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Tema: Intimhälsa
Multi-Gyn och Indy Beauty har
produkterna som skyddar,
vårdar och behandlar

Tema: Fothälsa
Bli kvitt vanliga fotåkommor
lagom till sommaren

Sommarboosta
fötterna
Bästa tipsen för aktiva dagar

Ökat ljus
och mörker!
Som boende i ett land med årstider så kan
de flesta av oss nog känna igen energin
som excellerar i kroppen när dagarna blir
längre, ljusare och våren går mot en efterlängtad sommar. En sommar som vi kan
njuta av utan restriktioner. Men allt värmer
inte. Vår verklighet fortsätter att präglas
av osäkerheter som vi motvilligt tvingas
förhålla oss till. Gemensamt gör vi det vi
kan, stort som litet för allas vår rättighet
till trygghet.
Vi på Karo fortsätter att göra det vi tror på,
att med våra produkter göra det bästa
vi kan för att förbättra hälsan för våra
patienter och konsumenter. Det är vad vi
är bäst på! Vi, som i vi på Karo men såklart
även Ni på Apoteken som dagligen arbetar
mot detta mål. Med rätt rekommendationer

och produkter så skapar vi de bästa förutsättningarna för just detta. Vill du lära
dig mer om våra fokuskategorier och
produkter inom dessa så finns ingen
bättre plats än karoacademy.se eller
vår app Karo Academy.
I detta nummer kan vi alla uppslukas en
liten stund av att lära oss om vad som är nytt
inom intimkategorin (Indy goes intimate),
- hur ser livet ut för en vårta? Och vad passar
bättre än lite fräscha recept från kändis
kocken Alexandra Zazzi, som dessutom
sänker vårt kolesterol? Vår skandinaviska
hud fortsätter att tacka Decubal för att
den tar hand om våra torraste hudar, men
nyheten Decubal Body Lotion skapar begär
över hela året för oss som föredrar en lite
lättare återfuktande lotion.

Jag är också glad att kunna berätta om
några av de aktiveringar som görs och har
gjorts under våren, för visst är det väl kul
att se häftiga reklamer som tar för sig?
Se och inspireras på s.15.
Som vanligt så finns vi alltid här för era
frågor, tveka aldrig på att höra av er till
kontakt@karopharma.se så kommer Avid
hjälpa er med svar eller guida er vidare.
Glad sommar, ta hand om er och njut
av tid med nära och kära.
– Fredrik Orre
Sverigechef,
Karo Pharma

Karo Magazine utges av Karo Pharma, Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm Sweden, www.karopharma.com
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Ätstörningar Fler behöver
få hjälp!
Indy Beauty har sedan start jobbat med att
utmana skönhetsnormer genom olika initiativ,
samarbeten och kommunikationskonceptet
”Love yourself”.
– Skönhetsbranschen har traditionellt sett matat oss med
ouppnåeliga skönhetsideal. Ambitionen är att Indy Beauty ska
vara motsatsen till detta. Skönhetsprodukter kan aldrig bota
psykisk ohälsa men vi vill uppmuntra människor att tänka
positiva tankar om sig själva, säger Therése Lindgren.
För att kunna göra mer för att bidra till att stärka
unga tjejers psykiska mående har Indy Beauty ett
långsiktigt samarbete med stödorganisationen Tjejzonen. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation
för tjejer och kämpar för att den psykiska hälsan ska
öka bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10
och 25 år.

Indy Beauty
skänker
under 8 mars-8 april

1 kr per såld
produkt
till Tjejzonen

I en debattartikel i SvD 13 dec -21* läser vi att ätstörnings
vården går på knäna och att det idag kan ta ett år innan en
person får påbörja en behandling när personen söker vård för
ätstörningar i Sverige, ett år utan vårdens hjälp.
Under år 2021 tog Tjejzonens Ätstörningschatt emot drygt 1300
samtal från tjejer som dels hade funderingar kring kropp, mat, vikt
och utseende, dels tjejer med en mer uttalad ätstörning. Det innebär att omkring 39% av dem som sökte stöd kunde erbjudas hjälp.
– Du behöver inte ha en diagnos eller se ut på ett visst
sätt för att få stöd hos oss på Tjejzonen. Du är välkommen
som du är, oavsett om du går i behandling eller inte, om du precis
har tillfrisknat från en ätstörning eller bara behöver någon som
lyssnar på dina tankar kring mat, vikt och kropp. Tyvärr kan vi i
nuläget inte ta emot alla som söker sig till oss för hjälp. Tack vare
de bidrag som vi får genom samarbetet med Indy Beauty får vi
möjlighet att hjälpa fler behövande tjejer, säger Eva Gluckman,
Generalsekreterare på Tjejzonen.
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Indy Beauty höll den 11 mars en lunchföreläsning tillsammans med Tjejzonen
för ett 20-tal influencers med temat ”Att förstå och bemöta ätstörningar”.

LÄS MER PÅ WWW.TJEJZONEN.SE

Vad är en ätstörning?
Ätstörningar påverkar hur man tänker och känner i förhållande
till mat, ätande och sin egen kropp. När vi ändrar hur vi äter
kan vi få symptom som ångest, nedstämdhet, depression,

tvångstankar, en känsla av kontroll eller kontrollförlust. Om
de tankarna styr ditt liv och påverkar ditt mående och dina
relationer kan det vara fråga om en ätstörning. En ätstörning
kan handla om många olika saker och yttra sig på olika sätt,
den syns inte alltid utanpå.

* Källa: https://www.svd.se/fler-vardplatser-kravs-for-unga-med-atstorningar/om/atstorningar
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Tema : Intimhälsa
Naturligt skydd mot bakteriell
vaginos och vaginal svamp
Hur håller man sig naturligt skyddad mot bakteriell vaginos (BV) och vaginal svamp?

Indy Beauty
goes intimate!

Indy Beauty Intim är för alla oavsett
ålder, kön, preferenser eller social
situation. Vi vet redan att intimvård
behövs, så låt oss lyfta samtalet
kring intimitet i stället för att
prata enbart om produkterna.

Indy Beauty har sedan starten 2017 byggt upp en stark portfölj av hud-, kropps- och hårvårdsprodukter. Indy Beautys grundare, Thérese Lindgren, har länge varit en stark
talesperson i olika samhällsfrågor och har också bidragit till att intimvård som ämne,
och tabun kring det, har fått större uppmärksamhet i media och bland influencers.
– Thérese är stark som talesperson, det finns förtroende för henne, vilket gör att
Indy Beauty nu tar steget och går in i intimkategorin”, säger Susanna Backman,
Brand Manager för Indy Beauty.
Indy lanserar nu två produkter, för både kvinnor och män, med fokus på trendiga
och välgörande ingredienser för intimområdet. Produkterna innehåller endast
vegetabiliska oljor (innehåller ej paraffinolja), är parfymfria och självklart
100% veganska.
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Intimate cleansing oil

Återfuktande olja som rengör och lugnar intimområdet
Den milda formulan baseras på mjukgörande vegetabiliska
oljor som rengör intimområdet. Den ger en skön känsla och
motverkar irritation. Oljan fungerar både som rinse off och
leave on, kan både sköljas eller torkas av. Applicera på fuktig
hud och yttre slemhinnor, passar även bra som kroppsolja.
HAVTORNSEXTRAKT
Rik på fettsyror som hjälper till att bevara fuktbalansen
och balansera och stärka hudbarriären.
MJÖLKSYRAKOMPLEX
Motverkar irritation och obalans, samtidigt som den natur
liga skyddsbarriären stärks och naturligt pH bibehålls.
VITAMIN E
Antioxidant som skyddar och bidrar med fukt.

