värdet, vilket skapar 
en ogynnsam miljö för nagel-
svampen. Täck över missfärg-
ningen med nagellack som 
andas. 

	Första nagellacket framtaget 
för naglar med nagelsvamp. 
Kamouflerar missfärgningar 
direkt

	Enkel att använda och na-
geln behöver inte filas

	Penetrerar nageln effektivt 
och förändrar PH-värdet, 
vilket skapar en miljö där 
svampen inte trivs

NAILNER  
NAGELLACK SOM 
ANDAS 8 ml 

Nagellack i fina färger som 
andas igenom syre och gör det 
möjligt att täcka skadade, torra 
och sköra naglar. Kan kombine-
ras med alla Nailner produkter. 

	Täckande för skadade, miss-
färgade och torra naglar

	Kan användas även när du 
behandlar dina naglar för 
nagelsvamp

	Ett snyggt nagellack för alla 
naglar

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp som besväras av miss-
färgningar.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp med missfärgade naglar.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp med missfärgade naglar 
som vill täcka sina missfärgningar 
under behandling av nagelsvamp.

REKOMMENDERAS TILL: Alla som må-
lar sina naglar och de som behandlar 
sina naglar mot nagelsvamp, men vill 
ha målade naglarna under behand-
lingen. 

ANVÄNDNING: Applicera Nailner Ac-
tive Cover på den infekterade nageln 
helst efter duschen. Låt den sitta i 
24t och dra sedan av lagret som har 
bildats på nageln. Applicera sedan 
igen. Gör detta till den hälsosamma-
nageln vuxit ut. 

ANVÄNDNING: Applicera 2 gånger per 
dag i en månad. Sedan 1 gång per dag 
tills nageln har vuxit ut.

ANVÄNDNING: Applicera 2 gånger per 
dag i en månad. Sedan 1 gång per dag 
tills nageln har vuxit ut. Nagellacket 
måste tas bort innan applicering av 
behandlingen mot nagelsvamp.

ANVÄNDNING: Efter behov. Nagel-
lacket måste tas bort innan applice-
ring av Nailner 2 in 1.

ÖVRIGT: 
 Æ Diabetiker, de med nedsattblod-

cirkulation och gravida bör rådgö-
ra med läkare innan användning

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  

Penseln ca. 300 st 
Pennan ca. 400 st

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  

Behandlingen ca. 300 st 
Nagellacket som andas ca. 250 st

NYHET!
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WORTIE LIQUID  
5 ml

Pensla bort vårtan. Innehåller 
Glykolsyra som mjukar upp hud 
och avlägsnar vårtan (topp
lagret) samt Triklorättiksyra som 
verkar på bottenlagret. 

	Klar på några sekunder
	Snabb och smärtfri appli

cering
	Kommer med 18 plåster

WORTIE COOL +  
ADVANCED 
50 ml

Frys bort vårtan. Innehåller frys-
gasen Dimethyl Ether (DME). Vid 
aktivering kyler denna frys stiftet 
som i sin tur dödar vårtan.  
Advanced: En ledande gel för 
ökad frys- prestanda samt  
skyddande plåster ingår.

	Enkel och snabb att använda 
	Tack vare den unika metall-

spetsen behandlas endast 
vårtan utan att skada 
omkringliggande hud

	Enkel och effektiv egenvårds-
behandling av vårtor

	Advanced: Ökad frys- 
 prestanda med ledande gel
	Advanced: Klarar även envisa  
 gamla vårtor och fotvårtor

VERRUXIN 
200 mg/200 mg

För behandling av envisa och 
återkommande vårtor på 
händer och fötter samt av 
envisa och återkommande 
liktornar och förhårdnader.

	För envisa och återkom-
mande vårtor, förhårdnader 
och liktornar

	Mjölksyrans huduppluck-
rande och vattenbindande 
egenskaper gör det lättare 
för salicylsyran att lösa upp 
förhårdnad vävnad

	Verruxin kan användas av 
vuxna och barn över 6 år, 
även under amning

WORTIE PLÅSTER  
15 stycken plåster 

Wortie Plaster är en produkt som 
är avsedd att behandla vanliga 
hand- och fotvårtor. Plåstren 
innehåller salicysyra för borttag-
ning av vårtor.

	Behandlar och skyddar 
vårtor

	Säker och lätt att använda 
för barn från 4 år

	40% salicyrsyra för effektiv 
behandling

REKOMMENDERAS TILL: Alla över +4 
år med vårtor på händer eller fötter.

REKOMMENDERAS TILL: Behandling 
av hand- och fotvårtor. Lämplig  
från 4 år.

REKOMMENDERAS TILL: Behandling 
av hand- och fotvårtor. Wortie Cool är 
lämplig från 4 år. Wortie Advanced är 
lämplig från 12 år.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och 
barn över 6 år med envisa och åter-
kommande vårtor. Kan även användas 
för behandling av förhårdnader och 
liktornar.

ANVÄNDNING: Låt vårtplåstret 
sitta på hela dagen eller natten (8-12 
timmar) och sedan tas bort. Upprepa 
behandlingen varje dag/kväll tills 
vårtan är helt borta. Om plåstret är 
större än vårtan, klipp till plåstret så 
att det endast täcker vårtan. Plåstret 
är lätt att klippa till rätt format. 

ANVÄNDNING: Applicera två gånger  
i veckan tills vårtan är borta.

ANVÄNDNING: Applicera Wortie 1 
gång. 20 sek på handvårtor & 40 sek 
på fotvårtor. Vänta sedan 14 dagar. 
Om inte vårtan fallit av, applicera igen. 
Vänta alltid 14 dagar mellan applice-
ringarna.

ANVÄNDNING: Behandla vårtan en 
gång om dagen enligt följande:  
1. Luckra upp vårtan i varmt vatten 
ca 5 min. 
2. Skrapa försiktigt bort lös och 
uppluckrad hud på vårtan med t ex 
fotfil att användas enbart vid vårtbe-
handling.

3. Pensla vårtan med Verruxin. Undvik 
pensla hudområdet utanför vårtan.

ÖVRIGT:

 Æ Rekommenderad behandlingstid: 
7-14 dagar.

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar: 18 st

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar: 18 st/15 st

 Æ Restriktioner: Använd inte denna 
produkt om du är gravid, ammar, vid 
diabetes eller dålig blod cirkulation

 Æ Använd inte Wortie Advanced på 
barn under 12 år.

ÖVRIGT:
 Æ Verruxin är ett receptfritt läkeme-

del. Diabetiker och personer med 
dålig blodcirkulation, känslig hud 
ska inte själva behandla vårtor. 
Vid graviditet ska Verruxin endast 
användas på små hudområden då 
det inte kan uteslutas att en liten 
mängd salicylsyra tas upp genom 
huden.

NYHET!

Veruxxin är läkemedel. Se förkortad produktinfor-
mation på s. 39 eller på www.fass.se
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REKOMMENDERAS TILL: Alla över +4 
år med vårtor på händer eller fötter.

REKOMMENDERAS TILL: Behandling 
av hand- och fotvårtor. Lämplig  
från 4 år.

REKOMMENDERAS TILL: Behandling 
av hand- och fotvårtor. Wortie Cool är 
lämplig från 4 år. Wortie Advanced är 
lämplig från 12 år.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och 
barn över 6 år med envisa och åter-
kommande vårtor. Kan även användas 
för behandling av förhårdnader och 
liktornar.

ANVÄNDNING: Låt vårtplåstret 
sitta på hela dagen eller natten (8-12 
timmar) och sedan tas bort. Upprepa 
behandlingen varje dag/kväll tills 
vårtan är helt borta. Om plåstret är 
större än vårtan, klipp till plåstret så 
att det endast täcker vårtan. Plåstret 
är lätt att klippa till rätt format. 

ANVÄNDNING: Applicera två gånger  
i veckan tills vårtan är borta.

ANVÄNDNING: Applicera Wortie 1 
gång. 20 sek på handvårtor & 40 sek 
på fotvårtor. Vänta sedan 14 dagar. 
Om inte vårtan fallit av, applicera igen. 
Vänta alltid 14 dagar mellan applice-
ringarna.

ANVÄNDNING: Behandla vårtan en 
gång om dagen enligt följande:  
1. Luckra upp vårtan i varmt vatten 
ca 5 min. 
2. Skrapa försiktigt bort lös och 
uppluckrad hud på vårtan med t ex 
fotfil att användas enbart vid vårtbe-
handling.

3. Pensla vårtan med Verruxin. Undvik 
pensla hudområdet utanför vårtan.

ÖVRIGT:

 Æ Rekommenderad behandlingstid: 
7-14 dagar.

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar: 18 st

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar: 18 st/15 st

 Æ Restriktioner: Använd inte denna 
produkt om du är gravid, ammar, vid 
diabetes eller dålig blod cirkulation

 Æ Använd inte Wortie Advanced på 
barn under 12 år.

ÖVRIGT:
 Æ Verruxin är ett receptfritt läkeme-

del. Diabetiker och personer med 
dålig blodcirkulation, känslig hud 
ska inte själva behandla vårtor. 
Vid graviditet ska Verruxin endast 
användas på små hudområden då 
det inte kan uteslutas att en liten 
mängd salicylsyra tas upp genom 
huden.

CCS FOOT PRO  
100 ml

Multifunktionell fotkräm för 
aktiva fötter. 

CCS Foot Pro hjälper vid multipla 
hudproblem, såsom torr hud, 
hälsprickor och förhårdnader. 
Den motverkar även dålig lukt 
och ger en frisk doft av euca-
lyptus. Innehåller en hög halt av 
Pentylene Glycol som är hud-
vårdande och fuktbevarande. 
Därmed skapas ett gynnsamt 
hudklimat och den går samti-
digt snabbt in i huden utan att 
kännas kladdig.

	Hälsprickor
	Förhårdnader
	Torra fötter
	Dålig lukt

CCS CRACKED HEEL 
SOS 
75 ml
Speciellt framtagen för mycket 
torra fötter med hälsprickor 
och hård hud.

	Synbara resultat efter 3 dag-
ar och tydliga förbättringar 
efter 7 dagar1

	Kliniskt testad
	Innehåller en kombination 

av hög halt karbamid (25%) 
och mjölksyra

	4 funktioner i 1; exfolierar, 
mjukgör, återfuktar och 
stärker hudbarriären

CCS KLADDFRI  
FOTMOUSSE 
100 ml
Speciellt framtagen för  
diabetiker och personer  
med torr och tunn hud.

	Baserad på beprövad 
svensk Proderm teknologi® 
som stärker hudens 
naturliga barriärfunktion, 
återfuktar och mjukgör

	Absorberas snabbt och 
pene trerar ner i hudens 
översta hudlager (epidermis)

	Oparfymerad

CCS EXFOLIERANDE 
FOTSOCKOR 
1 par

	Tar effektivt bort förhård-
nader och mycket torr 
hud samtidigt som huden 
mjukgörs och återfuktas

	Efter endast en användning 
blir fötterna mjuka och lena

Innehåller en kombination av 
fruktextrakt, mjölksyra och 
salicylsyra som är exfoli-
erande (peelande) för huden

1 Vid applicering punktvis två  
 gånger dagligen.

REKOMMENDERAS TILL: Alla som vill 
ha en all-in-one produkt som löser flera 
olika fotproblem. Till fötter som kan 
bli torr,a hårda, spruckna, fnasiga och 
fuktiga. 

REKOMMENDERAS TILL: SOS-produkt 
till alla som har hälsprickor, mycket 
torr och hård hud. Kan även med 
fördel användas till mycket torra 
nagelband.

REKOMMENDERAS TILL: Diabetiker 
och personer med torr och tunn 
hud. Passar även till alla som vill ha 
en fotkräm som är lätt att smörja in 
utan att kännas kladdig.

REKOMMENDERAS TILL: För den 
bekväma konsumenten som vill ha  
en enkel och snabb lösning.

ANVÄNDNING: Applicera 1 pump- 
tryck på vardera fot. Applicera på rena 
och torra fötter så att hela området 
som ska behandlas täcks. Behandla 
båda fötterna för att förhindra sprid-
ning. Tvätta händerna efter applice-
ring för att undvika smitta till andra 
områden.

ANVÄNDNING: Applicera punktvis  
två gånger dagligen på rena och  
torra fötter.

ANVÄNDNING: Applicera 1–2 gånger 
dagligen på rena och torra fötter. 
Den generella doseringen är ungefär 
lika mycket som en halv golfboll till 
vardera fot, beräknat på att hela 
foten smörjs in. 

ANVÄNDNING: Låt det gå minst fyra 
veckor mellan varje kur. 

