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baka på hyllorna, som det enda läkemedlet 
mot muntorrhet innehållandes fluor.

Som ni förstår så väntar en intensiv men 
rolig höst för mig och teamet på Karo 
Sverige. Vi ser fram emot att kavla upp 
ärmarna och fortsätta jobba mot att våra 
produkter ska ge konsumenter där ute 
bättre val för sin hälsa.

Missa inte våra utbildningar online eller 
fysiska träffar i höst. Prenumerera på vårt 
karopharma.se/nyhetsbrev.

Hösthälsningar,
Fredrik Orre 
Sverigechef 
Karo Pharma

I det här numret bjuder vi på fler nyheter 
än vad ett vi bjudit på sedan sammanslag-
ningen av Trimb och Karo Pharma för drygt 
3 år sedan. Karo har under våren bland 
annat förvärvat iWhite och Remescar som 
vi under hösten lanserar/breddar sorti-
mentet för. Otroligt spännande och roligt 
tycker jag!

Innovativ hudvård med direkt effekt som 
suddar ut ålderstecken efter bara en 
strykning och tandblekningsprodukter 
som skonsamt reducerar missfärgningar. 
Om du är lika spänd som jag så bläddra 
framåt i tidningen och läs mer. Detaljerad 
produktinformation hittas som vanligt 
längst bak i magasinet.

Flux som är vår allas tandhjälte, lanserar 
inte 1, inte 2 utan 3 (!) nyheter under hösten. 
Detta gör att Flux i ännu högre utsträck-

ning kan erbjuda något för alla. Vi är minst 
sagt stolta över att ta upp kampen mot 
plack och känsligt tandkött. Och när vi nu 
är inne på munhälsa så kommer långresta-
de och efterlängtade Xerodent äntligen till-

Snabba och synliga resultat  
med intimvård

04

Hudhälsa och  
menscykeln

08

Victoria Skoglund om världens 
bästa uppfinning

16
06  Aktiveringar
07 Viruseptin Nässpray mot 

nästäppa
09 Klimakteriet
10 Drömmen om ett vitt,  

bländande leende

11 Decubal produktnyheter
12 Nu är "torr hud"-perioden här!

14 Nyheter från Flux  
Karo Pharmas semesterkit

15 Välkommen tillbaka, Xerodent
17 Vinterns måste-ha-produkt!
18 Lär känna oss på Karo Pharma
19 Produktsidor

Den ryska invasionen av Ukraina är både en tragedi och en  
humanitär katastrof. Alla våra tankar går till folket i Ukraina,  
men också till alla modiga ryssar som öppet protesterar mot 
detta fruktansvärda krig.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något för att förbättra 
denna humanitära kris. För att stödja folket i Ukraina har vi  
supporterat med: 

I samband med lanseringen av nyheten 
Decubal Junior Hair & Body Wash  
skänker Karo Pharma under oktober -  
december 1 kr per såld Decubal-produkt 
till Barncancerfonden. 

Vi är stolta att kunna stötta det otroligt viktiga arbete 
som Barncancerfonden gör, och synliggör samarbetet 
i alla våra kommunikationskanaler under kvartalet.

Barncancerfonden är en ideell organisation som 
arbetar för att alla som drabbas av barncancer ska 
överleva och få leva ett gott och långt liv.
Som den enskilt största finansiären av barncancer-

• Donerat fulla lastbilar med hygien- och sanitetsprodukter till 
Ukraina. Hittills har Karo donerat närmare 100 000 produkter 
från bland annat Decubal och Dax.

• Utökat vårt välgörenhetsprogram till förmån för ukrainska 
Röda Korset genom donationer.

• Givit ukrainska flyktingar snabb behandling av ansökningar 
gällande våra lediga tjänster och ombesörjt av omplacering 
av familjen till något av våra kontor.

På Karo uttrycker vi vår djupaste oro och empati för det ukrainska 
folket och fördömer det ryska ledarskapets våldsdåd.

forskning i Sverige fungerar Barncancerfonden som ett 
nav i kampen mot barncancer. De får inget statligt stöd 
utan är helt beroende av privata givare och företag för 
att kunna bekämpa sjukdomen och ge rätt stöd och 
vård till drabbade familjer.

Sedan 1982, när Barncancerfonden startade, har 
överlevnaden ökat från 50 till 85 procent. Trots detta 
är barncancer än idag den vanligaste dödsorsaken 
för barn 1–14 år. Och varje dag får ett barn i Sverige 
cancer. Men det finns hopp. Tack vare generösa gåvor 
från privatpersoner, organisationer och företag kan 
nya forskningsprojekt möjliggöras där effektivare och 
mer skonsamma behandlingar kan hittas för att lindra 
och bota barncancer. 

Care for Ukraine

Vi ser fram emot att kavla  
upp ärmarna och fortsätta 
jobba mot att våra produkter 
ska ge konsumenter där ute 
bättre val för sin hälsa.
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Snabba och synliga  
resultat med  

instant-hudvård

Anti-age-marknaden är en växande  
marknad. Vi lever längre och längre och 
samtidigt som de flesta av oss vill bli  
gamla vill många av oss att ansiktet ändå 
ska behålla sitt ungdomliga utseende.

Vi ser ett ökande intresse och ökad spendering av  
kosmetiska produkter som reducerar synligaålderstecken, 
och en växande medvetenhet kring ålderstecken även bland 
yngre och medelålders konsumenter. Vi ser också ett ökat 
fokus på skönhetsprodukter som adresserar ett specifikt 
område/behov/problem. Att leva är att åldras och vi kan 
inte bekämpa ålderstecken, men vi kan tillfälligt göra dem 
lite mindre synliga och vi kan långsiktigt jobba med produkter 
som gör att ålderstecken inte uppkommer lika snabbt.

Nu lanserar vi därför den prisbelönta hudvårdsserien 
Remescar i Sverige. Remescar är vetenskapligt baserad 
och kliniskt bevisad hudvård som fokuserar på omedelbart 
synliga resultat. Produkterna är utformade för att förbättra 
hudens utseende och göra ålderstecken mindre synliga.

De fyra hero-produkterna har kliniskt bevisad effekt och ger ett tillfälligt och omedel-
bart synligt resultat på fina linjer och rynkor, påsar och mörka ringar under ögonen, 

förstorade porer och hängiga ögonlock, efter bara en applicering.

Utöver de fyra instant-produkterna består sortimentet av tio produkter som är  
utformade för att boosta och preppa huden för att instant-produkterna ska få bästa 

effekt, samt produkter för rengöring, återfuktning och vård både dag och natt.

I sortimentet finns också Remescar Scar Stick - ett innovativt  
genombrott inom ärrbehandling. Stiftet hjälper läkningen av ärr 
och jämnar ut och mjukar upp ärrvävnaden, vilket hjälper både 
nya och gamla ärr att blekna och bli mindre framträdande.

Hur fungerar det?
Aktiva och högpresterande ingredienser och formuleringar som 
bi-peptid-komplex, mineraler från lera, växtsocker, fyto aktiva 
molekylära sammansättningar och optiska mikrosfärer ger  
instant-produkterna dess omedelbara och effektfulla resultat.

I vårdprodukterna hittar vi också beprövade och effektiva 
ingredienser som C-vitamin, hyaluronsyra, kollagen och retinol.

DE FYRA INSTANT-PRODUKTERNA ÄR:

EYEBAGS & DARK CIRCLES INSTANT WRINKLE CORRECTOR SAGGING EYELIDS

RENGÖRING, SERUM, DAGLIG VÅRD OCH BOOSTER VÅRD OCH ÅTERHÄMTNING UNDER NATTENMISSA INTE  
HÖSTENS  

UTBILDNING!  
Läs mer på s.20
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Produktnyhet 
Decubals nyhet fick syn-
lighet i sociala medier. Har 
du prövat vår nya Body 
Lotion från Decubal ännu?

Viruseptin 
Nässpray 

mot nästäppa
I november får Viruseptin-familjen en ny medlem: 
Viruseptin avsvällande nässpray. Nässprayen kan 
precis som övriga Viruseptin-produkter lindra 
förkylnings- och influensa-liknande symptom, 
förkorta sjukdomsperioden och är dessutom 
avsvällande vid nästäppa.

Kliniskt bevisad effekt
Viruseptin har kliniskt bevisad effekt mot ont i halsen, hosta, snorig 
näsa, täppt näsa och heshet. Den hjälper också till att motverka 
att virus tar fäste och växer. Viruseptin finns även som munspray, 
nässpray utan avsvällande effekt och som sugtabletter.

Medicinteknisk produkt. Läs bipacksedeln före användning.

*Naturligt extrakt av rödalger 

Nyhet!

Egenskaper:
 Behandlar och lindrar nästäppa, förkylning  

och influensaliknande symptom
 Skapar inget beroende
 Kan användas av vuxna, barn över 1 år,  

gravida och ammande
 Naturliga ingredienser*
 Innehåller inga konserveringsmedel

Aktiveringar  
under våren

Sweden Tour 
Indy Beauty var på ”Sweden Tour” varje helg under 
maj månad! Träffade ni på oss i någon stad? Vi var 
svåra att missa då vi reste runt med en stor container 
folierad i rosa med Indy Beauty loggor på samtliga 
sidor. Aktiveringen gjorde vi tillsammans med en 
PR-byrå för att sprida ordet om Indy Beauty samt  
vår intimlansering. 

Johanna Bladh 
Johanna Bladh spred det 
viktiga buskapet om hur 
BV kan kännas igen och 
hur lindring kan fås med 
ActiGel från MultiGyn.

Rak reklam 
Pevaryl frontade med 
årets rakaste reklam! För 
vad är mer relevant vid 
svamp i underlivet än att 
just – besegra svampen!

Kenza
Kenza spred kunskap om 
munhälsa tillsammans  
med Flux.

Börje  
Salming 

Ingen missade väl 
Fungorals aktive-
ring med självas-
te Börje Salming?! 
Den kommer att 
synas i rutan 
även i höst!

Maria 
Montazami 

Maria Montazami pratade 
om enkelheten med Allévo  
och om Mabs praktiska  
kompressionsstrumpor.
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Multi-Gyn är medicintekniska produkter. Läs bipacksedeln före användning.
*Alla upplever sin cykel olika och den kan både vara längre och kortare än de 28 dagar som i det här fallet symboliserar ett snitt.

Fas 3
Från ägglossning  

till mensens första dag

Huden tenderar att upplevas mer oljig,  
en och annan orenhet letar sig fram.  
Här behöver huden balans och och hjälp  

med att bekämpa eventuella orenheter.

Strax innan mens så är miljön mer basisk  
i slidan och det gör risken för 

 bakteriell vaginos högre.
PMS

Fas 1
Menstruation, dag 1-6

Huden upplevs torrare och mer fuktfattig. 
Du behöver tillsätta produkter med mer 
fukt och näring och du kan uppleva en 

större känslighet. Undvik under  
denna fas att introducera  

nya produkter.

Fas 2
Från mensens slut  

fram till ägglossning

Huden upplevs ofta dag för dag mer 
i balans och du har dina så kallade  

”bra huddagar” – en period du  
under den här tiden fokuserar  

på att behålla.

Decubal Clinic Cream 
klassiker med bas av  
lanolin (som liknar hudens 
eget fett). Ger intensiv 
näring 63% fetthalt.

CCS Body Lotion 
med fukt och apote-
kets fräschaste doft 
så levererar den här 
lotionen precis så 
som du känner dig.

Multi-Gyn ActiGel för  
förebyggande och lindring 
av bakteriell vaginos.

Indy Beauty Pore-minimising serum niacinamide 
10% + zinc 1% minskar förekomsten av  

pormaskar och balanserar talgproduktionen.

Hudhälsa & Mens cykeln
Din hud kan förändras som svar på hormonella variationer under hela din cykel.  

Du kan märka skillnader i akneutbrott, fukten i huden, elasticitet och  
förmåga att läka din hud vid olika tidpunkter i din cykel.

Indy Beauty Intimate 
Cleansing Oil tvätt eller 

mjukgörande olja för  
yttre intim området för  

ökad komfort. Rinse  
off eller leave on! Klimakteriet

Vissa studier visar att talgutsöndring minskar i takt med 
åldrandet. I synnerhet så tyder de på att talproduktionen 
vid hudytan hos kvinnor i klimakteriet är lägre än hos  
yngre kvinnor före klimakteriet. Förändringar i könshormon-
balansen vid klimakteriet tros påverkas av förändringar i 
talgfysiologin. Den stora minskningen av östrogen i kombi-
nation med en minimal minskning av androgener (manliga 
könshormoner) så som testosteron leder till en större ökning av  
androgen-östrogenförhållandet. Sådana hormonella förändringar  
påverkar potentiellt funktionen hos talgfollikeln.

VARFÖR ELLER VARFÖR INTE BEHANDLING MED ÖSTROGEN? 
För många kvinnor så är östrogenbehandling en otrolig hjälp för 
att lindra besvär i vardagen. Ingen kvinna ska lida i onödan när 
det finns hjälp att få. Svåra fall av klimakteriebesvär bör man alltid 
uppmanas att söka hjälp via sin vårdcentral.

Som initial behandling vid underlivssymtom så som vaginal torrhet 
till följd av klimakteriet eller om symptomen anses lindriga så kan 
Multi-Gyn LiquiGel alltid rekommenderas, den saknar dokumente-
rade biverkningar och är hormonfri. Du får med Multi-Gyn LiquiGel 
en omedelbar lindring av vaginal torrhet och hjälp med att öka din 
naturliga fuktproduktion i vaginan. Du kan använda den när som 
helst du önskar lindring och om du önskar så finns det ingen skada 
vid att använda den som glidmedel.

