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Det nya coronaviruset har orsakat en 
global pandemi som utan tydligt slut 
har vänt upp och ner på det mesta i vår 
vardag. På Karo fortsätter vi att fokusera 
på vårt syfte och våra åtaganden som vi 
har gentemot personal, samarbetspart-
ners, konsumenter och patienter. Med 
värdefulla insikter och nya arbetssätt, 
men med samma starka produktportfölj 
möter vi med tillförsikt hösten och en ny 
vardag i en förändrad värld.

–  Christoffer Lorenzen 
CEO, Karo Pharma

Karos syfte är att erbjuda ”Smart choices 
for everyday healthcare”. Aldrig tidigare 
har vardagshälsa varit så aktuellt och 
som Healthcare-bolag har vi under rå-
dande pandemi fokuserat på två viktiga 
delar i vårt uppdrag; Att säkerställa 
trygghet och välmående bland vår per-
sonal och bidra till att ytterligare minska 
spridning av viruset, samt säkerställa 
fungerande verksamhet för att fortsatt 
tillhandahålla produkter till konsumenter 
och patienter som förlitar sig på Karos 
sortiment. Detta oavsett om det gäller 
extra skydd mot virus, feta krämer för 
torra händer eller receptbelagda produkter 
i vår läkemedelsportfölj.

Under denna tid har vi noggrant över-
vakat trender och förändringar i beteen-
den av konsumentmönster och anpassat 
oss för att möta nya krav och möjligheter. 
Vi har även utökat vårt utbildningserbju-
dande till er som apotekspersonal för att 

En ny vardag i en 
förändrad värld
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ni på ett säkert och effektivt sätt ska kun-
na delta i våra populära Karo Academy 
utbildningar som under våren erbjudits i 
form av uppskattade webinars. Vi är stol-
ta över att nu även lansera vår digitala 

utbildningsplattform karoacademy.com. 
Här kommer vi att erbjuda spännande 
live utbildningar och ett arkiv fyllt av 
on-demand webinars tillgängliga precis 
när det passar dig.

"Med värdefulla insikter 
och nya arbetssätt, 
men med samma starka 
produktportfölj möter 
vi med tillförsikt hösten 
och en ny vardag i en 
förändrad värld."

Vi går med förväntan in i ett nytt decennium och 
kickstartar med ett nytt nummer av vårt populä
ra Magazine. Mycket har hänt sedan sist och för 
ungefär fyra månader sedan annonserades att 
Karo Pharma och Trimb Healthcare blir ett före
tag, Karo Pharma. Vi är väldigt stolta över den nya 
gemensamma portföljen och att vi nu är bland de 
största leverantörerna inom egenvård i Sverige, 
vilket ger oss ännu bättre möjligheter att utöka 
vårt samarbete med utbildning och kunskap för 
förbättrad kundnöjdhet. Vår strävan är att fort
sätta samla insikter och bygga kompetens så att 
vi kontinuerligt kan förfina våra varumärken och 
erbjudanden för att möta föränderliga krav från 
våra konsumenter.

På ämnet utbildning och kunskap, har Karo 
Academy under hösten rest landet runt och fö
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Vi ses under våren!

reläst om bland annat kvinnlig intimhälsa. Om 
du missade oss där, kan du i det här numret läsa 
mer och få råd av gynekologen Rebecka Kaplan 

Sturk kring våra vanligaste intimproblem och 
tips om hur man bäst tar hand om underlivet. Vi 
kommer även under våren upprepa succén Karo 

Fotakademi. Aktuella datum och anmälan hittar 
du längre fram i magzinet. Missa heller inte våra 
nyheter från Indy Beauty samt de bästa tipsen för 
att undvika smitta och lindra symptomen under 
förkylningssäsongen.

Njut av läsningen och känn dig alltid välkomm
en att ta kontakt med oss.
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Jag har en väldigt bra kundhistoria angående 
Decubal lips & dry spots balm som jag vill dela med er.

Det kom in en 4 årig flicka med sin mamma till apoteket under 
november månad. Flickan gömde sina läppar bakom sina 
händer där hon stod bakom sin mamma. Hon var så söt och 
blyg. Mamma berättade att hennes läppar var torra och att 
de ibland kan bli väldigt röda, hon pekade även mot sin lilla 
söta flicka. 