ÖVRIGT: 
 Æ Innehåller en hög halt av Pentylene 

Glycol som är fuktbevarande och 
hudvårdande

 Æ Försiktighet: Använd inte på 
öppna sår eller på andra delar av 
kroppen. Använd inte om du är 
gravid eller ammande. Använd 
inte om du är allergisk eller över-
känslig mot någon av de ingående 
ingredienserna.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad
 Æ Karbamidhalt: 25%
 Æ Börja gärna din fotvårdsrutin  

med CCS Intensivt Uppmjukande 
Fotbadsalt

 Æ Försiktighet: Använd inte på  
öppna sår

ÖVRIGT: 
 Æ Medicinteknisk produkt
 Æ Karbamidhalt: 10%
 Æ Cirka 70 doseringar  

(1 dosering = 1 par fötter)
 Æ Försiktighet: Använd inte på  

öppna sår eller hud som är 
skadad. Undvik kontakt med 
ögon och slem hinnor. Använd 
inte om du är allergisk eller över-
känslig mot någon av de ingående 
ingredi enserna.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad
 Æ Försiktighet: Använd inte vid 

öppna sår, klåda eller andra hud-
irritationer. Diabetiker bör konsultera 
sin läkare innan användning.  
Rekommenderas inte till barn under 
12 år. Använd inte om du är allergisk 
eller överkänslig mot någon av de 
ingående ingredienserna. 

CCS Kladdfri Fotmousse är medicintekniska 
produkter. Läs bruks anvisningen noga före 
användning.   MAGAZINE  17



FOOTNER
Footner erbjuder fot produkter 
som ger en spännande upp
levelse och ser till att fött erna 
är babylena året om.
	Footner Exfoliating socks: 

Tar naturligt bort hård & torr 
hud

	Footner Revitalising Sorbet: 
Hjälper till att bibehålla 
fötterna babylena

	Footner Wonder Scrub: 
Nykomlingen i familjen som 
både värmer, scrubbar och 
återfuktar

CCS  
FOTVÅRDSSALVA 
175 ml & 75 ml

	Speciellt framtagen för 
torra  
fötter med förhårdnader

	Kliniskt testad
	Innehåller 10% fuktbindande  

karbamid – mjukgör, 
återfuktar och förbättrar 
hudens skyddsbarriär

	Innehåller dessutom euka-
lyptusolja  
som motverkar dålig lukt

CCS  
UPPFRÄSCHANDE 
FOTDEO 
100 ml

	Effektiv antiperspirant
	Motverkar svett och dålig 

lukt
	Svalkar

CCS INTENSIVT  
UPP MJUKANDE 
FOTBADSALT
310 g

	Den perfekta steg 1- 
produkten i fotvårdsrutinen

	Intensivt återfuktande  
och uppmjukande

	Oparfymerad

REKOMMENDERAS TILL: Alla som vill 
ha mjuka och lena fötter.

REKOMMENDERAS TILL: Alla som har 
torr hud, förhårdnader och spruckna 
hälar eller som bara vill ta ett avkopp-
lande fotbad.

REKOMMENDERAS TILL: Personer 
med varma och fuktiga fötter.

REKOMMENDERAS TILL: Alla. Allas 
fötter  
behöver kärlek!

ANVÄNDNING: Applicera dagligen el-
ler vid behov på rena och torra fötter.

ANVÄNDNING: Tillsätt 5 matskedar i 
varmt vatten och låt fötterna koppla 
av i vattnet i 10–15 minuter. 

ANVÄNDNING: Använd med fördel 
efter morgonduschen på rena och 
torra fötter.

ANVÄNDNING: Vid behov och fötterna 
suktar efter uppmärksamhet. 
Footner Exfoliating Socks: Vid 
användandet av Footner Exfoliating 
socks låt det gå minst 4 veckor mellan 
appliceringarna.
Footner Scrub: När det behövs. Per-
fekt att använda i samband med be-
handling av Footner Exfoliating Socks 
för att hjälpa peeling-processen eller 
efteråt för att bibehålla babylena 
fötter längre.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad
 Æ Karbamidhalt: 10%

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad
 Æ Karbamidhalt: 100%
 Æ Försiktighet: Använd inte på 

öppna sår.

ÖVRIGT: 
 Æ Spola ventilen i varmt vatten efter 

varje användning för att undvika 
stopp

ÖVRIGT: 
 Æ Restriktioner för Footner Exfo-

liating Socks: Får inte användas 
av barn under 12 år. Diabetiker, de 
med problem med blod cirkulatio-
ner och gravida bör rådgöra med 
läkare innan användning. Använd 
ej denna produkt om du lider av 
irritationer, har känslig hud eller 
har öppna sår på fötterna.

#1 
Sveriges mest
köpta fotkräm2
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PEVARYL 
Pevaryl 1 % kräm/puder används vid 
behand ling av svamp infektioner i huden så 
som fotsvamp. Den aktiva substansen är 
eco nazol som verkar svampdödande.

	Behandlar fotsvamp samtidigt som den 
dämpar irritation 

	Pudret kan användas inuti strumpor och 
skor för att motverka återfall

	Kan även användas vid andra svamp-
infek tioner i huden

CORTIMYK 
Behandlar fotsvamp med besvärande klåda. Innehåller det svampdödande medlet mikonazolni-
trat och den klådstillande och antiinflammatoriska steroiden hydrokortison.

	Den enda ”fotsvamp med klåda”- behandlingen i hyllan!
	Marknadsledare inom fotsvamp*
	Kan förvaras i rumstemperatur

REKOMMENDERAS TILL: Personer som lider av fotsvamp med besvärande klåda.
Cortimyk kan efter läkares ordination även användas mot andra typer av svampinfektioner i huden.

REKOMMENDERAS TILL: Till personer med 
fotsvamp. Pevaryl kan även användas vid be-
handling av övriga svampinfektioner i huden, 
oavsett typ eller plats. 

ANVÄNDNING: Fötterna tvättas och torkas noggrant innan krämen appliceras. Behandla morgon och kväll. Stryk ut krä-
men tunt på det infekterade området och 1-2 cm utanför. Gnugga in krämen i huden med fingret tills den absorberats. 
Fortsätt behandla minst en vecka efter att symptomen försvunnit för att förebygga återfall. Behandla inte längre än 4 
veckor.

ANVÄNDNING: Pevaryl används vid fotsvamp 
men kan även användas för behandling av övriga 
svamp infektioner i huden, oavsett typ eller plats.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel (ingår även i förmånen)
 Æ Kan användas av gravida och ammande
 Æ Hållbarhet: 18 månader.
 Æ Se utg.datum på förpackningen
 Æ Restriktioner: Undvik kontakt med ögonen. Använd inte Cortimyk till barn under 10 år utan läkares ordination.
 Æ ATC-kod: D01AC20
 Æ Datum för senaste översyn av produktresumé 2017-03-13. Se www.fass.se för mer information.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel 
 Æ Restriktioner: Pevaryl ska användas på huden, ej i 

ögon eller mun. Om du är gravid eller ammar, rådfråga 
läkare eller apotekspersonal innan du använder 
Pevaryl. Barn under 10 år ska ej behandlas utan 
läkarordination. Behandlingseffekten kan påverkas 
om Pevaryl används samtidigt med vissa andra 
läkemedel. Du bör inte använda Pevaryl samtidigt 
med följande läkemedel utan att först rådfråga läkare 
eller apotekspersonal: 
· Blodförtunnande läkemedel (warfarin, aceno kumarol).

 Æ ATC-kod: D01AC03  
Datum för senaste översyn av produktresumé  
2018-03-12. För mer information se www.fass.se.

Econazolnitrat

Cortimyk är läkemedel. Se förkortad produktinformation på s. 39 eller på www.fass.se Pevaryl är läkemedel. Se förkortad produktinformation på s. 39 eller 
på www.fass.se 
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PEVARYL INTIM 

Pevaryl/Pevaryl Depot vagitorium och vaginal
kräm för egenvårdsbehandling av vaginala 
svampinfektioner. Den aktiva substansen är 
econazol som verkar svampdödande.

	Nr 1 på apotek inom underlivs svamp** 
	Enkel och snabb att anv ända – behandla 

endast en gång med Pevaryl Depot
	För de flesta försvinner besvären inom 

en vecka

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor med  
vaginal underlivssvamp.

ANVÄNDNING: Pevaryl finns både som vagitorier och 
som kräm. Om du har en svampinfektion i underlivet och 
samtidigt besvär på utsidan rekommenderas vagitorier 
i underlivet (vid sänggående) kombinerat med kräm på 
utsidan 2–3 gånger per dag tills besvären försvunnit, 
samt ytterligare 3 dagar. För detta ändamål finns Pevaryl 
kombinationsförpackning som innehåller både vagitorier 
och kräm. Om du endast har flytningar rekommenderas 
du att enbart använda vagitorier. 

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel 
 Æ Restriktioner: Första gången du drabbas ska du söka 

läkare för att få rätt diagnos. Om besvären åter
kommer kan du behandla dig själv med Pevaryl 
upp till två gånger under en sexmånadersperiod. 
Är du gravid och misstänker att du drabbats av en 
svampinfektion skall du kontakta din läkare eller 
barnmorska. Behandlingseffekten kan påverkas 
om Pevaryl används samtidigt med vissa andra läke
medel. Du bör inte använda Pevaryl samtidigt med 
följande läkemedel utan att först rådfråga läkare 
eller apotekspersonal: 
· Blodförtunnande läkemedel (warfarin, aceno
kumarol).

 Æ ATC-kod: G01AF05 
Datum för senaste översyn av produktresumé 2017
0313. Se www.fass.se för mer information

MULTI-MAM BABYDENT  
15 ml 

Multi-Mam BabyDent lugnar och lindrar 
besvär vid tandsprickning.

	Lugnande lindring för barn med tand-
sprickning 

	Inga bedövningsmedel
	Baserad på naturliga ingredienser  

och oskadlig att äta 

REKOMMENDERAS TILL: Barn som håller på att få tänder.

ANVÄNDNING: Applicera gelen i riklig mängd på 
det känsliga tandköttet så ofta som den lugn ande 
effekten är önskad.

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: ca. 15
 Æ Kan förvaras i kylskåpet för extra lugnande effekter
 Æ Innehåller inte bedövningsmedel
 Æ Baserad på naturliga ingredienser
 Æ Inga kända biverkningar

MULTI-MAM LACTAMAX  
20 st brustabletter 

Kosttillskott för ammande mödrar.

	Näringsrik dryck som hjälper mjölkflödet
	Innehåller fänkålsextrakt  
 och bockhornsklöver
	Minskar trötthet hos ammande mödrar

REKOMMENDERAS TILL: Multi-Mam LactaMax är en 
uppfriskande, dryck med svartvinbärssmak som hjälper 
ammande mammor som upplever att dem har för lite 
bröstmjölk. Består av en unik en kombination av vitami-
ner och extrakt kända för att öka mjölkproduktionen. 

ANVÄNDNING: Lös upp en tablett i ett glas vatten 
(250ml) Högsta rekommenderade intag är 4 tabeltter/
dag. Multi-Mam LactaMax är fri från mjölkprodukter 
och passar för vegan- och laktosintoleranta kvinnor.

MULTI-MAM KOMPRESSER 
12 kompresser 

Direkt lindring av besvär som  
upplevs av ammande mödrar.

	Direkt lugnande effekt på ömma bröstvårtor 
	Stöder den naturliga läkningsprocessen

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor som lider av problem 
med bröstvårtorna som orsakas av amning som smärt- 
samma, ömma, spruckna eller svullna bröstvårtor.

ANVÄNDNING: Applicera minst två gånger om dagen. 
Placera kompressen med den impregnerade sidan på 
den ömma bröstvårtan. Lämna kompresen minst i 10 
minuter och högst 1 timme.

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: 12
 Æ Baserad på naturliga ingredienser
 Æ Direkt lugnande effekt
 Æ Behöver inte tas bort före amning.  

Gelen är ofarlig att äta.
 Æ Inga kända biverkningar

MULTI-MAM BALM  
15 ml 

Förebygga spruckna bröstvårtorna  
före och under amningsperioden.

	Skyddar bröstvårtorna 
	Förebygger sprickor och  
 håller huden mjuk
	Baserad på vegetabiliska oljor

REKOMMENDERAS TILL: Multi-Mam Balm är en balm 
för ammande mammor som hjälper till att förhindra 
att bröstvårtorna blir torra och såriga. Multi-Man 
Balm skyddar bröstvårtan före och under amning 
och ger en omedelbar lindring och håller huden mjuk 
och smidig. Kan även användas av gravida kvinnor för 
att förhindra att bröstvårtorna blir torra.

ANVÄNDNING: Applicera direkt på bröstvårtorna  
2 gånger om dagen. Behöver ej tas bort innan amning.

ÖVRIGT: 
 Æ Baserad på noga utvalda vegetabiliska oljor
 Æ Fri från kemikalier och konserveringsmedel 

Pevaryl är läkemedel. Se förkortad produktinformation på s. 39 eller 
på www.fass.se
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MULTI-GYN LIQUIGEL 
30 ml + applikator 

Lindrar vaginal torrhet och symptom som 
irritation och klåda.

	Ger omedelbar lindring 
	Skyddar mot irritation
	Hormonfri gel 

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor som lider av symp-
tom relaterade till vaginal torrhet så som torrhet, 
smärta vid samlag, klåda och irritation.

ANVÄNDNING: Applicera en riklig mängd (2 ml) en gång 
om dagen eller när lindring önskas. För invärtes och 
utvärtes användning.

MULTI-GYN FLORAPLUS  
5 x 5 ml tuber

Behandlar vaginal svamp och symptom som 
klåda, irritation och vita gryniga flytningar 

	Behandlar svamp i underlivet 
	Minskar klåda, irritation och flytningar 
	Innehåller prebiotika

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor med svamp i un-
derlivet som lider av klåda, irritation och vita gryniga 
flytningar.