SLIDÖPPNING

Intimate soothing cream

För att inte drabbas av bakteriell vaginos (BV) eller vaginal svamp
är det viktigt att hålla underlivet i balans och preventivt motverka
att drabbas. BV och vaginal svamp är sjukdomar som har reella
följder och den drabbade påverkas inte enbart fysiskt utan även
psykiskt. När huden och slemhinnan i underlivet är skör är den
mer mottaglig för svamp och bakterier att få fäste och sprida sig,
vilket i sin tur gör att dessa sjukdomar kan utvecklas. Därför är det
viktigt att hålla vaginalfloran och hudbarriären intakt.

Multi-Gyn CalmingCream har speciellt utvecklats för att
återfukta, lugna och skydda huden på det yttre intimområdet.
Krämen stödjer hudens naturliga barriärfunktion. CalmingCream
kan även användas i kombination med produkter som används
för att lindra vaginala obehag. T.ex. i samband med FloraPlus,
en medicinteknisk gel mot vaginal svamp som används invärtes,
kan CalmingCream användas och rekommenderas för att lugna
det yttre intimområdet.

Alla Multi-Gyn produkter innehåller 2QR-komplexet som är en
patenterad molekyl utvunnet ur en speciell Aloe Vera växt, Aloe
Barbadensis. Denna ingrediens skapar en skyddande barriär på
slemhinnan som gör att skadliga bakterier har svårare att få fäste.
2QR-komplexet stödjer den naturliga läkningsprocessen och
balansen i vaginalfloran. Vid en balanserad vaginalflora har man
ett bättre naturligt skydd från bakterier och svamp att få fäste.

Multi-Gyn Kompresser är idealiska att använda efter förlossning
för att lugna känslig hud, stödja den naturliga återhämtningsprocessen och skapa en optimal miljö för underlivet. Detta talar
även för att produkten kan rekommenderas i flera olika situationer
utöver efter en vaginal förlossning – vid sveda, vid ömhet eller
andra irritationer där underlivet behöver hjälp på traven.
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Mjukgörande kräm för intimområdet som återfuktar och
lugnar Den milda krämen absorberas lätt av huden, mjukgör,
återfuktar och lugnar irritation. Innehåller milda fuktgivare
som hyaluronsyra och ricinolja men också skyddande antioxidant vitamin E. Använd på torr hud och yttre slemhinnor
när du behöver extra återfuktning. Kan också användas vid
behov för en lugnande, svalkande och skyddande känsla
som till exempel efter rakning.
HAVTORNSEXTRAKT
Rik på fettsyror som hjälper till att bevara fuktbalansen
och balansera och stärka hudbarriären.
MJÖLKSYRAKOMPLEX
Motverkar irritation och obalans, samtidigt som den natur
liga skyddsbarriären stärks och naturligt pH bibehålls.
PREBIOTIKA
Balanserar och bidrar till en hälsosam mikroflora.
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Tema: Fothälsa
Nagelsvamp

Behandla
nagelsvampen:

Vad är nagelsvamp?

Nagelsvamp är en infektion som drabbar nageln. Detta är ett
vanligt problem bland vuxna och drabbar både män och kvinnor,
och förekomsten ökar med åldern. Nagelsvamp är det vanligaste
problemet som påverkar naglarna. Nagelsvampen kan orsaka sköra,
förtjockade och gula naglar. Ett av tecknen på nagelsvamp är att ytan där
nageln är klippt blir fransig. Nageln böjs och sidorna börjar tränga in i tån.

VITA FLÄCKAR
ELLER STRECK

Livet som vårta
Det här gillar jag:
Vem är jag?

Jag orsakas av Humant Papillom
virus (HPV). Jag smittar vid beröring
eller indirekt av avstötta hudceller.
Det tar cirka ett halvår från smittotillfället till dess att jag väl dyker
upp. Jag kommer in via en öppning i huden som sprickor och sår
och sedan får jag växa till mig så
länge ingen märker av mig.

• Varma och fuktiga miljöer (i duschen
finns många fötter att välja på!)
• Att bli filad på (för då smittar
jag och får fler kompisar)

Det här gillar jag inte:

• Peeling (framförallt inte med TCA)
• Att frysa
• Salicylsyra

Jag är barnkär!

Jag är mer benägen att sätta mig på barns händer
och fötter på grund av deras immunförsvar som ännu
inte är fullt utvecklat. Studier har visat att mer än
1/3 av alla barn under 12 år drabbas av vårtor.

Varför får man nagelsvamp?

Svampinfektioner i naglarna kan orsakas av olika svamporganismer. Dessa
svampar finns inte naturliga på huden utan kan överföras via husdjur eller
fuktiga golv i gym eller badhus. Infektionen kan också komma från fotsvamp som sprider sig till naglarna. Skadade eller fuktiga naglar är mer
mottagliga för svampangrepp. Tånaglarna påverkas mer än fingernaglarna, eftersom tånaglarna växer långsammare, vilket gör det lättare för
svamptrådarna att få fäste. Nagelsvamp är särskilt vanligt bland simmare
och andra idrottare. En av anledningarna till detta är att svampar är mest
benägna att föröka sig i fuktiga miljöer (t.ex. i simbassänger, offentliga
duschar och omklädningsrum). Andra faktorer såsom minskad blodcirkulation till fötterna och ett försvagat immunsystem kan också spela en roll.

GULA &
MISSFÄRGADE

Hur behandlas nagelsvamp?

Har du fått nagelsvamp är det viktigt att du behandlar den i god tid för
att slippa spridning. Det finns behandlingar i form av nagellack (färgade
och transparenta), krämer och andra medel som behandlar naglarna
genom att sänka pH-värdet i nageln och därmed skapa en ogynnsam
miljö för svampen att överleva.

Symptom på nagelsvamp

TJOCKARE &
MISSFÄRGADE

•
•
•
•
•
•

Mina vårtkompisar kan se lite olika ut:
Mosaikvårta

En mosaikvårta är vanligtvis en grupp fotvårtor tätt grupperade
tillsammans i ett litet område på foten. Mosaikvårtor uppstår oftast
till följd av obehandlade vårtor som växer till en omkrets på ett par
centimeter eller mer på foten. De sprids till klungor av flera vårtor.
De utvecklas ofta på handflatorna och som fotvårtor på fotsulorna.

Platta/plana vårtor

Platta vårtor kallas även plana vårtor eller vattenvårtor. De är platta,
släta och vanligtvis runda. Deras färg är vanligtvis gulaktig, brunaktig
eller hudfärgad. Plana vårtor kallas ofta juvenila vårtor, förmodligen
eftersom de oftast ses hos barn. De uppstår vanligtvis på ansiktet,
händerna, halsen eller benen och tenderar att växa i betydande
antal av 20 till 100 samtidigt i en klunga. Platta vårtor orsakas av
HPV-viruset. Vattenvårtor eller mollusker orsakas av ett poxvirus.

