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En tillbakablick kring ett
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dig under
graviditeten
Förbered dig och ta hand om
dig själv under graviditeten.
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provar våra
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2022 - vi har
längtat efter dig!
Nytt år och nya möjligheter att tillsammans nå nya framgångar för att lösa
fler hälsoproblem för våra patienter och
konsumenter.
Det känns alltid lite extra kul att få hälsa
det nya året välkommet med spännande
produktnyheter – Indy Beauty lanserar
C-vitamin serum och Multi-Mam breddar
sin portfölj med en After-Birth spray, mer
om dessa kan du läsa om i magasinet.
Det har nog inte undgått någon, särskilt
inte dig ute på apotek att denna vinters influensa och ihärdiga VAB-period
för många småbarnsföräldrar inte har
visat någon nåd. Vi på Karo Pharma har
ihärdigt uppmanat alla anställda att vara
noggranna med sin Viruseptin och Dax för
att göra vårt bästa att hålla förkylningar
på avstånd. En god vana som vi fortsätter
med ett tag till.

Vi är även extra glada att ha haft möjligheten att få träffas under festliga tillfällen
under våra fysiska event i höstas. Ett
koncept som vi ser fram emot att ta med ut
i landet för att ha möjlighet att träffa ännu
fler av er och få bjuda på lite guldkant. Se
hur vårt event såg ut på s. 17.

"Vi på Karo Pharma
har ihärdigt uppmanat
alla anställda att vara
noggranna med sin
Viruseptin för att göra
vårt bästa för att hålla
förkylningar på avstånd.
En god vana som vi
fortsätter med ett tag till."
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Pantbara förpackningar

Glöm inte att signa upp på vårt nyhetsbrev
för att vara säker på att inte missa nästa
tillfälle!

Panta våra
förpackningar!

Nu närmar sig sportlovet med stormsteg
och många av oss ägnar lite extra tid ute
med våra familjer. Något som går varmt
hemma hos oss är Decubal Junior Cold
Cream (och visst funkar den lika bra för
kyliga vuxenkinder som för barnen). Denna
kräm tar hand om hela familjens hud under
många åk i backen.
Vi hoppas och håller våra
tummar att vi ses i vår!
– Fredrik Orre
Sverigechef,
Karo Pharma

Karo Magazine utges av Karo Pharma, Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm Sweden, www.karopharma.com

Fyra influencers
provar våra produkter

Flux och CCS ansluter sig till
den världsunika lösningen Bower -

Ta hand om dig under graviditeten

Decubal genom tiderna

09

12

10 Vårens solgula produkter
värda sin investering!
13 Tips från CCS! Så tar du
hand om fötterna under
aktiva vinterdagar

14 Allévo – Så mycket lättare
16 Karo Academy

Det prisbelönta bolaget Bower gör det möjligt att panta alla
förpackningar vid helt vanliga återvinningsstationer. Flera av
de globala FMCG-jättarna har ställt sig bakom initiativet och
visionen är att alla konsumentförpackningar inom kort ska gå
att panta. Näst på tur att ansluta sina förpackningar är Sveriges
populära fluorskölj FLUX och välkända hud-och fotvårds
varumärket CCS.
Karo Pharmas varumärken FLUX och CCS väljer att ingå partner
skap med Bower i kampen om ökad återvinning. Nu kan du
panta varumärkenas förpackningar med Bower-appen och
tjäna poäng som enkelt konverteras till pengar, erbjudanden
eller doneras till välgörenhet direkt i appen.
– För Karo Pharma är detta ett av flera initiativ för att minska
användandet av plast och förbättra kretsloppet för våra plastförpackningar. Samarbete med Bower ger ett enkelt och smart
incitament för våra konsumenter att öka medvetenheten och
återvinna mer, säger Lisa Westerdahl, Corporate Communication
på Karo Pharma.
– Bower verkar som innovativ plattform för flera stora bolag.
Marknaden har saknat en lösning som tillgängliggör en direkt
kommunikation mellan konsument och producent. Bower möjlig
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gör för varumärken att aktivt uppmana sina konsumenter till
en ökad återvinning. Förpackningar får ett andrahandsvärde
helt utan att förändra den befintliga infrastrukturen. Med hjälp
av finansiella incitament kan vi förändra synen på förbrukade
förpackningar. Det som tidigare ansetts vara skärp likställs nu med
ett värde, vilket gör att vi äntligen kan dra nytta av de enorma
investeringar som görs för att producera återvinningsbara för
packningar. Vi är så stolta och glada över samarbetet med Karo
Pharma, Säger Suwar Mert, CEO på Bower.
Med sina 285.000 + appanvändare har Bower (f.d detta PantaPå)
sedan starten säkerställt att över 18 miljoner förpackningar åter
vunnits och sparat miljön över 850 ton koldioxidutsläpp. 2022
väntas bolaget ta den nordiska lösningen till fler länder.
HUR GÅR PANTNINGEN TILL?
1.
Ladda ned Bower-appen (finns på App Store och Google Play)
2. Hitta närmaste återvinningsstation i kartan eller lägg till din
egen station (t.ex. miljörum intill flerbostadshus)
3. Skanna förpackningen med appen. Ta med förpackningen
till stationen och återvinn den korrekt.
4. Få pantvärdet (pengar eller kuponger) direkt i mobilen
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SAMARBETEN:

SAMARBETEN:

Michaela Forni
+ Locobase

Petra
Tungården
+ Multi-Mam

Michaela Forni är sociala medie-entreprenören
som sedan 2004 drivit en av Sveriges största
bloggar och har skrivit fyra böcker. Michaela
är även grundare till Baby Journey som vi
på Karo är stolta att samarbeta med. Vi
träffade Michaela för att prata om hur
hon upplevde bebistiden med sonen
Dante, som sedan födseln har eksem
och torr hud.

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA MAMMA?
– Det bästa för mig är att det kom in en
person i mitt liv som blev så mycket större
och viktigare än mig själv, mitt ego och alla
andra personer och saker i mitt liv. Allt som
jag innan tyckte var viktigt fick jag någon
sorts distans till när Dante kom.
VAD ÄR DET SVÅRASTE
MED ATT VARA MAMMA?
– Man vill så gärna göra rätt, men hur mycket man än försöker så blir det ganska ofta fel.
Jag blev mamma och insåg att mycket av
det som varit en stor del av Michaela som
person och min egen identitet, fick jag
lägga åt sidan. För det går inte att göra allt
rätt som mamma, det är helt omöjligt.
HUR UPPLEVDE DU BEBISBUBBLAN?
– Det var mycket svårare än jag trodde att
det skulle vara. Även om jag träffade kompisar som sa ”det kan vara jättejobbigt med
bebis” och ”det är jättejobbigt
att amma”, så tror jag inte
Före,
under & efter
hudbesvär

Amning kan vara något speciellt och mysigt, en tid
för mamman och barnet att knyta an, få hudkontakt
och lära känna varandra. Men upplevelsen är inte lika
mysig för alla. ”Amningen är det värsta jag har gjort i
hela mitt liv” berättar Petra Tungården, och upplevelsen
delar hon med många ammande mammor.

riktigt att jag hörde det utan jag såg bara den
rosa bebisbubblan framför mig. Och när jag
sen kom in i min egen bebisbubbla så var
inte den rosa. Självklart stundtals jättemysig
och helt fantastisk. Men den var också svår
och snårig och jag hade svårt att navigera
i den för att alla sa ”man blir mamma och
så vet man exakt vad man ska göra för sitt
barn, det kommer så naturligt”. Och jag
kände hela tiden under spädbarnsperioden
att ”varför kan jag inte göra det som är rätt
för Dante? Vad jag än gör för honom så
fortsätter han gråta och vara ledsen”. Jag
kände mig nog inte som en jättebra mamma för min bebis mådde så dåligt hela
tiden. Och sen när man satte sig ned och
tog ett djupt andetag, då kom en ny tand!
– Även om min bebisbubbla var jobbig så
har jag ju tagit mig igenom den och nu har
vi världens härligaste lilla 2-åring!

den mån det går, eftersom solen torkar ut.
– Har du ett barn som har torr hud eller
känslig hy – smörj loss med mycket kräm!
Varje gång jag smörjer in Dante får han
en liten helkroppsmassage, så att det blir
positivt och mysigt.

HUR TÄNKER NI KRING DANTES EKSEM?
– Vi förstod tidigt att Dante var ett
eksembarn. Eftersom jag var det också,
var jag redan från början väldigt noga
med produkter till honom.
– Vi smörjer in Dante 2-3 gånger per dag.
Ett eksembarn kan ha skov när det blir ganska mycket eksem och då måste man vara
extra noggrann. Sedan lägger det sig och är
lite lugnare i perioder, och då räcker det att
smörja in morgon och kväll. A och O är bra
produkter, inte duscha eller bada för ofta och
att använda rätt produkter när man faktiskt
duschar eller badar. Och så att undvika sol i

VAD HAR DU FÖR TIPS TILL DEN
SOM SNART SKA FÅ BARN?
– Var inte rädd när det stormar som mest!
Jag brukade tänka när jag gick där på
nätterna och vaggade mitt skrikande barn;
”just nu, samtidigt som mig, går tusentals
andra mammor och pappor runt därute i
natten och vaggar sina otröstliga barn. Jag
är inte ensam här i natten.” Om jag hade
vetat om hur härligt allt skulle vara och hur
stor kärleken skulle vara till den 2-åring vi
har idag, då hade jag fått den där sista
kraften att orka lite mer hela tiden. För det
var värt det hundra gånger om.
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VAD ANVÄNDER NI FÖR PRODUKTER?
– När Dante badar eller duschar använder
vi Locobase Everyday Special Shower Oil.
Den kan du använda från att bebisen är pytteliten, från 0 år och framåt. Duschen eller
badet är ju ett sån’t tillfälle där huden verkligen torkar ut. När vi använder den här oljan
hjälper den till redan i badkaret, så vi älskar
den. Efter badet smörjer vi in rikligt med
Locobase Everyday Special Body Lotion.
– Vi använder också Locobase Repair.
Den hjälper så bra när huden är väldigt
irriterad, torr och känslig.

Tillsammans med Baby Journey intervjuade Multi-Mam Petra Tungården om
hennes amningsupplevelse, för att prata
om de besvär som kan uppstå och hur
hon hanterade dem.

kan vara en dag då allt går fel och man
vill ställa sig och skrika och gråta, ibland
vill man bara ställa sig i dushen och
gråta och dricka ett glas vin samtidigt,
säger Tungården och skrattar till.

HUR UPPLEVER DU BEBISBUBBLAN?
– Bebisbubblan var fantastisk. Helt plötsligt var man en familj. Jag har alltid velat
hitta på saker och hänga med, men där
och då var jag för första gången nöjd och
lugn och ville bara sitta ner och kolla på
mitt barn, äta min munk och amma – trots
att det gjorde brutalt ont.

VAD HADE DU FÖR BILD AV AMNING
INNAN DU FICK BARN?
– Jag har känt mig som en urmoder,
jag älskar barn, jag är som gjord för att
föda barn. Och därmed tänkte jag att
jag är som gjord för att amma också.
Första dygnet gick amningen bra, men
sen kom helvetet. Det var det värsta.
Amning är bland det värsta jag har gjort
i hela mitt liv, och jag är inte speciellt
känslig. Mina bröstvårtor var så ömma,
jag grät så mycket varje gång jag ammade. Allt var fruktansvärt. Att amma
rätt är en hel vetenskap. Det bästa under
helvetet var ju Multi-Mam Kompresserna,
de var räddningen. Jag hade de över allt,
i väskan, i vagnen. När man har panikont
lägger man på en kylande handduk, precis så känns det. Bröstvårtan blir inte öm
längre, de hjälper läkningsprocessen. En
grej som jag tycker är fantastik är att det
inte gör något att barnet får i sig produkten, för den är helt ofarlig att svälja.

VAD ÄR DET BÄSTA MED
ATT VARA MAMMA?
– Det bästa med att vara mamma är
all kärlek man får. Det är så många små
ögonblick som gör att man stannar upp,
man är i nuet på ett helt annat sätt. Man
skrattar så mycket mer. Man trodde inte
att det kunde finnas mer kärlek men det
finns så mycket mer, det är som att ens
hjärta blivit 100 gånger större.
VAD ÄR DET SVÅRASTE
MED ATT VARA MAMMA?
– Det svåraste är att man konstant
känner sig otillräcklig. Man vill bara konstant vara med sitt barn men tiden räcker
inte till, man tappar det ganska ofta på
sitt barn fast barnet är helt hjälplös, det
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Behandling av
ömma bröstvårtor –
rekommenderas
av barnmorskor
Multi-Mam Kompresser behandlar besvär
vid amning som bröstvårtssmärta, svullnad
och känslighet. Kompresserna ger direkt
lindring och lämnar en svalkande effekt.
Produktens hjälte-ingrediens, 2QR-komplexet, är en växtbaserad gel som genererar fukt, gör det svårare för bakterier
att få fäste och stödjer den naturliga
läkningsprocessen.
• Stödjer den naturliga läkningsprocessen
• Gelén är säker för barn, överflödig gel
behöver inte tas bort innan amning.
• Vegansk
”En räddare
i nöden”
enligt våra
konsumenter

SAMARBETEN:

SAMARBETEN:

Tillsammans med BabyJourney träffade vi influencern
och entreprenören Sanne Josefsen på en intervju i ett soligt
Stockholm i vintras för att prata lite på hur hon ser på att vara
mamma och de utmaningar man kan ställas inför som nybliven
mamma. Sanne är gift med Jacob Josefson och tillsammans
har de barnen Frans och Selma.

Multi-Gyn har tillsammans med Baby Journey intervjuat
Josefin Dahlberg för att ta reda på hur hon upplevde
tiden efter förlossningen. En enkätundersökning som
Socialstyrelsen låtit genomföra, visade att 35% kände
sig ganska eller mycket oroliga under graviditeten.*

Sanne
Josefson
+ KidsClin

Josefin
Dahlberg
+ Multi-Gyn

VAD ÄR DET BÄSTA
MED ATT VARA MAMMA?
– Det bästa är med att vara mamma
är det starka bandet. Oändlig gränslös
kärlek och det känns som att mina barn
är en förlängning av min kropp. Jag tycker
nästan det känns som att de är två kropps
delar som nu står på egna ben. Jag kommer
känna all deras glädje men jag kommer
också känna all deras smärta.

mamma! När jag tog hem Frans från sjukhuset var det så mycket oro och rädsla,
det var så mycket stress. Jag visste inte
om han kunde sova på mig? Hur ammar
jag? Varför har jag så ont? Hur ska jag ta
hand om det här lilla barnet? Medan när
Selma kom hem så var hon bara en del
av familjen och jag upplevde aldrig att
det var lika många frågetecken.

VAD ÄR DET SVÅRASTE
MED ATT VARA MAMMA?
– Det svåraste tycker jag är att jag vet
att jag inte kommer kunna skydda dem
från allt ont därute och det dras jag ganska
mycket med. Men också känslan av att inte
vara tillräcklig. Jag jobbar mycket med det
men det är svårt att inse att jag är good
enough. När jag känner mig otillräcklig
brukar jag försöka sätta det i perspektiv
och jag brukar ändå försöka tänka att jag
och Jacob är ändå två snälla kärleksfulla
personer och vi gör allt vi kan för våra barn
och lite till, precis som andra föräldrar, och
det måste ju ändå vara tillräckligt.

HUR HAR NI HANTERAT
SKORV HOS BARNEN?
– Jag visste att det fans något som hette
skorv, men jag visste inte mer än att det var
något barn har på huvudet, inte mer än så.
Min son Frans föddes med extremt mycket
hår och jag var helt frågande över vad det
var han hade i hårbotten men jag förstod
sen att det var skorv. Tjockt lager skorv. Jag
blev tipsad om KidsClin. Under behandlingen lossnade det både hår och en massa
skorv och jag blev lite orolig att han skulle
bli av med hans fina hår, men efter behandlingen växte det ut dubbelt så mycket hår!
Selma hade skorv över hela hårbotten och
jag kände direkt att vi måste göra samma
behandling med KidsClin på henne. Jag
var lite orolig att hon skulle bli av med det
lilla hår hon hade, men det var samma där,
det försvann lite men växte ut dubbelt så
mycket efter behandlingen. Till och med
bättre hår! Så jag säger bara, tack gud
för KidsClin.