ANVÄNDNING: Använd 1 tub precis innan du lägger dig
fem dagar i följd.

MULTI-GYN ACTIGEL  
50 ml gel + applikator 

Behandlar bakteriell vaginos, omedelbar 
lindring av oönskad lukt, flytning och klåda. 

	Behandlar bakteriell vaginos  
 och bakteriell obalans
	Minskar obehaglig lukt och flytningar 
	Har en direkt lugnande effekt

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor som lider av obehag-
lig fiskliknandelukt, riklig grå flytning och irritation
relaterad till bakteriell vaginos.

ANVÄNDNING: Applicera två gånger dagligen en riklig 
mängd (2ml) under minst 5 dagar i följd. För invärtes 
och utvärtes användning.

MULTI-GYN FEMIWASH  
100 ml

Mild tvålfri intimtvätt i mousse-form.

	Extra mild och icke-irriterande
	pH – balanserad och innehåller inte 

parfym eller konserveringsmedel
	Framtagen för användning i intim-

området

ANVÄNDNING: Multi-Gyn FemiWash är en koncentre-
rad mousse och man behöver bara ett pumptryck per 
tvätt. En flaska räcker till 120 applikationer.

MULTI-GYN INTISKIN  
40 ml

Snabb lindring av obehag och irritation på 
huden omkring intimområdet.

	Lindrar klåda, irritation och den brännande 
känsla som ibland kan upplevas på huden 
kring intimområdet.

	Har en svalkande effekt
	Tar bort dålig lukt och ger en fräsch känsla

ANVÄNDNING: Sprayas på huden i intimområdet. 
Sprayen behöver inte hållas upprätt utan fungerar i 
vilken vinkel som helst. Endast för utvärtes användning.

MULTI-GYN INTIFRESH  
12 st

Milda intimwipes specifikt framtagna  
för intimområdet.

	Fräsch känsla under dagen
	100% biologiskt nedbrytbara
	Optimalt pH-värde

ANVÄNDNING: Vid behov av uppfräschning  
av intimområdet.
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KIDSCLIN  
SKORV  
30 ml, spray

Ett djupverkande serum som 
löser upp det klibbiga lagret 
av fjäll och skapar en skydd
ande hudbarriär. Innehåller 
även  borste och kam för att 
skonsamt och effektivt kunna 
avlägsna fjäll från huden. 

	Komplett kit för borttagning 
av skorv 

	Inkluderar borste och kam 
	Både behandlar och före

bygger problemet 

KIDSCLIN  
ÖRONDROPPAR  
7 ml, spray

Örondroppar i sprayformat för 
smidig och effektiv användning 
vid öronvärk. Mjukar upp öron-
vaxet och smörjer hörselgången. 
KidsClin Örondroppar förbättrar 
hörseln, lindrar öronvärk och 
bildar dessutom en oljefilm som 
skyddar hörselgången mot yttre 
föroreningar.

	Endast naturliga  
ingredienser 

	Snabb reducering av  
öronvärk 

	Säker för barn att  
använda 

KIDSCLIN  
BLÖJUTSLAG  
30 ml, spray

En multi-action spray speciellt 
formuleradför att avlägsna 
hudutslag, återställa pH-balan-
sen, skydda mot friktion, 
påskynda läkningsprocessen 
samt förhindra att huden 
bryts ned. 

	Speciellt framtagen för 
behandling av blöjeksem

	Neutraliserar pH för snabb-
are läkning 

	Både behandlar och före-
bygger problemet 

KIDSCLIN  
HUDIRRITATION  
100 ml, mousse

Lättapplicerad mousse med 
patenterad 2QR-formel som 
binder till sig och neutra liserar 
oönskade bakterier samt 
påskyndar hudens läknings-
process. Moussen har även 
en  direkt svalkande och klåd-
stillande effekt. 

	Lindrar symptom vid irri-
terad hud, mollusker och 
nässelutslag 

	Stillar från klåda och 
påskyndar hudens läknings-
process 

	Lättapplicerad mousse 

REKOMMENDERAS TILL: Barn för att 
avlägsning av öronvax, förbättring av 
hörseln och lindring av öronvärk.

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
skorv.

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
blöjeksem.

REKOMMENDERAS TILL: barn med 
hudutslag, molllusker eller nässel-
utslag.

ANVÄNDNING: 1-2 snabba sprejningar 
i vardera öra. Vänta 30 sekunder och 
placera sendan en liten bomullstuss i 
örat. Upprepa vid behov, max 3 gång-
er om dagen i 5-7 dagar eller till dess 
av symtomen avtar.

ANVÄNDNING: Spreja 2 gånger i 
handflatan och applicera/massera in 
serumet på området med skorv. Be-
handla morgon och kväll tills skorven 
är borta.

ANVÄNDNING: Håll flaskan 15-20 cm 
från hud-området och spreja så att 
serumet fördelas över det berörda 
hudområdet. Upprepa vid blöjbyte 
tills tillståndet har normaliserats.

ANVÄNDNING: Applicera på utsatt 
område, 2-3 gånger dagligen eller 
efter behov.

ÖVRIGT: 
 Æ Kan även användas av vuxna
 Æ Sprayfunktionen gör att man kan 

göra behandlingen ståendes

ÖVRIGT: 
 Æ En flaska räcker till behandling och 

för att förebygga återkommande 
problem genom att bygga upp 
hudbarriären

ÖVRIGT: 
 Æ En flaska räcker till över 200 

användningar
 Æ Sprayen underlättar applicering 

i och med att man inte behöver 
röra det känsliga området  
med händerna

ÖVRIGT: 
 Æ Anpassad för känslig barnhud 

NYHET!
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REKOMMENDERAS TILL: Barn som 
har halsont och hosta.

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
vattkoppor.

REKOMMENDERAS TILL: Till barn 
från 1 år.

REKOMMENDERAS TILL: För alla åldrar. Lika 
bra på barn som på vuxna.

ANVÄNDNING: Sug på klubban och 
svälj saliven som samlas i munnen, 
dosering 2-3 klubbor om dagen.

ANVÄNDNING: Applicera på utsatt 
område, 2-3 gånger dagligen eller 
efter behov.

ANVÄNDNING: Använd produkterna 
enligt anvisning på varje produkt

ANVÄNDNING: Smörj in rikligt med solskydd 
minst 20 minuter innan vistelse i solen. 

ÖVRIGT: 
 Æ Innehåller:  

Isländsk mossa: högt magnesi-
uminnehåll och har visat sig ha 
en antiinflammatorisk effekt på 
munslemhinnan. 
Salt från döda havet: Lugnande 
för behandling av mun- och halsir-
ritation samt torrhosta 
Mentol: Lokal kylningseffekt som 
hjälper till att lugna ont i halsen

ÖVRIGT: 
 Æ En flaska räcker för en hel be-

handling
 Æ Kan förvaras i kylen för extra 

lindring av klåda

ÖVRIGT: 
 Æ Bamse är inte bara världens 

starkaste björn, han är även den 
snällaste. Bra förebild för barnen.

ÖVRIGT: 
 Æ Det blir lite roligare för barnen att smörja 

sig när Bamses gulliga figurer pryder 
förpackningarna.

POXCLIN  
COOLMOUSSE  
100 ml, mousse 

Direkt klådstillande mousse 
som innehåller 2QR, ett pat
enterat ämne som bildar en 
mekanisk barriär mot bakterier. 
PoxClin CoolMousse främjar 
även hudens naturliga läkning
sprocess, samt motverkar före
komsten av långvariga ärr. 

	Speciellt framtagen  
 för vattkoppor
	Stillar från klåda och  
 påskyndar hudens  
 läkningsprocess
	Lättapplicerad mousse 

BAMSE SOL  
SPF 50 Solkräm, 100 ml  
SPF 30 Sollotion, 250 ml  
SPF 30 Solspray, 100 ml  
Aloe Vera Gel, 100 ml

Bamse SOL är speciellt framtag-
na solskydds produkter för 
barns känsliga hud. 

Bamse Aloe Vera Gel svalkar vid 
solsveda och lugnar och kyler 
även vid bett från insekter. 

	Skyddar mot UVA- och  
 UVB-strålar

	Extra vattenresistent

	Lätt och smidig att smörja in

	Produkterna är tillverkade  
 i Sverige

BAMSE HUD- OCH 
HÅRVÅRD 
Schampo, Balsam, Schampo & 
Dusch, Badskum, Balsamspray, 
Hudlotion, Våtservetter och 
Lip Balm

Bamse hud- och hårvårdspro-
dukter är speciellt anpassade 
för barns känsliga hud. 

	Milda och snälla produkter

	Rekommenderade av Astma-  
 och Allergiförbundet och är  
 Svanenmärkta

	Oparfymerade produkter
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KIDSCLIN  
LOLLIPOPS  
6st klubbor

Sugtabletter i form av klubbor 
för lindring av halsont och 
hosta som ger direkt lindring 
av halsont och irritation. KidsC-
lin-Klubbor är en medicin-tekn-
isk produkt som extrakt från 
islandslav och mentol som ak-
tiva ämnen i en sorbitolbas. De 
aktiva innehållsämnena frisätts 
långsamt i munnen och halsen. 

	Effektiv och rolig  
produktform

	God hallonsmak 
	Inget tillsatt socker 

REKOMMENDERAS TILL: Barn för att 
avlägsning av öronvax, förbättring av 
hörseln och lindring av öronvärk.

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
skorv.

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
blöjeksem.

REKOMMENDERAS TILL: barn med 
hudutslag, molllusker eller nässel-
utslag.

ANVÄNDNING: 1-2 snabba sprejningar 
i vardera öra. Vänta 30 sekunder och 
placera sendan en liten bomullstuss i 
örat. Upprepa vid behov, max 3 gång-
er om dagen i 5-7 dagar eller till dess 
av symtomen avtar.

ANVÄNDNING: Spreja 2 gånger i 
handflatan och applicera/massera in 
serumet på området med skorv. Be-
handla morgon och kväll tills skorven 
är borta.

ANVÄNDNING: Håll flaskan 15-20 cm 
från hud-området och spreja så att 
serumet fördelas över det berörda 
hudområdet. Upprepa vid blöjbyte 
tills tillståndet har normaliserats.

ANVÄNDNING: Applicera på utsatt 
område, 2-3 gånger dagligen eller 
efter behov.

ÖVRIGT: 
 Æ Kan även användas av vuxna
 Æ Sprayfunktionen gör att man kan 

göra behandlingen ståendes

ÖVRIGT: 
 Æ En flaska räcker till behandling och 

för att förebygga återkommande 
problem genom att bygga upp 
hudbarriären

ÖVRIGT: 
 Æ En flaska räcker till över 200 

användningar
 Æ Sprayen underlättar applicering 

i och med att man inte behöver 
röra det känsliga området  
med händerna

ÖVRIGT: 
 Æ Anpassad för känslig barnhud 

NYHET!
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karbamid/natriumklorid

REKOMMENDERAS TILL: Lindriga eksem förorsakat av 
tex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt 
vid solsveda.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med torr hud av olika 
slag. Godkänd från 0 år. Kompletterande hudvård vid 
medi cinsk aknebehandling. Efter rakning för både 
män och kvinnor.

REKOMMENDERAS TILL: Personer med torr hud. 

ANVÄNDNING: Ett tunt lager Mildison Lipid påstrykes 
de angripna hudområdena 2 gånger dagligen.
Efter den första förbättringen kan dosen minskas till 1 
gång dagligen eller 2-3 gånger i veckan och alterneras 
med en mjukgörande kräm utan hydrokortison.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras 
eller inte förbättrats efter en vecka.

ANVÄNDNING: Lotionen stryks på vid behov eller två 
till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. 
Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns 
fuktig och mjuk men ej kladdig.

ANVÄNDNING: Karbasal kräm stryks på minst 
två gånger per dag samt efter kontakt med 
vatten.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel (ingår även i förmånen)
 Æ Restriktioner: Propyless ska inte användas på 

brännskadad hud. Undvik applikation i hörsel-
gångarna.

 Æ ATC-kod: D02AX
 Æ Datum för senast översyn av produkt resumé  

2017-03-09. Se www.fass.se för mer information.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel
 Æ Restriktioner: Karbasal skall ej användas 

vid överkänslighet mot någon av de ingå-
ende substanserna. 
Kan användas under graviditet och 
amning.

 Æ ATC-kod: D02AE01
 Æ Datum för senaste översyn av produktre-

sumé 2017-03-09. Se www.fass.se för mer 
information.

PROPYLESS 
Hudlotion för behandling av torr hud. Det verk-
samma ämnet propylenglykol binder vatten 
och hjälper huden att behålla fukt. Innehåller 
9% fett som gör huden mjuk och smidig. En 
lotion för kropp, händer och ansikte.

	Lättabsorberad, återfuktande och fukt-
bindande 

	Kladdar- och svider inte
	Viss antimikrobiell effekt (mot bakterier 

och svampar)

KARBASAL
400g

Kräm för behandling av torr hud. Karbasal 
innehåller karbamid och natriumklorid som 
är fuktbindande ämnena som verkar mjuk
görande på torr hud.

