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Propyless 
Propylenglykol

Torr och ”kliig” hud? För att huden ska vara mjuk och smidig behöver den 
innehålla en viss mängd vatten och fett. Dessa ämnen stärker och 
reparerar en skadad hudbarriär så att huden inte blir torr, stram och fnasig. 
Torr hud kan lätt bli irriterad och ömtålig, vilket kan leda till klåda och 
eksem. Problemet är mest påtagligt under höst och vinter. 

Återfuktar och skyddar torr hud
Propyless är en lättinsmord hudlotion för hela 
kroppen som inte kladdar eller svider. Den 
innehåller det verksamma ämnet propyleng-
lykol som binder vatten och gör att huden 
lättare kan behålla fukt. Propyless innehåller 
även fett (9%) som ser till att huden blir mjuk 
och smidig igen. Fett är även viktigt för att  
skydda huden. Propyless  
har även en anitmikrobiell  
effekt mot vissa  
bakterier och  
svampar.

Vem kan använda Propyless?
Det spelar ingen roll om man har mindre, 
eller mycket, torr hud. Propyless behandlar 
torr hud av många olika slag, exempelvis i 
ansikte och på kropp, även hårbotten. Pro-
pyless passar även som handkräm samt efter 
rakning, för både män och kvinnor, då den har 
en antimikrobiell effekt. Den fungerar även 
utmärkt som kompletterande hudvård vid 
medicinsk aknebehandling då man ofta får 
torr och irriterad hud. Propyless är godkänd för 
alla åldrar (från 0 år) Hela familjens hudlotion!
 
Hur använder du Propyless?
Lotionen appliceras vid behov eller två till 
flera gånger dagligen samt efter kontakt 
med vatten.
Tips! Förvara gärna Propyless i kylskåpet för 
lite mer klådstillande och svalkande effekt.

Lättabsorberad,  
mjukgörande lotion som 
återfuktar och skyddar

Propyless (Propylenglykol): ATC kod D02AX. Mjukgörande emulsion för behandling av torr hud av olika slag. 
Propyless är ett registrerat läkemedel som kan förskrivas av läkare eller 

köpas receptfritt  på närmaste apotek. Läs bipacksedeln noga. 
Kontakt: Karo Pharma, Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm, www.karopharma.se