Vita fläckar eller streck på nagelns yta
Gul missfärgad finger- eller tånagel
Svart finger- eller tånagel
Smärtande tånaglar
Tånaglar som blir tjockare
Spruckna och sköra naglar

Fotvårtor

Fotvårtor ser ut som hårda, tjocka
fläckar på huden med svarta prickar. De
växer vanligtvis tillbaka in i huden på grund av personens
vikt, som trycker in vårtorna i fotsulan. Fotvårtor kan vara smärtsamma när man står eller går, särskilt när de förekommer på viktbärande områden av foten.

Frövårtor eller vanliga vårtor (verruca vulgaris)

Vanliga vårtor kan lätt kännas igen på ytans grova, blomkålsliknande
utseende. De kan uppträda var som helst på kroppen, men är vanligast
på baksidan av fingrar eller tår samt armbågar och knän. Dessa vårtor
på händer och fingrar är förtjockade knölar. De kallas även papler eller
plack. De kan ha några små svarta eller mörka prickar, vilka är koagulerade blodkärl. Ofta tror människor att prickarna är vårtans faktiska “frö”.
Men så är inte fallet. Vanliga vårtor brukar inte orsaka något obehag
såvida de inte sitter på områden som utsätts för friktion eller tryck.

Behandla vårtan:

SPRUCKNA,
SKÖRA & TORRA

KRYOTERAPI (FRYSNING AV VÅRTAN)

Frysning av vårtan, s k kryoterapi, är en vanlig
behandling som kan göras på en läkarmottagning
eller hemma med hjälp av olika produkter som
finns receptfritt på apotek. Frysning av vårtor
hemma görs enkelt och smärtfritt med kryoprodukter som innehåller en mycket kall substans.
Behandling hemma tar vanligtvis mindre än en
minut och resultat förväntas inom 1-2 veckor.
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SALICYLSYRA

Det finns flera olika krämer, geléer och impregnerade
plåster för behandling av vårtor på marknaden.
Den aktiva ingrediensen i de flesta är salicylsyra,
som verkar genom att förstöra den hudförhårdnad
som vårtan består av. Det fungerar genom att ta
bort lager av vårtan lite i taget. Förhårdnaden kan
sedan skrapas bort. Studier visar att salicylsyra är
mer effektivt när det kombineras med frysning.
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TRIKLORÄTTIKSYRA - TCA

Om salicylsyra eller frysning inte fungerar
kan triklorättiksyra göra jobbet. Det är en gel
för kemisk peeling. Upprepade behandlingar
ungefär en gång i veckan krävs. Biverkningar
är sveda och stickningar. Denna metod är inte
lämplig för barn under 4 år eller gravida samt
ammande kvinnor.

SOMMARBOOSTA FÖTTERNA –

BÄSTA TIPSEN
FÖR AKTIVA
DAGAR

Fysisk aktivitet är positivt för hälsan och välbefinnandet och
majoriteten av svenskarna ägnar sig åt friluftsliv i någon utsträckning.2 Efter den långa vintern har det blivit dags att göra
fötterna redo för barfotapromenader och sköna löprundor. Men
vad ska man egentligen tänka på? Här är tipsen du behöver!
1

– En hud i balans är mer motståndskraftig. CCS erbjuder innovativa produk
ter med fokus på funktion för livets små och stora utmaningar – från behand
ling av specifika problem till skyddande och förebyggande vardagsvård, säger
Martin Sahlgren, Global Brand Manager Footcare på Karo Pharma.

HÖGST UPP PÅ KONSUMENTERNAS ÖNSKELISTA

CCS CRACKED HEEL REPAIR 125 ML
Nytt namn,
ny storlek!

Trots att de flesta vill kunna njuta av sommaren på
lätta ben drabbas 30% av svenskarna av förhård
nader och 25% av hälsprickor.1 Lösningen? Punkt
behandling av fötternas vanligaste problemområ
den. Den intensivt återfuktande fotkrämen CCS
CRACKED HEEL REPAIR är speciellt framtagen
för mycket torra fötter med hälsprickor och hård
hud som behöver extra omvårdnad. Den innehåll
er en kombination av en hög halt karbamid och
mjölksyra med fyra funktioner i ett – den exfolie
rar, mjukgör, återfuktar och stärker hudbarriären
hos torra och spruckna hälar. De första resultaten
brukar synas redan efter tre dagar. Rekommende
ras av Sveriges Fotterapeuter.
Undersökning i Novus slumpmässigt rekryterade Sverige
panel bland den svenska allmänheten i åldern 18–79 år 2018,
på uppdrag av Trimb. Totalt genomfördes 1 024 intervjuer.

1

2

3
4

1

PRODUKTGUIDE
1

GE FÖTTERNA ETT
VÄLGÖRANDE FOTBAD

Första steget i din regelbundna
fotvårdsrutin är rengöring. Torr
hud är fattig på fukt så satsa på
en rikligt återfuktande produkt.
CCS INTENSIVT UPPMJUKANDE
FOTBADSALT innehåller 100 % fukt
bindande karbamid som effektivt
mjukar upp torr hud, förhårdnader
och spruckna hälar. Den är opar
fymerad och rekommenderas av
Sveriges Fotterapeuter. Tillsätt 5
matskedar i varmt vatten och låt
fötterna koppla av i vattnet i 10–15
minuter. Fortsätt sedan din fotvårdsrutin med övriga produkter från CCS.
CCS RENGÖRANDE OCH UPPMJUKANDE FOTBAD innehåller karbamid
och mjölksyra som är effektivt
exfolierande och mjukgörande. Med
mild frisk doft av spearmint och
lugnande lavendel.

4

2

SMÖRJ FÖTTERNA MED
EN SVENSK FAVORIT

Är fötterna torra, hårda och fnasiga
efter flera månader i tjocka vinter
skor? Smörj in dem med en mjuk
görande fotsalva dagligen för att
skydda dem mot påfrestningar.
CCS FOTVÅRDSSALVA är klassikern
för torra fötter med förhårdnader. CCS
Fotvårdssalva har tre funktioner i ett –
den mjukgör, återfuktar och förbättrar
hudens skyddsbarriär. 95 % av använ
darna upplever förbättring efter en
vecka. Salvan innehåller fuktbindande
karbamid samt eukalyptusolja som
motverkar dålig lukt och ger en frisk
doft. Rekommenderas av Sveriges
Fotterapeuter.
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3

AKTIVA FÖTTER
BEHÖVER PROFFSHJÄLP

Älskar du utmaningar som vandring,
cykling, löpning och klättring? Glöm
då inte bort att favoritaktiviteterna
kan vara påfrestande för fötterna.
CCS FOOT PRO är vår mest avancerade
multifunktionella, allt-i-ett fotkräm
som är framtagen för att behandla
hälsprickor, förhårdnader och torra
fötter. Den motverkar även fuktiga
fötter med 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. Rekommenderas av
Sveriges Fotterapeuter.
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VÅRDANDE

GLÖM INTE BORT
HÄNDERNA

Kom ihåg att även dina händer
behöver kärlek och omtanke under
våren. CCS VÅRDANDE HANDKRÄM är
speciellt framtagen för mycket torra
och känsliga händer som behöver
daglig omvårdnad. Den innehåller 10 %
fuktbindande karbamid och har
tre funktioner i ett – den mjukgör,
återfuktar och förbättrar hudens
skyddsbarriär. Handkrämen kan även
användas till torra nagelband. Smörj
in så ofta det behövs under dagen.
Resultatet blir mjuka och smidiga
händer. Handkrämen är oparfymerad
och rekommenderas av Astma- och
Allergiförbundet.