HUR UPPLEVER DU BEBISBUBBLAN?
– Jag upplevde bebisbubblan med
mitt första barn på ett helt annat sätt än
vad jag gjorde med min dotter Selma.
Det var verkligen som dag och natt. När
Selma kom så var jag redan mamma så
det var inga konstigheter, men att vara ny

HUR TYCKTE DU DET VAR
ATT ANVÄNDA KIDSCLIN SKORV?
– Eftersom det är ett kit med ett serum,
kam och borste kändes det väldigt enkelt.
Man sprayar serumet i hårbotten och
använder sen kammen för att ta bort
flagorna. Vi behövde göra behandlingen
flera gånger på Frans I och med att skorv
kan komma tilbaka och vi använde även
den lite mjukare borsten för att lösa upp allt
skorv. Det är bara att fortsätta morgon och
kväll tills man är nöjd med resultatet!
– Jag var lite orolig först att det skulle bli
känsligt i hårbotten men det var tvärtom.
KidsClin är återfuktande och gör hårbotten
väldigt mjuk. Vi är supernöjda!
OCH EN SISTA FRÅGA, VAD SKULLE DU
GE FÖR TIPS TILL NYBLIVNA FÖRÄLDRAR?
– Lita på din magkänsla och dina
värderingar och inte så mycket
på vad andra tycker
"Återfuktande
och tänker!

och gör huden
väldigt mjuk.
Vi är supernöjda!"

Socialstyrelsens enkätundersökning
visade att det som väckte mest oro
bland gravida var barnets hälsa, själva
förlossningen och att få bristningar. Vi
ville därför lyfta upp dessa diskussioner
för att prata om allt som graviditet,
förlossning och tiden som nybliven
mamma innebär.
HUR UPPLEVER DU BEBISBUBBLAN?
– Det här med bebisbubbla är svårt tycker
jag. Många säger ’njut av bebisbubblan
nu’, då hade jag lust att lägga ut på min
instagram, ja här sitter jag på en amningskudde för jag har så ont mellan mina ben,
jag pumpar mina bröst som håller på att
sprängas, min kille ligger och halvsover
för den här lilla människan har skrikit hela
natten och skriva ’ja vi njuter! Det här är
skitmysigt’, säger Dahlberg och skrattar.
– Och sen var det ju stunder när man ligger
och kollar på barnet man har fått, världens
finaste barn, och känner att det finns ingen
sötare unge än den här och man njuter. Men
det pendlade mellan de två lägena. Men bebisbubblan för mig var inte bara mysig utan även
en jäkligt jobbig tid. Alla känslor skruvades
upp – kärlek, lycka men också ångest, oro,
stress, att jag hade så ont.
– Efter förlossningen hade jag svårt att
gå, svårt att sitta, svårt att ligga. När jag
skulle lägga mig på kvällen så var det ren
ångest för jag visste att när hon vaknar

och jag ska sätta mig upp så kommer det
göra så fruktansvärt ont. Så första månaden var väldigt jobbig och det absolut det
svåraste med hela grejen. Jag försökte
sitta på amningskudden för det var skönt
att inte sitta emot något. Eller nej det var
inte skönt, men det gjorde mindre ont. Men
då fick jag lära mig att det var det värsta
jag kunde göra för då har jag inget under
och då tynger det ner och mina stygn
stretchade ut. Det är så viktigt att lyfta på
locket och prata om det här. Vi ska inte få
höra om att det är normalt att ha ont. Vi
måste göra det normalt att prata om, vi
måste få hjälp och produkter som hjälper
oss. Därför är det så viktigt för mig att göra
det här samarbetet med Multi-Gyn.
VAD ÄR INTIMHÄLSA FÖR DIG?
– För mig är det viktigt att ta hand om
mig själv, om hälsan och då också om min
intimhälsa. Därför tycker jag att det är
viktigt att det finns produkter som kan
hjälpa oss. Det sista vi vill ha är mer besvär
down there efter en förlossning. Det är
också vanligt att slemhinnorna blir torra
vid amning för östrogennivåerna sjunker.
LiquiGel lindrar omedelbart vaginal torrhet
och återställer den naturliga balansen i
underlivet. Och ett välåterfuktat underliv
förebygger andra underlivsbesvär och det
är precis det man behöver efter en vaginal
förlossning. Det kan vara irriterat, det kan

* Källa: Socialstyrelsens enkätundersökning med nyförlösta kvinnor. 2018-2019
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svida – så var det för mig. Och det kan bero
på torra slemhinnor och därför är den här
gelen perfekt. Ge kroppen tid att få återhämta sig – det har varit viktigt för mig.
VAD HAR DU FÖR TIPS TILL DEN
SOM SNART SKA FÖDA BARN?
– Mitt bäst tips är ta det som det kommer,
försök att inte kontrollera eller bestämma hur
det ska bli. En förlossning kan gå hur som helst,
sömnen, tiden efter förlossningen. Om vi
försöker leva i stunden blir det bättre. Detta
kommer vara livets utmaning. Det kommer
vara skitjobbigt, det kommer vara fantastiskt.
Lyssna inåt och gör det som känns rätt. Jag
är helt övertygad om att alla föräldrar gör
sitt absolut bästa för sitt barn och man kan
inte begära mer av sig själv än så. Släpp
kraven, släpp kontrollen och försök go with
the flow.

Hormonfri
gel mot vaginal
torrhet, kan
användas vid
graviditet och
amning

Ta hand om
dig under
graviditeten

Indy Beauty Vitamin C
moisturising facial oil

En nyhet med
fokus på fukt och
hälsosamt glow

Graviditet är en tid fylld av förväntan och förberedelser
inför att barnet kommer. För många är det även en tid med
mycket oro, rädsla för förlossningen, hur amningen ska gå,
hur kroppen ska må efteråt men främst att barnet föds
friskt. Vi har listat några produkter för att förbereda sig inför
denna tid och ta hand om sig själv under graviditeten.

Indy Beauty Advanced skincare är en hudvårdsserie med kvalitativa, veganska
produkter som fokuserar på trendiga och effektiva ingredienser, och riktas mot en
målgrupp som kräver mer av sin hudvård.
Serien växer nu ytterligare med ett viktigt steg i rutinen - Vitamin C moisturising facial oil. Den intensivt
återfuktande, mjukgörande och fuktbevarande ansiktsoljan kan appliceras på huden vid behov, som
ett sista steg efter fuktkräm eller blandas i fuktkrämen för att få en extra fuktboost. Fukteffekten boostas
ytterligare av superingrediensen squalane som bidrar till att huden känns silkeslen och återfuktad. Tack
vare antioxidanten vitamin C så skyddas huden mot oxidativ stress och främjar hudens cellförnyelse.
Resultatet blir en välmående, frisk och strålande hud med glow.

Den nya hudvårdsrutinen – Indy Beauty Advanced skincare
Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Rengör huden skonsamt
och effektivt

Välj serum efter hudens
behov och mående

Avsluta alltid
med fukt

När huden behöver
extra fukt och glow

ANTIOXIDANT
CLEANSING BALM
En innovativ och effektiv
rengöring som gör huden
silkeslen och återfuktad.

INTENSE HYDRATING SERUM
PRE- AND POSTBIOTIC
Det fuktgivande serumet som
ger en sammetslen, välmående
och lugn hud med lyster.
PORE-MINIMISING SERUM
NIACINAMIDE 10% + ZINC 1%
Det porminskande serumet
som ger hud med jämnt
och fint glow.

PEPTIDE AND CERAMIDE
ANTIOXIDANT DAY CREAM
Dagkrämen med fokus på fukt
som ger dig den perfekta basen
inför dagens utmaningar,
skyddar och vårdar huden.
INTENSE BAKUCHIOL
BARRIER NIGHT CREAM
Intensivt återfuktande och
vårdande nattkräm så att du
kan vakna upp med en återfuktad, sammetslen och
jämn hud med glow.

VITAMIN C
MOISTURISING FACIAL OIL
Ansiktsolja som appliceras
på huden efter fuktkräm eller
blandas tillsammans med
fuktkrämen för att få en extra
fuktboost och en strålande
hud med glow.

Underhåll
blodcirkulationen

Förbered bröstvårtorna
inför amningen

Hjälp immunförsvaret
på traven

Under graviditeten transporterar blodsystemet 20% mer blod än normalt.
Samtidigt gör hormoner att venerna blir
mer töjbara och ger efter lättare. Lägg till
detta att livmodern trycker på venerna.
Resultatet är att varannan kvinna får
problem med åderbråck under sin första
graviditet. Regelbunden motion och
användning av kompressionsstrumpor
tidigt i graviditeten minskar risken för
åderbråck och blodpropp.

Amningen nöter på huden runt bröstvårtorna, vilket gör att det är vanligt att
bröstvårtorna och vårtgården blir torr
och kan spricka. Om man redan vet
med sig att man vill amma, är Multi-Mam
Protect perfekt att använda för att stärka
hudbarriären runt bröstvårtorna för att
preventivt undvika besvär.

Graviditeter kan både påverka mottagligheten för vissa infektioner, och göra infektioner jobbigare än vad de annars skulle
vara. Lungorna kan lättare få infektioner
hos en gravid kvinna, alltså kan vanliga
förkylningar bli jobbigare än annars.*

En medicinsk kompressionsstrumpa
hjälper venerna att trycka blodet upp
mot hjärtat genom ett tryck som är
högst vid ankeln och avtagande upp
mot knäet. Blodcirkulationen ökar och
förhindrar att blodet samlas i benen.
Mabs erbjuder strumpbyxor för både
gravid och icke gravid, stay-ups, samt en
mängd olika knästrumor i olika material
för att passa varje kund och tillfälle.

Multi-Mam Protect Nipple Care Balm är ett
veganskt vårdande balm för ammande
mödrar för att skydda bröstvårtorna från
att torka ut och spricka. Produkten är lätt
att applicera, skonsam mot känslig hud,
parfymfri och har en neutral smak och lukt.
Multi-Mam har ett sortiment av produkter
för både mödrar och spädbarn.
• Mjukgör och skyddar torra och ömma
bröstvårtor
• Återställer hudbarriärfunktionen
• 100% vegan

*https://bakingbabies.se/2019/09/15/immunforsvaret-under-graviditet/
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Med Viruseptin förkylningsprodukter kan
du motverka förkylning och influensa
liknande symptom, eller få lindring om
du redan har hunnit bli sjuk. Viruseptin
återfuktar slemhinnan och skapar en
skyddande barriär mot virus. Det aktiva
ämnet kapslar in virusen och hindrar dem
från att fästa i slemhinnan, vilket i sin tur
minska risken för spridning. Viruseptin finns
som mun- och nässpray samt sugtabletter
och alla kan användas av gravida och
ammande kvinnor. Hjälp immunförsvaret
på traven med Viruseptin.
• Bildar en skyddsbarriär mot förkylningsvirus
• Mun- och nässpray från 1 år,
sugtabletter från 6 år
• Vegansk
• Kliniskt bevisad effekt
• Kan användas av gravida
och ammande kvinnor

Vad kan väl vara bättre än att
sänka sitt onda kolesterol på ett
naturligt vis? Det kan du göra med
Betavivo’s havreflingor. Ps. Flingorna
ger även minskad blodsockerhöjning.

Smakar gott och gör gott.
Förebygg förkylning i vår
med våra nya Viruseptin
sugtabletter.

Om du bara ska
ha en sak i väskan,
se till att det är en Allévo bar
med näringsämnen som tillgodoser hela
näringsbehovet när energin tryter eller tiden är knapp.

Smaskigare än såhär blir det inte
att få starka tänder. Flux Lemon/
Mint med smak av Italiens
sydligaste breddgrader.

Varför inte ta en Allévo VLCD till
middag? Denna innehåller nudlar
och kyckling samt röd chili - vår
"hetaste" produkt i Allévo-familjen!

Vårens
solgula
produkter
värda sin
investering!

Direkt klådstillande mousse för
behandling av vattkoppor. Innehåller
2QR, ett patenterat ämne som bildar
en mekanisk barriär mot bakterier.
PoxClin CoolMousse främjar även
hudens naturliga läkningsprocess, samt
motverkar förekomsten av långvariga ärr.

Solgul smoothie
med gurkmeja
En kickstart fylld av antioxidanter på glas
2 frysta bananer
ingefära efter smak
1 citron
1 tsk gurkmeja
2,5 dl vatten i en mixer

Gul är färgen som vi oftast symboliserar
optimism, glädje och energi med. Blir du
också glad av våra gula favoriter?

Locobase Everyday Special Shower Oil
är en vårdande och lugnande duscholja
som gör skillnad för dig som lider av hudbesvär. Så att du kan njuta av fler dagar
med mer välmående hud!

En fuktbomb som
boostar och återfuktar
på djupet. Love your
softness med Indy beauty
The Moisturising Bomb
Facial Mask.

Nå din destination med piggare ben
tillsammans med Mabs. Upplev skillnaden
när du studsar ner från flygplanstrappor,
tågtrappor eller genom centralstationer
redo för äventyr.

Visste du att en apelsin om dagen täcker
dagsbehovet av vitamin C? C-vitamin fungerar
som antioxidant och behövs bland annat för att
bygga upp kroppens benvävnad. Det underlättar även upptaget av järn från maten.
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Ps. några bitar fryst mango kan adderas för sötma
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Finns ingen make-up produkt som
signalerar vårkänslor mer än solpuder.
Oavsett årstid! Testa Indy Beauty –
högpigmenterade solpuder.
Finns i färgerna Danisa och Milou.
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Decubal
genom tiderna

TIPS FRÅN CCS!
SÅ TAR DU HAND
OM FÖTTERNA UNDER
AKTIVA VINTERDAGAR.

Decubal är ett av våra mest uppskattade varumärken inom hudvård
– både bland hälsovårdspersonal och konsumenter. Mycket har
hänt sedan den första produkten såg dagens ljus...

Friluftsliv är härligt – dessutom har det en bevisad effekt på den psykiska och
fysiska hälsan.1 Under vintern vill vi kunna vara aktiva utan att drabbas av
fotbesvär. Men vad ska man egentligen tänka på när dagarna blir kallare
och luften torrare? Här har vi samlat tipsen du behöver!

Feb 2021
Decubal Junior
Cold Cream och
Junior Cream 100ml
lanseras

Juni 2014
Ny design

Okt 2014

April 2021

Experten på torr
hud fyller 40 år!

Karo Pharma
förvärvar Decubal
från Teva

Okt 2015
Feb 2017

3

2

Intensive blir
Repair

Maj 2021

1

Decubal Hand Wash
lanseras i Sverige

Decubal Junior
Cream lanseras

#1

Sveriges
mest köpta
läppbalsam*

Visste
du att...

det köps en Decubal
Lips & Dry Spots Balm

varannan
minut i
Sverige!*

Okt 2020
Decubal Face Wash
relanseras i Sverige

2010

1

Hösten 2021
Utrullningen av ny
design fortsätter

Decubal Lips & Dry Spots Balm
lanseras

Experthudvård anpassad
till det nordiska klimatet

FIXA FRÄSCHA
FÖTTER

Rena fötter är glada fötter. Prova CCS RENGÖRANDE
& UPPMJUKANDE FOTBAD – ett flytande fotbad
som mjukar upp och rengör torra och trötta fötter
på djupet. Det är ett perfekt första steg i den dagliga fotvårdsrutinen. Fotbadet innehåller karbamid
och mjölksyra som är effektivt exfolierande och
mjukgörande. Med en mild frisk doft av spearmint
och lavendel blir fötterna rena och fräscha. Fotbadet
passar också bra om du vill ge dina trötta fötter en
välgörande återhämtning efter en heldag i backen.