Jag förstod att det mest var flickan som hade problem 
med torra och röda läppar så började jag att prata lite 
högre och tydligare så att flickan också kunde höra mig.
"Vi har en väldigt bra läpprodukt som är lätt att använda, 
kan vara med i fickan för kunna användas hela tiden,  
reparerar läpparna och gör att läpparna ser jättefina  
och jämna ut, även barn kan använda den". 

Mamman sa på en gång medan hon klappade flickan
"Aha, då du kan också använda den eller hur?" Flickan gömde 
sig bakom sin mamma igen och jag sa att hon kan även få 
ett jättegott tuggummi med jordgubbssmak. Hon sa "Får 
jag?" medan hon kom fram från sitt gömställe.

Det roligaste var att efter tre dagar kom mamman med 
flickan tillbaka till apoteket och skillnaden den här gången var 
att flickan var jätteglad och gömde inte längre sina läppar 
bakom sina händer och sa till mig att hon verkligen har jätte- 
fina läppar nu. Hon köpte nya jordgubbstuggummin och 
visade sin Decubal balm i sin ficka.

Det kändes så bra att höra en kund såhär nöjd med en 
produkt, och därför vill jag dela min känsla med er.

Shima

Johanna

Här kommer en solskenshistoria från en arbetsdag  
i Kungshamn. 

Det börjar gå mot vår och varmare väder ute. Dagens kund 
är en kvinna +60 och hon frågar om hjälp med snygga 
stödstrumpor. Hon bär klänning och vill ha diskreta men 
snygga kompressionsstrumpor.

Självklart så passar Mabs Solbruna Nylonstödstrumpor till 
kvinnan. Medan vi tar måtten på benen så nämner hon att 
fötterna behöver få mer omsorg. Fötterna är torra och hennes 
nagelterapeut har nämnt att hon har svamp på stortån. 

–Jag vill verkligen få en finare nyans på mina naglar inför 
sommaren. 

Jag visar kvinnan vår nyhet från Nailner som är ett nagel-
lack med snygg Nude-färg! Nailner Active Cover appliceras 
dagligen mot nagelsvamp och har en peel-off-teknologi.

Smidig att använda då kunden är van med nagellack 
och tyckte bra om nude-nyansen. Hon får även rådet att 
smörja med CCS-fotvårdssalva regelbundet för att få 
mjuka fötter. 

En nöjd och glad kund lämnar apoteket.

Apotekens bästa  
Karo Pharma-historier

Tack för era bidrag och för att ni vill dela med er av era varma möten med  
era kunder och våra produkter. Vi säger grattis till Shima och Johanna som vunnit  

Indy Beauty Repair- serie samt Bamses solsortiment.
Vill du skicka in din historia till oss? Maila oss på akademi@karopharma.se

VÄRMANDE HÄLSNINGAR FRÅN SÖDERSJUKHUSET

 
En hjälte utan cape! Maja Byfeldt på MIVA, Södersjukhuset.

Långa tunga arbetsdagar för Maja och hennes kollegor på sjukhuset, med  
ovisshet om det blir någon semester. När Maja hörde av sig om frågade  
om vi kunde skicka lite pepp för deras fötter så fanns det inga tvivel!

Tack för allt ni gör. 
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Distriktssköterskan 
om våra vanligaste 

hudbesvär

VAD GÖR MAN OM DET INTE  
BLIR BÄTTRE MED EGENVÅRD?
– Då är det viktigt att söka hjälp på sin 
vårdcentral. Ibland kan besvären bero på 
att man är känslig mot vissa livsmedel. 
Men det är viktigt att man inte experimen-
terar själv med att utesluta födoämnen.  
I synnerhet när barn drabbas. Bestående 
besvär kan också röra sig om psoriasis.

VAD KÄNNETECKNAR PSORIASIS?
– Hudbesvären vid psoriasis visar sig ofta 
som rodnad, fjällning och skarpt avgrän-
sade plack. De behandlas med kortison-
kräm och fet mjukgörande kräm med 
karbamid. Misstänker man psoriasis är 
det dock viktigt att få en diagnos innan 
behandling påbörjas.

DET FINNS DESSUTOM EN HUDSJUK-
DOM MED DET SVÅRA NAMNET  
PITYRIASIS VERSICOLOR. VAD ÄR DET?
– Det är en ytlig svampinfektion i huden. 
Den syns ofta som lätt fjällande prickar 
på bålen och överarmarna och är myck-
et vanlig, i synnerhet hos unga mellan 15 
och 25 år. 