FOTVÅRDSSALVA

BEHANDLANDE

INTENSIVT
RENGÖRANDE &
UPPMJUKANDE UPPMJUKANDE
FOTBADSALT
FOTBAD

FOOT PRO

CRACKED
HEEL SOS

HÄLSTIFT
SOS

Torra fötter
Tunn hud/diabetiker
Hälsprickor
Förhårdnader
Dålig lukt
Fuktiga fötter

1

WHO, 2020. Bearbetad av
Folkhälsomyndigheten 2021

2

Friluftsliv, 2018. Naturvårdsverket

Hudskav
Hudsprickor
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KLADDFRI
FOTMOUSSE

ANTI-SKAV
FOTSPRAY

LÖSNING FÖR
HUDSPRICKOR

UPPFRÄSCHANDE
FOTDEO

Bevisad effekt på
kolesterolet
Betavivo havrehjärtan innehåller betaglukan
från havre, som har visats sänka blodkolesterol.
Högt kolesterol är en riskfaktor för utveckling
av hjärt- och kärlsjukdom. 3 g betaglukan från
havre (innehållet i en portion Betavivo havrehjärtan) är den dagliga mängd som krävs för att
sänka kolesterol. Intag av betaglukan från havre
som en del av en måltid bidrar till att minska
blodsockerhöjningen efter måltiden. Båda
effekterna är dokumenterat positiva för hälsan.

Sänker
kolesterolet

Blodsockerkontroll

Korta fakta om Betavivo
Sänker kolesterolet med 10%
redan efter 8 veckor
Jämnar ut blodsockerkurvan
efter varje måltid
Bevisad effekt
Naturligt och utan biverkningar
Ger en lång mättnadskänsla
Innehåller 25 % fiber och 20 % protein

Nöjd konsument:
– Det första som hände när jag åt Betavivo var att jag fick en större
mättnadskänsla. Jag slutade småäta mellan måltiderna. Samtidigt
fick jag mer energi.

Marja, 67 år

Marja hörde av sig till oss på Karo Pharma för att berätta hur
Betavivo hjälpt henne. Här kan du läsa hennes berättelse.
Marja hade kraftigt förhöjda kolesterolvärden och läkaren ville skriva
ut läkemedel. Men hon ville först försöka på egen hand. En väninna
hade nämligen tipsat om Betavivo havrehjärtan. Marja provade och
märkte snabbt en förändring.
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Hon minskade även på animaliskt fett och började äta mindre socker. Två månader senare var Marja på återbesök hos sin husläkare. Då
hade hennes totalkolesterol gått ner 30 procent. LDL-kolesterolet –
det ”onda” kolesterolet – hade gått ner ännu mer.
Numera är Betavivo en daglig vana för Marja som alltid har ett paket
hemma i skafferiet. Hon gillar att hålla sig frisk helt utan mediciner.
Dessutom tränar hon och spelar padel.
– Jag känner mig mycket friskare idag, säger Marja.

Karo magazine

Betavivo +
Alexandra Zazzi
Kocken Alexandra Zazzi har tagit fram spännande recept
för Betavivo. Prova hennes mättande gröna röra med bär –
fullspäckad med vitaminer, fibrer och antioxidanter. Eller varför inte
testa hennes magiska italienska kycklingsallad, perfekt att ta med i lunchlådan.

Italiensk kycklingsallad (1 portion)
1 filé färdiggrillad kyckling
10 cocktailtomater (gärna olika färger)
5-6 broccoli buketter (från fryst går bra)
3-4 skogschampinjoner (små)
1 näve blandad sallad
Dressing:
5-6 blad basilika
1 msk olivolja
1 tsk balsamvinäger
smaka av med salt och peppar
Topping:
1 msk rostade pinjenötter (rosta snabbt i en stekpanna)
1 portion Betavivo (0,9 dl)
Gör så här:
Dela tomaterna i klyftor, blanda i separat bunke med olja, vinäger, fint strimlad basilika
samt salt och peppar. Låt gärna stå och dra några minuter. Ånga broccolibuketterna
eller kör tills tinade i mikrovågsugn, dela i halvor, salta och peppra. Låt svalna.
Dela svampen i klyftor. Dela kycklingen i ätvänliga bitar. Blanda samman alla
ingredienser utom salladen, smaka av med salt och peppar. Lägg sallad i
botten och skeda över tomatblandningen.Servera med rostade pinjenötter
och dagens portion av Betavivo på toppen som crunch.

Grön röra med bär (1 portion)
1/3 selleristjälk
1 morot
1 äpple
1 apelsin, skalad
1 näve spenat
1 blad grönkål
1/2 citron (skalad)
1 bit gurkmeja (hasselnötsstor)
några drag svartpeppar från kvarn
1 bit ingefära (storlek efter smak)
Till servering:
kokosflingor (gärna rostade)
färska bär
1 portion Betavivo (0,9 dl)

Tips!
Alexandra Zazzis recept
finns på www.betavivo.se.
Här finns även recept på
hennes mustiga Chili
con carne

Gör så här:
Skölj, skala och rensa ingredienserna till röran. Mixa dem i en kraftfull mixer.
Klicka ut i en skål. Toppa med bär, kokosflingor och dagens Betavivo.
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Nyhet!
Decubal Body Lotion
För daglig omvårdnad av torr
och känslig hud på hela kroppen

Aktiveringar
i vår
Mabs

Decubal Body Lotion är en året-runt lotion för personer med
torr och känslig hud, påverkad av det nordiska klimatet
Varje-dag-lotion som återfuktar, mjukar upp och vårdar huden
Kan användas av alla på hela kroppen, även barn och spädbarn
Omedelbar mjukgörande effekt
Lättinsmord och lätt konsistens
Absorberas snabbt av huden
Innehåller niacinamid, naturligt renat lanolin och sheasmör
Fetthalt 16%, Ph-värde 4,5
Allergicertifierad, fri från parfym och färgämnen
TIPS! Förebyggande och vårdande komplement till dem som använder
Decubal Clinic Cream och Lipid Cream när huden är som torrast.

NYHET!

CCS, Nailner, Wortie

• Helår med doktorn.com + rullavagn.se
• Samarbete med influencern Victoria Skoglund
• Artiklar och explainers med Aftonbladet
• Mabs på sociala medier @mabs.scandinavia

200ml
Rek.pris
109 kr

• Fotkategorisamarbete med Aftonbladet.
• Artiklar & video för april till juni.
• TV kampanj i April/Maj

Indy Beauty
Januari

Februari

Lansering av Vitamin Facial oil

Alla Hjärtans dag-kampanj

Med nyheten Body Lotion erbjuder nu Decubal dina kunder
mjukgörare för alla årstider och situationer!
Varje-dag-lotion
med lägre fetthalt

Fetthalt Fetthalt Fetthalt Fetthalt
38%
38%
70%
99%

Daily care

Intensive

Rengöra, underhålla & förebygga

Extra omvårdnad för specialområden
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Maj

Intim-lansering

ORIGINALET.