Här ovan visas ett axplock av allt det som hänt i Decubals värld de senaste åren!
Den första Decubal-produkten, Clinic Cream, utvecklades 1974 i nära
samarbete med dermatologer från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
De saknade kvalitativa hudkrämer som var anpassade för den känsliga
och torra hud som deras patienter ofta hade och som är vanligt i Norden
på grund av det torra och kalla klimatet.
Sedan dess har Decubal-sortimentet utökats med många olika produkter
för hela kroppen, och består idag av en hel produktserie för torr och känslig

hud , för både vuxna och barn. Och vårt fortsatta samarbete med nordiska
dermatologer säkerställer att våra produkter är av optimal kvalitet vad
gäller effekt och säkerhet. Produkterna är noga testade, allergicertifierade
och innehåller inga onödiga tillsatser såsom parfym eller färgämnen.

Karo magazine

Älskar du aktiviteter som vandring, skridskor och
skidåkning? Härligt! Men glöm inte bort att de kan
vara påfrestande för fötterna som kan bli torra,
spruckna och fnasiga. Dessutom trivs dålig lukt i
fuktiga och varma kängor och skidpjäxor.
CCS FOOT PRO är en multifunktionell fotkräm som är
framtagen för att behandla hälsprickor, förhårdnader
och torra fötter. Den motverkar även dålig lukt och
ger en frisk doft. Foot Pro går snabbt in i huden utan
att kladda. Den passar utmärkt för dig som vill njuta
av utomhusdagar utan fotbesvär.

3

FÖREBYGG
SKOSKAV

CCS ANTI-SKAV FOTSPRAY är en innovativ fotspray
för alla som besväras av skav och hudirritation
orsakad av friktion mot strumpa eller sko. Den bildar
en silkeslen och skyddande hinna som förebygger
skav. Den motverkar också dålig lukt med Aloe Veraextrakt som ger en fräsch doft. Ska du ut i spåren i
vinter eller har nya pjäxor? Passa då på att proaktivt
spraya fötterna med CCS Anti-Skav.

Livet skaver, kittlar och stramar. Därför finns CCS. Vi har ägnat 40 år åt att ta reda på hur huden mår som bäst.
Vår blå serie ger din hud allt den behöver i vardagen, medan den vita löser specifika problem. Allt för en bra
hudkänsla – så att du kan fortsätta leva precis som du vill. Läs mer om CCS på www.ccshudvard.se
1

12

PROFFSHJÄLP FÖR
AKTIVA VINTERFÖTTER

CCS FOTVÅRD – FRÅN HJÄRTAT AV DALARNA

För dig betyder det att du tryggt kan rekommendera Decubal till dina
kunder med torr och känslig hud – även de allra minsta.

*IQVIA sell-out MAT 12M

2

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/friluftsliv/
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KLIPP UT OCH SPARA!

Så mycket
lättare!

GLUTEN

LAKTOS

MJÖLK

NÖTTER,
MANDEL & FRÖN

ÖVRIGT

VEGANSK

Shake Chocolate

Nej*

Ja (3,2g/påse)

Ja

Nej

Innehåller soja

Ja

Nej

Shake Banana & Raspberry

Nej*

Ja (2,7g/påse)

Ja

Nej

Innehåller soja

Ja

Nej

Shake Forest Fruit

Nej*

Ja (2,7g/påse)

Ja

Innehåller soja

Ja

Soup Potato & Leek

Nej*

Ja (1,5g/påse)

Ja

Nej

Innehåller soja

Ja

Nej

Soup Chicken & Noodle

Ja

Ja (2,7g/påse)

Ja

Kan innehålla spår av sesamfrö Innehåller soja

Nej

Nej

Oatmeal Coconut & Cardamom

Ja

Nej

Kan innehålla spår av mjölk

Solrosfrö, linfrö

Innehåller soja

Ja

Ja

Oatmeal Apple & Cinnamon

Ja

Nej

Kan innehålla spår av mjölk

Solrosfrö, linfrö

Innehåller soja

Ja

Ja

Chocolate

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Forest Fruit

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Toffee

Ja

Ja

Ja

Kan innehålla spår av nötter,
jordnötter och sesamfrön

Innehåller soja. Kan
innehålla spår av ägg

Ja

Nej

Blueberry

Ja

Ja

Ja

Kan innehålla spår av nötter,
jordnötter och sesamfrön

Innehåller soja. Kan
innehålla spår av ägg

Ja

Nej

Chocolate Almond & Seasalt

Ja

> 0,1g /100g.

Kan innehålla spår av mjölk

Kan innehålla spår av nötter,
jordnötter och sesamfrön

Innehåller soja. Kan
innehålla spår av ägg

Ja

Nej

Chocolate Chip & Peanut Butter

Kan innehålla spår
av vete och gluten

>0,01g/100 g

Innehåller mjölkfett.

Kan innehålla spår av nötter,
jordnötter och sesamfrön

Innehåller soja. Kan
innehålla spår av ägg

Ja

Nej

Dark Chocolate

Kan innehålla spår
av vete och gluten

Ja

Ja

Kan innehålla spår av nötter,
jordnötter och sesamfrön

Innehåller soja. Kan
innehålla spår av ägg

Ja

Nej

Salty Liquorice

Ja

Ja

Ja

Kan innehålla spår av nötter,
jordnötter och sesamfrön

Innehåller soja. Kan
innehålla spår av ägg

Ja

Nej

Caramel & Chocolate

Ja

Ja

Ja

Kan innehålla spår av nötter,
jordnötter och sesamfrön

Innehåller soja. Kan
innehålla spår av ägg

Ja

Nej

White Chocolate & Coconut

Ja

Ja

Ja

Kan innehålla spår av nötter,
jordnötter och sesamfrön

Innehåller soja. Kan
innehålla spår av ägg

Ja

Nej

VERY LOW CALORIE DIET

Oavsett om man är ute efter viktnedgång eller bara
vill göra hälsosammare val i din vardag så har Allévo
produkter som hjälper till på vägen – varje dag. För att
man ska hitta den väg som passar bäst har vi delat in
användningen i tre steg. Man kan börja med vilket steg
man vill och man kan alltid byta mellan de olika stegen.
Vi ser Allévo precis som rubriken säger, det är inte en
kort diet – det är en långsiktig livsstilsändring som krävs.

SÅ HÄR KAN ALLÉVO ANVÄNDAS
STEG 1 – KICKSTART

Läs innehållsförteckningen på förpackningen noggrant för fullständig information.

VEGETARISK

Att gå ner i vikt och även behålla sin vikt brukar vara lättare
sagt än gjort. Det ligger i vår natur att vilja äta. För att gå
ner i vikt måste man inta färre kalorier än vad man gör av
med, det handlar om energibalansen. Det handlar inte om
att ta bort, utan snarare om att byta ut och göra rätt
näringsmässiga val.

Allergiinformation Allévo

STEG 2 – VIKTMINSKNING

Allévo VLCD
är utvecklade
och tillverkade
i Sverige.

STEG 3 – BEHÅLLA

Nej

Nej

ONE MEAL DRINK

VLCD (upp till 8 veckor)

VLCD/One Meal + mat

Mat + VLCD/One Meal/Snack-bar

Snabbt ner i vikt. Du kan ersätta alla
måltider med 5 påsar/dag upp till 8 veckor.
Blanda smaker enligt egen preferens.

Fortsätt din viktnedgång med att inta t ex
1 vanlig måltid av mat och resten med Allévo.

Behåll din nya vikt genom att inta vanlig mat,
men behåll något mål med Allévo.

L ÅS OSS PRESENTERA TVÅ PERSONER
SOM ANVÄNDER ALLÉVO PÅ LITE OLIKA SÄTT:

JOHANNA

Under sommaren som var 2021 blev det en
hel del grill och annat gott. När hösten kom
kände jag att det var dags för nya tag. I och
med att jag har barn och det är trevligt att äta
ihop så behöll jag middagen som ”vanlig måltid”. Övriga mål under
dagen bytte jag ut till Allévo. Nu kanske man inte ska prata kilon,
men för min del gick jag ner 7 kg under 3 månader. Jag kände mig
pigg och fräsch under resans gång. Nu är jag i behålla fasen och byter
bara ut lunchen. Min favorit är VLCD Potatis- och Purjolöksoppan.

JENNIE

Sedan jag började arbeta hemifrån pga corona
så tar jag en Allévo Shake till lunch nästan varje
dag. Förutom att de smakar gott är det ett snabbt,
enkelt och näringsriktigt alternativ till att laga lunch.
För mig är en sådan perfekt att shaka till och inta för då hinner jag
även med en lunchpromenad! Jag vet att jag får i mig nödvändiga
näringsämnen och för min del är lunchen mindre viktig än frukost
och middag. Så min melodi för att behålla min vikt är att byta ut
lunch mot Allévo och övriga måltider äter jag som vanligt. Min
favorit är VLCD med Skogsbärsmak.

ONE MEAL BAR

SNACK-BAR

Denna allergiinformation finns även under Frågor & Svar på www.allevo.nu
* Innehåller glutenfri havrefiber, som innehåller mindre än 20 mg/kg gluten, vilket definieras som glutenfri.
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Missa inte! Morgonevent med

föreläsning om
INTIMHÄLSA,
graviditet och förlossning
Starta dagen med oss och var med oss när
vi pratar intimhälsa och intimproblematik.
Svamp, bakteriell vaginos och torra slemhinnor behandlas samt lösningar för dessa
vanliga problem. Vi berör även ämnen som är
vanligen relaterade till graviditet, förlossning
och första tiden som mamma. Till vår hjälp har
vi en BVC sköterka som reder ut begrepp och
går igenom om vanliga besvär och frågor.
Medverka live via karoacademy.se eller via vår app.
Under utbildningen så kommer det även att finnas
möjlighet att ställa frågor live till oss.

Morgonföreläsning
NÄR?
Onsdag 16/2 kl 8:00-9:00

• Ställ frågor under föreläsningen
• Medverka live

• Goodiebag till alla deltagare
HUR?
Anmälan sker till:
• BVC sköterterska på plats
akademi@karopharma.se
OBS! Begränsat antal platser.

Nytt material på karoacademy.se

Scanna med din mobilkamera för att komma
till utbildningsfilmen

Hemorrhoids
Scheriproct
Deep Dive

KaroPharma
Hudakademin
2.0

Förkylning
och influensa
– Viruseptin

Engelska. Fördjupa
dina kunskaper inom
hemorrojder och
våra läkemedel för
behandling.

En timme med torr
och känslig hud samt
vanliga hudvårdsingredienser i fokus.

Vad händer i kroppen vid
förkylning? Varför ska
man välja Viruseptin för
att förebygga och lindra
förkylning samt förkorta
sjukdomsperioden?

Karo Academy party
Under November anordnade vi våra första fysiska event som Karo Pharma.
Under dessa kvällar bjöd vi in till minimässa, mingel och föreläsningar.
Mellan mingel och minimässa så höll vi korta föreläsningar
om produktnyheterna från våra varumärken.

I Stockholm hade vi möjlighet att bjuda in till vårt fina kontor
där vi hade dukat upp med mässa i olika rum som vi döpte om
till Beauty-Room, Derma-Room m.m. Sanna serverade goda
nyheter från Allévo och det bjöds på snittar och cupcakes.
Under kvällen hade vi livemusik och tävlingar och alla fick med
sig en generös goodiebag hem.
Göteborgsdeltagarna fick bege sig upp till sviten på Hotell Post
och mingla runt bland nyheter i en lite annorlunda men inspirerande miljö.
Beautyrummet
var utsmyckat
till max med
Indyprodukter
och photowall
för alla som
ville ta selfies.

Ett varmt tack till alla som medverkade och gjorde våra event
till en sådan succé. Vi ser fram emot att bjuda in er till nya
happenings tillsammans med oss. Missa inte att prenumerera
på vårt nyhetsbrev för att få nys om nästa event, signa upp
på karoacademy.se .
Tills dess så ses vi på webben och i appen KaroAcademy.se.

Föreläsningsdags
för våra nyheter!

sik för
Livesång och mu
ckholm
Sto
I
rna
ga
lta
de
Olivia.
av Andreas och

Produktchef
för Intim Felicia
minglar glatt
med deltagarna.

Hos CCS fick man
snurra hjulet och
ha möjlighet att
vinna fina gåvor.

Aktivitet vid Allévostationen där
Sanna bjöd på smaskiga nyheter
och berättade om det senaste
kring VLCD (Very Low Calorie Diet).

 Fotledsbandage
 Knästödbandage
 Handledsstöd
 Armbågsbandage
 Halskrage

Mabs Kompressionsstrumpor

Mabs Bomull, Design, Man,
Man Design 1 par

För lindring och förebyggande av trötta ben och svullna fötter

Mjuk och skön kompressionsstrumpa för
daglig användning i en stor andel bomull.

Kompressionsstrumpor är ett beprövat sätt att förebygga åderbråck
och blodpropp.

 Väldokumenterad metod för att förbättra blodcirkulationen i benen
 Kliniskt bevisad effekt mot trötta ben och svullna fötter
 Medicinsk kompressionsklass 1

 Finns i färgerna svart, vit och navy samt

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 foten. 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.

Æ 63% Bomull, 27% Polyamid, 10% Elastane

mönstrade designalternativ.

ÖVRIGT:
Æ Mabs bomull finns även som knästrumpa bred

Mabs Nylon

Mabs Stödbandage

1 par

Hållbara nylonstrumpor som sitter på
plats och tål dygnets alla utmaningar
utan en maska.
Snygga nylonstrumpor i 140 denier. Passar
alla tillfällen, till fest som till vardags.

celler som har hög elasticitet, bra värmeisolerande effekt och tar inte upp fukt

 Högkvalitativa produkter som ger stöd, skydd och värme

REKOMMENDERAS TILL: Finns som knästrumpa,
knästrumpa bred samt strumpbyxa, strumpbyxa
för gravida och stay-ups.

REKOMMENDERAS TILL: Den som har smärta eller inflammation i muskler och leder.
ANVÄNDNING: Används vid kortvariga besvär som är övergående. Vid bestående problem eller om det skulle
förvärras kontakta en läkare.
ÖVRIGT:

Æ 82% Polyamide, 19% Elastane

Æ Produkterna finns både i olika storlekar och som one size

Æ Finns även som knästrumpa Bred

Æ För att bevara kompressionen bör strumporna tvättas efter användning

 Varje produkt är utformad så att den på ett enkelt sätt kan anpassas till olika storlekar
 Innehåller det specialutvecklade materialet NeoTex, ett neopren-material med slutna

 Finns i färgerna sand, solbrun och svart.

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

En produktserie med stödbandage som erbjuder stöd och smärtlindring vid de vanligaste
besvären relaterade till muskler och leder.

Scanna med din mobilkamera för att komma
till utbildningsfilmen

Mabs Travel 1 par

Mabs Work

Tunnare strumpor anpassade för resande,
med medicinsk kompression

Tunn och behaglig kompressionsstrumpa som även lämpar sig för de med
varma fötter eller som upplever att
kompressionsstrumpor kan vara besvärliga att få på sig, tack vare sitt tunnare
material.

Kompressionsstrumpa med öppen tå
vilket ger en ökad passform och underlättar påtagning.

Upplevs benen trötta och svullna efter en
dag på jobbet kan det bero på att cirkulationen i benen går lite trögt. Att stå ger en
statisk belastning som hämmar blodcirkulationen.

 Finns som naturfärgad

Stillasittande under låg tid ökar risken för
svullna ben och blodpropp. Det gäller alltså
inte bara vid långflygning utan också vid
längre bil- och tågresor. Kan även rekommenderas till dem som tycker att det är
svårt att få på sig kompressionsstrumpor på
egen hand.

 Finns i svart
ÖVRIGT:
Æ 56% bomull, 26% dryarn, 10% polyamide,
8% elastane

www.mabs.se

Mabs Care

1 par

 Finns i färgerna Svart, Navy

1 par

Lämplig vid besvär av tår eller behov av
inspektionshål. Kan anpassas genom att
klippas till önskvärd längd.

ÖVRIGT:
Æ 60% Bomull, 10% Lycra, 30% Polyamid

Mabs Allround Dryarn

1 par

Tillverkad i Dryarn, ett material med
exceptionell andningsförmåga. Lämpar
sig för fysisk aktivitet eller vid behov av
en strumpa med andningsförmåga vid
varma fötter.