VAD BEROR DEN PÅ?
– Det är framför allt värme och fukt som får 
svampen att föröka sig. Viktvästar, sport-
behåar och andra tajta kläder där svett 
och fukt trivs kan trigga besvären. 

Behandlingen består av svampdödande 
schampo och antimikrobiell mjukgörande 
kräm. I de flesta fall fungerar behandlingen 
mycket bra. Vita prickar kan kvarstå ett 
tag, men försvinner ofta vid solning.

– Jag möter dagligen personer som söker 
hjälp för hudbesvär; våra patienter sträck-
er sig från nyfödda till hundraplussare, 
berättar Monica som har arbetat som 
sjuksköterska i tio år. 

Det var efter ett möte med en inspire-
rande distriktssköterska som hon själv 
bestämde sig för att vidareutbilda sig. 
Sår, hud och infektion är hennes främsta 
intresseområden. Ofta hänger de ihop.

VILKA HUDBESVÄR SÖKER  
PATIENTER HJÄLP FÖR?
– Många har problem med torr hud och 
i samband med coronapandemin har 
alltfler sökt hjälp för detta. Det kan vara 
personer som arbetar inom livsmedel, 
hemtjänst, förskola och lokalvård. Genom 
att de blivit ännu mer noggranna med 
handhygienen har det intensiva spritandet 
och tvättandet skadat hudbarriären.

VAD KAN DET LEDA TILL?
– Utöver torr och sprucken hud kan det 
även ge upphov till eksem. Påfrestning-
arna kan också förvärra problemen för 
dem som har besvär sedan tidigare. 

Jag brukar rekommendera en opar-
fymerad mjukgörare med hög fetthalt 
och förklara att man behöver smörja in 
händerna ofta, berättar Monica. 

VAD KAN MAN MER GÖRA?
– Ett tips är att smörja in händerna 
strax innan sänggåendet och sova med 
bomullsvantar. Det blir som en nattlig 
skönhetskur för händerna. Men det är 
även viktigt att komma ihåg resten av 

kroppen. I synnerhet under hösten och 
vintern får många ökade besvär med  
torr hud, unga som äldre.

ATOPISKT EKSEM ÄR OCKSÅ  
VANLIGT, ELLER HUR?
– Det stämmer! Atopiskt eksem är en 
inflammatorisk hudsjukdom med klåda 
som kännetecken. Man har ärftlig benä-
genhet att drabbas. Hos barn syns det 
ofta i form av böjveckseksem, vanligen 
i knäveck och armveck. Med hjälp av 
egenvård kan man få färre och  
lindrigare skov. 

VAD BRUKAR NI INOM  
VÅRDEN REKOMMENDERA?
– Dels att patienten smörjer in sig regel-
bundet med en mjukgörande kräm, dels 

kompletterar med en mild kortisonkräm. 
Dock är det viktigt att inte smörja in sig 
med båda samtidigt. Tänk på att göra 
ritualerna var för sig med tid emellan.  
Då har de bäst effekt, berättar Monica.

VAD BÖR MAN UNDVIKA?
– Sådant som förvärrar besvären. Det 
kan vara stress, torr luft, hudirriterande 
ämnen och för mycket duschande och 
badande. I synnerhet i klorvatten.

"I synnerhet under hösten 
och vintern får många 
ökade besvär med torr 
hud, unga som äldre."

Under höstmånaderna är det viktigt att ge huden lite omtanke. Men vad ska man  
egentligen tänka på? Karo Magazine träffade Monica Odell som är distriktssköterska vid 

Handens vårdcentral i Stockholm för att få veta mer om några vanliga hudproblem.
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VARFÖR ÄR DET VIKTIGT ATT TA  
SINA HUDBESVÄR PÅ ALLVAR?
– För att de inverkar på hälsan och 
välbefinnandet. Eksem och fjällande hud 
är stigmatiserande och påverkar ofta 
självförtroendet. Klåda stör ofta sömnen, 
inte minst hos små barn. 

Besvären kan också upphov till infek-
tioner och ge vätskande sår. Dessutom 
riskerar de i många fall att bli kroniska 
ifall man ignorerar dem. 

BEHÖVER VI ALLA BLI  
MER HUDMEDVETNA?
– Ja, det tycker jag. Huden är kroppens 
största organ så det är inte konstigt att 
den behöver omtanke. Mitt tips är att 
lära känna din hud. Var försiktig med 
skrubbandet och välj hudvårdsprodukter 
med omsorg. Milda och oparfymerade 
produkter är att rekommendera.