Intensive 48h Protection Deodorant
är en mild och snabbtorkande
antiperspirant-deodorant som ger
ett effektivt skydd mot svett och
dålig lukt i 48 timmar. Den verkar
lugnande och är fri från alkohol.
Passar även känslig hud.

Locobase Repair reparerar huden på
djupet. Produkten har en hög fetthalt
(63 %) och tillför en optimal kombination av
hudidentiska fettämnen som ingår naturligt
i hudbarriären. Dessa barriärfetter tränger
djupt ner i huden och påskyndar hudens
egen reparationsprocess.

Aloe Vera har kallats
”naturens under”.
CCS Aloe-gel utvinns ur Aloe
Vera-bladens gel och har en
unik sammansättning av mineraler, vitaminer och välgörande
ämnen som återfuktar huden.
Tips! Använd som svalkande
ansiktsmist

Irritationer, utslag eller sårig vävnad? Multi-Gyn
kompresser lugnar känslig hud i det intima området och
stöder återhämtningsprocessen. Perfekt för användning
efter förlossning eller när helst obehag uppstår.

En rosaskimrande
solnedgång
av produkter
Med en fruktig smak av passionsfrukt
stärker Flux munskölj Passion tandytan
och förebygger karies. Ett stöd vi alla
kan behöva mellan glasspauserna och
kafferep ute i det gröna! Fluxa lugnt.

För att du och dina kunder ska få ha
full fokus på att njuta av det vackra
i sommar vill vi tipsa om våra glödande favoriter just nu!

PS. Utan alkohol och färgämnen
och rekommenderas av Sveriges
Tandläkarförbund.

SVERIGES MEST SÅLDA FOTKRÄM*

Sommarens alcogel med doft av sommarhallon , effektiv mot bakterier och många
typer av virus som t.ex. förkylningsvirus,
influensavirus och vinterkräksjuka.
DAX Alcogel Sweet Raspberry är en gel
som är lätt att applicera på händerna
och dessutom återfuktar huden.

UTVECKLAD OCH TILLVERKAD I SVERIGE
* IQVIA helår 2021

Footner Exfoliating Socks är en revolutionerande produkt som ger
dig silkeslena fötter efter en enda applicering på bara 60 minuter.
Produkten utnyttjar hudens naturliga processer för att avlägsna
död hud. Efter en enda applicering faller den döda huden bort
och hälarna blir mjukare och slätare än någonsin.

Mabs nylon stay ups är en medicinteknisk kompressionsstrumpa som
lindrar besvär som uppkommer vid
lång tids stillasittande, t.ex. vid resor.
• Vid längre än fyra timmars flygresa ökar riskerna för blodpropp.
Detta kan motverkas genom att
använda Mabs. Dessutom känner
vi väl alla igen känslan efter en
hel dags upptäckande?
• Lindra svullna, trötta ben och
kom i pumpsen inför middagen
• Vad sägs om en solbrun strumpa?

Med Allévo banana & raspberry shake
kan en och annan måltid bytas ut, för
att säkerställa näringsintag men hålla
igen på kalorier. Skaka eller mixa den
med massor av is för en kylande shake.
Fräscht, lätt och enkelt!

Tävla och vinn
Karo Pharmas semesterkit
Ta chansen att vinna ett Karo-semesterkit med reseförpackningar från våra
populäraste varumärken, en resepåse för dina viktigaste ting på resan samt
kompressionsstrumpor från Mabs. Fyll i vårt sommarkryss och skicka in svaren
till akademi@karopharma.com för din chans att vinna!

Karo Academy
Utbildningar att förkovra sig i Q2-Q3

Maj : fotvård

Juni : intim

Utbildningar

Utbildningar

Vårtor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Används som första steg i hudvårdsrutinen
Har Indy Beauty ett som innehåller prebiotika
Ska man med Flux
Ingrediens effektiv på porer
Smakar nya Allévo
Varumärke för den nyblivna mamman

Hälsprickor

Torra fötter

Svamp

Bakteriell vaginos Daglig intimvård

Fetthalt på Locobase rikligaste kräm
Så länge återfuktar Everyday Special Body Lotion
Vårt vanligaste hudbesvär
Från den här tiden kan du använda Decubal Junior
Varumärke med bäst säljande hudkräm
Bäst säljande CCS–kräm

10.

1.

11.

Juli : wellness

Augusti : beauty

Utbildningar

Utbildningar

Viktkontroll
2.

Scanna med din
mobilkamera för att komma
till utbildningsfilmerna

Kolesterol

Kompression

7.

Hårvård

Advanced skincare

3.

8.

12.

September : hud
4.

9.

Utbildningar
Eksem

Torr hud

Hårbotten

Ladda ner
Karo Academy
appen!
Tips! Slå på notiser så
att du inte missar
tävlingar och nyheter!

5.

6.

–
Att underhålla sin kunskap är nyckeln inom rådgivning och
för att hjälpa kunder med rätt rekommendationer.

Lär känna oss på Karo:

Jessica Leijon

Dags att förbereda
huden för sommaren

- och fylla på semesterapoteket!
BERÄTTA LITE OM VAD DU GÖR OCH HUR LÄNGE
DU HAR ARBETAT FÖR KARO PHARMA?
Jag jobbar som KAM (Key Account Manager eller nyckelkunds
ansvarig) för ett antal av våra kunder (apoteksaktörer). Det innebär
att jag är den centrala funktionens touch point för kunden i fråga
om Karos sortiment och varumärken. Jag planerar kampanjer och
centrala säljdrivande aktiviteter tillsammans kategoricheferna/
kampanjansvariga/marknadsavdelningarna, aviserar sortiment,
och ansvarar för det totala affärssamarbetet med mina kunder.
Började i min roll och på Karo för ungefär ett år sedan.

Vi vet alla att torr hud, eksem och klåda drabbar många – både
vuxna och barn – under de kallare årstiderna här i Norden. Men
även under sommaren kan besvären med torr och problematisk
hud öka. För mycket sol och bad torkar ut huden och kan orsaka
solsveda och soleksem.

VAD GJORDE DU INNAN DU BÖRJADE MED KARO?
Innan jag kom till Karo jobbade jag som kategorichef på
Apoteket AB. Kommer från driften och försäljningsledet
dessförinnan och gjorde mina 8 första år i branchen på apotek.

Var förberedd på
sommarens bett och stick!

Sommaren närmar sig och det är hög tid att preppa huden så att den är redo för solens strålar och sommarvärmen! Tipsa dina kunder om att fortsätta vårda huden även när temperaturen stiger och dagarna blir längre – så
att de kan njuta av sommaren fullt ut när den kommer!

”Första hjälpen” i semesterapoteket
• Mild kortisonkräm som stillar klåda och
hämmar inflammation.
• Vid akuta och lindriga eksem förorsakat
av t.ex. tvål, rengöringsmedel, kosmetika,
insektsbett samt vid solsveda.
• Mildison Lipid är receptfritt läkemedel och finns
i 15g, 30g och 100g tub.
• Kan användas av vuxna och barn från 2 år
utan läkares ordination.