	Mjukgörande kräm med dokumenterad 
effekt 

	Karbasals vattenbindande och barriär
stärkande egenskaper bidrar till normal
isering av torr hud

	Karbamid (urea) finns naturligt i huden  
hjälper huden på hudens vis

MILDISON LIPID 
30 g (OTC), 100 g (Rx)

En mild kortisonkräm som används vid lindriga 
eksem förorsakat av tex tvål, rengöringsmedel, 
kosmetika, insektsbett samt vid solsveda.

	Klådstillande 
	Antiinflammatorisk
	En självklar produkt i husapoteket

Karbasal är läkemedel. Se förkortad produktinformation på s. 39 eller på www.fass.se Mildison Lipid är läkemedel. Se förkortad produktin formation på s. 39 eller på www.fass.se 
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REKOMMENDERAS TILL: Lindriga eksem förorsakat av 
tex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett samt 
vid solsveda.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med torr hud av olika 
slag. Godkänd från 0 år. Kompletterande hudvård vid 
medi cinsk aknebehandling. Efter rakning för både 
män och kvinnor.

REKOMMENDERAS TILL: Personer med torr hud. 

ANVÄNDNING: Ett tunt lager Mildison Lipid påstrykes 
de angripna hudområdena 2 gånger dagligen.
Efter den första förbättringen kan dosen minskas till 1 
gång dagligen eller 2-3 gånger i veckan och alterneras 
med en mjukgörande kräm utan hydrokortison.
Du måste kontakta läkare om symtomen försämras 
eller inte förbättrats efter en vecka.

ANVÄNDNING: Lotionen stryks på vid behov eller två 
till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. 
Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns 
fuktig och mjuk men ej kladdig.

ANVÄNDNING: Karbasal kräm stryks på minst 
två gånger per dag samt efter kontakt med 
vatten.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel (ingår även i förmånen)
 Æ Restriktioner: Propyless ska inte användas på 

brännskadad hud. Undvik applikation i hörsel-
gångarna.

 Æ ATC-kod: D02AX
 Æ Datum för senast översyn av produkt resumé  

2017-03-09. Se www.fass.se för mer information.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel
 Æ Restriktioner: Karbasal skall ej användas 

vid överkänslighet mot någon av de ingå-
ende substanserna. 
Kan användas under graviditet och 
amning.

 Æ ATC-kod: D02AE01
 Æ Datum för senaste översyn av produktre-

sumé 2017-03-09. Se www.fass.se för mer 
information.

REKOMMENDERAS TILL: Locobase Repair kan använ-
das av barn och vuxna och är i första hand avsedd för:

 Æ Torr, fnasig eller sprucken hud på händer, fötter, 
ben, armar och övriga kroppen, även ansikte

 Æ Hud som utsätts för stora påfrestningar, har en 
medfödd svag hudbarriär, eller allmän känslighet

 Æ Kompletterande och uppföljande hudvård vid 
atopiskt eksem

 Æ Uppföljande hudvård efter laserbehandling

REKOMMENDERAS TILL: Locobase Fet kräm är 
speciellt framtagen för torr och känslig hud och kan 
användas av barn och vuxna. Användningsområdena 
är många:

 Æ Torr och mycket torr hud (även på stora hudom-
råden)

 Æ Känslig och/eller irriterad hud
 Æ Som skyddande specialkräm när huden utsätts 

för extra slitage och uttorkning. Till exempel om 
du tvättar händerna ofta, eller jobbar med kalla, 
våta eller mycket torra material

REKOMMENDERAS TILL: 
 Æ Används som avfjällande och mjukgörande  

behandling vid förtjockad, torr och hård hud
 Æ Används som avfjällande och mjukgörande 

behandling vid iktyos 

ANVÄNDNING: Locobase Repair är mycket dryg, så 
oftast räcker det att stryka på ett tunt lager kräm på 
torra hudområden. Använd en mängd som motsvarar 
din lillfingernagel. Smörj in utsatta hudområden minst 
en gång om dagen eller oftare vid behov – krämen 
verkar i upp till 24 timmar efter applicering. Smörj gärna 
in på kvällen eftersom det ger krämen god tid att verka.

ANVÄNDNING: Locobase Fet kräm kan användas efter 
behov och appliceras flera gånger dagligen på hela 
kroppen – även i ansiktet. Smörj in den torra huden 3–4 
gånger dagligen. Det brukar räcka för att hudbarriären 
ska vara intakt i 24 timmar. Det går bra att smörja oftare 
om det behövs.

ANVÄNDNING: Om läkare inte har förskrivit annan 
dosering: Vuxna och barn: Krämen appliceras 1–2 gånger 
dagligen på den förtjockade, torra och/eller hårda huden, 
helst omedelbart efter bad eller dusch. Om symptom 
inte förbättras eller förvärras inom tre veckor bör läkare 
kontaktas.

ÖVRIGT: 
 Æ Hög fetthalt: 63 %. pH:4
 Æ Tillför en optimal kombination av hudidentiska 

fettämnen (ceramider, kolesterol och fria fettsy-
ror) som ingår naturligt i hudbarriären.

 Æ Oparfymerad
 Æ Locobase Repair fungerar även mycket bra som 

läppbalsam.

ÖVRIGT: 
 Æ Hög fetthalt: 70 %. pH: 4
 Æ Oparfymerad

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel (490 gram ingår i förmånen.)
 Æ Fetthalt: 49 %
 Æ Kan användas under graviditet.
 Æ Restriktioner: Använd inte Locobase LPL i hörsel-

gångarna, i ögonen, i öppna sår eller på svårt 
skadad hud exempelvis brännskadad hud.

 Æ ATC-kod: D02AX 
 Æ Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-01. 

Se www.fass.se för mer information.

LOCOBASE® FET KRÄM  
Skyddande hudvård  
(100 g och 350 g)

Specialkräm för torr och känslig hud.

	Omedelbar återfuktning - ökar hudens 
elasticitet och fuktinnehåll

	Skapar en skyddande fettbarriär och 
förhindrar att den naturliga fuktigheten  
i huden avdunstar

	Få och speciellt utvalda ingredienser
	Skonsam och effektiv utan sveda
	Rekommenderas av det nordiska  

Astma-och Allergiförbundet

LOCOBASE® LPL  
Vit kräm som finns som 100 g tub och  
490 g plastburk med doseringspump

Kräm som innehåller de verksamma ämnena 
propylenglykol (200 mg/g) och mjölksyra 
(45 mg/g). Propylen glykol binder vatten och 
hjälper huden att behålla fukt. Mjölksyra är 
en AHA-syra, som i hög koncentration verkar 
avfjällande – det yttre hudlagret skalas av. Lo-
cobase LPL hjälper till att avlägsna torr, hård, 
förtjockad och skalig hud och är speciellt 
avsedd för utsatta hudområden som bröst, 
rygg, armar, armbågar, ben, hälar, fotsulor, 
handflator och/eller hårbotten.

	Avfjällande och mjukgörande behandling 
vid iktyos och vid lokaliserad hyperkera-
totisk hud.

LOCOBASE® REPAIR  
Återuppbyggande och skyddande hudvård 
(5 g, 30 g och 100 g)

Reparationskräm för mycket torr  
och sprucken hud.

	Ger huden ett långvarigt skydd – verkar i 
upp till 24 timmar 

	Innehåller hudidentiska fettämnen som 
tränger djupt ner i huden och påskyndar 
hudens egen reparation

	Kliniskt dokumenterad
	Enkel och effektiv utan sveda
	Rekommenderas av det nordiska  

Astma-och Allergiförbundet

2 Nielsen ScanTrack hudvårdskräm apotek totalt (inkluderar 
inte läkemedelskrämer), värde rullande helår t.o.m. v 17 2019.

Locobase LPL är läkemedel. Se förkortad produktinformation på  
s. 39 eller på www.fass.se 

Locobase® Repair 100g  
är Sveriges mest  
köpta hudvårdskräm1#1
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REKOMMENDERAS TILL: Passar till den 
mycket torra och känsligaste huden. 
Passar även barnens hud, samt läppar.

REKOMMENDERAS TILL: Passar bäst 
till torr och känslig hud. Passar även 
barnens hud.

REKOMMENDERAS TILL: Passar till den 
mycket torra och känsligaste hud en. 
Passar även barnens hud.

REKOMMENDERAS TILL: Barn i alla åld-
rar – från 0 år och uppåt. Kan användas 
överallt på kroppen, även i ansiktet.

REKOMMENDERAS TILL: Passar till den torra och 
spruckna huden.

REKOMMENDERAS TILL: Passar till mycket torr hud. REKOMMENDERAS TILL: Mycket torr, kliande och irrite-
rad hud i hårbotten

ANVÄNDNING: Daglig vård av mycket 
torr hud och problemhud. 

ANVÄNDNING: Daglig och före-
byggande vård av torr hud på hela 
kroppen.

ANVÄNDNING: Daglig vård av mycket 
torr hud och problemhud. 

ANVÄNDNING: Förebyggande vård 
av torr hud. Kan användas på utsatta 
områden som t.ex. blöjområdet och 
händer/fötter.

ANVÄNDNING: Kan användas varje dag eller när du 
behöver, för att mjukgöra och hjälpa till att återupp-
bygga spruckna och torra områden, till exempel torra 
armbågar och hälar. 
Kan användas över hela kroppen

ANVÄNDNING: För daglig vård av torr hud i ansiktet. 
Lämplig som både dag- och nattkräm.

ANVÄNDNING: Tvätta håret, massera in kuren i hårbot-
ten och låt verka 1-2 min. Skölj därefter ur kuren

Använd kuren 1-2 gånger i veckan eller efter behov

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 99%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70 %

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 18 %

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 9%

DECUBAL LIPS & DRY 
SPOTS BALM 30 ml

Fet, närande och mjukgörande 
salva som innehåller högrenat 
lanolin, ett naturligt fettämne 
som snabbt tränger in i huden 
och gör den mjuk. Innehåller 
även bivax som bidrar till att 
huden återhämtar sig snabbare.

	Fri från vatten 
	Högt fettinnehåll
	Svider inte
	Innehåller inte parfym

DECUBAL LIPID 
CREAM 100 g, 200 g och 

500 g pump 

En skyddande kräm utvecklad 
speciellt för den mycket torra 
huden. Innehåller Vaselin och 
paraffin som skapar ett skydd
ande skikt på huden. Återupp
bygger hudbarriären och skydd ar 
huden mot uttorkning samt 
förbättrar hudens elasticitet.

	Allergy Certified 
	Högt fettinnehåll
	Svider inte
	Innehåller inte parfym

DECUBAL JUNIOR  
200 g

En kräm speciellt utvecklad för 
barn som innehåller glycerin 
som återfuktar och hjälper till 
att binda fukten i huden samt 
vaselin som har en skyddande 
och fuktbevarande effekt.

	Allergy Certified 
	Mjukgör huden utan att kän-

nas fet
	Svider inte
	Innehåller inte parfym

DECUBAL CLINIC  
100 g, 250 g och 475 g

Mjukgörande och skyddande 
kräm som innehåller glycerin 
som mjukgör och återfuktar 
samt högrenat lanolin som 
snabbt tränger in i huden och gör 
den mjuk.

	Allergy Certified
	Håller huden mjuk och smidig 
	Svider inte
	Innehåller inte parfym
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REKOMMENDERAS TILL: Passar till den 
mycket torra och känsligaste huden. 
Passar även barnens hud, samt läppar.

REKOMMENDERAS TILL: Passar bäst 
till torr och känslig hud. Passar även 
barnens hud.

REKOMMENDERAS TILL: Passar till den 
mycket torra och känsligaste hud en. 
Passar även barnens hud.

REKOMMENDERAS TILL: Barn i alla åld-
rar – från 0 år och uppåt. Kan användas 
överallt på kroppen, även i ansiktet.

REKOMMENDERAS TILL: Passar till den torra och 
spruckna huden.

REKOMMENDERAS TILL: Passar till mycket torr hud. REKOMMENDERAS TILL: Mycket torr, kliande och irrite-
rad hud i hårbotten

ANVÄNDNING: Daglig vård av mycket 
torr hud och problemhud. 

ANVÄNDNING: Daglig och före-
byggande vård av torr hud på hela 
kroppen.

ANVÄNDNING: Daglig vård av mycket 
torr hud och problemhud. 

ANVÄNDNING: Förebyggande vård 
av torr hud. Kan användas på utsatta 
områden som t.ex. blöjområdet och 
händer/fötter.

ANVÄNDNING: Kan användas varje dag eller när du 
behöver, för att mjukgöra och hjälpa till att återupp-
bygga spruckna och torra områden, till exempel torra 
armbågar och hälar. 
Kan användas över hela kroppen

ANVÄNDNING: För daglig vård av torr hud i ansiktet. 
Lämplig som både dag- och nattkräm.

ANVÄNDNING: Tvätta håret, massera in kuren i hårbot-
ten och låt verka 1-2 min. Skölj därefter ur kuren

Använd kuren 1-2 gånger i veckan eller efter behov

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 99%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70 %

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 18 %

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 9%

DECUBAL  
REPAIR CREAM  
100 ml

En extra närande kräm för mycket torr och 
skadad hud. Innehåller ceramider som är 
identiska med hudens fetter och vitamin 
B3 som hjälper huden att ta upp näring och 
återhämta sig.