SLUTLIGEN: VAD ÄR DET  
ROLIGASTE MED DITT JOBB?
– Att kunna hjälpa människor att må 
bättre. Jag uppskattar också alla  
berättelser jag får ta del av och den 
fina responsen. Det är roligt att få 
följa patienterna under livets olika 
faser, avslutar Monica.

Monicas hudvårds- 
rutin i 5 steg
1. SKUMMANDE RENGÖRING  

”För att få en fräsch start på dagen 
använder jag ren göring i form av 
en skummande face wash. Snällare 
mot huden än vanlig tvål.”

2. FUKTGIVANDE DUSCHOLJA  
”En mild och oparfymerad dusch- 
och badolja för hela kroppen håller 
huden mjuk och smidig. Smörj alltid 
in kroppen med en kräm efter bad 
och dusch, det är extra viktigt nu 
under hösten.”

3. ÅTERFUKTANDE DAGKRÄM 
”Välj en återfuktande och mjukgö-
rande kräm och komplettera med 
ett mjukgörande cerat för torra 
läppar.”

4. A-VITAMIN  
”I perioder använder jag A-vitamin 
(Retinol). De små molekylerna når 
långt ner i hudlagren. Perfekt för att 
pigga upp glåmig hud.”

5. NÄRANDE NATTKRÄM  
”Min dagliga hudvårdsrutin avslutas 
alltid med en närande nattkräm.” 

*Karbasal, Propyless och Fungoral är läkemedel. Se förkortad produktinformation på produktsidorna eller på www.fass.se.

Missa inte  
höstens utbildning 

inom hud -  
Hudakademin

se sid 12 för mer 
information
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görande

Mjukgörare  
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Trender inom hudvård
Landskapet inom derma och hudvård utvecklas snabbt och det 
gäller för oss leverantörer att bemöta våra kunder och konsu-
menters efterfrågan. Vi ser att folk söker mer individanpassade 
hudvårds produkter, det ställs högre krav på hållbarhet och mer 
miljövänliga förpackningslösningar, och nya ingredienser träder 

INDY BEAUTY ANTIOXIDANT 
HYDRATING FACIAL MIST 
innehåller Doftviska - skyddar 
mot oxidativ stress och fria 
radikaler, bland annat orsa-
kat av blue light från dator 
och mobiltelefon.

INDY BEAUTY  
HIGHLIGHTERS 
Skapa sprakande glow med 
Indy Beauty's storsäljande 
highlighters.

VIRUSEPTIN® 
bildar en skyddsfilm på slem-
hinnan och kan fungera som 
en fysisk barriär mot yttre 
påverkan.  Därmed kan för-
ökningen och spridningen av 
virus som orsakar luftvägs-
infektion bli reducerad.

CCS LÖSNING  
FÖR HUDSPRICKOR 
bildar en transparent, 
skyddande, vattenresistent 
elastisk film för den skadade 
hudbarriären.

A-PRO OLJOR
av mandel, jordnöt, oliv och 
ricin. Rena skönhetsoljor 
med multifunktion.
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Post corona

fram på marknaden i takt med ny forskning och utökad kun-
skap. För oss på Karo är det viktigt att hålla oss uppdaterade på 
vilka trender vi ser framöver och hur vi kan förse våra konsu-
menter med det senaste inom hudvård. Här nedan följer en lista 
över buzzwords och trendord för 2020!
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Ingrediensdjungeln kan vara svår att navigera i, och det är inte alltid lätt att veta vilken  
ingrediens som gör vad. I vår portfölj har vi många varumärken inom problemlösande  
hudvård, med säkra och effektiva ingredienser för den som lider av allt från torr och känslig  
hud till eksembenägen hud och psoriasis. Vi har gjort en guide över huvudingredienserna  
i våra produkter och vilka egenskaper de har – läs mer om varje ingrediens nedan! 

Ingrediens Egenskaper
CERAMIDER 
Locobase Repair 
Decubal Repair

Naturliga byggstenar i huden som bidrar till att behålla 
hudens optimala fuktnivåer. Stärker hudens barriär och 
minskar därmed irritationer i huden. 

Är en så kallad NMF som står för Natural Moisturising 
Factors - ämnen som förekommer naturligt i vår hud 
och håller det yttre lagret återfuktat och skyddat.