INFÖR EN BEHANDLING SÅ BÖR DU ALLTID SE TILL DIN ELLER 
DIN KUNDS HÄLSA OCH RISKFAKTORER, SÅ HÄR BESKRIVS 
RISKERNA AV ÖSTROGEN BEHANDLING:
Många har hört talas om att risken för bröstcancer ökar. Risken 
ökar om du behandlas i mer än fem år. Det är viktigt att alltid tala 
med läkare vid långvarig behandling där besvären kvarstått. 
Östrogen ökar risken att få blodpropp. Du ska därför inte använda 
östrogen om du har haft en blodpropp tidigare. Denna risk ökar till 
viss del ju äldre du blir. Risken ökar dock inte om du behandlas med  
östrogen som tillförs i plåster, sprej eller med gel. Östrogen kan  
troligen också risken något för att få stroke.1

Fas 1 Fas 2 Fas 3

Östrogen
Progesteron
Testosteron

Så förändras menstruationscykeln under livet
Första mensen

9-16 år 40-50 år 50+

Potentiell graviditet och amning Förklimakteriet Klimakteriet

1 https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hormoner/klimakteriebesvar/#section-13195
 https://www.hindawi.com/journals/bmri/2013/156459/

Faserna här bredvid påverkar inte bara vår hudbarriär  
utan också våra slemhinnor. Särskilt vid menstruation  
eller strax efter samt vid klimakteriebesvär då mer  
fukt behöver tillsättas. 
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Drömmen 
om ett vitt,  
bländande  

leende

Hjältarna för vitare tänder

Tandblekningsmarknaden har de senaste åren vuxit, allt 
från blekning på klinker, whitening-tandkrämer och skenor 
för hemma bruk. Trycket på ett vackert utseende i sociala 
medier har ökat efterfrågan för whitening produkter och 

konsumenter tenderar att dras till resultatdrivna produkter.

iWhites produkter har stått på apotekshyllorna sedan 2014 och nu har iWhites  
whitening kits fått både ett ansiktslyft såväl som formuleringsuppdatering. 

För munvård innebär detta ett extra starkt 
intresse för de varumärken som lovar ett 
vitare och vackrare leende. Konsumenterna 
söker efter effektiva, lättanvända produkter 
som ger snabba resultat, samtidigt som det 
finns en oro för om produkterna ger en 
negativ påverkan på emaljen. Apotekens 
kvalitétskontroller är en säkerhet och ga-

iWhite Whitening Kit kan användas som en engångsbehandling eller upp till fem dagar 
i följd per månad för ett ännu bättre resultat. Kiten innehåller 10st flexibla skenor för att 
passa alla och innehåller 0.8g färdig ifylld gel. Innan skenorna används ska tänderna 
borstas och därefter ska skenan placeras på tandraden och säkerställas att gelen är i 
kontakt med tänderna. Både övre och undre tandraden kan blekas samtidigt. Skenorna 
ska användas i 20 minuter och därefter kasseras. För att få bort överflödig gel från  
tänderna och tandköttet, ska munnen sköljas. 

iWhite Strips kan användas som behandling 
eller i kombination med iWhite Kit för att 
förstärka blekningseffekten.

Decubal Junior  
Hair & Body Wash

Skonsam 2-i-1 hår- och kroppstvätt

 Praktisk 2-i-1 rengöring för hela 
kroppen och håret

 För torr och känslig hud, från 0 år
 Rengör skonsamt, återfuktar 

och vårdar
 Lugnar torr hud i hårbotten

 Gör håret lättare att kamma ut
 Dermatologiskt testad  

på känslig hud
 Oparfymerad och 

allergicertifierad
 Vegansk

Hudvården börjar redan i duschen eller badet – även för de allra minsta. Därför lanserar  
vi nu en mild hår- och kroppstvätt för barn och spädbarn med torr och känslig hud.  
Med noggrant utvalda ingredienser som rengör skonsamt och vårdar utan att torka ut. Och 
berikad med återfuktande ingredienser som hjälper huden att behålla sin naturliga fuktbalans.

Målgrupp
 Barn och spädbarn med torr och känslig hud.

 Föräldrar som uppskattar produkter som är  
enkla att använda och har flera användnings- 
områden; Decubal Junior Hair & Body Wash 
har 2-i-1 funktion – kan användas både för 
håret och kroppen.

Omsorgsförsäljning
 Komplettering till Decubal Junior hud- 

vårdsprodukter – för att omvårdnaden 
av huden börjar redan i duschen/badet.

 Tipsa föräldrar om 2-i-1 funktionen – 
 för enklare dusch/bad av de minsta.

200ml
Rek.pris 
79 kr

Vi skänker 1 kr  
per såld Decubal-
produkt okt-dec

Nu presenterar vi en basprodukt i Junior-serien  
som kompletterar hudvårdsrutinen för de minsta!

Rengöring
För hela kroppen

Hudvård
Återfukta, förebygga och skydda

NYHET!

NYHET!

ranti för kunder som söker efter säkra tand-
blekningsprodukter som håller vad de lovar. 

iWhite erbjuder prisbelönta, lättanvända 
och tandsäkra tandblekningsprodukter. 
iWhite gör dina tänder vitare och reducerar 
missfärgningar på tänderna. Produkterna 
är fria från väteperoxid, klinskt testade och 

garanterar 100% säker användning. iWhite 
är ett betrott varumärke med hundratals 
topprecensioner. iWhite ger människor 
chans till bländande leenden världen över 
och finns idag i över 40 länder. Sortimentet 
består av totalt 10 produkter, från månatlig 
blekningsbehandling till daglig vård - för 
ett vitare leende!

iWhite tandkräm, iWhite munskölj och iWhite tandtråd är lämpade för daglig användning. För bästa resultat ska iWhite tandkräm, 
iWhite munskölj och/eller iWhite tandtråd användas två gånger om dagen och i kombination med iWhite Kit eller iWhite Strips. 

Scanna med din 
mobilkamera  
för att höra mer 
om nyheten!

NYHET!  
Snabbverkande 

och effektiva  
tandbleknings- 

stripes
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Nu är ”torr hud”- 
perioden här!  

Är dina kunder redo?
Hösten med sina temperaturväxlingar, och den kalla, torra 

vintern, är ofta en tuff period för personer med torr, känslig och 
eksembenägen hud. Hjälp dina kunder att behandla sin  
problematiska hud – och tipsa dem om hur viktigt det  

är att underhålla och därmed förebygga besvär.

VARFÖR BLIR HUDEN TORR?
Huden är kroppens största organ och har 
flera viktiga uppgifter, bland annat att 
skydda mot att bakterier och skadliga  
ämnen tränger in i kroppen. Precis som  
ett hus som är byggt av tegel med murbruk 
emellan, är hudens yta (hornlagret) upp- 
byggd av hudceller med fett som binder 
samman och förhindrar att vatten avdunst- 
ar. När huden blir torr beror det på att fukt-
igheten i hornlagret har blivit för låg. Då 
finns det ökad risk för att främmande 
ämnen kan tränga in i sprickor i huden, 
som då kan bli inflammerad och i värsta 
fall leda till eksem. 

Torr hud är mer väderkänslig och besvären 
det medför är vanligare i områden med kallt  
och torrt klimat. I Sverige är risken att få hud- 
 besvär på grund av torrhet som störst under  
vinterhalvåret samt årstids-övergångarna 
från vår och höst, då temperaturväxling-
arna kan vara stora.

Benägenheten för torr hud kan vi inte bota 
och orsaken till eksem kan inte behandlas. 
Däremot kan vi lindra och minska besvären 
och förlänga de goda perioderna genom 
egenvård. 

HUR FÖREBYGGER MAN HUDBESVÄR 
ORSAKADE AV TORRHET?
Hos personer med mycket torr eller eksem-
benägen hud är det skyddande yttre hud - 
skiktet mer mottagligt för skador på hud- 

barriären, vilket innebär att den lätt förlorar 
fukt och blir mer mottaglig för allergener, 
irriterande ämnen och bakterier. Att bi-
behålla hudens fuktnivå spelar därför stor 
roll när det gäller att förebygga skador 
på hudbarriären. 

En viktig åtgärd är att undvika att utsätta  
sin hud för försämrande faktorer och irrite-
rande ämnen i vardagen. Minst lika viktigt 
är att skapa en hållbar hudvårdsrutin för att 
under hålla och stärka hudbarriären. Att  
smörja huden dagligen med fuktbindande  
och mjukgörande krämer hämmar av-
dunstningen av vatten, vilket hjälper till  
att förebygga torrhet och behålla hud-
barriären intakt. 

EKSEM – VÅR VANLIGASTE HUDSJUKDOM
Eksemhuden är vanligen torr och skör 
och har därför en nedsatt barriärfunktion. 
Eksem förekommer i olika former och beror 
på att huden är inflammerad. Det är vår 
vanligaste hudsjukdom som drabbar upp 
till 20% av barn och 2–8% av vuxna i de 
flesta länder i världen. I Sverige har var 
tionde vuxen någon form av eksem. 

Atopiskt eksem är den vanligaste formen 
av eksem och påverkar både hudens hälsa 
och livskvaliteten hos dem som drabbas. 
Vanligtvis har man perioder då symtomen 
förbättras, följt av perioder då de blir värre, 
så kallade skov. När ett eksem blossar 
upp akut ser man både rodnad och 

TRIGGANDE FAKTORER 
FÖR HUDBESVÄR/EKSEM
• Långa, heta duschar eller bad
• Värme
• Stress
• Upprepat kliande 
• Fysiska irriterande ämnen  

(smuts, sand, rök)
• Tvålämnen, rengöringsmedel
• Ull och syntetiska tyger
• Allergener (pollen,  

mjäll, damm)

En ny symbol syns sedan en tid i hyllorna. Det är Astma- och Allergiförbundet som 
lanserat Asthma Allergy Nordic tillsammans med systerförbunden i Norge och Danmark. 
Den nya symbolen ersätter den tidigare Svalan, men villkoren är lika högt ställda som 
förut. För att bli godkända måste produkter leva upp till tuffa krav och genomgå grundlig 
granskning. Målet är att förenkla livet för den som lever med astma, allergi eller annan 
överkänslighet i sin vardag.

Ha koll på allergimärkningen!

”För oss är det viktigt att våra produkter är noga 
testade, säkra och effektiva. Kvalitetsstämpeln från 
Astma- och Allergiförbundet visar våra konsumenter 
att de kan vara trygga med sitt val av produkt.”
Jennie Wåge, Brand Manager Dermatology på Karo Pharma.

svullnad och ibland även små vätskande 
blåsor. Att huden är irriterad kan ge upp-
komst av klåda. Klådan kan vara väldigt 
besvärlig och leda till att huden spricker 
och blir infekterad av bakterier som lever 
naturligt på huden, vilket i sin tur kan göra 
att eksemet börjar vätska sig. Och ju mer 
man kliar, desto mer klåda. 

Vid akut fas och utslag av atopiskt eksem 
så behandlas detta oftast med topikala 
kortikosteroider. Konsekvent applicering av 
mjukgörande medel underhåller den torra 
huden och mildrar obehag. Det är rekom-
menderat att fortsätta använda mjukgörare 
även efter det att eksemet har läkt ut, för 
att förlänga de goda perioderna med mer 
välmående hud.

MISSA INTE  
HÖSTENS  

UTBILDNING!  
Läs mer på s.20

Disturbed  
function of the 

skin barrier

Scratch
Penetration  

 of irritants and  
allergens

Itch Inflammation

The atopic  
skin cycle
When atopic eczema 
becomes itchier 
patients scratch more. 
Scratching the eczema 
leads to more itch and 
setting the itch-scratch-
itch pattern. 

PRODUKTTIPS
För hemmabruk är en större förpackning 
med pump praktiskt, särskilt om man be-
höver smörja större hudområden. En min-
dre tub med mjukgörare är bra att ha som 
komplement hemma, på arbetet, barnens 
förskola, eller när man är på språng. 

För riktigt kalla dagar rekommenderar vi 
en extra fet (minst 60% fett) klimatkräm 
för kinder, ansikte och andra utsatta 
hudpartier. Här passar t ex Locobase 
Protect, Decubal Lipid Cream eller  
Decubal Junior Cold Cream – alla  
med 70% fett.

Våra beprövade och effektiva 
hudkrämer och lotions finns 
både som flaskor med 
pump och praktiska 
tuber. Se mer informa-
tion på produkt sidorna 
längst bak i magasinet.
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Visste ni att Flux fyller 15 år i år? Flux utvecklades på 
Kungholmen i Stockholm år 2007. Flux Original Coolmint var 
först ut på era hyllor och lanserades med buller och bång 
och därmed startade Flux sin magiska resa. Sedan dess har 

Torr mun beror på att spottkörtlarna producerar för lite saliv. Problemet 
kan drabba alla men är vanligast hos kvinnor över 55 år. Orsaker till 
torr mun kan vara sjukdomar, strålning mot huvud-hals region, 
munandning, ålder och som biverkan av läkemedel. Biverkningar från 
läkemedel är den absolut vanligaste orsaken till torrheten. Läkemedel 
mot tex allergi, inkontinens och depression kan ge torr mun som biver-
kan och även antalet läkemedel påverkar (ett intag av mer än 4 olika 
läkemedel ökar risken signifikant).

Flux Drops Lemon/Lime 
 Ny smak: kombination av citron och lime

 Läskande sockerfri hård sugtablett som varar länge

 Innehåller vinsyra som stimulerar saliven

 Har en kärna av fluor (0,05 mg F) 

 Målgrupp: De med torr mun

 Kan kombineras med övriga produkter i 
Flux Dry Mouth serien

Ingredienser: Fyllnadsmedel (isomalt, maltitol), dinatriumdivätedifosfat,  
sötningsmedel (xylitol), aromer (citron, lime), syra (vinsyra), sötningsmedel  
(acesulfam K, sukralos), färgämne (E 100, E 160a), fluorid (natriumfluorid).

 Lindrar besvär vid muntorrhet, orsakat av minskad salivutsöndring 
samt för att att förebygga karies hos vuxna med muntorrhet. 

 1 tablett innehåller: 28,6 mg Äppelsyra och 0,25 mg Fluor 

 Apelsinsmak 

 Utseende: vita, runda välvda tabletter, diameter 10 mm

 Dosering för vuxna: 1 tablett vid behov, vanligen 6 gånger per 
dag. Vid svår muntorrhet kan dosen höjas till 12 sugtabletter per 
dag under en begränsad period. Tabletten får långsamt smälta i 
munnen. Dosen bör fördelas jämnt över dagen

Xerodent är ett läkemedel, se fullständig produktinformation på sid 48.

XERODENT  
90 TAB

XERODENT 
270 TAB

Nyheter från Flux Torr mun

Karo Pharma har övertagit Xerodent från Actavis. Produkten har varit restad i över 4 år, detta på 
grund av brist på äppelsyra. Xerodent är det enda preparatet som kan förskrivas mot muntorrhet.

Välkommen tillbaka, 

Med en extra fördel, förutom att den verkar mot karies!

Med aktiva ingredienser: SymGurad CD  
(phenylpropanol, o-cymen-5-ol & decylene 
glycol) och Aloe Vera som lugnar och  
skyddar känsligt tandkött. 

Innehåller fluor: 0,2% NaF som motverkar 
karies och ger starka tänder. 