VAD ÄR DET ROLIGASTE MED ATT JOBBA I HÄLSO-BRANSCHEN?
Att faktiskt bidra med att hjälpa konsumenter att lösa sina problem, underlätta, förebygga, och med givna verktyg bidra till en
bättre vardagshälsa är det absolut bästa tycker jag. Jag gillar sälj
och är en riktig produktnörd – men det måste stöpas i syftet att
göra gott och tillföra något bra för att det ska få ett riktigt värde.
VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT JOBBA PÅ KARO?
Som ”vitrock” ställer jag höga krav på integriteten i vilka varu
märken och produkter jag representerar och arbetar med. Det
är fundamentalt men inte självklart när man sitter på leverantörssidan – Karo har en fantastisk portfölj som jag arbetat
med i många år från ett annat håll och med stolthet kan stå
bakom. Sedan är kulturen på Karo och det team jag tillhör
något alldeles extra; duktiga människor, drivet och framåt
lutat, vi ”gör”, och vi är prestigelösa – målet och kundlöftet är
tydligt, vi kan våra grejer.
VILKEN ÄR DIN ABSOLUTA FAVORIT PRODUKT?
Oj dom är så många – sedan pandemin slog till så har jag min
bästa vän i Viruseptin-sprayerna. De används flitigt av alla
i familjen och jag rekommenderar de till alla jag känner! De
produkter som jag använder allra mest året runt, pandemi
eller inte, är nog CCS Cracked Heel och Flux Fresh. Cracked
heel är enligt mig en annan nivå när det kommer att få fina fötter och jag är särskilt noggrann med smörjandet nu inför sommaren. Flux Fresh är min favorit, den hjälper mig att behålla
den fräscha känslan länge och jobbar för en god andedräkt.
VAD GÖR DU I SOMMAR?
Planen är att besöka familj i New York som jag inte sett sen innan
pandemin, njuta av dans på grönan, äta massa glass, och bara
ha det bra tillsammans med familj och vänner.
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Förutom att huden ska stå emot väder och vind, är bett och stick
vanligt under sommarperioden. Här är det bra att vara förberedd
med produkter som lindrar när myggen och andra småkryp blir
för närgångna!

STICK

KLÅDA

Underhåll huden kontinuerligt med
produkter anpassade efter dina behov:

Bra hudvård börjar
redan i duschen:

SVEDA

NYHET!

Snabba fakta
Namn: Jessica Leijon
Ålder: 38
Jobb:

KAM

Bor:

Älvsjö utanför Stockholm med familjen, bestående
av sönerna 3 och 15 år gamla samt min man.

Decubal
Body Lotion

Decubal
Junior Cream

Locobase
Everyday Special
Body Lotion

Decubal
Shower &
Bath Oil

Locobase
Everyday Special
Shower Oil

Mildison® Lipid (hydrokortison) 1% kräm i förpackningarna 30 gram (OTC) och 100 gram (RX). ATC-kod: D07AA02, (Rx) Ff. För behandling av lindriga eksem, solsveda och insektsbett. Barn under 2
år behandlas endast på rekommendation av läkare. Undvik kontakt med ögonen. Läkare bör kontaktas om symptomen förvärras eller inte blir bättre efter en veckas behandling. Läs bipacksedeln noga. Se www.fass.se för mer information.
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 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.

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

Mabs Care

1 par

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 i färgerna Svart, Navy

1 par

Kompressionsstrumpa med öppen tå
vilket ger en ökad passform och underlättar påtagning.
Lämplig vid besvär av tår eller behov av
inspektionshål. Kan anpassas genom att
klippas till önskvärd längd.

 Finns som naturfärgad
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.

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

ÖVRIGT:

Mabs Fotvård

Æ Produkterna finns både i olika storlekar och som one size

Æ 37% Bomull, 37% Prolene 10% Polyamid,
16% Lycra

www.mabs.se
Medicintekniska produkter, läs bruksanvisningen noga innan användning.
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Nailner Active Cover

30 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.

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

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

Nailner nagellack
som andas 8 ml

Wortie Freeze &
FreezePlus 50 ml

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

 Synligt ljusare naglar på endast

 Kan användas även när du behandlar

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.

7 dagar (bleker nageln)

dina naglar för nagelsvamp

 Enkel att använda och nageln
behöver inte filas

 Ett snyggt nagellack för alla naglar

Wortie Liquid

Wortie Plåster

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

15 stycken plåster

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

 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

 Penetrerar nageln effektivt och

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

 Enkel och effektiv egenvårdsbehandling
av vårtor

 FreezePlus: Ökad frysprestanda
med ledande gel

 FreezePlus: Klarar även envisa
gamla vårtor och fotvårtor

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.

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 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.

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:

Æ Appliceringar:
Freeze: 15 st
FreezePlus: 15 st

Æ Appliceringar: 18 st

Æ Rekommenderad behandlingstid: 7-14 dagar

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

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

NYHET!

Æ Använd inte Wortie FreezePlus på
barn under 12 år

Missa inte
Fotakademin på
karoacademy.com

www.nailner.se
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Ny hemsida med tips
& råd för fotbesvär:

fotkollen.se
www.wortie.se
Medicintekniska produkter, läs bruksanvisningen noga innan användning.
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Missa inte
Fotakademin på
karoacademy.com

#1

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
Repair 75 ml, 125 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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www.footner.se
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Econazolnitrat

Verruxin

200 mg/200 mg

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

 För envisa och 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

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.

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

 Marknadsledare inom
fotsvamp*

 Kan förvaras i rums
temperatur

vuxna och barn över 6 år,
även under amning

30 g

 Behandlar fotsvamp
samtidigt som den
dämpar irritation

 Krämen kan användas
på hela foten för att
motverka återfall

 Kan även användas
vid andra svampinfektioner i huden

Pevaryl puder

30 ml

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

 Behandlar fotsvamp
samtidigt som den
dämpar irritation

 Pudret kan användas

inuti strumpor och skor
för att motverka återfall

 Kan även användas vid

andra svamp-infektioner
i huden

Fungoral
Schampo 120ml

Fungobase
Anti-dandruff 200 ml

Fungobase
Dry & sensitive 200 ml

Fungobase
Conditioner 200 ml

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

Schampo mot mjäll

Milt schampo för torr och
känslig hårbotten

Milt balsam som återfuktar
håret och återställer balansen
i hårbotten

 Marknadsledare inom
mjällbehandling*

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

 Utmärkt hårschampo

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

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

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

ANVÄNDNING: 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.

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ Receptfritt läkemedel

Æ Receptfritt läkemedel
(ingår även i förmånen)

Æ Receptfritt läkemedel (Rx)/OTC

Æ Kan användas av gravida
och ammande

Æ Ekonazol, 1% kräm/puder

ÖVRIGT:

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 ATC-kod: D01AC03

Æ Receptfritt läkemedel
innehållande ketoconazanol

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: D01AC20

Æ Läs bipacksedeln noga
före användning
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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.
Æ ATC kod: D01AC08

Æ Datum för översyn av produktresumé 2018-03-12. För fullständig förskrivar
information och pris, se www.fass.se.