	Allergy Certified 
	Högt fettinnehåll
	Lätt i konsistensen vilket gör den behaglig 

att använda även på ömmande hud
	Innehåller inte parfym

DECUBAL  
FACE VITAL CREAM  
50 ml 

En ansiktskräm för torr hud med särskilt be-
hov av näring och återuppbyggnad. Krämen är 
intensivt vårdande och fuktgivande. Innehåller 
hudidentisk ceramidblandning, E-vitamin, 
sheasmör och niacinamide (vitamin B3). 

	Allergy Certified 
	Intensivt vårdande och fuktgivande
	Med ett flertal aktiva ingredienser som 

hjälper huden att återuppbyggas inifrån
	Innehåller inte parfym

DECUBAL DRY SCALP TREAT-
MENT 150 ml

Vårdande och lugnande hårbottenkur spe-
ciellt utvecklad för torr och irriterad hårbotten. 
Innehåller vitamin B3, veteextrakt och pan-
tenol som berikar och ger näring. lnnehåller 
mentol som ger en fräsch känsla och stimuler-
ar blodcirkulationen.

	Trippelverkande effekt på hårbotten: 
Menthol ger en frisk känsla och vitaliserar 
hårbotten. Panthenol och veteextrakt 
vårdar torr hud och lindrar klåda. Vitamin 
B3 vårdar och hjälper till att återuppbygga 
torr hårbotten 

	Innehåller inte parfym
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CCS LÖSNING FÖR  
HUDSPRICKOR 
7 ml

	För behandling av små 
hudsprickor och skärsår på 
händer och fötter

	Bildar en transparent, skydd-
ande elastisk film som;  
1. Stärker hudbarriären 
2. Minskar smärta  
3. Underlättar sårläkningen

	Torkar omedelbart  
efter applicering

	Till skillnad från att 
använda plåster förblir 
hud sprickan synlig vilket 
påskyndar läkningen

	Vattenresistent

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
hudsprickor på händer och fötter. 
Kan användas på fötter av personer 
med diabetes om hudsprickan inte 
är infekterad.

ÖVRIGT: 
 Æ Medicinteknisk produkt
 Æ Innehåller Vitamin E och Ricinolja
 Æ Filmen kan tas bort genom att en 

extra droppe av produkten appli-
ceras på den befintliga filmen.

 Æ 80 applikationer
 Æ Försiktighet: Använd inte till barn 

under 6 år. Vid applicering av 
produkten kan en kortvarig, lindrig 
sveda uppstå.

ANVÄNDNING: Applicera med den 
tillhörande spateln tills såret/sprick-
an är täckt och skyddad. Upprepa 
appliceringen 2-3 gånger dagligen tills 
såret är helt läkt.

CCS HAND PRO 
75 ml

	Multifunktionell handkräm 
för torr, irriterad och/eller 
solexponerad hud

	Innehåller en unik kombi-
nation av hudvårdande 
ingredi enser som har 
multieffekt på huden; 
stärker hudens naturliga 
skyddsbarriär, reparerar, 
återfuktar och förebygger 
pigmentering

	Med SPF 15 som skyddar 
mot UVA- och UVB-strålar

	Går snabbt in i huden utan 
att kännas kladdig

	Bildar en skyddande och 
vattenavvisande hinna som 
bibehåller fukten i huden

REKOMMENDERAS TILL: Aktiva hän-
der som är exponerade för kyla, vind, 
torr luft, uttorkande tvål, kemikalier 
och/eller solens strålar. 

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad
 Æ Innehåller Niacinamid och  

Fosfolipider
 Æ Fetthalt: 30%
 Æ Oparfymerad

ANVÄNDNING: Använd dagligen och 
applicera så ofta som behövs för att 
skydda dina händer.

CCS KROPPSVÅRD
	Funktionell hudvård i  

varje-dag segmentet
	Ny fräsch doft2 som  

tilltalar en bred målgrupp
	Dermatologiskt testad

CCS VÅRDANDE  
HANDKRÄM 
200 ml

	Innehåller 10% fuktbind-
ande karbamid - mjukgör, 
återfuktar och förbättrar 
hudens skyddsbarriär

	Oparfymerad 
	Rekommenderas av Astma 

och Allergi Förbundet

CCS FAST  
ABSORBING  
HAND CREAM 
75 ml

	Återfuktar direkt utan att 
kännas kladdig - 0% kladd

	Mjukgör och skyddar
	Oparfymerad

REKOMMENDERAS TILL: Alla som 
vill ha en lättapplicerad handkräm 
som absorberas extra snabbt.

ANVÄNDNING: Använd så ofta som 
behövs under hela dagen.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad
 Æ Innehåller solrosolja
 Æ Fetthalt: 18%

REKOMMENDERAS TILL: Speciellt 
framtagen till mycket torra och käns-
liga händer.

ANVÄNDNING: Smörj in händerna vid 
behov. Använd med fördel på kvällen 
och låt krämen verka under natten.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad
 Æ Fetthalt: 22%
 Æ Kan även användas till torra 

nagelband.

CCS FUKTGIVANDE  
HUDLOTION  
350 ml

Återfuktande och skyddande 
lotion. Håller huden återfuktad 
i 24 timmar. Innehåller karb-
amid och mjölksyra, hudens 
egna fuktgivare. Finns som 
parfymerad och oparfymerad.

CCS FUKTGIVANDE  
DUSCHGEL 
350 ml

Återfuktande duschgel med 
hudnära pH-värde.  
Innehåller milda och lättned-
brytbara tensider.

CCS FUKTGIVANDE  
DUSCHOLJA 
350 ml

Återfuktande och skyddande 
duscholja. Speciellt framtagen 
till personer som duschar 
ofta och som behöver extra 
återfuktning. Håller huden 
fuktbevarad i 8 timmar.

#1 
Sveriges  

mest köpta  
handkräm1

CCS Lösning för Hudsprickor är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning. 
1 Nielsen försäljningsdata handkräm apotek totalt, i volym liter rullande helår t.o.m. v 52 2018. 
2 Topnoter från apelsin, mandarin och grapefrukt. 28    MAGAZINE



För mer information om varumärket och produkterna gå in på www.indybeauty.se 

INDY BEAUTY ANSIKTSVÅRD
 Clear moisturising day cream,  

milt parfymerad, 50 ml
 Intense moisturising night cream,  

milt parfymerad, 50 ml
 Firming eye cream,  

oparfymerad, 15 ml
 Moisturising elixir serum,  

milt parfymerad, 30 ml 
 Moisturising facial oil,  

oparfymerad, 30 ml
 Rich cleansing mousse,  

milt parfymerad, 150 ml
 Refreshing water lily facial toner,  

milt parfymerad, 200 ml
 The moisturising bomb facial mask,  

milt parfymerad, 100 ml
 Clear skin mud boosting facial mask,  

milt parfymerad, 100 ml
 Antioxidant hydrating facial mist,  

milt parfymerad, 100 ml
 Oil-free gentle make-up remover,  

oparfymerad, 100 ml
 3 in 1 exfoliating facial mask 

oparfymerad, 75 ml
 SOS spot treatment 

oparfymerad, 15 ml

INDY BEAUTY KROPPSVÅRD
 Caring and cleaning shower gel,  

parfymerad, 400 ml

 Smooth body lotion,  
parfymerad, 400 ml

 Intensive 48 h protection deodorant,  
milt parfymerad, 50 ml

 Aluminum-free 24 h fresh deodorant,  
milt parfymerad, 50 ml

 The velvety hand cream apricot/vanilla,  
parfymerad, 40 ml

 The intense hand cream coconut,  
oparfymerad, 40 ml

INDY BEAUTY SMINK
 Ready, set, go! setting powder,  

3 g
 Ready, set, glow! highlighter  

celina/maxinne, 5,3 g
 Bring on the sun! bronzing sculpting pow-

der danisa/milou, 9,5 g
 Make me blush! rouge  

jasmine/inez, 9,5 g
 Eyes eyes baby! eyeshadow palette 

chloe/leah, 5 g 
 Pore me away! pore-minimising primer,  

30 ml
 It’s prime time! moisturising primer 

SPF30, 30 ml
 Kiss & make up! satin lipstick  

natasha/emilina/jacquline/adrianna, 4 ml
 Kiss & tell! matte liquid lipstick  

amina/zoe/edlira/ceren, 3 ml
 Time to shine! lipgloss  

agnes/elvira/nikoline, 3 ml
 Raise the volume! volumising mascara,  

black 12,5 ml
 Curl it up! defining mascara,  

black 8,5 ml
 Up your brow game! brow fix 

oparfymerad, 4 ml

CCS Lösning för Hudsprickor är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning. 
1 Nielsen försäljningsdata handkräm apotek totalt, i volym liter rullande helår t.o.m. v 52 2018. 
2 Topnoter från apelsin, mandarin och grapefrukt. 

	100% veganskt
	Certifierat av Djurens Rätt
	Extrakt från näckros och vit pion,  
 som ger huden fukt och glow

  MAGAZINE  29



REKOMMENDERAS TILL: Personer 
med mjäll. Fungobase kan med fördel 
användas tillsammans med Fungoral 
schampo som är ett läkemedel för 
behandling av besvärande mjäll i 
hårbotten.

REKOMMENDERAS TILL: Personer 
med torr och känslig hårbotten.

REKOMMENDERAS TILL: Alla hårtyper. 
Vid mjäll eller känslig hårbotten, 
använd Fungoral eller Fungobase 
schampo i kombination med Fungo-
base Conditioner..

REKOMMENDERAS TILL: Personer med 
besvärande mjäll i hårbotten. Fungoral 
kan även ordineras av läkare mot 
mjälleksem.

ANVÄNDNING: Massera in i blött hår 
och hårbotten, låt verka någon minut 
och skölj sedan ur.

ANVÄNDNING: Massera in i blött hår 
och hårbotten och skölj ur noggrant.

ANVÄNDNING: Massera in i blött 
hår, låt verka någon minut och skölj 
sedan ur.

ANVÄNDNING: Schamponera håret som 
vanligt och vänta sedan i 3-5 minuter, så 
läkemedlet hinner verka. Skölj ur håret. 
Under de första fyra veckorna används 
Fungoral schampo två gånger i veckan. 
Då minskas antalet mjällframkallande 
svampar och man blir symptomfri. Efter 
fyra veckor använder man Fungoral 
schampo en gång i veckan eller vid 
behov. Detta för att svampen inte ska 
kunna växa till sig igen, så man får till-
baka sitt besvär med mjäll.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel
 Æ Restriktioner: Fungoral ska inte 

användas av barn under 12 år men 
oftast är det först i puberteten 
som mjäll uppträder. Undvik kon-
takt med ögonen. 

 Æ ATC kod: D01AC08 
 Æ Datum för senaste översyn av 

produktresumé 2009-10-13. För 
mer information se www.fass.se.

FUNGORAL  
SCHAMPO 
120ml

Behandlar mjällbildning i hår-
botten. Den aktiva substansen 
är ketoconazol, som angriper 
svampen Malassezia som 
orsakar mjäll.

	Marknadsledare inom mjäll-
behandling* 

	Lindrar klåda och fjällning 
	De flesta befrias från mjäll 

redan efter 2-4 veckor
	Utmärkt hårschampo med 

god löddringseffekt

FUNGOBASE 
ANTI-DANDRUFF 
200 ml

Schampo mot mjäll

	Förhindrar torrhet, flagor och 
klåda i hårbotten

	Innehåller Piroctone Olamine 
och salicylsyra som mot
verkar och avlägsnar mjäll

	Skapar en naturlig balans i 
hårbotten och stärker hår 
och hårbotten

	Milt parfymerad

FUNGOBASE 
DRY & SENSITIVE 
200 ml

Milt schampo för torr och 
känslig hårbotten

	Förebygger torrhet och klåda 
i hårbotten

	Motverkar irritation och 
verkar lugnande

	Återfuktar och stärker 
hår och hårbotten

	Parfymfri

FUNGOBASE 
CONDITIONER 
200 ml

Milt balsam som återfuktar 
håret och återställer balansen  
i hårbotten

	Håret blir mjukt och glansigt
	Återfuktar, stärker och vårdar
	Berikad med Arganolja
	Milt parfymerad

NYHET! NYHET! NYHET!

*IMS jan 2020
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För mer information besök vår hemsida 
www.dolerin.se

Det första godkända kombinationsläkemedlet 
med paracetamol och ibuprofen i Norden

Dolerin® 500 mg/150 mg 
för akut smärtlindring

NYHET!