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 återfuktar huden
 100 % medicinskt klassad silikon

Håller fötterna torra och svala. Stickningens
struktur ger extra stöd för vadmuskeln.

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

 Finns i svart

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

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ 57% Dryarn, 32% Polyamide, 11% Elastane

Æ Produkterna finns både i olika storlekar och som one size

ÖVRIGT:
Æ 37% Bomull, 37% Prolene 10% Polyamid,
16% Lycra
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Din räddare mot
förkylnings- och
influensavirus
Nailner Active Cover
30 ml

Nailner 2 in 1 Brush 5 ml
Nailner 2 in 1 Pen 4 ml

Nailner nagellack
som andas 8 ml

Bevisad effektiv mot nagelsvamp. Täcker
direkt missfärgningar med behandling
och nagellack i en flaska. Enkel att
använda med nyaste peel-off teknologin.
Finns i färgerna Natural Nude och
Coral Red.

Behandlar nagelsvamp. Innehåller Ethyl
Lactate som penetrerar nageln och
Lactic Acid som sänker pH-värdet.
Detta skapar en ogynnsam miljö för
nagelsvampen. Ascorbyl Lactoside ljusar
upp nageln. Finns som pensel och penna.

Nagellack i fina färger som andas igenom
syre och gör det möjligt att täcka skadade,
torra och sköra naglar. Kan kombineras
med alla Nailner produkter.
 Täckande för skadade, missfärgade
och torra naglar

 Döljer omedelbart missfärgningar
 Normaliserar nagelns tjocklek
 Enkel att använda med peel-off teknologin
 Bevisad effektiv mot nagelsvamp

 Synligt ljusare naglar på endast

 Kan användas även när du behandlar

 Enkel att använda och nageln

 Ett snyggt nagellack för alla naglar

7 dagar (bleker nageln)

dina naglar för nagelsvamp

behöver inte filas

 Penetrerar nageln effektivt och

förändrar PH-värdet, vilket skapar
en miljö där svampen inte trivs

Ingen tycker väl om att ligga hemma sjuk, men barn
gillar det nog minst av alla. Men nu finns hjälp för
hela familjen!
Med Viruseptin mun- och nässpray kan du skydda dig mot
förkylnings- och influensavirus. Det är den första förkylningssprayen som i flera välkontrollerade studier har bevisad
effekt på barn och vuxna med bekräftad förkylning*.

NYHET!
Viruseptin® Sugtabletter
från 6 år, mild citron &
honungssmak

Bildar en skyddsbarriär mot förkylningsvirus
Kan användas av gravida och ammande kvinnor
Kliniskt bevisad effekt
Från 1 år
Vegansk

REKOMMENDERAS TILL: Alla med nagelsvamp
som besväras av missfärgningar.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med nagelsvamp
med missfärgade naglar.

REKOMMENDERAS TILL: Alla som målar sina
naglar och de som behandlar sina naglar mot
nagelsvamp, men vill ha målade naglar under
behandlingen.

ANVÄNDNING: Applicera Nailner Active Cover på
den infekterade nageln helst efter duschen. Låt
det sitta i 24 timmar och dra sedan av lagret som
har bildats på nageln. Applicera sedan igen. Gör
detta till den friska nageln vuxit ut.

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

ANVÄNDNING: Efter behov. Nagellacket måste
tas bort innan applicering av Nailner 2 in 1.

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ Appliceringar: ca. 540 st

Æ Appliceringar:
Penseln ca. 300 st
Pennan ca. 400 st

Æ Diabetiker, de med nedsatt blodcirkulation
och gravida bör rådgöra med läkare innan
användning

Missa inte
Fotakademin på
karoacademy.com

www.nailner.se
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Hur funkar det?
Viruseptin® återfuktar slemhinnan och skapar en skyddande
barriär mot virus. Det aktiva ämnet kapslar in virusen och
hindrar dem från att fästa i slemhinnan, vilket i sin tur
minska risken för spridning.

Användning
Använd Viruseptin® vid första tecken på symptom, så kan
du förkorta sjukdomsperioden med i genomsnitt 2 dagar
och lindra symptomen. Eller använd i förebyggande syfte
innan du ska vistas i miljöer där risken att smittas är högre
(t.ex. i matvarubutiken, skola/förskola, kollektivtrafiken,
på jobbet/möten).

Viruseptin är medicintekniska produkter, läs bruksanvisningarna innan användning. Läs mer på www.viruseptin.se
*Referenser: 1. Eccles et al. Respiratory Research 2015, 16:121 2. Koenighofer et al. Multidisciplinary Respiratory Medicine 2014, 9:57
3. Ludwig et al. Respiratory Research 2013, 14:124 4. Fazekas et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012, 12:147
5. Eccles et al. Respiratory Research 2010, 11:108
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Econazolnitrat

Wortie Freeze &
FreezePlus 50 ml
Wortie Cool byter namn till Wortie Freeze
och Wortie Advanced byter namn till
Wortie FreezePlus. Frys bort vårtan.
Innehåller frysgasen Dimethyl Ether (DME).
Vid aktivering kyler denna frysstiftet som
i sin tur dödar vårtan.
FreezePlus: En ledande gel för ökad frysprestanda samt skyddande plåster ingår.

Wortie Liquid

5 ml

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

 Klar på några sekunder
 Snabb och smärtfri applicering
 Innehåller även 18 vattentäta

Wortie Plåster

Verruxin

Wortie Plåster är en produkt som är avsedd
att behandla vanliga hand- och fotvårtor.
Plåstren innehåller salicylsyra för borttagning
av vårtor.

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

15 stycken plåster

 Behandlar och skyddar vårtor
 Säker och lätt att använda för
barn från 4 år

skyddande plåster

 40% salicylsyra för effektiv behandling

 Enkel och snabb att använda
 Tack vare den unika metallspetsen
behandlas endast vårtan utan att
skada omkringliggande hud

Cortimyk

Pevaryl kräm

Behandlar fotsvamp med
besvärande klåda. Innehåller
det svampdödande medlet
mikonazolnitrat och den klåd
stillande och antiinflamma
toriska steroiden hydrokortison.

Pevaryl 1 % kräm används vid
behandling av svampinfektioner
i huden så som fotsvamp. Den
aktiva substansen är econazol
som verkar svampdödande.

Pevaryl 1 % puder används vid
behandling av svampinfektioner
i huden så som fotsvamp. Den
aktiva substansen är econazol
som verkar svampdödande.

 Behandlar fotsvamp

 Behandlar fotsvamp

 Krämen kan användas

 Pudret kan användas

 Kan förvaras i rums

 Kan även användas

 Kan även användas vid

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

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 behandling av övriga
svampinfektioner i huden, oavsett
typ eller plats.

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

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

ANVÄNDNING: Fötterna tvättas
och torkas noggrant innan krämen
appliceras. Behandla morgon och
kväll. Stryk ut krämen 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: Krämen masseras
försiktigt in på det infekterade hudområdet morgon och kväll.

ANVÄNDNING: Pudra fötterna
morgon och kväll. Likaså bör
pudring inuti strumpor och skor
göras. Behandlingen bör fortsätta
ca 2 veckor efter läkning.

200 mg/200 mg

 För envisa och åter-

kommande vårtor, förhård
nader och liktornar

 Mjölksyrans huduppluck

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

 Verruxin kan användas av

 Enkel och effektiv egenvårdsbehandling av

 Den enda ”fotsvamp med
klåda”- behandlingen i
hyllan!

 Marknadsledare inom
fotsvamp*

temperatur

vuxna och barn över 6 år,
även under amning

vårtor
 FreezePlus: Ökad frysprestanda
med ledande gel
 FreezePlus: Klarar även envisa
gamla vårtor och fotvårtor

30 g

samtidigt som den
dämpar irritation

på hela foten för att
motverka återfall
vid andra svampinfektioner i huden

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

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

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

ANVÄNDNING: Applicera 1 gång. 20 sek på
handvårtor och 40 sek på fotvårtor. Vänta sedan
14 dagar. Om inte vårtan fallit av, applicera igen.
Vänta alltid 14 dagar mellan appliceringarna.

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

ANVÄNDNING: Låt vårtplåstret sitta på hela dagen
eller natten (8-12 timmar) och ta sedan bort det.
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.

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ Appliceringar:
Freeze: 15 st
FreezePlus: 15 st

Æ Appliceringar: 18 st

Æ Rekommenderad behandlingstid: 7-14 dagar

Æ Receptfritt läkemedel

Æ Receptfritt läkemedel
(ingår även i förmånen)

Æ Receptfritt läkemedel (Rx)/OTC

Æ Verruxin är ett receptfritt läke
medel. 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.

Æ Kan användas av gravida
och ammande

Æ ATC-kod: D01AC03

Æ Läs bipacksedeln noga
före användning

Æ Datum för senaste översyn av
produktresumé 2020/08. Se
www.fass.se för mer information.

Æ ATC-kod: D11AF

Æ Restriktioner: Använd inte denna produkt om
du är gravid, ammar, vid diabetes eller dålig
blodcirkulation
Æ Använd inte Wortie FreezePlus på
barn under 12 år

NYHET!

Ny hemsida med tips
& råd för fotbesvär:

fotkollen.se
www.wortie.se
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Missa inte
Fotakademin på
karoacademy.com

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 Läs bipacksedeln noga
före användning
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Pevaryl puder

30 ml

samtidigt som den
dämpar irritation

inuti strumpor och skor
för att motverka återfall
andra svamp-infektioner
i huden

Æ Ekonazol, 1% kräm/puder
Æ Indikation: Tinea (dermatomykoser orsakade av Trichophyton-, Epidermo
phyton- och Microsporumarter), kutan candidiasis, pityriasis versicolor.
För lokal behandling av hudenw.
Æ Varningar och försiktighet: Endast för utvärtes bruk. Pevaryl kräm/puder
ska inte användas i ögon eller mun. Speciell försiktighet skall iakttagas vid
behandling nära ögonen. Pevaryl kräm/puder innehåller bensoesyra som kan
vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Om tecken på irritation eller
överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas. Graviditet: Pevaryl
kräm/puder kan användas under andra och tredje trimestern om den
potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.
Æ Datum för översyn av produktresumé 2018-03-12. För fullständig förskrivar
information och pris, se www.fass.se.
Æ Läs bipacksedeln noga före användning
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Sveriges mest
köpta fotkräm1

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
eukalyptusolja som
motverkar dålig lukt

REKOMMENDERAS TILL: Alla som
vill ha mjuka och lena fötter.
ANVÄNDNING: Applicera dagligen
eller vid behov på rena och torra
fötter.

CCS intensivt
uppmjukande
fotbadsalt 310 g

CCS rengörande
& uppmjukande
fotbad 250 ml

 Den perfekta steg 1-produkten

Ett flytande fotbad med intensivt
uppmjukande ingredienser,
karbamid och mjölksyra som
förbereder huden inför nästa
steg i fotvårdsrutinen.

i fotvårdsrutinen

 Intensivt återfuktande och
uppmjukande

 Oparfymerad
REKOMMENDERAS TILL: Alla som har
torr hud, förhårdnader och spruckna
hälar eller som bara vill ta ett avkopplande fotbad.
ANVÄNDNING: Tillsätt 5 matskedar
i varmt vatten och låt fötterna
koppla av i vattnet i 10–15 minuter.
ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ Dermatologiskt testad

Æ Dermatologiskt testad

Æ Karbamidhalt: 100%

Æ Karbamidhalt: 10%

Æ Försiktighet: Använd inte på
öppna sår

1
I antal units enligt IQVIA Consumer Health
National Sales Audit, Foot care products,
Jan-dec 2020

 Mjukar upp och djuprengör
torra, trötta fötter

 Innehåller karbamid och

mjölksyra som är effektivt
exfolierande och mjukgörande

 Med en mild frisk doft av
spearmint och lavendel

 Passar även den som vill
ge trötta fötter lite extra
avkoppling

Rekommenderas av Sveriges
Fotterapeuter.
REKOMMENDERAS TILL: För alla som
vill mjuka upp sina fötter och få en
skönt rengörande fotbad.
ANVÄNDNING: Tillsätt 2-3 kapsyler i
varmt vatten och låt fötterna koppla
av 10-15 minuter. Använd inte på
öppna sår.
ÖVRIGT:
Æ Undvik kontakt med ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Räcker till ca 8 fotbad.

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 eucalyptus.
Innehåller en hög halt av Pentylene
Glycol som är hudvårdande och
fuktbevarande. Därmed skapas ett
gynnsamt hudklimat och den går
samtidigt snabbt in i huden utan
att kännas kladdig.
 Hälsprickor
 Förhårdnader
 Torra fötter

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

CCS Cracked Heel
SOS 75 ml

CCS Hälstift SOS är en punktbehandling för mycket torra
fötter och hälsprickor.

 Synbara resultat efter

 Intensivt återfuktande och

3 dagar och tydliga
förbättringar efter
7 dagar
 Kliniskt testad
 Innehåller en kombination
av hög halt karbamid
(25%) och mjölksyra
 4 funktioner i 1; exfolierar,
mjukgör, återfuktar och
stärker hudbarriären
REKOMMENDERAS TILL: SOS-produkt
till alla som har hälsprickor, mycket
torr och hård hud. Kan även med
fördel användas till mycket torra
nagelband.
ANVÄNDNING: Använd 1 tub precis
innan du lägger dig fem dagar i följd.

ÖVRIGT:

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 överkänslig mot någon
av de ingående ingredienserna.

25 ml

Speciellt framtagen för mycket
torra fötter med hälsprickor
och hård hud.

ANVÄNDNING: Applicera 1 pumptryck
på vardera fot. Applicera på rena och
torra fötter så att hela området som
ska behandlas täcks. Behandla båda
fötterna för att förhindra spridning.
Tvätta händerna efter applicering för
att undvika smitta till andra områden.

Æ Innehåller en hög halt av Pentylene
Glycol som är fuktbevarande och
hudvårdande

CCS Hälstift SOS

exfolierande
 Motverkar hälsprickor och
minskar risk för liktornar
 Innehåller en hög halt
karbamid, 25% och
Provitamin B5
 Utvecklad tillsammans med
Sveriges Fotterapeuter!

REKOMMENDERAS TILL: Personer
som har problem med mycket torra
fötter och hälsprickor.
ANVÄNDNING: Applicera punktvis
två ggr dagligen på rena och torra
fötter. Använd inte på öppna sår.
Undvik kontakt med ögonen.
Förvaras oåtkomligt för barn.

ÖVRIGT:

CCS Kladdfri
Fotmousse 100 ml

CCS Anti-Skav
Fotspray 100 ml

Speciellt framtagen för
diabetiker och personer
med torr och tunn hud.

En fotspray som förhindrar hudirritation och hudskavning orsakad
av friktion mot strumpa eller sko.

 Baserad på beprövad

 Silkeslen skyddande hinna ger

svensk Prodermteknologi®
som stärker hudens
naturliga barriärfunktion,
återfuktar och mjukgör
 Absorberas snabbt och
penetrerar ner i hudens
översta hudlager (epidermis)

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

Æ Dermatologiskt testad

ÖVRIGT:

Æ Karbamidhalt: 25%

Æ Medicinteknisk produkt

Æ Börja gärna din fotvårdsrutin med
CCS Intensivt Uppmjukande
Fotbadsalt

Æ Karbamidhalt: 10%

Æ Försiktighet: Använd inte på
öppna sår

Æ Försiktighet: Använd inte på öppna
sår eller hud som är skadad. Undvik
kontakt med ögon och slemhinnor.
Använd inte om du är allergisk
eller överkänslig mot någon av
de ingående ingredienserna.

skydd mot skav

 Aloe Vera extrakt ger en
fräsch doft

 Ökad komfort även vid
barfota i skor

REKOMMENDERAS TILL: För de
som har problem med skav och
hudirritation genom skav från
strumpor eller skor. Löpare eller
andra som går och springer
eller motionerar.
ANVÄNDNING: Spraya 1–2 gånger
dagligen på rena & torra fötter
Spraya 10-15cm från huden.
Använd ej på skadad hud.

Æ Cirka 70 doseringar
(1 dosering = 1 par fötter)

Footner
Footner erbjuder fotprodukter som ger en härlig upplevelse och ser till att fötterna är babylena året om.