Smak: Mild Mint

Med aktiva ingredienser: Tetrasodium  
pyrophosphate, panthenol & cetylpyridinium-
chloride som förebygger och motverkar plack. 

Innehåller fluor: 0,2% NaF som motverkar 
karies och ger starka tänder. 

Smak: Mint

Flux Freh Mint får uppdaterad design som 
kommer löpandes. Samma innehåll som tidigare. 

Med aktiva ingredienser: Kombinationen zink-
lactat och låg dos klorhexidin neutraliserar  
ämnen som orsakar dålig lukt. 

Innehåller fluor: 0,2% NaF som motverkar 
karies och ger starka tänder.

Alla produkter är är utan alkohol och färgämnen (flaskan är infärgad blå). Produkterna är för vuxna och barn från 12 år. 
Används 1-2 gånger dagligen i tillägg till tandborstning med fluortandkräm och mellanrumsrengöring. 

Flaskan har en praktisk doseringspump som ger 10 ml varje gång. Alla produkter från Flux är veganska. 

Låt oss presentera

VARFÖR ÄR TORR MUN ETT PROBLEM?
Med mindre saliv i munnen ökar bakterietillväxten och därmed ökar 
risken för att få hål i tänderna. Det kan även leda till infektioner i mun-
hålan, små sår och i värsta fall tandlossning. Även problem i vardagen 
kan uppkomma, som t ex svårigheter att tala, äta och svälja. Bristen på 
saliv kan även leda till dålig andedräkt, smackande och andra obehag. 
Det är därför viktigt behandla en torr mun. 

Flux-familjen växt från år till år. Vi är väldigt stolta över att nu 
presentera ytterligare nyheter från Flux. Vi kallar dessa för 
Flux+. Plusset (+) står för att man får en fördel till, förutom  
att den verkar mot karies med sitt innehåll om 0,2% NaF.  

FLUX+ GUM CARE FLUX+ PREVENT PLAQUE FLUX+ FRESH BREATH

Scanna med din mobil-
kamera för att höra  
mer om nyheterna!
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Victoria Skoglund om strumpan  
som enligt henne är världens  

bästa uppfinning!

VINTERNS  
MÅSTE-HA- 
PRODUKT!

Oavsett om vi riskerar att bli mer stillasittande av klimatet som  
hinder eller om det är naturpromenaden som givit oss frusna  
fötter så är en värmande fotkräm produkten att rekommendera. 

CCS WARMING FOOT CREAM mjukar upp stela, ömma och kalla fötter 
samtidigt som den mjukgör och motverkar torrhet. Fotkrämen  
passar även utmärkt för en stimulerande och värmande massage.

Passar alla med kalla och torra fötter på jakt efter värme 
och återfuktning.

ÄNTLIGEN EN PRODUKT SOM 
VÄRMER FRUSNA FÖTTER I 
HÖST OCH VINTER

Jag vill tipsa er om stödstrumpan 
som är en relativt nyupptäckt 
produkt i mitt liv. Under flera  
år har jag haft problem med 
svullna ben, fötter och myr-
krypningar framför allt om  
kvällarna. Jag fick ett tips  
av en väninna att prova stöd-
strumpor... och vilken skillnad!  

Nu har jag dem på mig varje dag på 
jobbet och eftersom jag ibland går 
över två mil om dagen, står och 
bär tungt.  Nu har dessa strumpor 
blivit ett ovärderligt inslag i min 
arbetskostym. 

När vi kör till Öland så hade 
både jag och min man på oss 
stödstrumpor!  Jag kan lova 
att benen inte alls kändes som 
tunga klumpiga stubbar när 
vi kom fram. De är perfekta vid 
långflygningar och bilresor och 
jag rekommenderar då modellen 
som heter Travel.
 
Mabs stödstrumpor har en kliniskt be-
visad effekt mot svullna och trötta ben. 
De ökar blodcirkulationen och minskar 
svullna ben genom att de trycker blodet 
uppåt. De förebygger också både blod-
propp och åderbråck.
  
Jag använder modellen som heter Work. 

Värmande
Mjukgörande

NärandeVictoria Skoglund,  
Trädgårdsmästare & TV-Profil

CCS  
WARMING FOOTCREAM

• VÄRMER UPP KALLA FÖTTER 
Cosphaderm® VBE är en aktiv ingrediens som består av 
Vanillyl Butyl Esther som är syntetiskt härledd från vanillin.  
Denna ingrediens bidrar med den behagligt värmande effekten.

• MJUKGÖRANDE & ÅTERFUKTANDE 
Ingredienser som Glycerin och sheasmör mjukar upp och  
återfuktar huden.

• STÄRKER HUDENS BARRIÄR OCH  
MINSKAR RISKEN FÖR FUKTFÖRLUST 
Skapar en skyddande barriär där befintlig fukt bevaras i din hud.

• SPA-LIKNANDE DOFT AV LAVENDEL,  
ENBÄR OCH FRÄSCH CITRUS

Följ Mabs 
på Instagram!
@mabs.scandinavia

Mabs är en medicintenkisk produkt.  
Läs bipacksedeln före användning. 
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BERÄTTA LITE OM VAD DU GÖR OCH HUR LÄNGE 
DU HAR ARBETAT FÖR KARO PHARMA?
Jag har jobbat på Karo Pharma i 3 år nu, men många av våra 
varumärken har jag jobbat med betydligt längre än så. Under en 
vanlig dag på jobbet så besöker apotek, BVC och tandkliniker 
där jag informerar, utbildar och svarar på frågor och ger tips om 
våra produkter.

VAD GJORDE DU INNAN DU BÖRJADE MED KARO? 
Innan jag kom till Karo så arbetade på ett dentalföretag som 
utbildare och säljare till Tandvårdskliniker och innan dess 
jobbade jag som tandsköterska.

VAD ÄR DET ROLIGASTE MED ATT JOBBA I HÄLSO-BRANSCHEN?
Det roligaste jag vet är att bygga relationer med mina kunder 
och hjälpa apotekspersonalen genom information och utbild-
ning göra dem trygga att rekommendera våra produkter till 
konsumenter. 

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT JOBBA PÅ KARO?
Jag tycker vi har en intressant och fantastisk bred varuportfölj 
som jag känner stolthet över att få representera. Jag är också 
väldigt tacksam att ha kollegor och ett team som jag trivs så bra 
med. I teamet hjälps vi alla åt, stöttar och respekterar varandra. 

VILKEN ÄR DIN ABSOLUTA FAVORITPRODUKT?
Jag har så många favoriter men om jag ska lyfta fram några så 
är det bl.a decubal lips and dry spot för mina torra läppar, nagel- 
band och torra fläckar samt Flux Aloe Vera som är mild och 
framförallt känns mild och skön att skölja med. Indy Beautys 
ögonkräm är en annan storfavorit,  den har en lätt och skön 
konsistens (tips! förvara den i kylskåp).

VAD SER DU FRAM EMOT I VINTER?
På jobbfronten ser jag fram emot alla de nyheter som ska komma 
och att då få komma ut då presentera dem för alla mina under-
bara kunder. 

När det gäller på det privata så hoppas jag att bli lite bättre 
padelspelare!

VAD GÖR DU PÅ FRITIDEN? 
På fritiden spelar jag padel, fikar, läser, umgås med familj  
och vänner.

Tema: 
NYHETSBONANZA!

Snabba fakta
Namn:  Anna-Malin Johansson

Ålder:  55

Jobb:  Territory Manager/produktutbildare

Bor:  Falkenberg men min man och katt, 2 barn som  
 är vuxna och utflugna.

Intressen:  Padel, läsa, åka längdskidor och vara ute med 
 vår husbil.

Ligger ditt apotek eller vårdcentral i Skåne,  
Halland, Blekinge eller Kalmar? Kontakta mig  
på anna-malin.johansson@karopharma.com

Lär känna oss på Karo:

Anna-Malin Johansson Missa inte höstens 
Hudakademin  

Roadshow

PSST.. FÅ EN  
SNEAKPEAK PÅ  
INDY BEAUTY'S  

NYA DESIGN!

Signa upp för vårt nyhetsbrev 
för att ta del av  inbjudan.
Karoacademy.se/nyhetsbrev

+ Mingelmat och dryck 
+ Goodiebag 
+ Inspiration 

Agenda
18:00-18:30 Mingel, testa ut din gåva

18:30-19:10 Produktgenomgång

19:10-19:45 Känn och kläm, goodiebags  
 och avslut

Anmälan via: karoacademy.se/kommande

Frågor: akademi@karopharma.com

Begränsat antal platser.

Det finns en ny stjärna på apotekshimlen... Om den, alla våra 
nyheter samt dina frågor besvarade gällande hudbesvär  
kommer du att få ta del av under våra insprationskvällar i höst.

Kom i tid för att prova ut din produkt och var först med Europas 
mest spännande varumärke för omedelbara resultat.

Scanna med din 
mobilkamera för 
att prenumerera 
på vårt nyhetsbrev.
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Mabs Kompressionsstrumpor
För lindring och förebyggande av trötta ben och svullna fötter
Kompressionsstrumpor är ett beprövat sätt att förebygga åderbråck  
och blodpropp. 

	D Väldokumenterad metod för att förbättra blodcirkulationen i benen

	D Kliniskt bevisad effekt mot trötta ben och svullna fötter 

	DMedicinsk kompressionsklass 1

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.

ÖVRIGT: 
 Æ För att bevara kompressionen bör strumporna tvättas efter användning

Mabs Care  1 par

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

	D Finns som naturfärgad

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

Mabs Bomull, Design, Man, 
Man Design  1 par 

Mjuk och skön kompressionsstrumpa för 
daglig användning i en stor andel bomull.
	D Finns i färgerna svart, vit och navy samt 
mönstrade designalternativ.

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

 Æ Mabs bomull finns även som knästrumpa bred

Mabs Nylon  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.

	D Finns i färgerna sand, solbrun och svart.

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

ÖVRIGT: 
 Æ 82% Polyamide, 19% Elastane

 Æ Finns även som knästrumpa Bred

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

	D Finns i svart

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

Mabs Travel 1 par 

Tunnare strumpor anpassade för resande, 
med medicinsk kompression 
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 rekom-
menderas till dem som tycker att det är 
svårt att få på sig kompressionsstrumpor på 
egen hand.

	D Finns i svart

ÖVRIGT: 
 Æ 56% bomull, 26% dryarn, 10% polyamide,  

8% elastane

Mabs Work  1 par 

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

	D Finns i färgerna Svart, Navy 

ÖVRIGT: 
 Æ 37% Bomull, 37% Prolene 10% Polyamid,  

16% Lycra

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

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

	D Innehåller det specialutvecklade materialet NeoTex, ett neopren-material med slutna  
celler som har hög elasticitet, bra värmeisolerande effekt och tar inte upp fukt

	D Högkvalitativa produkter som ger stöd, skydd och värme

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 Produkterna finns både i olika storlekar och som one size

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

	D Stötdämpande och skyddande

	D Tillverkade av en gelé bestående av 90 % medicinskt klassad mineralolja som återfuktar huden

	D 100 % medicinskt klassad silikon

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Produkterna finns både i olika storlekar och som one size

www.mabs.se

 Fotledsbandage
 Knästödbandage
 Handledsstöd
 Armbågsbandage
 Halskrage

Scanna med din mobil-
kamera för att komma 
till utbildningsfilmen

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.

	D Döljer omedelbart missfärgningar

	DNormaliserar nagelns tjocklek

	D Enkel att använda med peel- off teknologin 

	D Bevisad effektiv mot nagel svamp

REKOMMENDERAS TILL: Alla med nagelsvamp 
som besväras av missfärgningar.

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. 

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  ca. 540 st

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

Nailner nagellack 
som andas 8 ml 
Nagellack i fina färger som andas igenom 
syre och gör det möjligt att täcka skadade, 
torra och sköra naglar. Kan kombineras 
med alla Nailner produkter. 
	D Täckande för skadade, missfärgade  
och torra naglar

	D Kan användas även när du behandlar 
dina naglar för nagelsvamp

	D Ett snyggt nagellack för alla naglar

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

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

Missa inte 
Fotakademin på  

karoacademy.com
www.nailner.se

Nailner 2 in 1 Brush 5 ml 
Nailner 2 in 1 Pen 4 ml 
Behandlar nagelsvamp. Innehåller Ethyl 
Lactate som pene trerar 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.

	D Synligt ljusare naglar på endast  
7 dagar (bleker nageln) 

	D Enkel att använda och nageln  
behöver inte filas

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

REKOMMENDERAS TILL: Alla med nagelsvamp 
med missfärgade naglar.

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

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  

Penseln ca. 300 st 
Pennan ca. 400 st

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

	D Klar på några sekunder

	D Snabb och smärtfri appli cering

	D Innehåller även 18 vattentäta 
skyddande plåster

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar: 18 st

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

	D Behandlar och skyddar vårtor

	D Säker och lätt att använda för  
barn från 4 år

	D 40% salicylsyra för effektiv behandling

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

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: 
 Æ Rekommenderad behandlingstid: 7-14 dagar

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

	D Enkel och snabb att använda 

	D Tack vare den unika metall spetsen 
behandlas endast vårtan utan att  
skada omkringliggande hud

	D Enkel och effektiv egenvårdsbehandling  
av vårtor
	D FreezePlus: Ökad frysprestanda 
med ledande gel
	D FreezePlus: Klarar även envisa  
gamla vårtor och fotvårtor

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

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.

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  

Freeze: 15 st 
FreezePlus: 15 st

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

 Æ Använd inte Wortie FreezePlus på barn under 12 år

Hemsida  
med tips & råd  
för fotbesvär:

fotkollen.se

www.wortie.se
Medicintekniska produkter, läs bruksanvisningen noga innan användning. 

4+ 12+ 4+ 4+

Nailner är medicintekniska produkter. Läs bruksanvisningen noga innan användning.

Verruxin  200 mg/200 mg
För behandling av envisa och återkom
mande vårtor på händer och fötter samt av 
envisa och återkommande liktornar och 
förhårdnader.

	D För envisa och återkommande vårtor, 
förhård nader och liktornar

	DMjölksyrans hudupp luck rande och 
vatten bindande egenskaper gör det 
lättare för salicylsyran att lösa upp för
hårdnad vävnad

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

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

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.

ÖVRIGT: 

 Æ Receptfritt läkemedel

 Æ ATC-kod: D11AF

 Æ Verruxin är ett receptfritt läke medel. Diabeti
ker och personer med dålig blodcirkulation, 
känslig hud ska inte själva behandla vårtor. 
Vid graviditet ska Verruxin endast användas 
på små hud områden då det inte kan uteslutas 
att en liten mängd salicylsyra tas upp genom 
huden.