Dolerin® filmdragerad tablett innehåller 500 mg paracetamol och 150 mg ibuprofen. Rx, 30 fp, EF, 50 fp, F, ATC-kod N02BE51. Vanlig dos av Dolerin är 1–2 tabletter var 
6:e timme vid behov, vilket ger en maximal dygnsdos av paracetamol och ibuprofen på 4000 mg respektive 1200 mg. Indikation: Dolerin är indicerat för tillfällig lindring 
av akut smärta förknippad med: huvudvärk (ej migrän), ryggvärk, tandvärk, muskelvärk och halsont. Dolerin är indicerat för feber. Rekommenderas inte till barn under 
18 år. Patienten bör kontakta läkare om symptomen kvarstår i mer än 3 dagar eller förvärras, eller om produkten krävs i mer än 3 dagar. Varningar och försiktighet: 
Biverkningar kan eventuellt minimeras genom att använda den lägsta effektiva dosen under kortast möjliga tid, som krävs för att kontrollera symtomen. Dolerin ska inte 
användas tillsammans med andra NSAID preparat pga. ökad risk för allvarliga gastrointestinala blödningar. Dolerin ska inte användas tillsammans med andra läkemedel 
som innehåller paracetamol pga. ökad risk för allvarlig leverskada. Dolerin ska ej ges under de tre sista månaderna av graviditeten, till patienter med aktiv alkoholism, 
patienter med svår leversvikt eller svår njursvikt, patienter med hjärnblödning, annan aktiv blödning, ökad blödningsbenägenhet eller blodkoagulationsstörningar, patienter 
med svår hjärtsvikt, eller till patienter med överkänslighet mot ingående substanser eller andra NSAID-preparat. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. 
Produktresumé uppdaterad 2019-02-11. Karo Pharma AB, Box 16184, 103 24 Stockholm.

1. Dolerin® Produktresumé. 2. Merry et al British Journal of Anaesthesia 104 (1): 80–8 (2010). 3. Läkemedelsboken, Smärta och smärtbehandling, augusti 2015

SE-DOL-2019-08-6

Förenklat doseringsschema som medger maximal dygnsdos 
4000 mg/1200 mg*
Vanlig dos av Dolerin® är 1–2 tabletter var 6:e timme vid behov, vilket ger en maximal 
dygnsdos av paracetamol och ibuprofen på 4000 mg respektive 1200 mg.

Ett icke opioidbaserat alternativ
När inte tillräcklig smärtlindring av paracetamol eller ett NSAID har uppnåtts är vanligtvis nästa steg 
i behandlingstrappan svaga opioider.3 Med Dolerin® kan patienter i lämpliga fall, före insättande av 
opioidbaserade läkemedel, erbjudas ett receptbelagt och icke opioidbaserat alternativ.

Recept- 
belagt

*Vs. om patienten kombinerar de ingående aktiva substanserna var för sig.

Snabbare och överlägsen smärtlindring1,2

En kontrollerad studie visar att Dolerin® ger en snabbare och 
överlägsen smärtlindring jämfört med motsvarande dagliga dos 
av paracetamol eller ibuprofen*.
*Vs. paracetamol: i viloläge, p<0,007, vid aktivitet, p<0,006. Vs. ibuprofen: i viloläge, 
p<0,003, vid aktivitet, p<0,007.



REKOMMENDERAS TILL:
 Æ Hela familjen, redan från 1 års ålder
 Æ Extra viktigt för riskgrupper som äldre
 Æ Kan även användas av gravida och 

ammande

REKOMMENDERAS TILL: Vid torr 
eller irriterad näsa, till följd av bland 
annat torra slemhinnor, förkylning, 
allergi, torr luft eller biverkningar av 
mediciner.

REKOMMENDERAS TILL: 
Alcogel: För alla som vill hålla sig friska.
Sårskölj: För alla. Perfekt att ha i sitt 
husapotek och att ha med på resan.

REKOMMENDERAS TILL: Alla som 
strävar efter att ha ett friskare liv 
genom att hålla borta bakterier och 
många olika virus. Förvaras oåterkom-
ligt för barn.

ANVÄNDNING: Viruseptin Munspray:
Spraya mot svalget med en eller flera 
spraydoser dagligen efter behov.
Viruseptin Nässpray: En spraydos 
ges minst 3 gånger dagligen i varje 
näsborre. Fortsätt tills symptomen har 
avtagit. För återfuktning av torr slem-
hinna ska några spraydoser ges i näsan 
flera gånger om dagen efter behov. 

ANVÄNDNING: 1-3 sprayningar i 
vardera näsborre 3 gånger dagligen. 
Optimal effekt efter 10 dagars konti-
nuerlig användning. 

ANVÄNDNING: Alcogel: Tag rikligt 
med DAX Alcogel på torr och ren hud. 
Vid användning av pumpen tag minst 
två pumptryck. Gnid in händerna 
noggrant. Låt lufttorka. 
Sårskölj: Skölj såret ordentligt med 
ampullen innan omläggning.

ANVÄNDNING: Använd våtservetten 
för att torka av respektive område 
enligt förpackningen: a) händerna b) 
touchscreen c) tangentbord, mus eller 
liknande.

ÖVRIGT: 
 Æ Medicintekniska produkter (klass IIa)
 Æ Innehåller det patenterade Iotakarra - 

genan extraktet (Carragelose®), ett 
ämne som ut vinns från röda havsalger

 Æ Kan användas under en längre  
period, ingen risk för överdosering

 Æ Innehåller inga konserveringsmedel
 Æ Innehåller få och veganska  

ingredienser

ÖVRIGT: 
 Æ Inga konserveringsämnen
 Æ Innehåller inga proteiner som  

kan orsaka allergier 
 Æ Rekommenderas ej till barn  

under 12 år

ÖVRIGT: 
 Æ DAX ALCOGEL finns även med en 

härlig doft av hallon samt päron/
vita liljor

 Æ DAX Sårskölj kan även användas 
till kompresser och sköjning av ut-
rustning som pincetter och saxar.

ÖVRIGT: 
 Æ Lättillgängliga och praktiska hygie-

nartiklar att ha i vardagen.

NOZOIL  
Original, Mentol och Eukaly ptus 
10 ml 

	Mjukgör torr och  
irriterad näsa 

	Håller näsan ren genom att 
hålla förkyl ningsvirus och 
bakterier borta

	Nozoil Mentol: Ger en 
svalkande känsla när luft 
strömmar genom näsan 
och har dessutom anti
bakteriell effekt 

	Nozoil Eukalyptus: Lindrar 
inflammationer, minskar irri
tation, fuktar näsgångarna 
så att besvären vid allergi 
minskar. Hjälper även till att 
skydda mot biverkningar av 
kortisonsprayer

VIRUSEPTIN  
Mun- och nässpray 20 ml

Viruseptin är en förkylningsspray 
som kan användas både som 
skydd mot och som behandling 
av virusinfektioner i näsa och 
svalg. Faktum är att Viruseptin 
är den första förkylningssprayen 
som i flera välkontrollerade stu-
dier har bevisad effekt på barn 
och vuxna med förkylning. *

Kliniska studier* visar  
att Viruseptin® kan:

	Förhindra förkylningsvirus 
att föröka sig och spridas

	Minska virusmängden med 
>90 %*

	Lindra förkylning/influensa-
liknande symptom

	Förkorta sjukdomstiden med 
i genomsnitt två dagar *

DAX ALCOGEL  
600 ml, 75 ml, 50 ml (doft) m.fl.

Dax är en återfuktande hand-
desinfektion i gel-form. Etanol-
baserad (85% alkohol)

	Effektiv mot bakterier  
och många olika virus 

	Lätt att applicera
	Påvisad effekt mot  

vinterkräksjukan
	Välbeprövade produkter som 

har använts inom svensk 
sjukvård i mer än 30 år

ANTIBAC  
Antibac erbjuder desinfektions-
servetter som är effektiva mot 
bakterier och virus. Finns i olika 
förpackningsstorlekar och för 
olika ändamål.

 Antibac Desinfektions-
servetter passar bra att 
använda på händerna under 
resan, att använda efter 
toalettbesök eller före måltid. 

 Antibac Touchscreen är 
utmärkt att rengöra skärmen 
på mobil, läs- och surfplattor 
och andra hårda och blanka 
skärmar med touchfunktion. 

 Antibac Keyboard Wipes är 
singelpackade servetter som 
passar bra till att desinfektera 
tangentbord, datormus, fjärr-
kontroll etc. 

DAX SÅRSKÖLJ 8x30 ml

Steril koksaltlösning

	För rengöring av mindre, 
ej infekt erade sår som 
skrubbsår och skärsår

	Svider ej
	Praktiska engångsflaskor 

För vuxna  
och barn  
från 1 år

Viruseptin är medicintekniska produkter, läs bruksanvisningarna innan användning.
* Eccles et al. Respiratory Research 2015, 16:121 Koenighofer et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014, 9:57 Ludwig et al. Respiratory Research 2013, 14:124 Fazekas et al. BMC Complemen-
tary and Alternative Medicine 2012, 12:147 Eccles et al. Respiratory Research 2010, 11:108.

DAX och Antibac 
har effekt på 

Coronaviruset!
(2019-nCoV)
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REKOMMENDERAS TILL: Alla med högt 
kolesterol eller som har ett behov av att 
kontrollera blodsocker nivåer (exempel-
vis typ 2 diabetes). Perfekt även till alla 
som vill äta en hälsosam frukostflinga.

REKOMMENDERAS TILL: Röda och 
irriterade ögon, till exempel när de ut-
satts för yttre påverkan av vind, sol, torr 
luft, saltvatten, rök eller vid långvarig 
ansträngning till exempel vid bildskärm.

REKOMMENDERAS TILL: De som 
behöver hjälp att andas lättare.

REKOMMENDERAS TILL: Behandling 
av näsblod. Går att användas av både 
vuxna och barn. 

ANVÄNDNING: Ät en portion Betavivo 
(23 gram) havrehjärtan dagligen. En 
mätbar sänkning av kolesterolet bör 
ske efter 8-12 veckor. För att koleste-
rolhalten i blodet inte ska höjas igen så 
bör Betavivo havrehjärtan fortsättas 
ätas dagligen. 

ANVÄNDNING: 1 droppe, 2–3 gånger 
dagligen efter behov.

ANVÄNDNING: För in Nozovent i näs-
borrarna innan sänggång och låt den 
vara i under natten.

ANVÄNDNING: Kläm in gel tills blodet 
slutar rinna. Torka bort eventuellt 
överskott och låt gelen vara kvar i 
näsan under 30 minuter. När blöd-
ningen har upphört kan gelen lämnas 
i näsborren där den torkar ihop och 
försvinner av sig själv, eller också kan 
den försiktigt snytas ut i en näsduk.

ÖVRIGT: 
 Æ Inga dokumenterade biverkningar 
 Æ God och hälsosam frukost med 

25% fiber och 20% protein

ÖVRIGT: 
 Æ 0,2% hyaluronsyra
 Æ Inga konserveringsmedel
 Æ Framkallar inte irritation eller allergi

ÖVRIGT: 
 Æ Kliniskt testad
 Æ Innehåller 2 st näsvidgare
 Æ Finns i två storlekar, small  

och medium
 Æ Går att klippa till för bättre 

tillpassning
 Æ Plasten är inte allergiframkallande

NOZOVENT  
NÄSVIDGARE  
2 st

	Vidgar näsborrarna och 
underlättar andningen

	Minskar snarkningarna och 
höjer sömnkvaliteten 

	Klinisk testad

NOZOHAEM 
GEL MOT NÄSBLOD 
4 st

	Stoppar näsblod på direkten 
	Gel som skapar tryck mot 

det blödande kärlet och 
stoppar blödningen

	När blödningen har upphört 
kan gelen lämnas i näsborren 
där den torkar ihop och 
försvinner av sig själv

BETAVIVO  
28 portioner (644 g) och 
portions förpackning om 15 
påsar

Frukostflingan som sänker kole
sterolet och håller blodsockret 
under kontroll.

	Bevisad effekt att sänka 
kolesterol och jämna ut blod
sockerkurvan efter måltiden 

	För att uppnå samma mängd 
kolesterol sänkande beta
glukan måste man äta minst 
3 portioner havregrynsgröt 
varje dag 

	Kan även ses som en del av 
en hälsosam frukost, rik på 
fiber och protein som hela 
familjen kan avnjuta

RED-I  
ÖGONDROPPAR  
10 ml, ca 250 droppar

	Behandlar och förebygger 
röda och irriterade ögon

	Skonsam för ögonen, kan 
använ das dagligen efter 
behov

	Kan användas tillsammans 
med kontaktlinser

TIPS! Portionsförpackningen 
om 15 påsar är perfekt att ha 

med på resan eller att  
ha i väskan och äta  

”som snacks”
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ALLÉVO ONE MEAL 
READY TO DRINK  
330 ml

Måltidsersättning för dig som 
önskar att gå ner eller få kon-
troll över din vikt. Alla drycker 
innehåller alla de näringsämnen, 
vitaminer och mineraler som 
du behöver för att ersätta en 
måltid. Ett bra val för dig som 
vill gå ner i vikt och skapa en 
hälsosammare livsstil.

	Enkelt att ha med om du är 
på språng

	Innehåller alla de näringsäm-
nen, vitaminer och mineraler 
kroppen behöver för att 
ersätta en måltid

	Perfekt för dig som går på 
5:2-dieten och behöver hjälp 
under fastedagarna

REKOMMENDERAS TILL: Den som vill 
gå ner eller få kontroll över sin vikt 
men behöver en hjälpande hand.

ANVÄNDNING: Ersätt en eller två 
måltider om dagen för en kontrollerad 
och hållbar viktnedgång. 

ALLÉVO WEIGHT 
LOSS CAPSULES  
60 kapslar

Allévo Weight Loss är ett kost- 
fiber som fungerar som ett hjälp- 
medel när du vill minska din vikt. 
Kapslarna innehåller glukomannan 
som tillsammans med vätska 
sväller ca 80 gånger sin egen 
volym och bildar en gel.