CCS uppfräschande fotdeo

 Footner Exfoliating Socks: Tar naturligt bort hård & torr hud

100 ml

 Effektiv antiperspirant
 Motverkar svett och dålig lukt
 Svalkar

REKOMMENDERAS TILL: Alla. Allas fötter behöver kärlek!

REKOMMENDERAS TILL: Personer med varma och fuktiga fötter.

ÖVRIGT:

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

Æ Restriktioner för Footner Exfoliating Socks: Får inte användas av barn under 12 år. Diabetiker, de med problem med
blodcirkulation och gravidabör rådgöra med läkare innan användning. Använd ej denna produkt om du lider av i
rritationer, har känslig hud eller har öppna sår på fötterna.

ANVÄNDNING: Vid behov och då fötterna suktar efter uppmärksamhet.
Footner Exfoliating Socks: Låt det gå minst 4 veckor mellan appliceringarna.

ÖVRIGT:
Æ Spola ventilen i varmt vatten efter varje användning för att undvika stopp
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Pevaryl intim

Multi-Gyn IntiSkin

Pevaryl/Pevaryl Depot vagitorium och vaginalkräm för egenvårds
behandling av vaginala svampinfektioner. Den aktiva substansen
är ekonazol som verkar svampdödande.

 Nr 1 på apotek inom underlivssvamp*
 Enkel att använda – behandla endast en gång med Pevaryl Depot
 För de flesta försvinner besvären inom en vecka

40 ml

Multi-Gyn IntiSkin ger en snabb
lindring av obehag på huden
omkring intimområdet som t.ex
irritation och den brännande
känsla som kan uppstå i
samband med rakning.

 Lindrar klåda, irritation och

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor med vaginal svamp.
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 Pevaryl® Depot (ekonazol), OTC, EF, 150 mg vagitorier och Pevaryl 1% kräm
Æ Indikation: Vaginiter och vulviter förorsakade av jästsvampar
Æ För kvinnor som tidigare behandlats av läkare mot svamp i underlivet och
som nu fått samma symtom
Æ Varningar och försiktighet: Endast för intravaginal användning. Pevaryl Depot
vagitorier och Pevaryl kräm ska inte användas i ögon eller mun. Pevaryl Depot
och Pevaryl kräm innehåller en oljebaserad ingrediens som kan skada latex
pessarer och latexkondomer, och därmed minska deras effektivitet. Pevaryl
kräm innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och
slemhinnor, graviditet/Amning: På grund av vaginal absorption ska Pevaryl
endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan.
Pevaryl kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella
nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret. Försiktighet bör
iakttagas när Pevaryl Depot vagitorier och Pevaryl kräm används av
ammande mödrar.
Æ Kontakta läkare om ingen förbättring sker eller om symtomen förvärras inom
3 dagar efter påbörjad behandling, symtomen inte fullständigt försvunnit inom
7 dagar efter påbörjad behandling, symtomen återkommer mer än 2 gånger
inom 6 månader.

den brännande känsla som
ibland kan upplevas på
huden kring intimområdet.

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

REKOMMENDERAS TILL: För kvinnor
med obehag på huden i intimområdet
som t.ex klåda, irritation och den
brännande känsla som kan uppstå
i samband med rakning, vaxning,
trosskydd, tighta underkläder,
sportande eller av sexuella
aktiviteter.
ANVÄNDNING: Sprayas på huden i
intimområdet. Sprayen behöver inte
hållas upprätt utan fungerar i vilken
vinkel som helst. Endast för utvärtes
användning.

Multi-Gyn
Kompresser

12 st
Impregnerade kompresser
Multi-Gyn Kompresser kan
användas mot besvär så som
irritation, sprickor, ömhet och
klåda. Särskilt lämplig vid
graviditet och efter förlossning.

 Särskilt lämplig vid

graviditet och efter
förlossning

 Direkt lugnande effekt på
skadad hud och irritation

Multi-Gyn
CalmingCream

REKOMMENDERAS TILL: För kvinnor
med underlivsbesvär efter förlossning,
så som irritation, sprickor, ömhet
och klåda.
ANVÄNDNING: Placera kompressen
med den impregnerade sidan mot
det utsatta området. Låt kompressen
vara så länge som det behövs, men
minst ca 10 minuter. Kompresserna
kan användas vid behov.

Multi-Gyn FloraPlus

Multi-Gyn ActiGel

Lindrar vaginal torrhet och
symptom som irritation och klåda.

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

Omedelbar lindring av oönskad
lukt, flytningar, klåda och irritation
relaterat till bakteriella problem.

 Behandlar svamp i underlivet
 Minskar klåda, irritation och

 Behandlar bakteriell vaginos
 Minskar obehaglig lukt och

30 ml + applikator

50 g kräm

Lugnar och skyddar irriterad
och torr hud i det intima
området.

 Ger omedelbar lindring
 Skyddar mot irritation
 Hormonfri gel

 Stödjer barriärfunktionen
 Icke-irriterande, parfymfri,
hormonfri

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

 Kan användas i kombination

med produkter som används
för lindring av vaginala
obehag.

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

 Stödjer hudens naturliga
läkningsprocess

Multi-Gyn LiquiGel

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor
med vaginal klåda.
ANVÄNDNING: Applicera ett tunt
lager kräm på yttre intimområdet
en gång om dagen eller när lugnande
behövs. Mångd för att täcka fingertoppen brukar vara tillräckligt.

50 ml gel + applikator

5 x 5 ml tuber

flytningar

flytningar

 Har en direkt lugnande effekt

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor
som lider av klåda, irritation och
vita gryniga flytningar orsakad av
svamp i underlivet.

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor
som lider av obehaglig fiskliknande
lukt, rikliga gråa flytningar och irritation relaterad till bakteriell vaginos.

ANVÄNDNING: Använd 1 tub innan
sänggående fem dagar i följd.

ANVÄNDNING: För behandling applicera två gånger dagligen en riklig
mängd (2ml) under minst 5 dagar i
följd. För intern och extern användning.

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ Applikationer: 5

Æ Applikationer: 5

Æ Baserad på naturliga ingredienser

Æ Baserad på naturliga ingredienser

Æ Ger direkt effekt

Æ Innehåller inga hormoner

Æ Inget återkommande

Æ Kan också användas för att
underlätta samlag

Æ Balanserar den vaginala floran

ÖVRIGT:
Æ Applikationer: 25
Æ Baserad på naturliga ingredienser
Æ Lindrar symptomen och orsaken
Æ Kan användas när lindring önskas
Æ Framkallar inte resistens

ÖVRIGT:
Æ Sprayen behöver inte hållas
upprätt utan fungerar i vilken
vinkel som helst

Æ ATC kod: G01AF05
Æ Läs bipackdeseln innan användning. Datum för översyn av produktresumé
2020-12-07. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se.

Multi-Gyn FemiWash

Multi-Gyn IntiFresh

100 ml

Mild tvålfri intimtvätt i mousseform.

Milda intimwipes specifikt framtagna för intimområdet.

 Extra mild och icke-irriterande
 pH – balanserad och innehåller inte parfym eller konserveringsmedel
 Framtagen för användning i intimområdet

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

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor som önskar en mild intimtvätt.

ANVÄNDNING: Vid behov av
uppfräschning av intimområdet.

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

Läs mer om
underlivsbesvär på
Underlivskollen.se

* IQVIA Consumer Health National Sales Audit, gynecological antifungals, MAT vecka 44 2021
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Multi-Mam
kompresser
12 kompresser

Direkt lindring av besvär som
upplevs av ammande mödrar.

 Direkt lugnande effekt på ömma bröstvårtor
 Stöder den naturliga
läkningsprocessen

Multi-Mam
BabyDent 15 ml

Multi-Mam Protect

Multi-Mam BabyDent lugnar besvär vid
tandsprickning.

 Lugnande för barn med tandsprickning
 Inga bedövningsmedel
 Baserad på naturliga
ingredienser och ofarlig
att svälja

30 ml

Lugnar och skyddar torra och spruckna
bröstvårtor i samband med amning.

 100% vegansk - alternativ produkt för
lanolin

 Återställer hudbarriärfunktionen
 Bidrar till hudens naturliga fettinnehåll

REKOMMENDERAS TILL: Barn som håller på att
få tänder.

REKOMMENDERAS TILL: Multi-Mam Protect är
utvecklad för ammande mammor.
Balmet hjälper till att förhindra att bröstvårtorna
blir torra och såriga. Multi-Mam Protect skyddar
bröstvårtorna före och under amning, lugnar och
håller huden mjuk och smidig. Kan även användas
av gravida kvinnor för att förhindra att bröstvårtorna blir torra.

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

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

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ Applikationer: 12

Æ Applikationer: ca. 15

ÖVRIGT:

Æ Baserad på naturliga ingredienser
Æ Direkt lugnande effekt

Æ Kan förvaras i kylskåpet för extra lugnande
effekter

Æ Behöver inte tas bort före amning
Gelen är ofarlig att svälja

Æ Innehåller inte bedövningsmedel
Æ Baserad på naturliga ingredienser

Æ Inga kända biverkningar

Æ Inga kända biverkningar

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor som lider av problem med bröstvårtorna som orsakas av amning
som smärtsamma, ömma, spruckna eller svullna bröstvårtor.
ANVÄNDNING: Applicera minst
två gånger om dagen. Placera kompressen med
den impregnerade sidan på den ömma bröstvårtan. Lämna kvar kompressen på bröstvårtan i minst
10 minuter och högst 1 timme.

 Trevlig smak, sockerfri och
påverkar inte tänderna

Æ 100% naturligt ursprung

PoxClin®
Coolmousse

KidsClin®
Skorv

Direkt klådstillande mousse som
innehåller 2QR, ett patenterat
ämne som bildar en barriär
mot bakterier. PoxClin Cool
Mousse främjar även
hudens naturliga läknings
process, samt motverkar
förekomsten av långvariga ärr.

KidsClin® serumet absorberas
av huden och löser upp det
klibbiga lagret av torr talg.
KidsClin® Skorv mjukar upp
huden och skyddar den från
att torka ut. Den medföljande
borsten och kammen används
för att ta bort de flagor som
bildas av skorv.

100 ml, mousse

 Speciellt framtagen
för vattkoppor

 Stillar klåda och

påskyndar hudens
läkningsprocess

 Lättapplicerad mousse
 Lugnar symptom

associerade med kliande
hud, mollusker och
nässelutslag

Æ Neutral lukt/smak
Æ Inga kända biverkningar

REKOMMENDERAS TILL: Barn med
vattkoppor.
ANVÄNDNING: Applicera på utsatt
område, 2-3 gånger dagligen eller
efter behov.
ÖVRIGT:
Æ En flaska räcker för en hel
behandlingsomgång

30 ml, spray

 Komplett kit för borttagning
av skorv

 Inkluderar borste och kam
 Tar skonsamt bort skorv
 Återfuktar och mjukgör huden
REKOMMENDERAS TILL: Barn med
skorv.
ANVÄNDNING: Spreja 2 gånger i
handflatan och applicera/massera
in serumet på området med skorv.
Behandla morgon och kväll tills
skorven är borta
ÖVRIGT:
Æ En flaska räcker till behandling
och för att förebygga åter
kommande problem genom
att bygga upp hudbarriären

Æ Kan förvaras i kylen för
extra lindring av klåda

Scheriproct rektalsalva + suppositorium
30g/12st

Scheriproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två
verksamma ämnen, prednisolon och cinkokain. Prednisolon har antiinflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt. Cinkokain har en
smärtlindrande, lokalbedövande effekt.

 För behandling av hemorrojder och ytliga analfissurer
 Lindrar hemorrojder och relaterade symptom som
klåda och sveda

 Verkar smärtstillande och har lokalbedövande effekt
REKOMMENDERAS TILL: Personer som besväras av hemorrojder och tillhörande
klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen.
ANVÄNDNING: Salva: Stryk på ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger dagligen. För att
få snabb smärtlindring kan upp till 4 påstrykningar göras under första dagen.
Om du ska använda salvan inne i ändtarmen: Ta först lite salva och smörj runt
ändtarmsöppningen för att underlätta införandet av appliceringsspetsen. För
därefter försiktigt in appliceringsspetsen i ändtarmen och tryck ut lite salva.
Suppositorier: Vanligen införs ett suppositorium dagligen i ändtarmen. Vid svåra
smärtor kan 1 suppositorium införas 2-3 gånger under första dagen. Behandlingen ska
dock inte överskrida 4 veckor, detta för att minimera risken för lokala hudproblem.
ÖVRIGT:
Æ Scheriproct® rektalsalva, Scheriproct® suppositorier
Æ Aktiva substanser: prednisolon, cinkokain. 1 g rektalsalva innehåller: prednisolon
kaproat 1,9 mg, cinkokainhydroklorid 5 mg. 1 suppositorium innehåller: prednisolon
kaproat 1,3 mg, cinkokain- hydroklorid 1 mg. Indikation: för behandling av
hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar
vid ändtarmen.
Æ Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling
med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Varningar och
försiktighetsmått: Tänk på att kontakta läkare för klinisk undersökning och säkerställande av rätt diagnos samt uteslutande av eventuell malign process (om det
inte redan är gjort). Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:
Scheriproct bör användas med försiktighet tillsammans med andra lokalanestetika
och patienter som behandlas med antiarytmika. Samtidig behandling med CYP3A4hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka risken för
systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan uppväger
den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och om så är fallet
ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av kortikosteroider.
Æ Graviditet och amning: Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte
din läkare noga övervägt detta. Scheriproct går över i modersmjölk men risk för
påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid
mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning. Kontraindikationer:
överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.
Æ Läkemedlet är receptfritt
Æ ATC-kod: C05AA04
Æ Läs bipacksedeln före användning. Datum för översyn av produktresumé
2020-11-24. För fullständig information besök www.fass.se.

www.poxclin.se
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Behandlar och lindrar sedan 1990

CCS Vårdande
handkräm 75 ml, 200 ml
 Innehåller 10% fuktbindande
karbamid - mjukgör, återfuktar och förbättrar hudens
skyddsbarriär

 Oparfymerad
 Rekommenderas av Astma
och Allergi Förbundet

REKOMMENDERAS TILL: Speciellt
framtagen till mycket torra och
känsliga händer.
ANVÄNDNING: Smörj in händerna vid
behov. Använd med fördel på kvällen
och låt krämen verka under natten.
ÖVRIGT:
Æ Dermatologiskt testad

CCS Hand Pro

75 ml

 Multifunktionell handkräm
för torr, irriterad och/eller
solexponerad hud

 Innehåller en unik kombi

nation av hudvårdande
ingredienser som har multi
effekt 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

CCS Lösning för
hudsprickor 7 ml
 För behandling av små

hudsprickor och skärsår
på händer och fötter

 Bildar en transparent,

skyddande elastisk
film som;
1. Stärker hudbarriären
2. Minskar smärta
3. Underlättar sårläkningen

 Torkar omedelbart
efter applicering

 Till skillnad från att använda
plåster förblir hudsprickan
synlig vilket påskyndar
läkningen

 Vattenresistent

Æ Fetthalt: 22%
Æ Kan även användas till
torra nagelband
Nielsen försäljningsdata handkräm apotek
totalt, i volym liter rullande helår t.o.m. v 52 2018.
1

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.

REKOMMENDERAS TILL: Aktiva
händer som är exponerade för kyla,
vind, torr luft, uttorkande tvål, kemikalier och/eller solens strålar.
ANVÄNDNING: Använd dagligen
och applicera så ofta som behövs
för att skydda dina händer.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med
hudsprickor på händer och fötter.
Kan användas på fötter av personer
med diabetes om hudsprickan inte
är infekterad.
ANVÄNDNING: Applicera med den
tillhörande spateln tills såret/sprickan
är täckt och skyddad. Upprepa
appliceringen 2-3 gånger dagligen
tills såret är helt läkt.

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ Dermatologiskt testad

Æ Medicinteknisk produkt

Æ Innehåller Niacinamid
och Fosfolipider

Æ Innehåller Vitamin E och Ricinolja

Æ Fetthalt: 30%
Æ Oparfymerad

Æ Filmen kan tas bort genom att en
extra droppe av produkten appliceras 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: Använd så ofta
som behövs under hela dagen.