UREA/KARBAMID 
Karbasal 
CCS Fotvårdssalva

Karbamid finns naturligt i huden och har en återfuktande 
effekt genom att det binder vatten. Förstärker hudbarriä-
ren och lindrar klåda. 

Är en så kallad NMF som står för Natural Moisturising 
Factors - ämnen som förekommer naturligt i vår hud 
och håller det yttre lagret återfuktat och skyddat.

MJÖLKSYRA 
Locobase LPL 
Indy Beauty Exfoliating Facial Mask

Mjölksyra är en typ av AHA-syra som används som en  
exfolierande ingrediens, för att avlägsna gamla, torra hud-
celler, stimulera cellförnyelsen och öka fukthalten i huden. 

Är en så kallad NMF som står för Natural Moisturising 
Factors - ämnen som förekommer naturligt i vår hud 
och håller det yttre lagret återfuktat och skyddat.

SODIUM PCA 
Indy Beauty Care &  
Protect Shampoo  
CCS Återfuktande duscholja - 
Aloe Vera Spray

Bildas från fria aminosyror och är en av överhudens  
huvudsakliga egna så kallade NMF. Bevarar fukt och 
stärker hudens barriär, vilket skyddar från inflammationer, 
irritation och torrhet. 

Är en så kallad NMF som står för Natural Moisturising 
Factors - ämnen som förekommer naturligt i vår hud 
och håller det yttre lagret återfuktat och skyddat.

NIACINAMID 
Indy Beauty SOS Spot Treatment 
Decubal Face Vital

Kallas också för B3 och är en så kallad cellkommunikativ 
ingrediens som har många positiva effekter på åldrande 
hud. Förbättrar elasticiteten i huden, stöttar hudens barri-
ärfunktion och verkar antiinflammatoriskt.

PROPYLENGLYKOL 
Propyless  
Locobase LPL

Är en fuktgivande och fuktbevarande ingrediens som är 
vanlig i hår- och hudvård. I viss mån har propylenglykol 
även antiseptiska egenskaper.

HYALURONSYRA 
Indy Beauty Moisturising  
Elixir Serum

Är ett kroppseget ämne med stor vattenbindande förmåga. 
Hyaluronsyra främjar cellförnyelsen, har en uppstraman-
de effekt och ökar hudens elasticitet. Dessutom ökar den 
antioxidantförsvaret i huden, vilket gör den mer motstånds-
kraftig mot fria radikaler.

Är en så kallad NMF som står för Natural Moisturising 
Factors - ämnen som förekommer naturligt i vår hud 
och håller det yttre lagret återfuktat och skyddat.

GLYCERIN 
Decubal Junior 
CCS Hudlotion

Fuktbevarare som finns i alla naturliga lipider (fetter).  
Hjälper till att balansera fukten i huden, bevara elasticiteten 
och upprätthålla en balanserad och skyddad hud. 

Är en så kallad NMF som står för Natural Moisturising 
Factors - ämnen som förekommer naturligt i vår hud 
och håller det yttre lagret återfuktat och skyddat.

E-VITAMIN 
A-PRO Mandelolja 
CCS Aloe Vera Lip Conditioner  
Indy Beauty Deodorant - Mascara 
Decubal Shower & Bath Oil

Är en antioxidant som hjälper hudens celler att skydda 
sig mot fria radikaler orsakade av bl.a. föroreningar och 
UVA/UVB-strålar. Den stärker hudens fuktbarriär och 
verkar anti-inflammatoriskt. Ökar kollagenproduktionen 
i huden.

FOSFOLIPIDER
Indy Beauty Facial Oil -  
Night Cream 
Oliva Body Lotion -  
Sugar Scrub - Night Cream 
KidsClin Blöjeksem

En typ av lipid (fett) som består av glycerol, fettsyror 
och fosfat. Fosfolipider är viktiga byggstenar i kroppens 
cellmembraner som omger alla celler. Lecitin är en typ av 
fosfolipid som verkar fuktgivande och vattenbindande. 

CANOLA OIL 
Indy Beauty Facial Oil -  
Night Cream 
Oliva Body Lotion -  
Sugar Scrub - Night Cream 
KidsClin Blöjeksem

Är en typ av rapsolja som innehåller vitamin E. Vårdar och 
skyddar hudens barriär och har mjukgörande, fuktgivande, 
antioxidativa och anti-inflammatoriska egenskaper. 