 Æ Läs bipacksedeln noga 
före användning

10+
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CCS Kladdfri  
Fotmousse  100 ml
Speciellt framtagen för 
diabetiker och personer 
med torr och tunn hud.

	 Baserad på beprövad 
svensk Proderm teknologi® 
som stärker hudens 
naturliga barriärfunktion, 
återfuktar och mjukgör
	 Absorberas snabbt och 
pene trerar ner i hudens 
översta hudlager (epidermis)

	Oparfymerad

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.

ÖVRIGT: 
 Æ Medicinteknisk produkt

 Æ Karbamidhalt: 10%

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

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

#1 
Sveriges mest
köpta fotkräm1 Nyhet!

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 
fukt bevarande. 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.

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.

ÖVRIGT: 
 Æ Innehåller en hög halt av Pentylene 

Glycol som är fuktbevarande och 
hudvårdande

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

CCS Cracked Heel 
Repair  75 ml, 125 ml
Speciellt framtagen för mycket 
torra fötter med hälsprickor 
och hård hud.

	D Synbara resultat efter  
3 dag ar och tydliga  
förbättringar efter  
7 dagar
	D Kliniskt testad
	D Innehåller en kombination  
av hög halt karbamid  
(25%) och mjölksyra
	D 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 Dermatologiskt testad

 Æ Karbamidhalt: 25%

 Æ Börja gärna din fotvårdsrutin med 
CCS Intensivt Uppmjukande 
Fotbadsalt

 Æ Försiktighet: Använd inte på  
öppna sår

CCS intensivt  
upp mjukande  
fotbadsalt  310 g
	D Den perfekta steg 1-produkten 
i fotvårdsrutinen

	D Intensivt återfuktande och 
uppmjukande

	DOparfymerad

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Karbamidhalt: 100%

 Æ Försiktighet: Använd inte på 
öppna sår

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  
eukalyptus olja 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.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Karbamidhalt: 10%
1 I antal units enligt IQVIA Consumer Health 
National Sales Audit, Foot care products, 
Jan-dec 2020

CCS rengörande 
& uppmjukande 
fotbad  250 ml
Ett flytande fotbad med intensivt 
uppmjukande ingredienser,  
karbamid och mjölksyra som  
förbereder huden inför nästa  
steg i fotvårdsrutinen.

	 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.

REKOMMENDERAS TILL: Alla. Allas fötter behöver kärlek!

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

ÖVRIGT: 
 Æ Restriktioner för Footner Exfoliating Socks: Får inte användas av barn under 

12 år. Diabetiker, de med problem med blod cirkulation och gravida  bör råd-
göra med läkare innan användning. Använd ej denna produkt om du lider 
av i rritationer, har känslig hud eller har öppna sår på fötterna.

Footner
Footner erbjuder fotprodukter som ger en härlig upp levelse och ser till 
att fött erna är baby lena året om.

	D Footner Exfoliating Socks: Tar naturligt bort hård & torr hud
CCS uppfräschande fotdeo  100 ml
	 Effektiv antiperspirant

	Motverkar svett och dålig lukt

	 Svalkar

REKOMMENDERAS TILL: Personer med varma och fuktiga fötter.

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

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

www.footner.se

CCS Anti-Skav 
Fotspray  100 ml
En fotspray som förhindrar hud- 
irritation och hudskavning orsakad 
av friktion mot strumpa eller sko.

	D Silkeslen skyddande hinna ger 
skydd mot skav
	D Aloe Vera extrakt ger en 
fräsch doft
	D 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.

CCS Hälstift SOS  
25 ml
CCS Hälstift SOS är en punkt-
behandling för mycket torra 
fötter och hälsprickor.

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

REKOMMENDERAS TILL: För per-
soner med mycket torra fötter och 
hälsprickorr.

ANVÄNDNING: Applicera punktvis 
två ggr dagligen på rena och torra 
fötter. Använd inte på öppna sår. 
Undvik kontakt med ögonen.  
Förvaras oåtkomligt för barn.

Warming Foot  
Cream  150 ml
Mjukar upp stela, ömma och 
kalla fötter samtidigt som den 
mjukgör och motverkar torrhet. 
Fotkrämen passar även utmärkt 
för en stimulerande och vär-
mande massage. 

	DCosphaderm® VBE är en 
aktiv ingrediens som består 
av Vanillyl Butyl Esther som 
är syntetiskt härledd från 
vanillin. Denna ingrediens 
bidrar med den behagligt 
värmande effekten.
	DMjukgörande & återfuktan-
de ingredienser som Gly-
cerin och sheasmör mjukar 
upp och återfuktar huden.
	D Stärker hudens barriär och 
minskar risken för fuktför-
lust.
	D SPA-liknande doft av lavendel, 
enbär och fräsch citrus

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
behov av djupt återfuktande fot-
kräm med en värmande känsla.
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Econazolnitrat

Pevaryl kräm  30 g
Pevaryl 1 % kräm används vid 
behandling av svampinfektioner 
i huden så som fotsvamp. Den 
aktiva substansen är econazol 
som verkar svampdödande.

	D Behandlar fotsvamp  
samtidigt som den  
dämpar irritation 

	D Krämen kan användas  
på hela foten för att  
motverka återfall

	D Kan även användas  
vid andra svamp- 
infek tioner 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.

	D Behandlar fotsvamp  
samtidigt som den  
dämpar irritation 

	D Pudret kan användas  
inuti strumpor och skor  
för att motverka återfall

	D Kan även användas vid 
andra svamp-infek tioner  
i huden

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

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

	DMarknadsledare inom  
fotsvamp*

	D Kan förvaras i rums temperatur

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

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

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

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

ANVÄNDNING: Krämen masseras 
försiktigt in på det infekterade hud-
området 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: 
 Æ Receptfritt läkemedel  

(ingår även i förmånen)

 Æ Kan användas av gravida  
och ammande

 Æ Hållbarhet: 18 månader

 Æ Se utg.datum på förpackningen

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

 Æ ATC-kod: D01AC20

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

 Æ Läs bipacksedeln noga  
före användning

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel (Rx)/OTC

 Æ Ekonazol, 1% kräm/puder

 Æ ATC-kod: D01AC03

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

 Æ Varningar och försiktighet: Endast för utvärtes bruk. Pevaryl kräm/puder 
ska inte användas i ögon eller mun. Speciell försiktighet skall iakttagas vid 
behandling nära ögonen. Pevaryl kräm/puder innehåller bensoesyra som kan 
vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Om tecken på irritation eller 
överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas. Graviditet: Pevaryl 
kräm/puder kan användas under andra och tredje trimestern om den  
potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret. 

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

 Æ Läs bipacksedeln noga före användning

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

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

REKOMMENDERAS TILL: Personer 
med torr och känslig hårbotten.

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

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

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

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Fungoral (ketoconazol), (Rx)/OTC, 

Ff, 20 mg/ml schampo.

 Æ Fungoral (ketoconazol) är 
ett medicinskt schampo för 
behandling av mjällbildning och 
seborroisk dermatit i hårbotten. 
Fungoral är ett registrerat läkeme-
del som kan förskrivas av läkare 
eller köpas receptfritt på apotek. 

 Æ ATC kod: D01AC08 

 Æ Undvik kontakt med ögonen.

 Æ Datum för senaste översyn av 
produktresumé 2020-09-21. 

 Æ För fullständig förskrivarinforma-
tion och pris, se www.fass.se

Fungoral  
Schampo 120ml

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

	DMarknadsledare inom  
mjällbehandling* 

	D Lindrar klåda och fjällning 

	D De flesta befrias från mjäll 
redan efter 2-4 veckor

	D Utmärkt hårschampo  
med god löddringseffekt

Fungobase 
Anti-dandruff 200 ml

Schampo mot mjäll

	D Förhindrar torrhet, flagor  
och klåda i hårbotten

	D Innehåller Piroctone Olamine 
och salicylsyra som mot
verkar och avlägsnar mjäll

	D Skapar en naturlig balans 
i hårbotten och stärker hår 
och hårbotten

	DMilt parfymerad

Fungobase 
Dry & sensitive 200 ml

Milt schampo för torr och  
känslig hårbotten

	D Förebygger torrhet och  
klåda i hårbotten

	DMotverkar irritation och 
verkar lugnande

	D Återfuktar och stärker 
hår och hårbotten

	D Parfymfri

Fungobase 
Conditioner 200 ml

Milt balsam som återfuktar 
håret och återställer balansen  
i hårbotten

	D Håret blir mjukt och glansigt

	D Återfuktar, stärker och vårdar

	D Berikad med Arganolja

	DMilt parfymerad

10+
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Pevaryl intim 
Pevaryl/Pevaryl Depot vagitorium och vaginal kräm för egenvårds
behandling av vaginala svampinfektioner. Den aktiva substansen  
är ekonazol som verkar svampdödande.

	DNr 1 på apotek inom underlivs svamp* 

	D Enkel att anv ända – behandla endast en gång med Pevaryl Depot

	D För de flesta försvinner besvären inom en vecka

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor med vaginal svamp.

ANVÄNDNING: Pevaryl finns både som vagitorier och som kräm. Om du har en 
svampinfektion i under livet 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 kombinations förpackning 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.  

 Æ 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 Ta kontakt med 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.

 Æ ATC kod: G01AF05

 Æ Läs bipackdeseln innan användning. Datum för översyn av produktresumé 
20180531. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. 

Multi-Gyn LiquiGel 
50 ml + applikator 

Lindrar vaginal torrhet och 
symptom som irritation och klåda.

	DGer omedelbar lindring 

	D Skyddar mot irritation

	D Hormonfri gel 

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: 5

 Æ Baserad på naturliga ingredienser

 Æ Innehåller inga hormoner

 Æ Kan också användas för att 
underlätta samlag

Medicintekniska produkter, läs bruks
anvisningen noga innan användning.

Multi-Gyn ActiGel  
50 ml gel + applikator 

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

	D Behandlar bakteriell vaginos 

	DMinskar obehaglig lukt och 
flytningar 

	D Har en direkt lugnande effekt

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor 
som lider av obehaglig fiskliknande 
lukt, riklig grå flytning och irritation 
relaterad till bakteriell vaginos.

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

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: 25

 Æ Baserad på naturliga ingredienser

 Æ Lindrar symptomen och orsaken

 Æ Kan användas när lindring önskas

 Æ Framkallar inte resistens

Medicintekniska produkter, läs bruks-
anvisningen noga innan användning.

* IQVIA Consumer Health National Sales Audit, gynecological antifungals, MAT vecka 44 2021

Läs mer om  
underlivsbesvär på 
Underlivskollen.se

Multi-Gyn  
CalmingCream 
50 g kräm

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

	D Stödjer barriärfunktionen

	D Icke-irriterande, parfymfri, 
hormonfri

	D Kan användas i kombination 
med produkter som används 
för lindring av vaginala 
obehag.

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 finger-
toppen brukar vara tillräckligt.

Multi-Gyn IntiFresh  12 st

Milda intimwipes specifikt framtagna för intimområdet.

	D Fräsch känsla under dagen

	D 100% biologiskt nedbrytbara

	DOptimalt pH-värde

ANVÄNDNING: Vid behov av  
uppfräschning av intimområdet.

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.

	D Särskilt lämplig vid  
graviditet och efter  
förlossning

	D Direkt lugnande effekt på 
skadad hud och irritation

	D Stödjer hudens naturliga 
läkningsprocess

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 FemiWash  100 ml

Mild tvålfri intimtvätt i mousseform.

	D Extra mild och icke-irriterande

	D pH – balanserad och innehåller inte parfym eller konserveringsmedel

	D Framtagen för användning i intim området

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor som vill använda en skonsam intimtvätt.

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

Multi-Gyn FloraPlus  
5 x 5 ml tuber

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

	D Behandlar svamp i underlivet 

	DMinskar klåda, irritation och 
flytningar 

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: 5

 Æ Baserad på naturliga ingredienser

 Æ Ger direkt effekt

 Æ Inget återkommande

 Æ Balanserar den vaginala floran

Medicintekniska produkter, läs bruks
anvisningen noga innan användning.

Multi-Gyn IntiSkin  
40 ml

Multi-Gyn IntiSkin ger direkt 
lugnande av obehag på huden 
omkring intimområdet som t.ex 
irritation och den brännande 
känsla som kan uppstå i sam-
band med rakning.

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

	D Har en svalkande effekt

	D Tar bort dålig lukt och  
ger en fräsch känsla

REKOMMENDERAS TILL: För kvinnor 
med obehag på huden omkring 
intimområdet som t.ex irritation som 
kan uppstå i samband med rakning, 
vaxning, trosskydd, tighta under-
kläder, 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.

ÖVRIGT: 
 Æ Sprayen behöver inte hållas 

upprätt utan fungerar i vilken 
vinkel som helst 

18+18+18+18+ 18+ 18+
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www.poxclin.se

PoxClin®   
Coolmousse  
100 ml, mousse 

Direkt klådstillande mousse som 
innehåller 2QR, ett patenterat 
ämne som bildar en barriär mot 
bakterier och svamp.

PoxClin CoolMousse främjar 
även hudens naturliga läk-
ningsprocess, samt motverkar 
förekomsten av långvariga ärr. 

	D Speciellt framtagen  
för vattkoppor

	D Stillar klåda och  
påskyndar hudens  
läkningsprocess

	D Lättapplicerad mousse 

	D Lugnar symptom  
associerade med kliande 
hud, mollusker och  
nässelutslag

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
vattkoppor.

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

ÖVRIGT: 
 Æ En flaska räcker för en hel  

behandlingsomgång

 Æ Kan förvaras i kylen för  
extra lindring av klåda

Medicintekniska produkter, läs bruks-
anvisningen noga innan användning.

KidsClin®   
Skorv  
30 ml, spray

KidsClin® serumet absorberas 
av huden och löser upp det klib-
biga 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. 

	D Behandlar och motverkar 
skorv

	D Återfuktar och gör huden 
mjuk 

	D Komplett kit med serum, kam 
och borste

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
skorv.

ANVÄNDNING: Spraya 2 gånger i 
handflatan och applicera/massera 
in serumet på området med skorv. 
Behandla morgon och kväll tills 
skorven är borta. Detta tar vanligt-
vis 1-4 veckor.

ÖVRIGT: 
 Æ Om barnet har skorv runt ögonen 

kan KidsClin® Skorv sprayas på en 
bomullsrondell för att det ska gå 
lättare att applicera det utan att 
det hamnar i ögonen.