CCS Lösning för Hudsprickor är en medicin
teknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga
före användning.

ÖVRIGT:
Æ Dermatologiskt testad

CCS Kroppsvård

CCS Aloe Vera

Mildison Lipid

 Funktionell hudvård i

 CCS Aloe Vera Gel/Spray 50 ml, 125 ml

En mild kortisonkräm för behandling av
lindriga eksem förorsakat av t ex tvål,
rengöringsmedel och kosmetika samt
vid insektsbett och solsveda.

varje-dag segmentet

 Ny fräsch doft2 som

tilltalar en bred målgrupp

 Dermatologiskt testad
Topnoter från apelsin, mandarin och
grapefrukt.
2

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

15 g, 30 g, 100 g

 Klådstillande
 Antiinflammatorisk
 En självklar produkt i husapoteket
REKOMMENDERAS TILL: Lindriga eksem förorsakat
av t ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett
samt vid solsveda.

CCS Fuktgivande
hudlotion 350 ml

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. Kontakta läkare om symtomen
försämras eller inte förbättrats efter en vecka.

Återfuktande och skyddande
lotion. Håller huden återfuktad
i 24 timmar. Innehåller karbamid
och mjölksyra, hudens egna fukt
givare. Finns som parfymerad
och oparfymerad.

ÖVRIGT:
Æ Receptfritt läkemedel (ingår i förmånen)
Æ ATC-kod: D07AA02

CCS Fuktgivande
duschgel 350 ml
Återfuktande duschgel med hudnära pH-värde. Innehåller milda
och lättnedbrytbara tensider.

Missa inte
Hudakademin på
karoacademy.se

Æ Fetthalt: 18%

30

Karo magazine

100 g, 480 g med pump

Hudlotion för behandling av torr hud. Det
verksamma 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 fuktbindande

 Kladdar och svider inte
 Viss antimikrobiell effekt

(mot bakterier och svampar)

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

Æ Indikation: Akuta och kroniska eksem av olika
genes.

ÖVRIGT:

Æ Restriktioner: Använd inte vid infektioner
förorsakade av bakterier, svampar eller
parasiter

Æ ATC-kod: D02AX. Mjukgörande lotion.
Ingår i förmånen.

Æ Datum för senast översyn av produktresumé
2019-03-13. Se www.fass.se för mer information.
Æ Läs bipacksedeln noga före användning

CCS fuktgivande
duscholja 350 ml

Æ Propyless (propylenglykol), OTC, F

Æ 200 mg/g kutan emulsion
Æ Indikation: Behandling av torr hud av
olika genes
Æ Varningar och försiktighet: Använd inte i
hörselgångarna eller på brännskadad hud.
Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge
lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).
Æ Datum för översyn av produktresumé 2021-03-01.
För fullständig förskrivarinformation och pris,
se www.fass.se.
Æ Läs bipacksedeln noga före användning

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

STICK

KLÅDA

SVEDA

www.mildison.se

Æ Innehåller solrosolja

Propyless
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Locobase Repair
100g är Sveriges
mest köpta
hudvårdskräm 1

Locobase® Repair

Återuppbyggande och skyddande
hudvård (5 g, 30 g och 100 g tub)
Reparationskräm för mycket torr
och sprucken hud.

Locobase® Protect (Fet kräm)
Skyddande hudvård
(100 g tub och 350 g burk i plast)

Specialkräm för torr och känslig hud.

 Omedelbar återfuktning - ökar hudens
elasticitet och fuktinnehåll

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

 Skapar en skyddande fettbarriär och

förhindrar att den naturliga fuktigheten
i huden avdunstar

 Innehåller 3 hudidentiska fettämnen
som tränger djupt ner i huden och
påskyndar hudens egen reparation

 Kliniskt dokumenterad
 Enkel och effektiv utan sveda
 Rekommenderas av

 Få och speciellt utvalda ingredienser
 Skonsam och effektiv utan sveda
 Rekommenderas av
Asthma Allergy Nordic

Locobase® LPL

Vit kräm, finns som 100 g tub och
490 g burk i plast med doseringspump
Avfjällande och mjukgörande behandling
vid iktyos och vid lokaliserad hyperkeratotisk
hud. Locobase 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 hårbotten.

 Innehåller de verksamma ämnena propylen
glykol (200 mg/g) och mjölksyra (45 mg/g)

 Propylenglykol binder vatten och hjälper
huden att behålla fukt

Asthma Allergy Nordic

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

NYHET!

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

 Mjölksyra är en AHA-syra som i hög

koncentration verkar avfjällande det yttre hudlagret skalas av

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

Æ Torr hud (även på stora hudområden)

REKOMMENDERAS TILL:

Æ Känslig och/eller irriterad hud

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

Æ Som skyddande specialkräm när huden utsätts för extra slitage och uttorkning. Till exempel om du tvättar händerna ofta eller arbetar
med kalla, våta eller mycket torra material.

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

Æ Kompletterande och uppföljande hudvård vid
atopiskt eksem
Æ Uppföljande hudvård efter laserbehandling
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.
ÖVRIGT:

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

Æ Används som avfjällande och mjukgörande
behandling vid iktyos och vid lokaliserad
hyperkeratotisk hud
ANVÄNDNING: Om läkare inte förskrivit annan dosering:
Locobase LPL appliceras 1-2 gånger dagligen på den
förtjockade, torra och/eller hårda huden, helst omedel
bart efter bad eller dusch. Om symtom inte förbättras
eller förvärras inom tre veckor bör läkare kontaktas.

Locobase®
Eczema Cream
30g tub

Kortisonfri kräm för behandling av symtom
på eksem och hudirritation.

 Minskar klåda, torrhet och rodnad samt
stödjer hudens naturliga läkningsprocess

 Hjälper till att förebygga hudinfektion
 Kortisonfri
 Mjukgör och återfuktar torr hud
 Går snabbt in i huden utan att kladda
REKOMMENDERAS TILL: För personer med eksem
i alla åldrar. Kan användas av vuxna och barn från
0 år.
ANVÄNDNING: Endast för utvärtes bruk. Applicera
på irriterad hud två gånger per dag eller mer frekvent vid behov.
Kan användas med försiktighet runt ögonen. Var
noga med att inte få in kräm i ögonen.
ÖVRIGT:
Æ Kliniskt testad på eksemhud
Æ Kortisonfri och fri från parfym
Locobase Eczema Cream är en medicinteknisk produkt
(CE 0481). Läs bipacksedeln noga före användning.

ÖVRIGT:

Æ Locobase LPL (mjölksyra, propylenglykol), (Rx), Ff
Æ ATC-kod: D02AX. Kräm 200 mg/g+45 mg/g.
100 gram tub, receptfri, EF. 490 gram behållare
med dospump, receptfri.

Æ Oparfymerad
Æ Läs bipacksedeln noga före användning

Æ Hög fetthalt: 63 %. pH: 4.
Æ Tillför en optimal kombination av hudidentiska
fettämnen (ceramider, kolesterol och fria fettsyror) som ingår naturligt i hudbarriären

När vanlig
hudvård inte
räcker till

Æ Läs bipacksedeln noga före användning
IQVIA w4021 hudvårdskräm apotek totalt (inkluderar inte
läkemedelskrämer), värde rullande helår.

1

www.locobase.se
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 Stärker hudbarriären, ger omedelbar och
långvarig återfuktning (24 tim)

 Lugnar kliande, irriterad hud
 Absorberas snabbt utan att kladda
 Rik på hudidentiska fettämnen. Innovativ
formula med Oat lipid, Beta-Glukan och
Sodium PCA (NMF)

 Oparfymerad
 Rekommenderas av

 Stärker hudbarriären, ger djup och långvarig återfuktning (12 tim)

 Lugnar kliande, irriterad hud
 Skyddar huden från att torka ut
 Rik på hudidentiska fettämnen.

Fri från vatten. Innovativ formula som
är skonsam för både huden och miljön*

 Oparfymerad
 Rekommenderas av

Asthma Allergy Nordic

Asthma Allergy Nordic

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn från 0 år
med torr, mycket torr, känslig och atopisk hud.
ANVÄNDNING: Smörj in två gånger per dag eller
efter behov. För en optimal hudvårdsrutin använd
tillsammans med Locobase Everyday Special
Shower Oil.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn från 0 år
med torr, mycket torr, känslig och atopisk hud.
ANVÄNDNING: Applicera på våt hud, massera varsamt och skölj av. Kan även användas som badolja.
För en optimal hudvårdsrutin använd tillsammans
med Locobase Everyday Special Body Lotion.
ÖVRIGT:
Æ Everyday Special är ett nyskapat produkt
koncept speciellt framtaget för att hjälpa till
att skapa en optimal förebyggande och vårdande hudvårdsrutin - och därmed förlänga
de goda perioderna

Æ Rekommendera dina kunder som redan använder någon av produkterna från Locobase att komplettera
med Everyday Special - för en mer välmående hud året om!
* Innehåller milda tensider som inte irriterar huden och som är lätt biologiskt nedbrytbara, vilket betyder att innehållet bryts ner
i naturen efter några dagar och försvinner.

Æ Varningar och försiktighet: Locobase LPL ska ej

Æ Locobase Repair fungerar även mycket bra
som läppbalsam

Skonsam varje-dag-duscholja speciellt
framtagen för torr, mycket torr, känslig och
atopisk hud. Återfuktar, återfettar, skyddar
och lugnar.

Olja, 300 ml flaska med pump

TIPS:

Æ Indikation: Avfjällande och mjukgörande
behandling vid iktyos och vid lokaliserad
hyperkeratotisk hud

användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) finns rapporterat 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 cetostearylalkohol, 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 propylen
glykol och mjölksyra peroralt bör Locobase LPL inte
smörjas på bröstvårtorna under amning. Datum för
översyn av produktresumé 2019-03-01. För fullständig
förskrivningsinformation och pris, se www.fass.se.

Varje-dag-lotion speciellt framtagen för
torr, mycket torr, känslig och atopisk hud.
Återfuktar, mjukgör, skyddar och lugnar.

Lotion, 300 ml flaska med pump

Æ Everyday Special är ett nyskapat produktkoncept speciellt framtaget för att hjälpa till att
skapa en optimal förebyggande och vårdande
hudvårdsrutin - och därmed förlänga de goda
perioderna

Æ Läs bipacksedeln noga före användning

Æ Oparfymerad

Locobase®
Everyday Special
Shower Oil

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:
Æ Hög fetthalt: 70 %. pH: 4

Locobase®
Everyday Special
Body Lotion

Förlänger
de goda
perioderna
www.locobase.se
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Sveriges
mest köpta
läppbalsam*

Decubal Lips & Dry
Spots Balm 30 ml

Decubal Clinic
Cream

100 g, 250 g och 475 g pump

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.

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

 Fri från vatten
 Högt fettinnehåll
 Svider inte
 Innehåller inte parfym

 Håller huden mjuk och smidig
 Svider inte
 Innehåller inte parfym
 Allergy Certified

REKOMMENDERAS TILL: För den
mycket torra och känsligaste huden.
Passar även för spruckna läppar,
trasiga nagelband, vita knogar, torra
armbågar och små rispor på exempel
vis händer och fötter. Passar även
barnens hud.
ANVÄNDNING: Daglig vård av
mycket torr hud och problemhud.

REKOMMENDERAS TILL: För torr och
känslig hud. Passar även barnens hud.
ANVÄNDNING: Daglig och före
byggande vård av torr hud på hela
kroppen.

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
skyddande skikt på huden.
Återuppbygger hudbarriären
och skyddar huden mot uttorkning samt förbättrar hudens
elasticitet.

 Högt fettinnehåll
 Svider inte
 Innehåller inte parfym
 Allergy Certified
REKOMMENDERAS TILL: För den
mycket torra och känsligaste huden.
Passar även barnens hud, t.ex. för
utslag runt munnen och blöjutslag.

ÖVRIGT:
Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

ÖVRIGT:

ANVÄNDNING: Daglig vård av
mycket torr hud och problemhud.
ÖVRIGT:

Æ Fetthalt: 99%. pH: 4,5

Æ Fetthalt: 70%. pH: 4,5

* IQVIA_YTD_W4021_VALUE
TOTAL PHARMACY

Decubal Repair
Cream 100 ml
En extra närande kräm för
mycket torr och skadad hud.
Innehåller ceramider som är
identiska med hudens fetter
och niacinamid (vitamin B3)
som hjälper huden att ta upp
näring och återhämta sig.

 Högt fettinnehåll
 Lätt i konsistensen vilket gör
den behaglig att använda
även på ömmande hud

 Innehåller inte parfym
 Allergy Certified
REKOMMENDERAS TILL: Passar till
torr och sprucken hud.
ANVÄNDNING: Kan användas varje
dag eller vid behov, för att mjukgöra
och hjälpa till att återuppbygga
spruckna och torra områden, till
exempel torra armbågar och hälar.
Kan användas över hela kroppen.
ÖVRIGT:
Æ Fetthalt: 70%

Decubal Junior
Cream
100 ml och 200 ml

Närande och skyddande
allround-kräm speciellt
utvecklad för barn i alla åldrar.
Innehåller glycerin som återfuktar och hjälper till att binda
fukten i huden samt vaselin
som har en skyddande och
fuktbevarande effekt.
Lättinsmord och absorberas
snabbt av huden.

 Mjukgör huden utan att
kännas fet

 Svider inte
 Innehåller inte parfym
 Allergy Certified
REKOMMENDERAS TILL: Barn i alla
åldrar – från 0 år och uppåt. Kan
användas överallt på kroppen,
även i ansiktet.
ANVÄNDNING: Förebyggande vård
av torr hud. Kan användas på utsatta
områden som t.ex. blöjområdet och
händer/fötter.

Decubal Junior
Cold Cream 100 ml

Decubal Face
Wash

Extra skyddande, filmbildande
kräm med hög fetthalt, speciellt
utvecklad för barn. Ger huden
ett skyddande lager av kräm
som motverkar kalla, röda
kinder som barn lätt får vid
kallt väder.

150 ml med pump

Decubal Face Vital
Cream 50 ml

Skonsam och återfuktande
rengöringsmousse för daglig
rengöring av ansiktet. Innehåller
glycerin och panthenol (vitamin
B5) som återfuktar och ger
näring till huden.

 Ovanligt lättinsmord för

 Rengör försiktigt huden

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

 Innehåller paraffin som

 Tar effektivt bort smink
 Lugnar huden och

sin höga fetthalt

motverkar fuktförlust

 Innehåller inte parfym
 Allergy Certified

utan att torka ut den

förhindrar irritation

 Utan parfym, allergi-

certifierad och vegansk

REKOMMENDERAS TILL: Barn i alla
åldrar, för att motverka kalla och
röda kinder vid kallt väder.
ANVÄNDNING: Appliceras på
kinderna 20 min innan man går ut.
ÖVRIGT:
Æ Fetthalt: 70%

REKOMMENDERAS TILL: Passar torr
och känslig hy.
ANVÄNDNING: Använd dagligen,
gärna tillsammans med Decubal Face
Vital Cream. Rengör ansiktet morgon
och kväll. Applicera på fuktig hy,
massera varsamt in moussen och skölj
sedan bort med ljummet vatten.
ÖVRIGT:
Æ Fetthalt: 0%. pH: 4,5

ÖVRIGT:

 Intensivt vårdande och
fuktgivande

 Med ett flertal aktiva

ingredienser som
hjälper huden att
återuppbyggas inifrån

 Innehåller inte parfym
 Allergy Certified
REKOMMENDERAS TILL: Passar till
mycket torr hud.
ANVÄNDNING: För daglig vård av
torr hud i ansiktet. Lämplig som både
dag- och nattkräm.
ÖVRIGT:
Æ Fetthalt: 18%

Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

Decubal Hand Wash 300 ml

Decubal Dry Scalp Treatment 150 ml

Parfymfri och återfuktande handtvål för torr och känslig hud.
Passar hela familjen och dig som tvättar händerna ofta.