	Utrymmet i magsäcken minskar 
vilket ger en mättnadskänsla

	Allevo Weight Loss är ett bra 
komplement till Allévo VLCD

	Bra för tarmverksamheten

REKOMMENDERAS TILL: Den som går på 
VLCD och vill ha ökad mättnadskänsla

ANVÄNDNING: Rekommenderad dos  
3 kapslar 3 gånger om dagen

ÖVRIGT: 
 Æ Tänk på att dricka mycket vätska 

tillsammans med kapslarna.

ALLÉVO VLCD  
20-24 st påsar

VLCD (Very Low Calorie Diet) är 
en produkt för dig som önskar/
behöver en snabb initial viktned-
gång. En kickstart för att komma 
igång med din viktminskning 
och för att snabbt bryta ditt 
gamla ätmönster. Alla VLCD pro-
dukter innehåller alla de närings-
ämnen, vitaminer och mineraler 
du behöver för att ersätta hela 
din kost under 1-3 veckor.

	Kickstart 
	Portioner i pulverform för 

viktkontroll
	Finns som soppor, shakes 

och smoothies

REKOMMENDERAS TILL: Den som 
snabbt behöver hjälp att bryta gamla 
beteendemönster.

ANVÄNDNING: Byt ut alla måltider 
under 1-3 veckor med 5 portioner per 
dag. Det är viktigt att ta alla 5 portio-
ner varje dag för att vara säker på att 
du får i dig nödvändiga näringsämnen.

ÖVRIGT: 

 Æ Observera: VLCD-produkter bör 
inte användas som enda närings-
källa av barn, ungdomar, äldre,  
gravida, ammande eller personer 
med ätstörningar eftersom vikt-
minskning för dessa personer inte 
är hälsosamt. Produkterna bör inte 
heller användas som enda närings-
källa vid övervikt med komplika- 
tioner (t.ex. diabetes, hjärt-, kärlsjuk-
domar/hjerte-, karsykdommer eller 
ämnesomsättningsrubbningar/ 
metabolske forstyrrelser) utan 
samråd med läkare. VLCD- 
produkter bör inte användas som 
enda näringskälla längre än 3 veckor 
utan att rådgöra med läkare. Pulvret 
ska blandas med vatten innan det 
konsumeras.

ALLÉVO HEALTHY 
CHOICE BARS 35-40 g

Snack bars anpassade för dig 
som vill göra hälsosammare val. 
Innehåller en hög andel protein 
för ökad mättnadskänsla.

	Snackbar med högt protein-
innehåll

	Passar bra som mellanmål
	Låg andel socker

REKOMMENDERAS TILL: Den som 
vill ha ett nyttigare mellanmål för en 
hälsosam livsstil

ALLÉVO ONE MEAL 
BARS 57-58 g

Måltidsersättning för dig som 
önskar att gå ner eller få kontroll 
över din vikt. Alla bars innehåller 
alla de näringsämnen, vitaminer 
och mineraler som du behöver 
för att ersätta en måltid. Ett bra 
val för dig som vill gå ner i vikt 
och skapa en hälsosammare 
livsstil.

	Hög andel fiber för ökad 
mättnadskänsla 

	Enkelt att ha med om du är 
på språng

	Perfekt för dig som går på 
5:2-dieten och behöver 
hjälp under fastedagarna

REKOMMENDERAS TILL: Den som vill 
gå ner eller få kontroll över sin vikt 
men behöver en hjälpande hand.

ANVÄNDNING: Ersätt en eller två 
måltider om dagen för en kontrollerad 
och hållbar viktnedgång. 

TIPS! 
ETT BRA HJÄLP-

MEDEL FÖR  
DEN SOM GÅR  

PÅ VLCD!
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STOP 24 CREME  
60 ml

 En effektiv antiperspirant 
som creme – skyddar mot 
svett under armarna, 24 
timmar om dygnet

 Innehåller aluminiumkloro
hydrat och ger full effekt  
efter 4–5 dagar

 Kan användas dagligen

ANVÄNDNING: Applicera Stop 24 på 
ren och torr hud på kvällen, så att den 
kan verka under natten då kroppen 
har men mer stabil temperatur. Skölj 
av med tvål och vatten nästföljande 
morgon. Effekten minskar ej vid dusch 
eller bad morgonen efter applicering. 
Stop 24 kan användas varje dag, eller 
mer sällan efter behov. Högsta effekt 
uppnås efter 45 dagars användning. 
Effekten är temporär och försvinner 
successivt då användandet av pro
dukten upphör

STOP 24 ROLL-ON  
60 ml

 Antiperspirant roll-on för 
användning under armarna

 Stoppar riklig svettning och 
oönskad lukt i 24 timmar

 Fri från parfym och konserve-
ringsmedel

ANVÄNDNING: Appliceras på torr 
oskadad hud. Bäst effekt uppnås 
efter 4-5 dagars användning.

STOP 24 STRONG  
45 ml

 Mycket stark antiperspirant 
roll-on för användning under 
armarna

 Används 1-2 gånger/vecka
 Fri från parfym och konserve-

ringsmedel

ANVÄNDNING: Applicera Stop 24 på 
ren och torr hud på kvällen, så att den 
kan verka under natten då kroppen 
har men mer stabil temperatur. Skölj 
av med tvål och vatten nästföljande 
morgon. Effekten minskar ej vid dusch 
eller bad morgonen efter applicering.

STOP 24  
FOOT CREAM  
60 ml

 Antiperspirant för fötterna
 Minskar fotsvett och oönskad 

lukt i 24 timmar
 Med svetthämmande  

aluminiumklorhydrat

ANVÄNDNING: Applicera Stop 24 på 
rena och torra fötter på kvällen, så 
att den kan verka under natten då 
kroppen har stabilare temperatur. Kan 
användas varje dag eller efter behov.

STOP 24 SPRAY  
75 ml

 En kraftfull antiperspirant 
som spray

 Innehåller aluminiumklorohy-
drat och ger full effekt efter 
4–5 dagar

 Kan användas dagligen

ANVÄNDNING: För bästa effekt, app-
licera Stop 24 på ren och torr hur på 
kvällen. Skölj av med tvål och vatten 
nästföljande morgon.

DOSETT MINI  
1 st 

Dosett Mini är en liten 
förvarings behållare med fack 
som förvarar och organiserar en 
veckas förbrukning av medicin 
och vitamintillskott.

	Bra förvaring för att hålla 
reda på läkemedel/ 
mediciner 

	Får enkelt plats i handväska 
eller ficka

	Lätt att rengöra

REKOMMENDERAS TILL: Dosett 
underlättar vardagen för de som har 
behov av regelbunden medicinering

DOSETT  
MEDI + MAXI  
1 st 

Dosett Medi och Maxi är 
förvaringsbehållare som förvarar 
och organiserar förbrukning av 
medicin och vitamintillskott.

	Bra förvaring för att hålla 
reda på läkemedel/ 
mediciner 

	Med ordinationskort som 
enkelt kan bytas när de blir 
inaktuella.

	Löstagbar insats som 
lätt kan plockas bort för 
rengöring.

REKOMMENDERAS TILL: Dosett 
underlättar vardagen för de som har 
behov av regelbunden medicinering

SPOTNER  
SCARS  
15ml

	Förbättrar utseendet på ärr 
och hudbristningar 

	Stimulerar nya hudceller och 
verkar mjukgörande

	Ökar mikrocirkulation i ärret 
genom massageapplikatorn

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
synliga ärr och bristningar.

ANVÄNDNING: Kläm på tuben tills 
gelen syns mellan massagekulorna i 
själva applikatorn. Placera massage- 
kulorna på ärret och massera försik-
tigt in gelen med små cirkelrörelser. 
Låt gelen torka innan användning av 
andra hudvårdsprodukter.  
Används 2 gånger dagligen.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad
 Æ Lätt kylande
 Æ Utan färgämnen, parfym  

och konserverings medel
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FLUX STARKA TÄNDER  
500 ml fluorskölj samt 90 och 1000 ml 
på vissa smaker, 45 st tugg ummin/för-
packning. 75 ml tandkräm. 

För starka tänder behövs fluor. I Flux-familjen 
har vi tagit fram ett sortiment med produkter 
som har den mängd fluor våra tänder behöver. 
Ta hand om dina tänder, du ska ha dem i hela 
livet. 

	Flux Fluorskölj innehåller 0,2% NaF för 
starka tänder. Finns i många smaker: 
Coolmint, Mild Mint, Mint och Passion.

	Flux Tuggummi innehåller 0,14 mg F/bit 
och finns i smakerna Coolmint och Fresh 
Fruit 

	Flux Tandkräm innehåller 1450 ppm 
Fluor. Har en mild smak av Coolmint. 

FLUX JUNIOR  
500 ml fluorskölj. Tandkräm om 75 resp 50 
ml och Tuggummi 18 bitar/ask. 

Flux Junior erbjuder anpassade produkter för 
barn.

 Flux Junior Fluorskölj innehåller anpassad 
fluorhalt för barn, 0,05% NaF. Finns i smak-
erna Jordgubb och Frukt/mint

 Flux Tandkräm 0-6 innehåller 1000 ppm 
Fluor med en mild smak av mint och frukt. 
Gel-form. Flux Tandkräm 6+ innehåller 1450 
ppm Fluor och har en mild smak av mint. 
Ingen av tandkrämerna innehåller SLS eller 
allergener (såsom laktos, ägg och nötter). 

 Flux Junior Tuggummi är sockerfritt tugg-
ummi med god smak av jordgubb. Inne-
håller bland annat xylitol och C-vitamin. 
Främjar salivproduktionen och skyddar 
tänderna mot syraangrepp på emaljen.

FLUX TORR MUN  
500 ml skölj, 50 ml gel och 30 tabletter 
drops 

Flux torr mun stimulerar salivproduktionen, 
återfuktar och smörjer slem hinnan. I och 
med att den även inne håller fluor före
bygger den karies. 

 Munskölj som stimulerar salivproduk
tionen och återfuktar och smörjer slem
hinnan. Innehåller en hög fluorhalt, 0,2% 
NaF. Andra aktiva ingredienser är optaflow, 
allantoin och kamomill. 

 Gel som stimulerar salivproduktionen 
och återfuktar och smörjer slemhinnan. 
Innehåller 1000 ppm Fluor. Andra aktiva 
ingredienser är optaflow, allantoin och 
kamomill. 

	Flux Drops är läskande sockerfria sug
tabletter. Innehåller vinsyra samt 0,05 mg 
F/tablett. Finns i tre goda smaker: Jord
gubb/rabarber, krusbär och lakrits/honung.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn över 12 år REKOMMENDERAS TILL: Flux Junior Fluorskölj: 6-12 år. 
Flux Junior Tandkräm: 0-6 år. Flux Tandkräm 6+: från 
6 år. Flux Junior Tuggummi: från barnet "kan" tugga 
tuggummi

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn över 12 år 
som känner sig torra i munnen.

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger dagligen.  
Tuggummi: upp till 6 bitar/dag. Tandkräm:  
2 gånger dagligen.

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger dagligen. Tand-
kräm: 2 gånger dagligen. Tuggummi: efter behov.

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger dagligen.  
Gel: 2 gånger dagligen. Drops: efter behov,  
upp till 10 drops/dag. 

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och 
barn över 12 år. Personer som har 
inflammation i tandköttet, tand-
köttsfickor, tagit bort en tand eller vid 
implantatbehandling/kirurgi. 

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna 
och barn över 12 år som vill ha god 
andedräkt.

REKOMMENDERAS TILL: Fludent kan 
ges till olika åldersgrupper, men barn 
under 12 år bör ha rekommendation 
från tandläkare eller en tandhygienist.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
missfärgade tänder och de som 
använder nikotin

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger 
dagligen, upp till 14 dagar.

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger 
dagligen. Drops: efter behov, upp till 
10 tabletter/dag.

ANVÄNDNING: Tabletterna bör 
långsamt smälta i munnen. Bör helst 
fördelas på flera doseringar över dagen. 

ANVÄNDNING: Skölj: 1-2 gånger/dag. 
Tandkräm: 2 gånger/dag.

ÖVRIGT:
 Æ Klorhexidin kan orsaka en brun 

missfärgning av tänder och tunga. 
Den är dock inte bestående och 
kan tas bort av tandläkare/tand-
hygienist.

ÖVRIGT:
 Æ Fludent är ett receptfritt läke-

medel (vissa artiklar ingår även i 
förmånen)  
För mer information och aktuellt 
pris besök gärna www.fass.se

ÖVRIGT:
 Æ Munsköljet är utan alkohol och 

finns både med innehållet 0,05 
samt 0,2% NaF. Tandkrämen 
har skonsam slipeffekt och kan 
avnändas varje dag.

Tips! Flux Junior  
Tuggummi är perfekt  

i godispåsen på  
barnkalaset. 