Multi-Mam Protect  30 ml 

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

	D 100% vegansk - alternativ produkt för 
lanolin 

	D Återställer hudbarriärfunktionen

	D Bidrar till hudens naturliga fettinnehåll

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 bröstvår-
torna blir torra.

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

ÖVRIGT: 
 Æ 100% naturligt ursprung

 Æ Neutral lukt/smak

 Æ Inga kända biverkningar

Multi-Mam 
BabyDent 15 ml 

Multi-Mam BabyDent lugnar besvär vid 
tandsprickning.

	D Lugnande för barn med tandsprickning 

	D Inga bedövningsmedel

	D Baserad på naturliga  
ingredienser och ofarlig  
att svälja 

	D Trevlig smak, sockerfri och 
påverkar inte tänderna

REKOMMENDERAS TILL: Barn som håller på att 
få tänder.

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

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: ca. 15

 Æ Kan förvaras i kylskåpet för extra lugnande 
effekter

 Æ Innehåller inte bedövningsmedel

 Æ Baserad på naturliga ingredienser

 Æ Inga kända biverkningar

Multi-Mam 
kompresser 
12 kompresser 

Direkt lindring av besvär som  
upplevs av ammande mödrar.

	D Direkt lugnande effekt på ömma bröstvårtor 

	D Stöder den naturliga  
läkningsprocessen

REKOMMENDERAS TILL: Ammande mammor som 
lider av problem med bröstvårtorna i samband med 
amningen, 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. 

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: 12
 Æ Baserad på naturliga ingredienser

 Æ Direkt lugnande effekt

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

 Æ Inga kända biverkningar

Medicintekniska produkter, läs bruks anvisningen noga 
innan användning.

Multi-Mam After birth spray 
75 ml 

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

	D Omedelbar lugnande effekt 

	D Skyddar och återfuktar

	D 100% vegan, parfymfri

	D Stödjer hudens naturliga återhämtningsprocess

REKOMMENDERAS TILL: Till dem som nyligen genomgått en vaginal förlossning

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 www.kidsclin.se

Scheriproct rektalsalva + suppositorium  
30g/12st 

Scheriproct rektalsalva och suppositorier (stolpiller) innehåller två 
verksamma ämnen, prednisolon och cinkokain. Prednisolon har anti-
inflammatorisk, antiallergisk och klådstillande effekt. Cinkokain har en 
smärtlindrande, lokal bedövande effekt.

	D För behandling av hemorrojder och ytliga analfissurer 

	D Lindrar hemorrojder och relaterade symptom som  
klåda och sveda

	D 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 hemorroj-
der, 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 säker-
ställande 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 lokalaneste-
tika och patienter som behandlas med antiarytmika. Samtidig behandling med 
CYP3A4-hämmare, inklusive läkemedel som innehåller kobicistat, väntas öka 
risken för systemiska biverkningar. Kombinationen ska undvikas såvida inte nyttan 
uppväger den ökade risken för systemiska biverkningar av kortikosteroider, och 
om så är fallet ska patienter övervakas avseende systemiska biverkningar av 
kortikosteroider. 

 Æ Graviditet och amning: Scheriproct ska inte användas under graviditet om inte 
din läkare noga övervägt detta. Scheriproct går över i modersmjölk men risk för 
påverkan på barnet är osannolik under amning. Rådgör dock med läkare vid 
mer än tillfällig användning av Scheriproct under amning. Kontraindikationer: 
överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne. 

 Æ Läkemedlet är receptfritt

 Æ ATC-kod: C05AA04

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

förvaras i  
kylskåp
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Behandlar och lindrar sedan 1990

CCS Aloe Vera
	DCCS Aloe Vera Gel/Spray 50 ml, 125 ml 
och 150 ml. Svalkar, återfuktar och lugnar 
huden effektivt

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

	DCCS Aloe Vera Lip 4,3 g. Skyddande och 
återfuktande cerat med smak av vanilj

Mildison Lipid  15 g, 30 g, 100 g
En mild kortisonkräm för behandling av  
lindriga eksem förorsakat av t ex tvål,  
rengöringsmedel och kosmetika samt  
vid insektsbett och solsveda.

	D Klådstillande 

	D Antiinflammatorisk

	D En självklar produkt i husapoteket

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

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.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel (ingår i förmånen)

 Æ ATC-kod: D07AA02

 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

Propyless  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.

	D Lättabsorberad, återfuktande  
och fuktbindande 

	D Kladdar och svider inte

	D Viss antimikrobiell effekt  
(mot bakterier och svampar)

	D 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.  
Tips! Passar bra för personer med skägg/kropps-
behåring då Propyless är lättinsmord.

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

Missa inte 
Hudakademin på  
karoacademy.se

www.mildison.se

CCS Lösning för 
hudsprickor  7 ml
	 För behandling av små hud-
sprickor och skärsår  
på händer och fötter

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

	 Torkar omedelbart  
efter applicering

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

	 Vattenresistent

CCS Hand Pro  75 ml
	Multifunktionell handkräm 
för torr, irriterad och/eller 
solexponerad hud

	 Innehåller en unik kombi-
nation av hudvårdande 
ingredi enser som har multi-
effekt på huden; stärker  
hudens naturliga skydds-
barriär, reparerar, åter - 
fuktar 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 Kroppsvård
	 Funktionell hudvård i  
varje-dag segmentet

	Ny fräsch doft2 som  
tilltalar en bred målgrupp

	 Dermatologiskt testad
2 Topnoter från apelsin, mandarin och 
grapefrukt. 

CCS Vårdande 
handkräm 75 ml, 200 ml
	 Innehåller 10% fuktbindande  
karbamid - mjukgör, åter-
fuktar 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

 Æ Fetthalt: 22%

 Æ Kan även användas till  
torra nagelband

1Nielsen försäljningsdata handkräm apotek 
totalt, i volym liter rullande helår t.o.m. v 52 2018. 

CCS Fast absorbing 
hand cream  75 ml
	 Återfuktar direkt utan att 
kännas kladdig - 0% kladd

	Mjukgör och skyddar

	Oparfymerad

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

ANVÄNDNING: Använd så ofta 
som behövs under hela dagen.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Innehåller solrosolja

 Æ Fetthalt: 18%

CCS Fuktgivande 
hudlotion  350 ml
Återfuktande och skyddande 
lotion. Håller huden återfuktad 
i 24 timmar. Innehåller karbamid 
och mjölksyra, hudens egna fukt-
givare. Finns som parfymerad 
och oparfymerad.

CCS Fuktgivande  
duschgel  350 ml
Återfuktande duschgel med hud - 
nära pH-värde. Innehåller milda 
och lätt nedbrytbara tensider.

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

REKOMMENDERAS TILL: Aktiva  
händer som är exponerade för kyla, 
vind, torr luft, uttorkande tvål, kemi-
kalier och/eller solens strålar.

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

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

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: 
 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Innehåller Niacinamid  
och Fosfolipider

 Æ Fetthalt: 30%

 Æ Oparfymerad

ÖVRIGT: 
 Æ Medicinteknisk produkt

 Æ Innehåller Vitamin E och Ricinolja

 Æ Filmen kan tas bort genom att en 
extra droppe av produkten app-
liceras 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.

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

www.propyless.se

KLÅDASTICK SVEDA
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#1
Locobase Repair 
100g är Sveriges 

mest köpta  
hudvårds- 

kräm1

www.locobase.sewww.locobase.se

Locobase® 
Everyday Special  
Body Lotion  
Lotion, 300 ml flaska med pump

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

	D Stärker hudbarriären, ger omedelbar och 
långvarig återfuktning (24 tim)

	D Lugnar kliande, irriterad hud

	D Absorberas snabbt utan att kladda

	D Rik på hudidentiska fettämnen. Innovativ 
formula med Oat lipid, Beta-Glukan och 
Sodium PCA (NMF)

	DOparfymerad

	D Rekommenderas av  
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. 

ÖVRIGT:
 Æ Everyday Special är ett nyskapat produktkon-

cept speciellt framtaget för att hjälpa till att 
skapa en optimal förebyggande och vårdande 
hudvårdsrutin - och därmed förlänga de goda 
perioderna

Locobase® 
Everyday Special  
Shower Oil 
Olja, 300 ml flaska med pump

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

	D Stärker hudbarriären, ger djup och lång-
varig återfuktning (12 tim)

	D Lugnar kliande, irriterad hud

	D Skyddar huden från att torka ut

	D Rik på hudidentiska fettämnen.  
Fri från vatten. Innovativ formula som  
är skonsam för både huden och miljön* 

	DOparfymerad

	D Rekommenderas av  
Asthma Allergy Nordic

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn från 0 år 
med torr, mycket torr, känslig och atopisk hud.

ANVÄNDNING: Applicera på våt hud, massera var-
samt 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 vår-
dande hudvårdsrutin - och därmed förlänga 
de goda perioderna

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

Specialkräm för torr och känslig hud.

	DOmedelbar återfuktning - ökar hudens 
elasticitet och fuktinnehåll

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

	D Få och speciellt utvalda ingredienser

	D Skonsam och effektiv utan sveda

	D Rekommenderas av  
Asthma Allergy Nordic

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

 Æ Torr hud (även på stora hudområden)

 Æ Känslig och/eller irriterad hud

 Æ Som skyddande specialkräm när huden ut-
sätts för extra slitage och uttorkning. Till exem-
pel om du tvättar händerna ofta eller arbetar 
med kalla, våta eller mycket torra material.

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.

ÖVRIGT: 
 Æ Hög fetthalt: 70 %. pH: 4

 Æ Oparfymerad

 Æ Läs bipacksedeln noga före användning

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.

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

	D Propylenglykol binder vatten och hjälper 
huden att behålla fukt

	DMjölksyra är en AHAsyra som i hög  
koncentration verkar avfjällande   
det yttre hudlagret skalas av

REKOMMENDERAS TILL: 
 Æ Används som avfjällande och mjukgörande 

behandling vid förtjockad, torr och hård hud

 Æ Används som avfjällande och mjukgörande 
behandling vid iktyos och vid lokaliserad 
hyperkeratotisk hud

ANVÄNDNING: Om läkare inte förskrivit annan dosering: 
Locobase LPL appliceras 12 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.

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

 Æ Läs bipacksedeln noga före användning

 Æ Varningar och försiktighet: Locobase LPL ska ej 
användas på brännskadad hud. Toxiska effekter (hyperos  
molalitet, 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 hud  
reaktioner (t ex kontakteksem) samt metylparahydroxi  
bensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt för 
dröjda). 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 20190301. För fullständig 
förskrivningsinformation och pris, se www.fass.se.

Locobase® Repair  
Återuppbyggande och skyddande 
hudvård, 5 g, 30 g och 100 g tub

Reparationskräm för mycket torr  
och sprucken hud.

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

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

	D Kliniskt dokumenterad

	D Enkel och effektiv utan sveda

	D Rekommenderas av  
Asthma Allergy Nordic

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

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

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

 Æ Kompletterande och uppföljande hudvård vid 
atopiskt eksem

 Æ Uppföljande hudvård efter laserbehandling

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: 
 Æ Hög fetthalt: 63 %. pH: 4.

 Æ Tillför en optimal kombination av hudidentiska 
fettämnen (ceramider, kolesterol och fria fett-
syror) som ingår naturligt i hudbarriären

 Æ Oparfymerad

 Æ Locobase Repair fungerar även mycket bra 
som läppbalsam

 Æ Läs bipacksedeln noga före användning
1 IQVIA w822_hudvårdskräm apotek totalt (inkluderar inte 
läkemedelskrämer), värde rullande helår.

Före, under  
och efter 

hudbesvär Förlänger 
de goda 

perioderna

NYTT 
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Locobase® 
Eczema Cream 
30g tub

Kortisonfri kräm för behandling av symtom 
på eksem och hudirritation.

	DMinskar klåda, torrhet och rodnad samt 
stödjer hudens naturliga läkningsprocess

	D Hjälper till att förebygga hudinfektion

	D Kortisonfri

	DMjukgör och återfuktar torr hud

	DGår 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 frek-
vent 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.

TIPS:
 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.

0+ 0+ 0+0+ 0+
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Decubal Repair Cream 100 ml
En extra närande kräm för mycket torr och skadad hud. Innehåller 
ceramider som är identiska med hudens fetter och niacinamid  
(vitamin B3) som hjälper huden att ta upp näring och återhämta sig.

Decubal Lipid  
Cream  
100 g, 200 g och 500 g pump 
En skyddande kräm utvecklad 
speciellt för den mycket torra 
huden. Innehåller vaselin och  
paraffin som skapar ett 
skydd ande skikt på huden. 
Återupp bygger hudbarriären 
och skydd ar huden mot uttork-
ning samt förbättrar hudens 
elasticitet. 

	D Högt fettinnehåll

	D Svider inte

	DOparfymerad

	D Allergy Certified

REKOMMENDERAS TILL: För den 
mycket torra och känsligaste 
huden. Passar även barn, t.ex. för 
utslag runt munnen och blöjutslag.

ANVÄNDNING: Daglig vård av 
mycket torr hud och problemhud. 

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70%. pH: 4,5

Decubal Body  
Lotion  200 ml 
Lättinsmord lotion för daglig 
omvårdnad av torr och känslig 
hud på hela kroppen. Innehåller 
niacinamid, naturligt renat la-
nolin och sheasmör som snabbt 
absorberas av huden och har en 
omedelbar mjukgörande effekt. 

	D Återfuktar, mjukgör och vår-
dar torr och känslig hud

	D Lättinsmord och absorberas 
snabbt av huden

	DOparfymerad

	D 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.

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 16%, pH: 4,5

Decubal Face Vital Cream  
50 ml 
En ansiktskräm för torr hud med särskilt behov 
av näring och återuppbyggnad. Krämen är 
intensivt vårdande och fuktgivande. Innehåll-
er hudidentisk ceramid-blandning, E-vitamin, 
sheasmör och niacinamide (vitamin B3). 

	D Intensivt vårdande och fuktgivande

	DMed ett flertal aktiva ingredienser som  
hjälper huden att återuppbyggas inifrån

	DOparfymerad

	D Allergy Certified

REKOMMENDERAS TILL: Passar till mycket torr 
och känslig hud.

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

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 18%

Decubal Face Wash  
150 ml med pump 
Skonsam och återfuktande rengöringsmousse 
för daglig rengöring av ansiktet. Innehåller 
glycerin och panthenol (vitamin B5) som åter-
fuktar och ger näring till huden.