Vårdande och lugnande hårbottenkur speciellt utvecklad för torr och irriterad hårbotten. Innehåller
vitamin B3, veteextrakt och pantenol som berikar och ger näring. lnnehåller mentol som ger en fräsch
känsla och stimulerar blodcirkulationen.

 Mild och krämig handtvål med naturliga oljor och E-vitamin
 Skyddar och lugnar torr och irriterad hud
 Parfymfri och allergicertifierad
REKOMMENDERAS TILL: Alla med torr och känslig hud, även barn
ANVÄNDNING: Anpassad för dagligt bruk. Pumpa ut önskad mängd. Fukta händerna och massera in tvålen. Skölj bort med vatten.

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

 Innehåller inte parfym
REKOMMENDERAS TILL: Mycket torr, kliande och irriterad hud i hårbotten
ANVÄNDNING: Tvätta håret, massera in kuren i hårbotten med fingertopparna och låt verka 1-2 min. Skölj därefter ur
kuren. Använd kuren 1-2 gånger i veckan eller efter behov
ÖVRIGT:

www.decubal.se

Æ Fetthalt: 9%
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 Startat av Sveriges största
YouTuber Therése Lindgren
 100% vegansk skönhet,
certifierat av Djurens Rätt
För mer information om varumärket och
produkterna gå in på www.indybeauty.se

Indy Beauty Ansiktsvård
Æ CLEAR MOISTURISING
DAY CREAM
milt parfymerad, 50 ml
Æ INTENSE MOISTURISING
NIGHT CREAM
milt parfymerad, 50 ml

Indy Beauty Hudvård
Æ RICH CLEANSING MOUSSE
milt parfymerad, 150 ml

Æ 3 IN 1 EXFOLIATING FACIAL MASK
oparfymerad, 75 ml

Æ INTENSIVE 48 H PROTECTION DEODORANT
milt parfymerad, 50 ml

Æ THE VELVETY HAND CREAM APRICOT/VANILLA
parfymerad, 40 ml

Æ MOISTURISING OIL WASH
milt parfymerad, 400 ml

Æ REFRESHING WATER LILY
FACIAL TONER
milt parfymerad, 200 ml

Æ SOS SPOT TREATMENT
oparfymerad, 15 ml

Æ ALUMINUM-FREE 24 H FRESH DEODORANT
milt parfymerad, 50 ml

Æ RADIANCE RENEWAL BODY SCRUB
parfymerad, 150 ml

Æ MOISTURISING CERAMIDE BODY LOTION
milt parfymerad, 400 ml

Æ KISS & MAKE UP! SATIN LIPSTICK
natasha/emilina/jacquline/adrianna/elsa, 4 ml

Æ UP YOUR BROW GAME! BROW FIX
armin/ella/nessa, 4 ml

Æ PORE ME AWAY! PORE-MINIMISING PRIMER
translucent, 30 ml

Æ KISS & TELL! MATTE LIQUID LIPSTICK
noomi/amina/signe/lara, 3 ml

Æ READY, SET, GO! SETTING POWDER
translucent, 3 g

Æ IT’S PRIME TIME! MOISTURISING PRIMER SPF30
translucent, 30 ml

Æ TIME TO SHINE! LIPGLOSS
agnes/elvira/nikoline, 3 ml

Æ READY, SET, GLOW! HIGHLIGHTER
celina/maxinne, 5,3 g
Æ BRING ON THE SUN!
BRONZING SCULPTING POWDER
danisa/milou, 9,5 g

Æ INTENSE BAKUCHIOL BARRIER NIGHT CREAM
oparfymerad, 50 ml

Æ FIRMING EYE CREAM
oparfymerad, 15 ml

Æ THE MOISTURISING BOMB
FACIAL MASK
milt parfymerad, 100 ml

Æ INTENSE HYDRATING SERUM
oparfymerad, 30 ml

Æ CLEAR SKIN MUD BOOSTING FACIAL MASK
milt parfymerad, 100 ml

Æ PORE MINIMISING SERUM
oparfymerad, 30 ml

Æ ANTIOXIDANT HYDRATING FACIAL MIST
milt parfymerad, 100 ml

Æ MOISTURISING FACIAL OIL
oparfymerad, 30 ml

Æ OIL-FREE GENTLE MAKE-UP REMOVER
oparfymerad, 100 ml

Æ PEPTIDE AND CERAMIDE ANTIOXIDANT DAY
CREAM
oparfymerad, 50 ml
Æ ANTIOXIDANT CLEANSINGBALM
oparfymerad, 100 ml
Æ VITAMIN C MOISTURISING FACIAL OIL
oparfymerad, 30 ml

Indy Beauty Hårvård
Care and Protect Repair

Indy Beauty Hårvård
Cool Blonde Silver

Æ CARE AND PROTECT REPAIR SHAMPOO
parfymerad, 250 ml

Æ COOL BLONDE SILVER SHAMPOO
parfymerad, 250 ml

Æ CARE AND PROTECT REPAIR CONDITIONER
parfymerad, 250 ml

Æ COOL BLONDE SILVER CONDITIONER
parfymerad, 250 ml

Ny!

Æ RICH REPAIR HAIR TREATMENT
parfymerad, 150 ml

Indy Beauty Smink

Indy Beauty Styling
Squalane

Indy Beauty Hårvård
Root Boost Volume

Æ SQUALANE REPAIRING HAIR SERUM
parfymerad, 100 ml

Æ ROOT BOOST VOLUME SHAMPOO
parfymerad, 250 ml

Æ EYES EYES BABY! EYESHADOW PALETTE
chloe/leah, 5 g

Æ SQUALANE REFRESHING DRY SHAMPOO
parfymerad, 200 ml

Æ ROOT BOOST VOLUME CONDITIONER
parfymerad, 250 ml

Æ RAISE THE VOLUME! VOLUMISING MASCARA
black, 12,5 ml

Æ SQUALANE SILKY HEAT PROTECTION
parfymerad, 200 ml

Æ CURL IT UP! DEFINING MASCARA
black, 8,5 ml
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Æ MAKE ME BLUSH! ROUGE
jasmine/inez, 9,5 g
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Naturliga oljor för hela kroppen

Pigga ben
varje dag med
kompressions
strumpor!

 Essentiella oljor utan tillsatser
 Helt naturliga och utan parfym
 Passar torr och känslig hud i alla åldrar

A-Pro
Mandelolja, 100 ml
 Mjukgörande och skyddande basolja
för torr hud, torra naglar och nagelband

 Balanserar hudens fett- och fuktnivåer
 Kan användas för att undvika
hudbristningar vid graviditet
samt som massageolja

Ricinolja, 100 ml

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

Jordnötsolja, 100 ml
 Mjukgörande

 För återfuktning och rengöring av huden
 Kan användas mot torr hårbotten
hos spädbarn

 Kallpressad olivolja för torr och
sprucken hud

 Tillför huden naturligt fett
 Passar även som inpackning för torrt
och slitet hår samt för massage

Nozovent näsvidgare

2 st

 Vidgar näsborrarna och underlättar
andningen

 Minskar snarkningarna och höjer
sömnkvaliteten

 Klinisk testad

Dosett Mini

Dosett Medi + Maxi

1 st

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

1 st

 Bra förvaring för att hålla reda på läke-

 Bra förvaring för att hålla reda

 Får enkelt plats i handväska eller ficka
 Lätt att rengöra

 Med ordinationskort som enkelt

medel/mediciner

REKOMMENDERAS TILL: De som behöver hjälp
att andas lättare.

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

Har man problem med sina tår eller svårt att hitta sin storlek så är Mabs
Care ett bra val. Denna strumpa har öppen tå och kan anpassas genom
att klippas till för rätt längd.

Många oroar sig för sina svullna ben och undrar vad det beror på. Man kan
uppleva obehag, smärta och en stor oro för underliggande sjukdom kan
infinna sig. Det finns flera orsaker till dessa problem. Mycket stillasittande
eller stående, sjukdomar eller mediciner och övervikt samt ökad ålder är
några av orsakerna.

Medicinska kompressionsstrumpor bör inte förväxlas med övriga strumpor
som har en lägre kompressionsnivå och ingen vetenskapligt evidensbaserad
effekt. Märkningen ger dig som kund trygghet i att produkten håller vad den
lovar i effekt och funktion. Alla Mabs kompressionsstrumpor har noga
granskats, kliniskt testats och kvalitetssäkrats för att hålla bästa kvalitet.

En kompressionsstrumpa hjälper kroppen att transportera blodet från benen
upp till hjärtat. Det är den längsta och tyngsta biten och kroppen får jobba
hårt mot gravitationen. Sitter vi mycket blir detta extra tungt. Tyvärr avtar
denna funktion med åldern då våra venklaffar blir slöare och mindre arbetssamma. Cirkulationen i vår kropp är otroligt viktig för oss och vårt välmående.
Därför är det en god idé att investera i en bra kompressionsstrumpa från
Mabs så vadmuskelpumpen får hjälp att pumpa tillbaka blodet till hjärtats
vener för påfyllning av nytt syre innan det på nytt pumpas ut i kroppen.
Alla produkter är märkta med både CE- och Medical Device Klass 1
klassificering och våra bomullsstrumpor håller OEKO-TEX® Standard.

Fördelar med att använda Mabs kompressionsstrumpor
• Minskar risken för svullna ben
• Ökar blodcirkulationen
• Förebygger/lindrar svullna ben på grund av försämrad blodcirkulation i benen
• Stöder benen och minskar risken för svullnad vid stillasittande
• Underlättar återhämtning efter bensvullnad efter stillasittande eller aktivitet
• Minskar risken för blodpropp i benen och förhindrar utveckling av
venös trombos
• Lindrar ben med åderbråck med lindriga symtom
• Minskar och förhindrar ödembildning
• Minskad muskelsmärta vid användning under fysisk aktivitet

på läkemedel/mediciner

kan bytas när de blir inaktuella

ANVÄNDNING: För in Nozovent i näsborrarna
innan sänggång och låt den vara i under natten.

 Löstagbar insats som lätt kan

ÖVRIGT:

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

plockas bort för rengöring.

Æ Kliniskt testad
Æ Innehåller 2 st näsvidgare
Æ Finns i två storlekar, medium och large
Æ Går att klippa till för bättre tillpassning
Æ Plasten är inte allergiframkallande
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En kompressionsstrumpa av hög kvalitet som både hjälper och
förebygger besvär i var- dagen genom att öka blodcirkulationen
och motverkar trötthet, svullnad i benen.

Karo magazine

Mabs kompressionsstrumpor har kliniskt bevisad effekt mot trötta ben och
svullna fötter. Kompressionsstrumporna finns i flera färger och material så
att du enkelt ska hitta en modell som passar dig och din livsstil. Till vardags
är storsäljaren Mabs Cotton ett bra alternativ, denna klassiska bomulls
strumpa både gör gott och är snygg på foten. Har du en lite varmare fot
rekommenderas Mabs Work som är en tunn och behaglig strumpa.

Kom ihåg! Vik aldrig ner den övre strumpkanten när du använder
kompressionsstrumpor, det ger en felaktig tryckfördelning och
därmed inte avsedd effekt.
Läs mer på mabs.se

Till ett par snygga skor passar Mabs nylonstrumpbyxor och Mabs nylonstrumpor perfekt både till vardags och fest. Modellen MAN lämnar ingen
tråkig glipa mellan byxben och sko och har ett klassiskt rutmönster som
uppskattas av många män.
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Effekt mot
Coronaviruset!

För hela
familjen!

(2019-nCoV)

Viruseptin

Nozoil

Mun- och nässpray 20 ml
Sugtabletter 20 st

Original, Mentol och
Eukalyptus 10 ml

Viruseptin är en förkylningsprodukt 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 studier har bevisad effekt på barn och vuxna med förkylning.*

 Svensk produkt som är

Kliniska studier* visar att Viruseptin® kan:

 Fuktar, smörjer och mjukar

 Förhindra förkylningsvirus att föröka sig och spridas
 Minska virusmängden med >90 %
 Lindra förkylning/influensaliknande symptom
 Förkorta sjukdomstiden med i genomsnitt två dagar
REKOMMENDERAS TILL:
Æ Hela familjen, näs- och munspray är från 1 år och sugtabletter från 6 år
Æ Extra viktigt för riskgrupper
Æ Kan även användas av gravida och ammande

tillverkad av
100 procent naturligt ren
sesamolja
upp torra
och irriterade slemhinnor i
näsan

 Lägger sig som en skyddan
de film
på slemhinnan i näsan

 Nozoil Mentol: Ger en

svalkande känsla när luft
strömmar genom näsan och
har dessutom antibakteriell
effekt

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 slemhinna ska
några spraydoser ges i näsan flera gånger om dagen efter behov.
Viruseptin Sugtabletter: Ta en sugtablett flera gånger per dag, vanligtvis 3-6
gånger per dag beroende på individuella behov. Den totala dagliga mängden
ska inte överskrida 6 sugtabletter, annars finns en risk för laxerande effekt.

 Nozoil Eukalyptus: Lindrar

ÖVRIGT:

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

Æ Medicintekniska produkter (klass IIa)
Æ Innehåller det patenterade Iota-karragenan extraktet (Carragelose®),
ett ämne som utvinns från röda havsalger
Æ Kan användas under en längre period, ingen risk för överdosering
Æ Innehåller inga konserveringsmedel
Æ Innehåller få och veganska ingredienser
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 Complementary & Alternative Medicine 2012, 12:147,
Eccles et al. Respiratory Research 2010, 11:108.

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

ANVÄNDNING: 1-3 sprayningar i
vardera näsborre 3 gånger dagligen.
Optimal effekt efter 10 dagars
kontinuerlig användning.
ÖVRIGT:
Æ Inga konserveringsämnen
Æ Innehåller inga proteiner som kan
orsaka allergier
Æ Rekommenderas ej till barn
under 12 år

DAX Alcogel, DAX
Clinic 600 ml, 500 ml 75
ml, 50 ml (med doft) m.fl.

DAX är en återfuktande handdesinfektion i gel-form. Etanolbaserad (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

REKOMMENDERAS TILL: Alla som
vill hålla sig friska.
ANVÄNDNING: Tag rikligt med DAX
Alcogel på torr och ren hud. Vid
användning av pumpen tag minst
två pumptryck. Gnid in händerna
noggrant. Låt lufttorka.

Antibac

Stop 24 Creme

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

 En effektiv antiperspirant som

 Mycket stark antiperspirant

 Innehåller aluminiumkloro

 Används 1-2 gånger/vecka
 Fri från parfym och

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

 Antibac Touchscreen är

utmärkt att rengöra skär
men 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,
fjärrkontroll etc.

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

DAX Sårskölj 8x30 ml
Steril koksaltlösning.

 För rengöring av mindre,
ej infekterade sår som
skrubbsår och skärsår

ANVÄNDNING: Använd våtservetten
för att torka av respektive område
enligt förpackningen: a) händerna
b) touchscreen c) tangentbord,
mus eller liknande.
ÖVRIGT:
Æ Lättillgängliga och praktiska
hygienartiklar att ha i vardagen

60 ml

creme – skyddar mot svett under
armarna, 24 timmar om dygnet

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 4-5 dagars an
vändning. Effekten är temporär och
försvinner successivt då användandet
av produkten upphör.

Stop 24 Strong

roll-on för användning under
armarna

konserveringsmedel

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 Roll-On
60 ml

 Antiperspirant roll-on för

användning under armarna

Stop 24 Foot Cream
60 ml

 Stoppar riklig svettning och
oönskad lukt i 24 timmar

 Fri från parfym och

 Antiperspirant för fötterna
 Minskar fotsvett och oönskad
lukt i 24 timmar

 Med svetthämmande

konserveringsmedel

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

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.

 Svider ej
 Praktiska engångsflaskor
REKOMMENDERAS TILL: För alla.
Perfekt att ha i sitt husapotek och
att ha med på resan.
ANVÄNDNING: Skölj såret ordentligt
med ampullen innan omläggning.
ÖVRIGT:
Æ Kan även användas till kompresser
och sköjning av utrustning som
pincetter och saxar
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TRIX Fästinglasso

1 st

TRIX Fästinglasso är ett säkert,
snabbt och smärtfritt sätt för
att ta bort fästingar. Den unika
konstruktionen gör att hela
fästingen tas bort på en gång,
och på så sätt minskar risken
för infektion.