	Framtagen i nära samarbete med svensk tandvård
	Bär Tandläkarförbundets rekommenda tionssymbol
	Alla Flux-produkter är utan alkohol, SLS och parabener
	Flux-produkterna är veganska

Har du fluxat idag?
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FLUX PRO  
KLORHEXIDIN  
250 ml skölj och 50 g gel 

Flux PRO Klorhexidin är kort-
tidsbehandlande produkter för 
personer som har inflammation i 
tandköttet, tandköttsfickor, tagit 
bort en tand eller vid implantat-
behandling/ kirurgi.

	Flux PRO Klorhexidin skölj 
innehåller både klorhexidin 
(0,12%) och fluor (0,2%).

	Flux PRO Klorhexidin gel inne-
håller klorhexidin (0,12%) och 
fluor (1000 ppm F). Kan med 
fördel användas på specifika 
ytor då inte hela munhålan 
"kräver" behandling. 

FLUX FRESH -  
GOD ANDEDRÄKT  
500 mlj skölj och 30 tabletter 

Flux Fresh är produkter för en 
god andedräkt och starka tänder. 
Finns som skölj och drops. 

	Skölj: En kombination av 
zinklactat (0,39%) och en låg 
dos av klorhexidin (0,03%) 
tar bort den dåliga ande
dräkten då den neutraliserar 
svavelföreningarna och verkar 
bakteriedödande. Innehåller 
även 0,2% NaF.

	Drops: Hård, sockerfri och 
fylld sugtablett som ger direkt 
effekt mot dålig andedräkt. 
Innehåller zink och fluor (0,05 
mg F) som förebygger karies. 
Uppfriskande smak av euka
lyptus och mentol.

FLUDENT  
FLUORTABLETTER  
0,25 mg, 0,5 mg och 0,75 mg  
i olika förpackningsstorlekar 

Fludent är fluortabletter som 
finns i många smakor och 
styrkor. Används vid förhöjd 
kariesrisk (hål i tänderna).

	Receptfritt läkemedel  
från 1963.

	Smaker: Hallon, citron,  
mint och lakrits.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och 
barn över 12 år. Personer som har 
inflammation i tandköttet, tand-
köttsfickor, tagit bort en tand eller vid 
implantatbehandling/kirurgi. 

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna 
och barn över 12 år som vill ha god 
andedräkt.

REKOMMENDERAS TILL: Fludent kan 
ges till olika åldersgrupper, men barn 
under 12 år bör ha rekommendation 
från tandläkare eller en tandhygienist.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
missfärgade tänder och de som 
använder nikotin

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger 
dagligen, upp till 14 dagar.

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger 
dagligen. Drops: efter behov, upp till 
10 tabletter/dag.

ANVÄNDNING: Tabletterna bör 
långsamt smälta i munnen. Bör helst 
fördelas på flera doseringar över dagen. 

ANVÄNDNING: Skölj: 1-2 gånger/dag. 
Tandkräm: 2 gånger/dag.

ÖVRIGT:
 Æ Klorhexidin kan orsaka en brun 

missfärgning av tänder och tunga. 
Den är dock inte bestående och 
kan tas bort av tandläkare/tand-
hygienist.

ÖVRIGT:
 Æ Fludent är ett receptfritt läke-

medel (vissa artiklar ingår även i 
förmånen)  
För mer information och aktuellt 
pris besök gärna www.fass.se

ÖVRIGT:
 Æ Munsköljet är utan alkohol och 

finns både med innehållet 0,05 
samt 0,2% NaF. Tandkrämen 
har skonsam slipeffekt och kan 
avnändas varje dag.

CLINOMYN  
Munskölj 250 & 500 ml och 
Tandkräm 75 ml

Clinomyn är produkter speci
ellt utvecklat för dig som 
använder tobak.

	Clinomyn Clean & Fresh 
Munskölj rengör munhålan 
från tobaksrester och åter
fuktar munnen.Innehåller 
fluor. 

	Clinomyn Tandkräm Rökare 
& Snusare avlägsnar effek
tivt missfärgningar från 
nikotin

	Clinomyn Tandkräm Fresh 
Gel tar effektivt bort fläckar 
från t.ex. kaffe, vin och te

Fludent är läkemedel. Se förkortad produktin formation 
på s. 39 eller på www.fass.se 
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	Ekologiskt certifierad  
 olivolja  och olivblads- 
 extrakt

	100% veganskt

	Naturliga ingredienser
	Made in Sweden

OLIVA ANSIKTSVÅRD 
PARFYMERAD
	Cleansing Mousse, parf 150 ml
	Day Cream, parf 50 ml
	Night Cream, parf 50 ml
	Hydrating Gel Mask, parf 100 ml

OLIVA ANSIKTSVÅRD 
OPARFYMERAD 
	Cleansing Mousse, oparf 150 ml
	Day Cream oparf, 50 ml
	Night Cream, oparf 50 ml
	Eye Cream, oparf 15 ml
 Intensive Skincare Balm, 40 ml

OLIVA HAND & FOT
	Foot Cream, parf 100 ml
 Hand Cream, parf 100 ml
	Hand Soap, parf 250 ml

A-PRO 
Mandelolja, 100 ml
	Mjukgörande mandelolja
	Balanserar hudens fett- och fuktnivåer
	Kan användas som massageolja

Ricinolja, 100 ml
	Ger glans och lyster till torrt och livlöst hår
	Återfuktar hårbotten
	Fungerar som hårkur

Olivolja, 100 ml
	Kallpressad olivolja
	Tillför huden naturligt fett
	Utan färgämnen och konserveringsmedel

Jordnötsolja, 100 ml
	Rengörande
	Mjukgörande
	Med skyddande ämnen

OLIVA KROPPSVÅRD
 Body Lotion, parf 200 ml
 Body Lotion, parf 400 ml
	Deo, parf 60 ml

 Sugar Scrub, parf 200 ml
	Shower Oil, parf 250 ml 
	Shower Gel, parf 400 ml
 Foaming Shower Gel, parf 200 ml

För mer information om varumärket och  
produkterna gå in på www.olivaskincare.se

CCS ALOE VERA
	CCS Aloe Vera Gel/Spray 50 ml, 125 ml 

och 150 ml. Svalkar, återfuktar och lugnar 
huden effektivt

	CCS Aloe Vera Burn Gel 50 ml. Första 
hjälpen vid ytliga brännskador

	CCS Aloe Vera Lip 4,3 g. Skyddande och 
återfuktande cerat med smak av vanilj
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PROPYLESS
Propyless (propylenglykol) ATC-kod: D02AX Mjuk-
görande lotion. Indikation: Behandling av torr hud av 
olika genes. OTC läkemedel.
Ingår i förmånen. Använd inte i hörselgångarna eller 
på brännskadad hud. Datum för senast översyn av 
produktresumé 2018-05-15. Se www.fass.se för mer 
information.

KARBASAL
Karbasal (karbamid och natriumklorid). ATC-kod: 
D02AE01 Kräm. Indikation: För behandling av torr 
hud. Karbasal är ett registrerat läkemedel som 
kan förskrivas av läkare eller köpas receptfritt på 
närmaste apotek. OTC läkemedel. Ingår i förmånen. 
Datum för senaste översyn av produktresumé 2017-
03-09. Se www.fass.se för mer information.

FUNGORAL 
Fungoral (ketoconazol) ATC kod: D01AC08. Indikation: 
Schampo är ett receptfritt läkemedel för behandling 
av mjällbildning och seborroisk dermatit i hårbotten. 
Undvik kontakt med ögonen. OTC läkemedel.
Datum för senaste översyn av produktresumé 2009-
10-13. För mer information se www.fass.se.

CORTIMYK
Cortimyk (mikonazolnitrat och hydrokortison) ATC-
kod: D01AC20. Indikation: Kräm för behandling av 
fotsvamp med besvärande klåda, Tinea (dermatofy-
toser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- 
och Microsporum-arter) och kutana candidiasis 
med inflammatoriskt inslag och/eller där klåda är 
besvärande. RX/OTC läkemedel. 
Datum för senaste översyn av produktresumé 2017-
03-13. Se www.fass.se för mer information.

Förkortad förskrivningsinformation

PEVARYL (FOT) 
Pevaryl (ekonazol) ATC-kod: D01AC03. OTC läkeme-
del. Indikation: Kräm och puder för behandling av 
svampinfektioner i huden så som fotsvamp. Datum 
för senaste översyn av produktresumé 2016-07-26.
Se www.fass.se för mer information.

FLUDENT
Fludent är ett receptfritt läkemedel och vissa av 
artiklarna omfattas av högkostnadsskyddet, se 
www.fass.se. Fludent sugtablett innehåller natrium-
fluorid som motverkar hål i tänderna. Vanlig dos för 
vuxna och barn över 12 år: Sugtabletter 0,25 mg: 1 
sugtablett 6 gånger dagligen. Sugtabletter 0,5 mg: 
1 sugtablett 3 gånger dagligen. Sugtabletter 0,75 
mg: 1 sugtablett 2 gånger dagligen. Dosering till barn 
under 12 år: Endast enligt tandläkares/läkares eller 
tand hygienists rekommendation. Informationen är 
baserad på produktresumé 2015-04-29. Läs bipack-
sedeln som medföljer förpackningen noggrant. För 
mer information och aktuellt pris besök gärna  
www.fass.se

PEVARYL
Pevaryl®/Pevaryl® Depot (ekonazolnitrat) vagito-
rium och vaginalkräm. Receptfritt läkemedel vid 
egenvårdsbehandling av vaginala svampinfektioner 
hos kvinnor som tidigare behandlats av läkare mot 
svamp i underlivet och som nu fått samma symtom. 
ATC kod G01AF05. Datum för senaste översyn av pro-
duktresumé 2016-07-26. Läs bipacksedeln noga. För 
mer information se www.fass.se. Trimb Healthcare, 
Östermalmsgatan 19, 114 26 Stockholm,  
08-12 13 52 00, info@trimb.com

MILDISON LIPID
Mildison Lipid (hydrokortison) ATC-kod: D07AA02 
Mild glukokortikoid (grupp I).
Indikation: Akuta och kroniska eksem av olika genes. 
RX/OTC läkemedel.
Ingår i förmånen. Använd inte vid infektioner föror-
sakade av bakterier, svampar eller parasiter. Datum 
för senast översyn av produktresumé 2019-03-13.  
Se www.fass.se för mer information.

VERRUXIN KUTAN LÖSNING 200 
MG/200 MG
Verruxin (mjölksyra, salicylsyra) ATC-kod: D11AF 
Övriga dermatologiska medel, Vårtmedel. Indikation: 
För behandling av envisa och återkommande vårtor 
på händer och fötter samt av envisa och återkomm-
ande liktornar och förhårdnader. OTC läkemedel. 
Ingår inte i förmånen. 
Verruxin får inte komma i kontakt med ögon och 
slemhinnor. Datum för senast översyn av produkt-
resumé 2019-02-28. Se www.fass.se för mer 
information.

LOCOBASE
Locobase LPL (mjölksyra, propylenglykol), (Rx), Ff 
ATC-kod D02AX Kräm 200 mg/g+45 mg/g. 100 gram 
tub, receptfri, EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
490 gram behållare med dospump, receptfri, 248:57, 
F, Övriga förskrivare: sjuksköterska Hudskyddande 
och uppmjukande medel
Indikation: Avfjällande och mjukgörande behandling 
vid iktyos och vid lokaliserad hyperkeratotisk hud.
Varningar och försiktighet: Locobase LPL ska ej 
användas på brännskadad hud. Toxiska effekter 
(hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns rapport-
erat vid topikal administrering av stora mängder 
propylenglykolhaltiga beredningar. Barn är mer 
känsliga för absorption av propylenglykol via huden 
jämfört med vuxna. Undvik att få krämen i ögonen, i 
öppna sår eller på hud med svår barriärskada. Undvik 
applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol 
kan vara ototoxiskt. Locobase LPL innehåller cetos-
tearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex 
kontakteksem) samt metylparahydroxibensoat, som 
kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).
Locobase LPL kan användas under graviditet. För att 
barnet inte i onödan ska exponeras för propyleng-
lykol och mjölksyra peroralt bör Locobase LPL inte 
smörjas på bröstvårtorna under amning.
För fullständig förskrivningsinformation och pris, se 
www.fass.se  Datum för översyn av SPC 2019-03-01.

KONTAKT:
Trimb Healthcare, Östermalmsgatan 19,  
114 26 Stockholm, 08-12 13 52 00, info@trimb.com 
Karo Pharma AB, Box 16184, 103 24 Stockholm,  
+46 10 330 23 10, info@karopharma.se
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karbamid/natriumklorid

Karo Pharma AB
Box 16184
103 24 Stockholm
www.karopharma.se

Mildison, Pevaryl, Karbasal, Propyless, Fungoral, Cortimyk, Fludent, Dolerin och Locobase LPL är läkemedel. Se förkortad produktinformationpå sid 39 eller på www.fass.se.

Kontakpersoner
Bezan Pishdari 0705747073 
Norra Stockholm, Uppsala, Gotland

Thomas Danielsson 0725456050 
Örebro, Värmland, Dalarna, Västmanland,  
Gävleborg, Jämtland, Västernorrland,  
Västerbotten, Norrbotten

Anna-Malin Johansson 0706409941 
Skåne,Halland, Blekinge & Kalmar

Malin Alexandersson 0705747073 
Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg

Lisa Norberg 0725557701 
Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg

Econazolnitrat