	D Rengör huden skonsamt utan att torka ut

	D Lugnar huden och förhindrar irritation

	D Tar effektivt bort smink 

	DOparfymerad, allergicertifierad

REKOMMENDERAS TILL: Passar torr och känslig hy. 

ANVÄNDNING: Använd dagligen, gärna till-
sammans med Decubal Face Vital Cream. Rengör 
ansiktet morgon och kväll. Applicera på fuktig hy, 
massera varsamt in moussen och skölj sedan bort 
med ljummet vatten.

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 0%. pH: 4,5

Decubal Junior Cream   
100 ml och 200 ml
Närande och skyddande allround-kräm 
speciellt utvecklad för barn i alla åldrar. 
Innehåller glycerin som återfuktar och hjäl-
per till att binda fukten i huden samt vaselin 
som har en skyddande och fuktbevarande 
effekt. Lättinsmord och absorberas snabbt 
av huden.

	DMjukgör huden utan att kännas fet

	D Svider inte

	DOparfymerad

	D 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. blöj-
området och händer/fötter.

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

Decubal Clinic 
Cream 
100 g, 250 g och 475 g pump
Mjukgörande och skyddande 
kräm som innehåller glycerin 
som mjukgör och återfuktar 
samt högrenat lanolin som 
snabbt tränger in i huden och 
gör den mjuk.

	D Håller huden mjuk och smidig 

	D Svider inte

	DOparfymerad

	D Allergy Certified

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

www.decubal.se

Decubal Junior Cold Cream  
100 ml
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. 

	DOvanligt lättinsmord för  
sin höga fetthalt

	D Innehåller paraffin som 
motverkar fuktförlust

	DOparfymerad

	D Allergy Certified

REKOMMENDERAS TILL: Barn i alla åldrar, även 
spädbarn.

ANVÄNDNING: Appliceras på kinderna 20 min 
innan man går ut. 
Tips! Skyddar även andra utsatta områden såsom 
nästipp, haka, örsnibbar och ovansidan av händerna.

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70%

Decubal Junior Hair & Body 
Wash  200 ml
Mild 2-i-1 hår- och kroppstvätt för barn och 
spädbarn med torr och känslig hud. För dusch 
och bad.

	D Rengör skonsamt, vårdar och återfuktar

	D Lugnar torr hud i hårbotten och gör 
håret lättare att kamma ut

	DOparfymerad

	D Allergy Certified

REKOMMENDERAS TILL: Barn och spädbarn med 
torr och känslig hud.

ANVÄNDNING: Ta en klick i handen och massera 
in i håret och på kroppen. Skölj ur med vatten.  
Tips! Droppa i badvattnet för skonsam och vårdan-
de rengöring av hela kroppen.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad på känslig hud. 

 Æ Milt löddrande. 

 Æ Fetthalt: 1%, pH: 5,0

Decubal Dry Scalp  
Treatment  150 ml
Vårdande och lugnande hårbottenkur 
speciellt utvecklad för torr och irriterad hår-
botten. Innehåller vitamin B3, veteextrakt 
och pantenol som berikar och ger näring. 
lnnehåller mentol som ger en fräsch  
känsla och stimulerar blodcirkulationen.

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

	DOparfymerad

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%

#1
Sveriges 

mest köpta 
läppbalsam*

	D Skyddar och lugnar torr, irriterad och känslig hud

	DMild och krämig, med naturliga oljor och E-vitamin

	DOparfymerad

	D Allergy Certified

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

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

NYHET!
NYHET!NY 

TUB!

Decubal Lips & Dry 
Spots Balm  30 ml
Fet, närande och mjukgörande 
salva som innehåller högrenat 
lanolin, ett naturligt fettämne 
som snabbt tränger in i huden 
och gör den mjuk. Innehåller 
även bivax som bidrar till att 
huden återhämtar sig snabbare.

	D Fri från vatten 

	D Högt fettinnehåll

	D Svider inte

	DOparfymerad

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. För 
torra partier på hela kroppen såsom 
läppar, armbågar och nagelband.

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 99%. pH: 4,5

* IQVIA_YTD_W822_VALUE TOTAL PHARMACY

Decubal Hand Wash 300 ml
Oparfymerad och återfuktande handtvål för torr och känslig hud.  
Passar hela familjen och dig som tvättar händerna ofta.

	D Högt fettinnehåll

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

	DOparfymerad

	D Allergy Certified

REKOMMENDERAS TILL: Passar till torr och sprucken hud.

ANVÄNDNING: Kan användas varje dag eller vid behov,  
för att mjukgöra och hjälpa till att återuppbygga spruckna 
och torra områden, till exempel torra armbågar och hälar. 
Kan användas över hela kroppen.

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70%

0+0+
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Gravity Day Cream 
50 ml
Återfuktande ansiktskräm som 
bekämpar ålderstecken.

	DGer fukt och skyddar huden 
mot yttre påfrestningar, ge-
nom att stärka hudens egen 
skyddsbarriär

	D Dagkrämen stimulerar också 
hudens kollagen- och elastin-
produktion

	D Innehåller SPF 20

REKOMMENDERAS TILL: Passar 
alla hudtyper men särskilt en mer 
mogen hud.

ANVÄNDNING: Används dagligen 
efter rengöring och serum, och före 
eventuell makeup.

Collagen Serum  
30 ml 
Serum med kollagen. 

	D Förbättrar hudens spänst och 
elasticitet

	D Sammansättningen av 
hyaluronsyror ger huden en 
fuktboost och hjälper huden 
att behålla sin fuktnivå

	D Balanserar hudens mikrobiom

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper.

ANVÄNDNING: Appliceras över 
ansikte, hals och dekolletage före 
fuktkräm.

Eye Contour Day 
Cream   
15 ml 
Effektiv ögonkräm som bekäm-
par tecken på åldrande runt 
ögonen.

	DMinimerar fina linjer och 
rynkor runt ögonen

	DGer intensiv fukt och ljusar 
upp huden runt ögonen

	D Sammansättning av koffein 
och Vitamin C tillsammans 
med den unika mikrobiom- 
teknologin boostar och 
balanserar hudens ekosystem

REKOMMENDERAS TILL: Passar 
alla hudtyper men särskilt en mer 
mogen hud.

ANVÄNDNING: Applicera runt 
ögonen genom att försiktigt badda 
produkten på huden. Passar bra 
att användas före Remescar In-
stant-produkterna.

Regenerating Night 
Cream  50 ml
Nattkräm som vårdar, återupp-
bygger och förbättrar hudens 
förnyelseprocess under natten. 

	D Innehåller aktiva ingredien-
ser som stärker hudens åter-
uppbyggnadsprocess under 
natten och boostar hudens 
kollagen- och elastinnivåer

	D För en mer spänstig och 
följsam hud där fina linjer 
och rynkor är mindre fram-
trädande

	D Innehåller aktiva ingredienser 
som stimulerar cellförnyelsen

	D Stimulerar kollagen- och 
elastinproduktionen

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper men framför allt en mer 
mogen hud.

ANVÄNDNING: Använd varje kväll som 
ett avslutande steg i kvällsrutinen.

Scar stick  
5,4 g
Ett innovativt genombrott inom 
ärrbehandling som hjälper 
både nya och gamla ärr att 
minska och blekna. 

	D Jämnar ut och mjukar upp 
ärrvävnaden vilket gör att är-
ret blir mindre framträdande

	D Hjälper också ärret att läka 
genom att bilda en tunn, 
diskret, silikonbaserad hinna, 
som skapar en läkande och 
skyddande miljö för ärret, 
samtidigt som den bevarar 
hudens naturliga fuktbalans

	D Innehåller PVA-beta-glukan 
och UV-skydd 

REKOMMENDERAS TILL: För alla som 
vill göra ärr mindre framträdande.

ANVÄNDNING: Kan användas 
på både gamla och nya ärr. Kan 
också användas som förebyggande 
behandling på nyligen läkta sår för 
att minimera ärrbildning eller efter 
laserbehandling. Kan användas till 
både ansikte och kropp.

Vitamin C &  
Hyaluron Serum 
30 ml
Serum med uppljusande och 
plumpande effekt.

	D Hyaluronsyra ger intensiv 
återfuktning och plumpar hu-
den för en mer spänstig hud

	D Hjälper att reducera pigment-
fläckar och hyperpigmentering

	D Balanserar hudens mikrobiom

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper.

ANVÄNDNING: Appliceras över 
ansikte, hals och dekolletage före 
fuktkräm. Undvik att applicera 
serumet nära ögonkonturerna.

Sagging Eyelids  8 ml
Koncentrerad ögonkräm som 
omedelbart stramar upp huden 
på de övre ögonlocken.

	D Synlig effekt efter bara  
en applicering

	DÖgonen framhävs och 
ögonlocken får tillfälligt  
en uppstramad look

	DGer ögat ett piggare och 
mer vaket utseende

	D Kliniskt bevisade resultat

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper men framför allt en mer 
mogen hud.

ANVÄNDNING: Gnugga försiktigt en 
liten mängd kräm mellan fingertopp
arna i några sekunder Applicera 
krämen vid vecket precis ovanför 
ögonlocket, börja vid inre ögonvrån 
och arbeta dig utåt längs vecket. 
Håll ögonen stängda i 34 minuter 
medan produkten absorberas.*

Micellar Water  
200 ml
Micellärt vatten för varsam 
rengöring.

	D Rengör varsamt huden från 
makeup och orenheter

	D Återfuktar och återställer 
huden

	D Vitamin C hjälper till att ge 
huden spänst och lyster och 
hyaluronsyra återfuktar  
och upprätthåller hudens 
fuktbalans

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper.

ANVÄNDNING: Fukta en bomulls
pad med produkten och svep sedan 
över hela ansiktet och ner över 
halsen. Behöver inte sköljas av. Kan 
användas både morgon och kväll.

Eye Bags & Dark 
Circles  8 ml
Koncentrerad ögonkräm som mi-
nimerar mörka ringar och påsar 
under ögonen.

	Ger en tillfällig och omedel-
bart synlig effekt - på mindre 
än 2 minuter

	 Verkar dränerande mot 
svullnad

	 Jämnar ut hudtonen och 
reducerar mörka ringar

	 Kliniskt bevisade resultat

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper men framför allt en mer 
mogen hud.

ANVÄNDNING: Klappa varsamt in 
produkten på hela området under 
ögonen och jämna ut från den inre till 
den yttre ögonvrån. För bästa resultat, 
försök att ha ett avslappnat ansikts-
uttryck under tiden produkten torkar.  
Det tar ungefär 2-3 minuter.*

Night Repair Eye 
Contour Cream   
20 ml
Ögonkräm som vårdar, åter-
uppbygger och återfuktar hu-
den runt ögonen under natten.

	D Förminskar synliga tecken 
på åldrande runt ögonen 

	DGer spänst åt huden under 
natten

	DGer både omedelbar och 
långvarig återfuktning

	D Stimulerar och reaktiverar 
hudens kollagen- och elas-
tinproduktion

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper men framför allt en mer 
mogen hud.

ANVÄNDNING: Badda försiktigt in 
under och runt ögonen tills krämen 
har absorberats.

Clarifying Toner   
200 ml 
Ansiktsvatten som rengör 
huden från orenheter och 
eventuella makeup-rester.

	D Vårdar huden och balanserar 
hudens pH-värde

	D Hjälper också till att ta bort 
döda hudceller

	D För en strålande klar och 
ren hud

	D Förbereder huden för efter-
följande produkter

REKOMMENDERAS TILL: Passar  
alla hudtyper.

ANVÄNDNING: Används efter 
rengöring och innan serum och 
fuktkräm. Fukta en bomullspad 
med Remescar Clarifying Toner  
och stryk försiktigt över ansiktet.

Instant Wrinkle  
Corrector  8 ml
Kräm som omedelbart korrigerar 
smårynkor och fina linjer i områ-
det runt ögonen, mellan ögonbry-
nen och runt näsa och mun.

	DGer en tillfälligt uppstraman-
de och utslätande effekt

	D Rynkor och fina linjer blir 
mindre framträdande efter 
bara en applicering

	D Ett enkelt sätt att föryngra ditt 
utseende på bara några 
minuter

	D Kliniskt bevisade resultat

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper men framför allt en mer 
mogen hud.

ANVÄNDNING: Gnugga försiktigt  
en liten mängd kräm mellan finger - 
topparna i några sekunder. Appli-
cera på området där du har rynkor 
(till exempel runt ögonen, mellan 
ögonbrynen eller runt näsa och mun). 
Badda försiktigt huden tills krämen 
har absorberats helt. Försök att un-
vika mimik under 2-3 minuter medan 
produkten absorberas.*

Retinol Serum   
30 ml
Ansiktsserum som boostar 
hudens kollagenproduktion.

	DGör fina linjer och rynkor 
mindre synliga och hjälper 
att bromsa synliga tecken 
på åldrande

	DMinimerar porer och jämnar 
ut hudtonen

	D Huden blir följsam och får ett 
mer ungdomligt utseende

	DÖkar cellförnyelsen och ba-
lanserar hudens mikrobiom

REKOMMENDERAS TILL: Passar alla 
hudtyper men framför allt en mer 
mogen hud.

ANVÄNDNING: Applicera över  
ansikte, hals och dekolletage.  
Låt torka innan du följer upp  
med fuktkräm.