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

Æ Läs bipacksedeln noga före användning

*IMS jan 2020
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hår och hårbotten

 Parfymfri

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: 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.

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.

 Milt parfymerad

 Återfuktar och stärker

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

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.

Æ Restriktioner: Undvik kontakt med
ögonen. Använd inte Cortimyk
till barn under 10 år utan läkares
ordination.

i hårbotten och stärker hår
och hårbotten

verkar lugnande

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

REKOMMENDERAS TILL: Personer
med torr och känslig hårbotten.

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

Æ Se utg.datum på förpackningen

 Skapar en naturlig balans

klåda i hårbotten

 Motverkar irritation och

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

Æ Hållbarhet: 18 månader

och salicylsyra som mot
verkar och avlägsnar mjäll

 Förebygger torrhet och

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

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

Æ Indikation: Tinea (dermatomykoser orsakade av Trichophyton-, Epidermo
phyton- och Microsporumarter), kutan candidiasis, pityriasis versicolor.
För lokal behandling av hudenw.

och klåda i hårbotten

 Innehåller Piroctone Olamine

med god löddringseffekt

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

Æ ATC-kod: D11AF

 Förhindrar torrhet, flagor
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NYHET!
Nu som
50ml

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, irrita
tion 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

50 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.

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

Medicintekniska produkter, läs bruks
anvisningen noga innan användning.

50 ml gel + applikator

5 x 5 ml tuber

ÖVRIGT:
Æ Applikationer: 25
Æ Baserad på naturliga ingredienser
Æ Lindrar symptomen och orsaken

Medicintekniska produkter, läs bruks
anvisningen noga innan användning.

Æ Kan användas när lindring önskas
Æ Framkallar inte resistens
Medicintekniska produkter, läs bruks
anvisningen noga innan användning.

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.

Medicintekniska produkter, läs bruksanvisningen noga
innan användning.

ÖVRIGT:

NYHET
sedan
2022

Æ En flaska räcker för en hel
behandlingsomgång

Multi-Mam After birth spray
75 ml

Lugnar, skyddar, mjukgör och återfuktar den känsliga huden och slemhinnan i det yttre intimområdet, som ofta är känsligt efter förlossning.

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
Medicintekniska produkter, läs bruks
anvisningen noga innan användning.

 Omedelbar lugnande effekt
 Skyddar och återfuktar
 100% vegan, parfymfri
 Stödjer hudens naturliga återhämtningsprocess

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

REKOMMENDERAS TILL: Till dem som nyligen genomgått en vaginal förlossning

Æ Läs bipacksedeln före användning. Datum för översyn av produktresumé
2022-02-07. För fullständig information besök www.fass.se.

ANVÄNDNING: Skaka väl före användning. Spraya direkt på det intima området vid obehag. Kan användas
på stygn och direkt efter förlossning, används inte på öppna sår. Endast för extern användning. Förvara i
rumstemperatur.
ÖVRIGT:
Æ Kan användas i alla vinklar, även upp och ner
Æ Baserad på naturliga ingredienser så som Rosa centifolia, Albatrellus ovinus och Aloe vera
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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. Barn
under 2 år behandlas endast på rekommendation
av läkare.

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)

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

Æ ATC-kod: D07AA02

Missa inte
Hudakademin på
karoacademy.se

Æ Indikation: Akuta och kroniska eksem av
olika genes
Æ Restriktioner: Använd inte vid infektioner
förorsakade av bakterier, svampar eller
parasiter. Undvik kontakt med ögonen.
Æ Datum för senaste översyn av produktresumé
2019-03-13. Se www.fass.se för mer information.
Æ Läs bipacksedeln noga före användning

CCS fuktgivande
duscholja 350 ml
Återfuktande och skyddande
duscholja. Speciellt framtagen
till personer som duschar
ofta och som behöver extra
återfuktning. Håller huden
fuktbevarad i 8 timmar.

Æ Fetthalt: 18%
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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.
ÖVRIGT:
Æ Propyless (propylenglykol), OTC, F
Æ ATC-kod: D02AX. Mjukgörande lotion.
Ingår i förmånen.
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

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 oparfymerad
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 w5221 hudvårdskräm apotek totalt (inkluderar inte
läkemedelskrämer), värde rullande helår.

1
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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
35

Karo magazine

NY
TUB!

#1

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
 Oparfymerad

 Håller huden mjuk och smidig
 Svider inte
 Oparfymerad
 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
 Oparfymerad
 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

Decubal Body
Lotion 200 ml

Decubal Junior
Cream 100 ml och 200 ml

Decubal Junior
Cold Cream 100 ml

Decubal Face
Wash

Lättinsmord lotion för daglig
omvårdnad av torr och känslig
hud på hela kroppen. Innehåller
niacinamid, naturligt renat lanolin och sheasmör som snabbt
absorberas av huden och har en
omedelbar mjukgörande effekt.

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.

Extra skyddande, filmbildande
kräm med hög fetthalt, speciellt
utvecklad för barn. Ger huden
ett skyddande lager av kräm
som motverkar torra, 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

 Återfuktar, mjukgör och

vårdar torr och känslig hud

 Lättinsmord och absorberas
snabbt av huden

 Oparfymerad
 Allergy Certified
REKOMMENDERAS TILL: Alla med
torr och känslig hud, även barn.
Tips! Förebyggande och vårdande
komplement till dem som använder
Decubal Clinic Cream eller Decubal
Lipid Cream när huden är som torrast.
ANVÄNDNING: För omvårdnad av
torr och känslig hud på hela kroppen.
Kan användas dagligen efter behov,
året runt, av vuxna och barn.

Æ Fetthalt: 70%. pH: 4,5

* IQVIA_YTD_W0422_VALUE TOTAL PHARMACY

NY
DESIGN

NYHET!

ÖVRIGT:
Æ Fetthalt: 16%, pH: 4,5

 Mjukgör huden utan
att kännas fet

 Svider inte
 Oparfymerad
 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.

sin höga fetthalt

motverkar fuktförlust

 Oparfymerad
 Allergy Certified

utan att torka ut den

förhindrar irritation

 Oparfymerad, allergi-

certifierad och vegansk

REKOMMENDERAS TILL: Barn i alla
åldrar, för att motverka kalla och
röda kinder vid kallt väder.
ANVÄNDNING: Appliceras på
kinderna, och andra utsatta hudpartier såsom haka och nästipp, 20 min
innan man går ut.
ÖVRIGT:

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.

Æ Fetthalt: 70%
ÖVRIGT:

ÖVRIGT:

Æ Fetthalt: 0%. pH: 4,5

Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

Decubal Repair Cream 100 ml

Decubal Hand Wash 300 ml

Decubal Dry Scalp Treatment 150 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.

Oparfymerad 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.

 Högt fettinnehåll
 Lätt i konsistensen vilket gör den behaglig

 Mild och krämig handtvål med naturliga oljor
och E-vitamin

 Skyddar och lugnar torr och irriterad hud
 Oparfymerad och allergicertifierad

att använda även på ömmande hud

 Oparfymerad
 Allergy Certified

REKOMMENDERAS TILL: Alla med torr och känslig
hud,
även barn

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.