 Säkert, snabbt och smärtfritt
 Tar bort hela fästingen på
en gång

 Minskar risken för infektion
REKOMMENDERAS TILL: Avsedd att
använda för att avlägsna fästingar
från människa eller djur.

NY
DESIGN

NYHET!

NY
DESIGN

NY
DESIGN

NY
DESIGN

Allévo VLCD

Allévo One Meal Drink

Allévo VLCD (Very Low Calorie Diet) är en
produkt för dig som önskar/behöver en
snabb initial viktnedgång. En trygg start för
att komma igång med din viktminskning
och för att snabbt bryta ditt gamla
ätmönster. Innehåller ca 150 kcal/måltid.

Måltidsersättning för viktkontroll. Kan ersätta en eller två av dagens måltider. Om du vid en energibegränsad kost ersätter en måltid bidrar det till att bibehålla vikten efter viktminskning och om du
ersätter två måltider bidrar det till att gå ner i vikt. Enkelt att ha med om du är på språng.

15 påsar

 Nya recept och nya smaker
 Finns nu både som shakes,

330 ml

för viktkontroll

REKOMMENDERAS TILL: Friska vuxna med övervikt eller fetma som har för avsikt att gå ned i vikt.
ANVÄNDNING: För en kickstart, byt ut alla
måltider under 1-8 veckor med 5 portioner per
dag. Det är viktigt att ta alla 5 portioner varje dag
för att vara säker på att du får i dig nödvändiga
näringsämnen. Välj smaker fritt av Allévo VLCD
efter eget tycke och smak. Produkterna ska
blandas med vatten innan de konsumeras,
följ bruksanvisningen noggrant.

56-58 g

Allévo One Meal Drink

Allévo One Meal Bar

 Finns i två goda smaker: Choklad och

 Hög andel fiber för ökad

 Perfekt för dig som går på 5:2-dieten och

 Finns i flera olika goda smaker
 Perfekt för dig som går på 5:2-dieten och

Forest Fruit

mättnadskänsla

behöver hjälp under fastedagarna

varma soppor och gröt

 Komplett kostersättning

Allévo One Meal Bar

 Glutenfri
 Innehåller 200 kcal/dryck

behöver hjälp under fastedagarna

 Innehåller 200-210 kcal/bar

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.
ÖVRIGT:
Æ Måltidsersättningar bör inte användas av barn, ungdomar, gravida, ammande eller personer med
ätstörningar, eftersom viktminskning för dessa personer inte är hälsosamt. Personer med ämnesomsättningsrubbningar bör använda produkten i samråd med läkare. Drick rikligt med vatten. Produkten
ska inte ersätta en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Andra livsmedel bör ingå i
denna kost.

Allévo Healthy
Snack Bar 35 g

Allévo Weight Loss
Capsules 63 kapslar

Snack bars anpassade för dig som
vill göra ett hälsosamt val av
mellanmål. Ett mellamål packad
med god energi. Innehåller en
hög andel protein och en låg
andel socker. Protein bidrar till
att bibehålla muskelmassan
samt till att bibehålla en
normal benstomme.
Innehåller 117 kcal/bar.

Allévo Weight Loss Capsules är
ett kostfiber för viktkontroll.
Kapslarna innehåller gluko
mannan som bidrar till vikt
minskning i samband med
intag av energibegränsad kost.

 Snackbar med högt
proteininnehåll

 Låg andel socker
 Passar bra som mellanmål
 Finns i två goda smaker:
Vit choklad & kokos och
Karamell & choklad

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

ÖVRIGT:

Æ Ska inte ersätta en mångsidig
och balanserad kost och en
hälsosam livsstil

Æ Produkten bör inte användas av gravida
eller ammande kvinnor, barn, ungdomar eller
personer som har en medicinsk åkomma utan
rådgivning från hälso- eller sjukvårdspersonal.
Friska vuxna med övervikt eller fetma bör inte
använda produkten lägre än åtta veckor utan
rådgivning från hälso- och sjukvårdspersonal.

 Utrymmet i magsäcken
minskar vilket ger
en mättnadskänsla

 Ett bra komplement till
Allévo VLCD

REKOMMENDERAS TILL: Den
som går på VLCD och vill ha
ökad mättnadskänsla.
ANVÄNDNING: Rekommenderad
dos 3 kapslar 3 gånger om dagen.
Intages före måltider tillsammans
med 1-2 glas vatten.

Betavivo

28 portioner (644 g) och portionsförpackning
om 15 påsar
Frukostflingan som sänker kolesterolet och
håller blodsockret under kontroll.

 Bevisad effekt att sänka kolesterol och

jämna ut blodsockerkurvan efter måltiden

 För att uppnå samma mängd kolesterolsänkande
betaglukan 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

REKOMMENDERAS TILL: Alla med högt kolesterol eller som har ett behov av att
kontrollera blodsockernivåer (exempelvis typ 2 diabetes). Perfekt även till alla som
vill äta en hälsosam frukostflinga.
ANVÄNDNING: Ät en portion Betavivo (23 gram) havrehjärtan dagligen. En
mätbar sänkning av kolesterolet bör ske efter 8-12 veckor. För att kolesterol
halten i blodet inte ska höjas igen så bör Betavivo havrehjärtan fortsättas
ätas dagligen.
ÖVRIGT:
Æ Inga dokumenterade biverkningar

ÖVRIGT:
Æ Ska inte ersätta en mångsidig
och balanserad kost och en
hälsosam livsstil

Æ God och hälsosam frukost med 25% fiber och 20% protein

Æ Överdriven konsumtion kan
ha laxerande effekt

TIPS! Portionsförpackningen
om 15 påsar är perfekt att
ha med på resan eller att
ha i väskan och äta
”som snacks”

Æ Det är viktigt att du tar alla 5 portioner varje
dag för att vara säker på att du får i dig
nödvändiga näringsämnen
Æ Det är viktigt att dricka mycket vätska
varje dag

Allévo Shaker
Utvecklade
och tillverkade
i Sverige!

Perfekt när du ska tillaga din Allévo VLCD.
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Tips! Flux Junior
Tuggummi är perfekt
i godispåsen på
barnkalaset.

Flux Starka tänder

500 ml fluorskölj samt 90 och 1000 ml
på vissa smaker, 45 st tuggummin/
förpackning. 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 Fresh God andedräkt

Flux Torr mun

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

Flux torr mun stimulerar salivproduktionen,
återfuktar och smörjer slemhinnan. I och
med att den även innehåller fluor förebygger
den karies.

500 ml skölj och 30 tabletter

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

 Flux Fluorskölj innehåller 0,2% NaF

för starka tänder. Finns i många smaker:
Coolmint, Mild Mint, Mint, Passion
och Lemon/Mint.

 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
eukalyptus och mentol.

 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.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn över 12 år.
ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger dagligen.
Tuggummi: upp till 6 bitar/dag.
Tandkräm: 2 gånger dagligen.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn över 12 år
som vill ha god andedräkt.
ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger dagligen.
Drops: efter behov, upp till 10 tabletter/dag.

500 ml skölj, 50 ml gel och
30 tabletter drops

 Munskölj som stimulerar salivproduktionen
och återfuktar och smörjer slemhinnan.
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

sugtabletter. Innehåller vinsyra samt
0,05 mg F/tablett. Finns i tre goda smaker:
jordgubb/rabarber, krusbär och
lakrits/honung.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn över 12 år
som känner sig torra i munnen.
ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger dagligen.
Gel: 2 gånger dagligen. Drops: efter behov,
upp till 10 drops/dag.

Flux PRO
Klorhexidin

250 ml skölj och 50 g gel
Flux PRO Klorhexidin är korttids
behandlande produkter för
personer som har inflammation
i tandköttet, tandköttsfickor,
tagit bort en tand eller vid
implantatbehandling/ kirurgi.

 Flux PRO Klorhexidin skölj

innehåller både klorhexidin
(0,12%) och fluor (0,2% NaF).

 Flux PRO Klorhexidin gel

innehåller klorhexidin (0,12%)
och fluor (1000 ppm F).
Kan med fördel användas
på specifika ytor då inte
hela munhålan "kräver"
behandling.

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna
och barn över 12 år. Personer som
har inflammation i tandköttet, tand
köttsfickor, tagit bort en tand eller
vid implantatbehandling/kirurgi.
ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger
dagligen, upp till 14 dagar.
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500 ml fluorskölj. Tandkräm
om 75 resp 50 ml och Tug�gummi 18 bitar/ask.
Flux Junior erbjuder anpassade
produkter för barn.

 Flux Junior Fluorskölj innehåller
anpassad fluorhalt för barn,
0,05% NaF. Finns i smakerna
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 tuggummi med
god smak av jordgubb. Inne
håller bland annat xylitol
och C-vitamin. Främjar saliv
produktionen och skyddar
tänderna mot syraangrepp
på emaljen.

ÖVRIGT:
Æ Klorhexidin kan orsaka en
brun missfärgning av tänder
och tunga. Den är dock inte
bestående och kan tas bort
av tandläkare/tandhygienist.

Har du fluxat idag?

Flux Junior

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

Framtagen i nära samarbete med svensk tandvård
Bär Tandläkarförbundets rekommendationssymbol
Alla Flux-produkter är utan alkohol
Flux-produkterna är veganska

Karo magazine

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: Mint, Hallon
och Citron

REKOMMENDERAS TILL: Fludent kan
ges till olika åldersgrupper, men barn
under 12 år bör ha rekommendation
från tandläkare eller en tandhygienist.
ANVÄNDNING: Tabletterna bör
långsamt smälta i munnen. Bör helst
fördelas på flera doseringar över
dagen.
ÖVRIGT:
Æ Fludent (natriumfluorid), (Rx)/OTC, Ff
Æ ATC- kod: A01AA01
Æ Hallon 0,25 mg, 200 fp. Citron
0,25 mg, 200 fp. Mint 0,25 mg, 0,5
mg 200 fp, 0,75 mg, Sugtabletter.
Æ Indikation: Förhöjd kariesrisk.
Hög kariesaktivitet. Varningar
och försiktighet: Egenvård med
speciella fluorpreparat är ej
aktuell för barn under 12 år.
Æ Patienter med följande sällsynta
ärftliga tillstånd bör inte ta detta
läkemedel: fruktosintolerans. För
ytterligare information hänvisas
till SOSFS 1991:4. (Socialstyrelsens
allmänna råd om användning av
fluorider för odontologiskt bruk).
Æ Datum för översyn av produkt
resumé: 2015-04-29, 2017-12-01.
Läs bipacksedeln noggrant. För
fullständig förskrivarinformation
och pris, se www.fass.se.
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Clinomyn

Tandkräm 75 ml

Clinomyn är produkter
speciellt utvecklat för dig
som använder tobak.

 Clinomyn Tandkräm Rökare

& Snusare avlägsnar effektivt
missfärgningar från nikotin

 Clinomyn Tandkräm Fresh

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

REKOMMENDERAS TILL: Alla med
missfärgade tänder och de som
använder nikotin
ANVÄNDNING: 2 gånger/dag.
ÖVRIGT:
Æ Tandkrämen har skonsam
slipeffekt och kan användas
varje dag

Karo Pharma mediaplan
FEB

på våra
varumärken
hela året.

 Lindrar klåda och fjällning
 De flesta befrias från mjäll
redan efter 2-4 veckor

 Utmärkt hårschampo

och salicylsyra som mot
verkar och avlägsnar mjäll

 Skapar en naturlig balans
i hårbotten och stärker hår
och hårbotten

 Milt parfymerad

 Förebygger torrhet och
klåda i hårbotten

 Motverkar irritation och
verkar lugnande

 Återfuktar och stärker
hår och hårbotten

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

 Parfymfri

med god löddringseffekt

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

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 Fungobase Conditioner.

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 tillbaka sitt besvär med mjäll.

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.

ÖVRIGT:
Æ Receptfritt läkemedel
innehållande ketoconazanol

FLUX
Annonsering
i TV

Allévo erbjuder
produkter på hela vikt
resan, från kickstart till
att behålla nya vikten till
att vara en långsiktig
hälsosam vän.

Följ oss och glöm inte
bort att tagga våra
produkter i era inlägg
på instagram:

*IMS jan 2020
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Digital marknadsföring

Æ Datum för senaste översyn av
produktresumé 2020-09-21.
Läs bipacksedeln noggrant
innan användning. För mer
information se www.fass.se.
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och klåda i hårbotten

 Innehåller Piroctone Olamine

x

 Marknadsledare inom

 Förhindrar torrhet, flagor

d

Milt balsam som återfuktar
håret och återställer balansen
i hårbotten

we

Milt schampo för torr och
känslig hårbotten
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Schampo mot mjäll

@in

Behandlar mjällbildning i hårbotten. Den aktiva substansen
är ketoconazol, som angriper
svampen Malassezia som
orsakar mjäll.
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Fungobase
Conditioner 200 ml

l i v s s ti l

Fungobase
Dry & sensitive 200 ml

llevo

Fungobase
Anti-dandruff 200 ml

@a

Fungoral
Schampo 120ml
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Æ ATC kod: D01AC08
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Æ Restriktioner: Fungoral ska
inte användas av barn under
12 år men oftast är det först i
puberteten som mjäll uppträder.
Undvik kontakt med ögonen.

Sociala medier - Facebook & Instagram
Digital marknadsföring - Banners
Influencer marketing
Printannonsering - konsument
BETAVIVO
Digital marknadsföring - Doktorn.com
Printannonsering - konsument
Printannonsering - profession
CCS
TV
Sociala medier
Digital marknadsföring
Influencer marketing
DECUBAL
Sociala medier - Instagram & Facebook
Digital marknadsföring
Printannonsering
Influencer marketing
PR
FLUX
Radio - Sponsor & Radiosånger
TV
Printannonsering - profession (tandvården)
Sociala medier - Instagram
Digital marknadsföring - Banners & artiklar
FOOTNER
Influencer marketing
FUNGORAL & TV
FUNGOBASE Sociala medier - Instagram
Printannonsering - profession
Digital marknadsföring - Banners & artiklar
PR
INDY BEAUTY Sociala medier
Pressutskick nyheter
Nyhetslanseringar
LOCOBASE
Sociala medier - Facebook & Instagram
Digital marknadsföring
Printannonsering
Influencer marketing
PR
MABS
Print
Digital marknadsföring - banners & artiklar
Influencer marketing
PR
MULTIGYN
Sociala medier - Facebook & Instagram
Digital marknadsföring - Doktorn.com
Influencer marketing
Native
MULTIMAM
Rulla Vagn
Sociala medier
Gravid app
NAILNER
TV
Sociala medier
Digital marknadsföring
Influencer marketing
PEVARYL
Sociala medier - Instagram & Facebook
HCP
PROPYLESS
Sociala medier - Instagram & Facebook
Digital marknadsföring
Printannonsering
SCHERIPROCT TV
Sociala medier
Native
VIRUSEPTIN
TV
Influencer marketing
Sociala medier
Digital utomhusreklam
PR

MAR

ALLÉVO
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AKTIVITET

MARKNADS ÖRING MED
F
GOOGLE SÖKORD

Econazolnitrat

Finns för nedladdning
karoacademy.se finns för nedladdning
på App Store och Google Play

KONTAKTPERSONER
KARO PHARMA AB

Box 16184, 103 24 Stockholm
www.karopharma.se

Bezan Pishdari 072-5552260
bezan.pishdari@karopharma.com
Norra Stockholm, Uppsala, Gotland, Västerås,
Örebro, Västmanland, Gävleborg

Lisa Norberg 0725557701
lisa.norberg@karopharma.com
Södra Stockholm, Södermanland,
Östergötland, Dalarna

Anna-Malin Johansson 0706409941
anna-malin.johansson@karopharma.com
Skåne, Halland, Blekinge & Kalmar

akademi@karopharma.com
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Mildison, Pevaryl, Propyless, Fungoral, Cortimyk, Fludent, Verruxin, Scheriproct och Locobase LPL är läkemedel. Se förkortad produktinformation på produktsidorna eller på www.fass.se.