*Läs fullständiga instruktioner i bipacksedeln före användning.
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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

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

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

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

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

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

 Æ CURL IT UP! DEFINING MASCARA 
black, 8,5 ml

 Æ INTENSIVE 48 H PROTECTION 
DEODORANT 
milt parfymerad, 50 ml

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

Indy Beauty Ansiktsvård Indy Beauty Hudvård
 Æ CLEAR MOISTURISING 

DAY CREAM 
milt parfymerad, 50 ml

 Æ INTENSE MOISTURISING 
NIGHT CREAM 
milt parfymerad, 50 ml

 Æ FIRMING EYE CREAM 
oparfymerad, 15 ml

 Æ INTENSE HYDRATING SERUM 
oparfymerad, 30 ml 

 Æ PORE MINIMISING SERUM 
oparfymerad, 30 ml

 Æ MOISTURISING FACIAL OIL  
oparfymerad, 30 ml

 Æ RICH CLEANSING MOUSSE 
milt parfymerad, 150 ml

 Æ REFRESHING WATER LILY 
FACIAL TONER 
milt parfymerad, 200 ml

 Æ THE MOISTURISING BOMB 
FACIAL MASK 
milt parfymerad, 100 ml

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

 Æ ANTIOXIDANT HYDRATING FACIAL MIST  
milt parfymerad, 100 ml

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

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

 Æ RADIANCE RENEWAL  
BODY SCRUB  
parfymerad, 150 ml

 Æ 3 IN 1 EXFOLIATING FACIAL MASK 
oparfymerad, 75 ml

 Æ SOS SPOT TREATMENT 
oparfymerad, 15 ml

 Æ INTENSE BAKUCHIOL BARRIER NIGHT CREAM 
oparfymerad, 50 ml

 Æ PEPTIDE AND CERAMIDE ANTIOXIDANT DAY 
CREAM 
oparfymerad, 50 ml

 Æ ANTIOXIDANT CLEANSINGBALM 
oparfymerad, 100 ml

 Æ VITAMIN C MOISTURISING FACIAL OIL 
oparfymerad, 30 ml

 Æ MOISTURISING OIL WASH 
milt parfymerad, 400 ml

 Æ MOISTURISING CERAMIDE  
BODY LOTION 
milt parfymerad, 400 ml

Indy Beauty Hårvård 
Care and Protect Repair

 Æ CARE AND PROTECT REPAIR SHAMPOO 
parfymerad, 250 ml

 Æ CARE AND PROTECT REPAIR CONDITIONER 
parfymerad, 250 ml

 Æ RICH REPAIR HAIR TREATMENT 
parfymerad, 150 ml

Indy Beauty Hårvård 
Cool Blonde Silver

 Æ COOL BLONDE SILVER SHAMPOO 
parfymerad, 250 ml

 Æ COOL BLONDE SILVER CONDITIONER 
parfymerad, 250 ml

Indy Beauty Hårvård 
Root Boost Volume

 Æ ROOT BOOST VOLUME SHAMPOO 
parfymerad, 250 ml

 Æ ROOT BOOST VOLUME CONDITIONER 
parfymerad, 250 ml

Indy Beauty Styling 
Squalane

 Æ SQUALANE REPAIRING HAIR SERUM 
parfymerad, 100 ml

 Æ SQUALANE REFRESHING DRY SHAMPOO 
parfymerad, 200 ml

 Æ SQUALANE SILKY HEAT PROTECTION 
parfymerad, 200 ml

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

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

 Æ READY, SET, GLOW! HIGHLIGHTER  
celina/maxinne, 5,3 g

 Æ BRING ON THE SUN!  
BRONZING SCULPTING POWDER  
danisa/milou, 9,5 g

 Æ MAKE ME BLUSH! ROUGE  
jasmine/inez, 9,5 g

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

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

Indy Beauty Smink

Ny!

 Æ INTIMATE CLEANSING  
OIL   
oparfymerad, 125 ml

 Æ INTIMATE SOOTHING  
CREAM 
oparfymerad, 50 ml

Ny!

Ny!
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För hela  
familjen!

Nyhet!
Lanseras  

november 
2022

Effekt mot 
Corona- 
viruset!
(2019-nCoV)

Nozoil  
Original, Mentol och  
Eukaly ptus 10 ml 

	D Svensk produkt som är 
tillverkad av 100 procent 
naturligt ren sesamolja

	D Fuktar, smörjer och mjukar 
upp torra och irriterade 
slemhinnor i näsan

	D Lägger sig som en skyddande  
film på slemhinnan i näsan

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

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

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

ANVÄNDNING: 13 sprayningar i 
vardera näsborre 3 gånger dagligen. 
Optimal effekt efter 10 dagars 
kontinuerlig användning. 

ÖVRIGT: 
 Æ Inga konserveringsämnen

 Æ Innehåller inga proteiner  
som kan orsaka allergier 

 Æ Rekommenderas ej till  
barn under 12 år

Medicintekniska produkter, läs bruks
anvisningen noga innan användning.

Viruseptin  
Mun- och nässpray 20 ml, Sugtabletter 20 st

Viruseptin är en förkylningsprodukt som kan användas både som skydd mot och som behandling av virusinfek-
tioner 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.*

Kliniska studier* visar att Viruseptin® kan:
	D Förhindra förkylningsvirus att föröka sig och spridas

	DMinska virusmängden med >90 %

	D Lindra förkylning/influensaliknande symptom

	D Förkorta sjukdomstiden med i genomsnitt två dagar

REKOMMENDERAS TILL: 
 Æ Hela familjen, näs- och munspray är från 1 år och sugtabletter från 6 år

 Æ Extra viktigt för riskgrupper

 Æ Kan även användas av gravida och ammande

ANVÄNDNING:  
Viruseptin Munspray: Spraya mot svalget med en eller flera spraydoser dagligen efter behov. Viruseptin® munspray kan 
användas under en längre period då det inte finns någon risk för överdosering. 
Viruseptin Nässpray: Vid första tecken på en förkylning/influensaliknande infektion (t.ex. halsont, stickningar eller rin-
nande näsa m.m.) ska en spraydos ges minst 3 gånger dagligen i varje näsborre. Behandlingen bör inledas så tidigt som 
möjligt efter de första förkylningssymptomen och fortsätta 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 dagligen beroende på individuella 
behov. Den totala dagliga mängden ska inte överstiga 6 sugtabletter, annars finns en risk för laxerande effekt. Viruseptin 
sugtabletter kan användas regelbundet. 
Viruseptin Nässpray mot nästäppa: Starta vid första tecken på förkylning/influesaliknande symptom och nästäppa. 
Spraya en dosering i varje näsborre flera gånger om dagen vid behov. Fortsätt behandlingen tills dess att symptomen 
försvunnit, men inte längre än 4 veckor. Använd inte om du är överkänslig mot någon av ingredienserna.

ÖVRIGT: 
 Æ Medicintekniska produkter (klass IIa) 

 Æ Innehåller det patenterade Iota-karragenan extraktet (Carragelose®), ett ämne som utvinns från  röda havsalger

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

 Æ Innehåller inga konserveringsmedel 

 Æ Innehåller få och veganska ingredienser

Viruseptin är medicintekniska produkter, läs bruksanvisningarna innan användning.

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

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

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

	D Effektiv mot bakterier  
och många olika virus 

	D Lätt att applicera

	D Påvisad effekt mot  
vinterkräksjukan

	D 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.

DAX Sårskölj 8x30 ml

Steril koksaltlösning.

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

	D Svider ej

	D Praktiska engångsflaskor

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

ANVÄNDNING: Skölj såret ordentligt 
med ampullen innan omläggning.

ÖVRIGT: 
 Æ Kan även användas till kompresser 

och sköjning av utrustning som 
pincetter och saxar

1+ 12+ 12+ 12+1+ 1+

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

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

	D Antibac Touchscreen är 
utmärkt att rengöra skär
men på mobil, läs och 
surfplattor och andra hårda 
och blanka skärmar med 
touchfunktion. 

	D 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

Stop 24 Creme  60 ml

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

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

	D Kan användas dagligen

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

Stop 24 Strong  45 ml

	DMycket stark antiperspirant 
roll-on för användning under 
armarna

	D Används 1-2 gånger/vecka

	D Fri från parfym och  
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 tem-
peratur. Skölj av med tvål  
och vatten nästföljande morgon.  
Effekten minskar ej vid dusch eller 
bad morgonen efter applicering.

Stop 24 Roll-On  
60 ml

	D Antiperspirant roll-on för an-
vändning under armarna

	D Stoppar riklig svettning och 
oönskad lukt i 24 timmar

	D Fri från parfym och  
konserveringsmedel

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

Stop 24 Foot Cream  
60 ml

	D Antiperspirant för fötterna

	DMinskar fotsvett och oönskad 
lukt i 24 timmar

	DMed svetthämmande  
aluminiumklorhydrat

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

6+
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NYHET!
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iWhite Classic  
Whitening Kit 

10 x 0.8 g
Tandblekningsskenor för vitare 
tänder.

	DMed 100% naturligt bakpulver

	DOmedelbar effekt, upp till 8 
nyanser vitare tänder

	D Klinskt bevisad effekt, fri från 
väteperoxid, säker för emaljen

REKOMMENDERAS TILL: För perso-
ner som vill få vitare tänder.

iWhite Superior 
Whitening Kit 

10 x 0.8 g
Tandblekningsskenor för vitare 
tänder.

	D Innehåller kalcium och xylitol 
för starkare tänder

	DOmedelbar effekt, upp till 8 
nyanser vitare tänder

	D Klinskt bevisad effekt, fri från 
väteperoxid, säker för emaljen

REKOMMENDERAS TILL: För per-
soner som vill få vitare tänder och 
samtidigt önskar stärka tänderna/
har känsliga tänder.

iWhite Dark Stains 
Whitening Kit 

10 x 0.8 g
Tandblekningsskenor för vitare 
tänder.

	DMed aktivt kol som reducerar 
missfärgningar från kaffe, te, 
tobak och vin

	DOmedelbar effekt, upp till 8 
nyanser vitare tänder

	D Klinskt bevisad effekt, fri från 
väteperoxid, säker för emaljen

REKOMMENDERAS TILL: För 
personer som vill få vitare tänder 
och reducera missfärgningar på 
tänderna.

iWhite Glow  
Whitening Kit 

10 x 0.8 g
Tandblekningsskenor för vitare 
tänder.

	DMed naturliga glowingredi-
enser och diamantpartiklar 
för lyster

	DOmedelbar effekt, upp till 8 
nyanser vitare tänder

	D Klinskt bevisad effekt, fri från 
väteperoxid, säker för emaljen

REKOMMENDERAS TILL: För perso-
ner som vill få vitare tänder med en 
glow-effekt.

iWhite Natural dissolving Whitening Strips 

28 st strips
Självupplösande tandbleknigsremsor som på ett säkert sätt bleker 
tänderna. Behöver ej tas bort efter applicering.

	D Enkla att använda, självupplösande tandblekningsstrips

	DOmedelbart resultat, ger upp till 7 nyanser vitare tänder

	D Klinskt bevisad effekt, fri från väteperoxid, säker för emaljen

	D Använd tillsammans med iWhite tandkräm eller munskölj för ett ännu 
bättre och vitare resultat

REKOMMENDERAS TILL: För personer 
som snabbt och enkelt vill få vitare 
tänder.

ANVÄNDNING: Öppna sachen, 
fukta tandraden med lite saliv, placera 
remsan i förpackningen på tandraden. 
Vik överflödig del av remsan bakom 
tandraden. Remsan löses upp på dina 
tänder inom 15 minuter. Upprepa sam-
ma process på nedre tandraden.

ÖVRIGT: 
 Æ Rekommenderas inte till gravida/ 

ammande

iWhite Supreme 
Whitening  
Tandkräm  75 ml
Tandblekande tandkräm som är 
perfekt för daglig tandblekning 
och för att skydda dina tänder 
mot yttre påverkan. Den aktiva 
blekningsformeln angriper miss-
färgningar på tänderna både 
ytligt och på djupet.

	D Aktiva mikropärlor-teknologi 
med fläckneutraliserande 
aktiva ämnen.

	DOmedelbar tandblekning

	D Säker för tänderna, lämpad 
för daglig användning

REKOMMENDERAS TILL: För perso-
ner som önskar daglig tandblekning 
och skydda sina tänder mot yttre 
påverkan.

iWhite Dark Stains 
Whitening  
Tandkräm  75 ml
Tandblekande tandkräm som 
är perfekt för daglig tandblek-
ning och för att skydda dina 
tänder mot yttre påverkan. 
Innehåller en aktiv bleknings-
formel med aktivt kol. Denna 
unika formel har utvecklats 
speciellt för att reducera och 
bekämpa mörka fläckar från 
kaffe, te, vin och tobak.

	D Aktiva mikropärlor-teknologi 
med aktivt kol: tar bort kaffe-, 
te-, tobak- och vinfläckar

	DOmedelbar tandblekning

	D Säker för tänderna, lämpad 
för daglig användning

REKOMMENDERAS TILL: För perso-
ner som önskar daglig tandblekning 
av missfärgningar och skydda sina 
tänder mot yttre påverkan.

iWhite Superior 
Whitening  
Tandkräm  75 ml
Tandblekande tandkräm 
angriper missfärgningar på 
tänderna både ytligt och på 
djupet samtidigt som den 
minskar ilningar i tänderna och 
för att skydda tänderna mot 
yttre påverkan.

	D Innehåller aktiva mikropärlor 
teknologi med aktiva ämnen 
mot ilningar i tänderna

	DOmedelbar tandblekning

	DOmedelbar tandblekning

	D Säker för tänderna, lämpad 
för daglig användning

REKOMMENDERAS TILL: För 
personer som önskar daglig tand-
blekning, har ilningar i tänderna 
och skydda sina tänder mot yttre 
påverkan.

iWhite Whitening Munskölj  500 ml
iWhite Whitening munskölj ger en omedelbar tandblekningseffekt, 
reducerar plack, hjälper till att förhindra att ny plack bildas samt 
stärker dina tänder.

	DGer en omedelbar blekande effekt efter 1 användning

	D Tar bort och reducerar plack samt stärker dina tänder

	D iWhite Instant munskölj innehåller fluor (0,05% NaF) och är fri från 
alkohol. Omedelbar tandblekning

	D Använd tillsammans med iWhite whitening kit/
strips eller iWhite tandkräm för ett ännu bättre 
och vitare resultat

REKOMMENDERAS TILL: Personer som önskar ett 
enkelt sätt att få omedelbar tandblekningseffekt.

ANVÄNDNING: Använd munsköljen två gånger om 
dagen efter tandborstning för optimalt resultat. Skölj 
munnen väl i 30 sekunder och spotta ut munsköljen. 
Ska inte sväljas. Efter sköljning, vänta 30 minuter 
innan du äter eller dricker.

ÖVRIGT: 
 Æ Rekommenderas inte till gravida/ ammande

iWhite Whitening Tandtråd  25 m - 125 behandlingar
White Whitening tandtråd gör tänderna optiskt vitare och bryter ner missfärgningar. Innehåller aktiva 
tandblekningsämnen, små regöringspartiklar som reducerar fläckar mellan tänderna och blå covarine som 
lämnar en tunn film på tandytan och gör att tänderna ser vitare ut. 

	D Tandtråd med aktiva tandblekningsämnen, bryter ner missfärgningar

	D Innehåller blå covarine, lämnar en tunn film på tandytan och gör att tänderna ser vitare ut

	D Kliniskt bevisad och ger en omedelbar effekt

	D Använd tillsammans med iWhite whitening kit/strips eller iWhite tandkräm för ett ännu bättre och vitare resultat.