ANVÄNDNING: Anpassad för dagligt bruk. Pumpa ut
önskad mängd. Fukta händerna och massera in tvålen.
Skölj bort med vatten.

 Intensivt vårdande och
fuktgivande

 Med ett flertal aktiva

ingredienser som
hjälper huden att
återuppbyggas inifrån

 Oparfymerad
 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%

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

 Oparfymerad
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:
Æ Fetthalt: 9%

www.decubal.se

ÖVRIGT:
Æ Fetthalt: 70%
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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 REFRESHING WATER LILY
FACIAL TONER
milt parfymerad, 200 ml

Æ SOS SPOT TREATMENT
oparfymerad, 15 ml
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 INTENSIVE 48 H PROTECTION
DEODORANT
milt parfymerad, 50 ml

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

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

Æ RADIANCE RENEWAL
BODY SCRUB
parfymerad, 150 ml

Æ MOISTURISING OIL WASH
milt parfymerad, 400 ml
Æ MOISTURISING CERAMIDE
BODY LOTION
milt parfymerad, 400 ml

Æ INTIMATE CLEANSING
OIL
oparfymerad, 125 ml
Æ INTIMATE SOOTHING
CREAM
oparfymerad, 50 ml

Ny!

Ny!

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
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

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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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.

41

Karo magazine

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

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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Naturliga oljor för hela kroppen

Effekt mot
Coronaviruset!

För hela
familjen!

(2019-nCoV)

 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

Ricinolja, 100 ml

Olivolja, 100 ml

 Ger glans och lyster till torrt

 Kallpressad olivolja för torr

och livlöst hår

och sprucken hud

 Återfuktar hårbotten
 Fungerar som hårkur

 Balanserar hudens fettoch fuktnivåer

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

 Kan användas för att undvika

hudbristningar vid graviditet
samt som massageolja

Viruseptin

Nozoil

Jordnötsolja, 100 ml
 Mjukgörande

Mun- och nässpray 20 ml
Sugtabletter 20 st

 För återfuktning och

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

DAX är en återfuktande handdesinfektion i gel-form. Etanolbaserad (85% alkohol).

 Fuktar, smörjer och mjukar

 Effektiv mot bakterier

 Lägger sig som en skyddande

 Lätt att applicera
 Påvisad effekt mot

rengöring av huden

 Kan användas mot torr

hårbotten hos spädbarn

Original, Mentol och
Eukalyptus 10 ml

Kliniska studier* visar att Viruseptin® kan:

 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

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

film på slemhinnan i näsan

 Nozoil Mentol: Ger en

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

 Nozoil Eukalyptus: Lindrar

Æ Kan även användas av gravida och ammande
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.
ÖVRIGT:

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

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

och många olika virus

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.

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)

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

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.
på läkemedel/mediciner

 Får enkelt plats i handväska eller ficka
 Lätt att rengöra

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

ÖVRIGT:

Steril koksaltlösning.

Æ Inga konserveringsämnen

 För rengöring av mindre,

*

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.

ÖVRIGT:

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

Æ Innehåller inga proteiner som kan
orsaka allergier
Æ Rekommenderas ej till barn
under 12 år
Medicintekniska produkter, läs bruks
anvisningen noga innan användning.

kan bytas när de blir inaktuella

 Löstagbar insats som lätt kan

Æ Innehåller 2 st näsvidgare

ej infekterade sår som
skrubbsår och skärsår

 Svider ej
 Praktiska engångsflaskor
REKOMMENDERAS TILL: För alla.
Perfekt att ha i sitt husapotek och
att ha med på resan.

plockas bort för rengöring.

Æ Kliniskt testad

DAX Sårskölj 8x30 ml

Viruseptin är medicintekniska produkter, läs bruksanvisningarna innan användning.

 Med ordinationskort som enkelt

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

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

ANVÄNDNING: Skölj såret ordentligt
med ampullen innan omläggning.
ÖVRIGT:

Æ Finns i två storlekar, medium och large

Æ Kan även användas till kompresser
och sköjning av utrustning som
pincetter och saxar

Æ Går att klippa till för bättre tillpassning
Æ Plasten är inte allergiframkallande
Medicintekniska produkter, läs bruksanvisningen noga
innan användning.
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Karo Pharma mediaplan
JUN

JUL

AUG

SEPT

på våra
varumärken
hela året.

 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.
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

 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.

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.

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

Allévo erbjuder
produkter på hela vikt
resan, från kickstart till
att behålla nya vikten till
att vara en långsiktig
hälsosam vän.
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Följ oss och glöm inte
bort att tagga våra
produkter i era inlägg
på instagram:

e_ s
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en gång

 Minskar risken för infektion

ob
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 Säkert, snabbt och smärtfritt
 Tar bort hela fästingen på

d

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

we

 Antibac Desinfektionsservetter

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.

d y b e aut ys

 Används 1-2 gånger/vecka
 Fri från parfym och

hydrat och ger full effekt
efter 4–5 dagar

1 st

@in

 Innehåller aluminiumkloro

roll-on för användning under
armarna

TRIX Fästinglasso

e
_s

 Mycket stark antiperspirant

45 ml

x

 En effektiv antiperspirant som

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

Stop 24 Strong

@f
lu

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

60 ml

l i v s s ti l

Stop 24 Creme

llevo

Antibac
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Influencer marketing
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Printannonsering - profession
BETAVIVO
Online - Doktorn.com
Online - Banners
Printannonsering - konsument
Printannonsering - profession
CCS
TV-reklam
Sociala medier - Youtube
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners
Online - Native
Aktivering - PR
DECUBAL
Sociala medier - Youtube
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners
Influencer marketing
Aktivering - PR
FLUX
TV-reklam
Radio - Sponsor, Radiosånger
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners, artiklar
Influencer marketing
Printannonsering - profession
Aktivering - Sampling
INDY BEAUTY Sociala medier - Indy Beautys Instagram
Sociala medier - Instagram, Facebook
Influencer marketing - Therese Lindgren
Influencer marketing
Aktivering - Pressutskick, fotografering, PR
LOCOBASE
Sociala medier - Youtube
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners
Influencer marketing
Aktivering - PR
MABS
TV-reklam
Sociala medier
Online - banners, artiklar
Influencer marketing
Printannonsering
Aktivering - PR
MULTIGYN
Radio - Podd
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners, artiklar
Online - Doktorn.com
Influencer marketing
MULTIMAM
Influencer marketing
Printannonsering - Babyboxen
Aktivering - Rulla vagn samarbete
Aktivering - Baby Journey samarbete
NAILNER
TV-reklam
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners, artiklar
Online - Doktorn.com
Printannonsering - konsument
Aktivering - PR
PEVARYL
Sociala medier - Instagram, Facebook
INTIM
Online - Online video
SCHERIPROCT Sociala medier - Instagram, Facebook
Sociala medier - Online video
Online - Doktorn.com
Aktivering - MediCheck samarbete
WORTIE
TV-reklam
Sociala medier - Youtube video
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners, artiklar
Online - Doktorn.com

@a

MAJ

ALLÉVO

e

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

Nikoletta Papai 0763079646
nikoletta.papai@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.