REKOMMENDERAS TILL: Personer som önskar ett enkelt sätt att få omedelbar tandblekningseffekt på missfärgningar 
mellan tänderna.

ANVÄNDNING: Använd ca 20 cm tandtråd, lämna 3 till 5 cm att arbeta med. Följ försiktigt dina tänders kurvor genom att 
använda en sicksackrörelse. För tandtråden upp och ner mellan tänderna och vid tandköttskanten. Använd tandtråden 
noggrant mellan varje tand med en ren del av tandtråden.

ÖVRIGT: 
 Æ Rekommenderas inte till gravida/ ammande

 Æ Använd tillsammans med iWhite whitening kit/strips eller munskölj för ett ännu bättre och vitare resultat

ANVÄNDNING: Borsta tänderna före applicering. Ta bort den färdigt ifyllda skenan ur den förslutna förpackningen och placera skenan på tänderna och säker-
ställ att gelen är i kontakt med tänderna. Tryck skenan försiktigt på plats med hjälp av dina tummar. Både övre och undre tandraden kan blekas samtidigt. Stäng 
försiktigt munnen över skenan. Ta bort skenan efter 20 minuter och kassera skenan. Skölj försiktigt med vatten för att ta bort gelen som är kvar på tänderna och 
tandköttet. Kan användas upp till fem dagar i följd per månad. 

ÖVRIGT: 
 Æ Rekommenderas inte till gravida/ammande

 Æ Använd tillsammans med iWhite whitening kit/strips eller munskölj för ett ännu bättre och vitare resultat ANVÄNDNING: För bästa resultat borsta tänderna efter varje måltid, minst två gånger om dagen. Svälj inte tandkrämen.

ÖVRIGT: 
 Æ Rekommenderas inte till gravida/ ammande

 Æ Använd tillsammans med iWhite whitening kit/strips eller munskölj för ett ännu bättre och vitare resultat

i nstant teeth whitening

12+14+ 14+ 14+ 14+ 12+ 12+

14+

Clinomyn Tandkräm 
75 ml

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

	DClinomyn Tandkräm Rökare 
& Snusare avlägsnar effek tivt 
missfärgningar från nikotin

	D Tandkrämerna innehåller 
fluor (1450 ppm F) som stärker 
tänderna och minskar risken 
för karies.

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

ANVÄNDNING: Borsta tänderna med 
Clinomyn tandkräm 2 gånger/dag.

ÖVRIGT: 
 Æ Tandkrämen har skonsam slip

effekt och kan användas varje 
dag

Uppdaterat 
innehåll!

Uppdaterat 
innehåll!

Uppdaterat 
innehåll!

Uppdaterat 
innehåll!
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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 tugg ummin/ 
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. 

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

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

	D Flux Tandkräm innehåller 1450 ppm Flu-
or. 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.

Flux+ Gum Care och Flux+ 
Prevent Plaque  500 ml 
Flux+ har en extra fördel, förutom att den 
verkar mot karies. 

Gum Care innehåller bla SymGurad CD 
(phenylpropanol, o-cymen-5-ol & decylene 
glycol) och Aloe Vera som lugnar och skyddar 
känsligt tandkött. 

Prevent Plaque innehåller bla Tetrasodium 
pyrophosphate, panthenol & cetylpyridini-
umchloride som förebygger och motverkar 
plack. 

	DMed aktiva ingredienser till ett känsligt 
tandkött respektive som förebygger plack

	D Innehåller 0,2% NaF mot karies och för 
starka tänder 

	D Utan alkohol och färgämnen

	D Praktisk doseringspump

REKOMMENDERAS TILL: Vuxna och barn över 
12 år med känsligt tandkött respektive som vill 
förebygga plack. 

ANVÄNDNING: 10 ml 1-2 gånger dagligen. 
Används som tillägg till tandborstning med fluor-
tandkräm och mellanrumsrengöring.

Flux Junior  
500 ml fluorskölj.  
50 ml, 75 ml tandkräm. 
18 bitar/ask tuggummív 
Flux Junior erbjuder anpassade 
produkter för barn.

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

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

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

REKOMMENDERAS TILL: Flux Junior 
Fluorskölj: 6-12 år. Flux Junior Tand-
kräm: 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 dagli-
gen. Tuggummi: efter behov.

Flux Torr mun  500 ml skölj, 50 ml gel och 30 tabletter drops 
Flux torr mun stimulerar salivproduktionen, återfuktar och smörjer slem hinnan. I och med att 
den även inne håller fluor före bygger den karies. 

	DMunskölj som stimulerar salivproduktionen och återfuktar och smörjer slemhinnan. Innehåller 
en hög fluorhalt, 0,2% NaF. Andra aktiva ingredienser är optaflow, allantoin och kamomill. 

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

	D Flux Drops är läskande sockerfria sug tabletter. Innehåller vinsyra samt 0,05 mg F/tablett. 
Finns i tre goda smaker: jordgubb/rabarber, krusbär och citron/lime.

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.

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

	D 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 12 gånger 
dagligen, upp till 14 dagar.

ÖVRIGT: 
 Æ Klorhexidin kan orsaka en  

brun missfärgning av tänder 
och tunga. Den är dock inte 
bestående och kan tas bort  
av tandläkare/tandhygienist.

Flux+ Fresh -  
God andedräkt  
500 ml skölj och 30 tabletter 
Flux Fresh är produkter för en god andedräkt 
och starka tänder. Finns som skölj och drops. 

	D Flux+ Fresh Breath: En kombination av 
zinklactat (0,39%) och en låg dos av 
klorhexidin (0,03%) tar bort den dåliga 
ande dräkten då den neutraliserar  
svavelföreningarna och verkar bakterie
dödande. Innehåller även 0,2% NaF.

	D 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.

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

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 12 gånger dagligen. 
Drops: efter behov, upp till 10 tabletter/dag.

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).

	D Receptfritt läkemedel från 1963

	D 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 lång- 
samt smälta i munnen. Bör helst för-
delas 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.

Xerodent 
90 st och 270 st
Xerodent används för besvär 
förorsakade av minskad salivs
ekretion samt för förebyggande 
av karies hos vuxna patienter 
med muntorrhet. Innehåller 
äppelsyra (28,6 mg/tabl) och 
natriumfluorid (0,25 mg/tabl). 

	D Sockerfri sugtablett mot 
muntorrhet

	D Det enda registerade  
läkemedelet mot generell 
muntorrhet

	D Omfattas av högkostnads
skyddet

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

ANVÄNDNING: 1 tablett vid behov, 
vanligen 6 gånger per dag. Vid svår  
muntorrhet kan dosen höjas till 12 sug
tabletter per dag under en begränsad 
period. Tabletten bör långsamt smälta 
i munnen. Bör helst fördelas på flera 
doseringar över dagen. 

ÖVRIGT: 
 Æ Xerodent för behandling av mun

torrhet finns som sugtablett och 
innehåller äppelsyra och fluor i burk 
om 90 och 270 stycken. En tablett 
tas vid behov, vanligen 6 gånger per 
dag. Vid svår muntorrhet kan dosen 
höjas till 12 tabletter per dag under 
en begränsad period. Xerodent är 
ett receptfritt och omfattas av hög
kostnadsskyddet. Läs bipacksedeln 
nog innan användning.  
Tillverkare: Karo Pharma AB,  
info@karopharma.se. För mer 
information och aktuellt pris se 
ww.fass.se.

Ny design  
kommer att  

fasas in!

NYHETER!

Ny smak: 
Citron/ 

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

Har du fluxat idag?

12+

12+ 12+ 6+

0+
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Allévo Weight Loss 
Capsules  63 kapslar

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

	D Utrymmet i magsäcken minskar vilket ger 
en mättnadskänsla

	D Ett bra komplement till Allévo VLCD

REKOMMENDERAS TILL: Den som går på VLCD 
och vill ha ökad mättnads känsla.

ANVÄNDNING: Rekommenderad dos 3 kapslar 3 
gånger om dagen. Intages före måltider tillsam
mans med 12 glas vatten. 

ÖVRIGT: 
 Æ Ska inte ersätta en mångsidig och balanserad 

kost och en hälsosam livsstil

Allévo One Meal Bar  56-58 g

Måltidsersättning för viktkontroll. Kan ersätta en eller två av dagens mål-
tider. Om du vid en energi- begränsad 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.

Hög andel fiber för ökad mättnadskänsla

	 Finns i flera olika goda smaker

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

mande 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 One Meal Drink   
330 ml

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 vikt-
minskning och om du ersätter två måltider 
bidrar det till att gå ner i vikt. Enkelt att ha 
med om du är på språng. 

	D Finns i två goda smaker: Choklad och 
Forest Fruit

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

	DGlutenfri

	D Innehåller 200 kcal/dryck

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 mång-
sidig och balanserad kost och en hälsosam 
livsstil. Andra livsmedel bör ingå i denna kost.

TIPS! Portionsförpackningen 
om 15 påsar är perfekt att 
ha med på resan eller att  

ha i väskan och äta  
”som snacks”

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

Frukostflingan som sänker kole sterolet och  
håller blodsockret under kontroll.

	D Bevisad effekt att sänka kolesterol och  
jämna ut blodsockerkurvan efter måltiden 

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

	D 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 blodsocker
nivåer (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 812 veckor. För att kolesterol
halten i blodet inte ska höjas igen så bör Betavivo 
havrehjärtan fortsättas ätas dagligen. 

ÖVRIGT: 

 Æ Inga dokumenterade biverkningar 

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

Allévo VLCD  15 påsar

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.

	DNya recept och nya smaker

	D Finns nu både som shakes, varma soppor och gröt

	D Komplett kostersättning 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 kon-
sumeras, följ bruksanvisningen noggrant.

ÖVRIGT: 
 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. 

 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
Perfekt när du ska tillaga din Allévo VLCD.

Utvecklade  
och tillverkade  

i Sverige! 
Ladda ner produktfaktablad 
med allergiinformation här!
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Naturliga oljor för hela kroppen 

Nozovent näsvidgare  2 st

	D Vidgar näsborrarna och underlättar  
andningen

	DMinskar snarkningarna och höjer  
sömnkvaliteten 

	D Klinisk testad

REKOMMENDERAS TILL: De som behöver hjälp  
att andas lättare.

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

ÖVRIGT: 
 Æ Kliniskt testad

 Æ Innehåller 2 st näsvidgare

 Æ Finns i två storlekar, medium och large

 Æ Går att klippa till för bättre tillpassning

 Æ Plasten är inte allergifram kallande

Medicintekniska produkter, läs bruks anvisningen noga 
innan användning.

Dosett Mini, Medi och Maxi  
1 st 

Dosett Mini, Medi och Maxi är smidiga för-
varingsbehållare med fack som förvarar 
och organiserar en veckas förbrukning av 
tabletter och vitamintillskott.

	D Bra förvaring för att hålla reda på 
tabletter

	D Får enkelt plats i handväska eller ficka

	D Lätt att rengöra

	DMedi + Maxi innehåller ordinationskort 
som enkelt kan bytas när de blir inaktu-
ella

REKOMMENDERAS TILL: Dosett underlättar varda-
gen för de som har behov av regelbundet intag av 
tabletter.

TRIX Fästinglasso  1 st 

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

	D Säkert, snabbt och smärtfritt

	D Tar bort hela fästingen på en gång

	DMinskar risken för infektion

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

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

	 Jordnötsolja, 100 ml
	Mjukgörande
	 För återfuktning och 
rengöring av huden
	 Kan användas mot torr 
hårbotten hos spädbarn

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

	Mandelolja, 100 ml
	Mjukgörande och skyddande 
basolja för torr hud, torra 
naglar och nagelband
	 Balanserar hudens fett-  
och fuktnivåer
	 Kan användas för att undvika 
hudbristningar vid graviditet 
samt som massageolja

A-Pro
	Olivolja, 100 ml
	 Kallpressad olivolja för torr 
och sprucken hud
	 Tillför huden naturligt fett
	 Passar även som inpackning 
för torrt och slitet hår samt 
för massage

0+

MARKNADS- 
 FÖRING MED  

GOOGLE SÖKORD 
på våra  

varumärken  
hela året.

Karo Pharma mediaplan

Allévo erbjuder  
produkter på hela vikt-
resan, från kickstart till  
att behålla nya vikten till  

att vara en långsiktig  
hälsosam vän.

AKTIVITET OKT NOV DEC JAN FEB
ALLÉVO TV-reklam - TV4 Play

Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners
Influencer marketing
Printannonsering- konsument
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
Printannonsering
Aktivering - PR

DECUBAL Sociala medier - Youtube
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners
Online - Native
Influencer marketing
Printannonsering
Aktivering - Barncancerfonden samarbete

FLUX TV-reklam
Radio - Sponsor, Radiosånger
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners, artiklar
Influencer marketing
Aktivering - Sampling

FUNGORAL Online-TV
FUNGOBASE Sociala medier - Youtube

Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners, artiklar
Online - Native
Influencer marketing
Aktivering - Sampling

INDY BEAUTY Sociala medier - Indy Beautys Instagram
Sociala medier - Instagram, Facebook
Influencer marketing - Therese Lindgren
Influencer marketing
Aktivering - Pressutskick, fotografering, PR

iWHITE Online - Video
Sociala medier - Instagram, Facebook
Aktivering - PR

LOCOBASE Sociala medier - Youtube 
Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners
Online - Native
Influencer marketing
Printannonsering

MABS TV-reklam
Sociala medier
Online - banners, artiklar
Influencer marketing
Printannonsering
Aktivering - PR

MULTIGYN Sociala medier - Instagram, Facebook
Online - Banners, artiklar
Online - Doktorn.com
Influencer marketing

PEVARYL Sociala medier - Instagram, Facebook
INTIM Online - Online video
PROPYLESS Online - Native

Printannonsering - konsument
SCHERIPROCT Sociala medier - Instagram, Facebook

Sociala medier - Online video
Online - Doktorn.com
Aktivering - MediCheck samarbete

Följ oss och glöm inte  
bort att tagga våra 

produkter i era inlägg 
på instagram: 

  @Locobase_se  @
M

ultigyn_se  @allevolivsstil  @
fl u

x_se
  @

in
dy

be
au

ty
sw

eden  @
decubal_se

FLUX
Annonsering

i TV
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KARO PHARMA AB
Box 16184, 103 24 Stockholm
www.karopharma.se

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

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

Finns för nedladdning

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

Nikoletta Papai 0763079646 
nikoletta.papai@karopharma.com 
Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg

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

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

KONTAKTPERSONER

Econazolnitrat

i nstant teeth whitening