Karo Pharmas  
ingredienskoll

*Karbasal, Locobase LPL och Propyless är läkemedel. Se förkortad produktinformation på produktsidorna eller på www.fass.se.
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bekräftade också att Locobase var den mest 
populära hudvårdsprodukten bland personer 
med atopiskt eksem.  Deltagarna svarade att 
de helst använder Locobase för att den känns 
mest effektiv och har en hög fetthalt. Dessutom 
var det flera som fått den rekommenderad till 
sig av läkare eller hudläkare.

Förutom att vi får högsta betyg av konsumen-
terna själva så rekommenderas Locobase av 
såväl sjukvårdspersonal som apoteksanställda 
och av Asthma Allergy Nordic. Det kallar vi 
problem lösande hudvård som du kan lita på!

Varumärket Locobase kom till för över 30 år 
sedan när en grupp skandinaviska hudläkare 
utvecklade en specialkräm för torr och känslig 
hud. Idag är Locobase en serie väldokumente-
rade hudvårdsprodukter som kliniskt bevisats 
hjälpa vid torr, känslig, skadad och fjällande hud. 
Det är ett varumärke som många inom hälso- 
och sjukvården litar på. Petra Kjellman, hudlä-
kare vid Diagnostiskt Centrum Hud i Stockholm, 
säger: “Vi möter personer med mycket torr och 
problematisk hud och med atopiskt eksem. Jag 
rekommenderar ofta Locobase mjukgörande 
specialkrämer som med sitt höga fettinnehåll 
skyddar och återuppbygger hudens barriär-
funktion.” Locobase Repair är den mest sålda 
hudvårdskrämen på svenska apotek. Den är  
förstahandsvalet för alla som behöver något 
mer än en vanlig hudvårdskräm för att hålla 
sin hud mjuk, smidig och intakt. Locobase- 

LOCOBASE FETA  
SPECIAL KRÄMER  
HAR ANVÄNTS I  
GENERATIONER  
MOT TORR HUD.

1IQVIA hudvårdskräm (inkluderar inte läkemedelskrämer) apotek totalt, värde rullande helår t.o.m. v 24 2020.  2Smartson användarstudie, maj 2018.  3Kristina Melbardis Joergensen & Gregor B. E. Jemec (2018) Use of moisturi-
zers among Danish atopic dermatitis patients-which perceived product characteristics associate with long-term adherence?, Journal of Dermatological Treatment, 29:2, 116-122, DOI: 10.1080/09546634.2017.1358803.

Torr hud är ett vanligt problem som kan öka risken för 
inflammerad hud och eksem. Var tionde svensk har någon 
form av eksem. Orsaken till eksem kan inte behandlas, 
men det går att förlänga de goda perioderna med hjälp av 
fuktbindande och mjukgörande specialkrämer som smörjer 
och stärker hudbarriären. Det gör skillnad i det dagliga livet 
att ha möjlighet att förlänga de goda perioderna.  

produkter har också unika sammansättningar 
av noga utvalda ingredienser, utan parfym  
och färgämnen.

Underhåller torr hud och  
förlänger de goda perioderna 
Huden är kroppens största organ och har 
flera viktiga uppgifter, bland annat att skydda 
mot bakterier och skadliga ämnen från att 
tränga in i kroppen. En försvagad hudbarriär 
har sämre förmåga att kontrollera vatten-
nivån i huden, vilket i sin tur orsakar torr hud, 
något som är mycket vanligt. Hudens fukt nivå 
spelar stor roll när det gäller att förebygga 
skador på hudbarriären. Locobase Repair 
ger en omedelbar och långvarig återfuktning. 
Krämen tillför en optimal kombination av hud-
identiska fettämnen som finns naturligt i hu-
dens egen barriär och som påskyndar hudens 
egen reparationsprocess. Detta är särskilt 
viktigt för personer med känslig hud och en 
försvagad hudbarriär, till exempel atopiker 
som behöver kompletterande och uppföljande 
hudvård till behandling med kortisonsalvor.

Hudvårdsprodukter som både  
konsumenter och profession kan lita på 
Flera kliniska studier har bekräftat det som 
hudläkare och generationer av skandinaver 
redan vet. Locobase-produkter är skonsamma 
mot huden och ett smart val vid torr, sprucken 
och skadad hud. I en användarstudie där man 
bad fler än 400 personer att testa Locobase 
Repair rekommenderade över 93 procent 
produkten. En studie på danska användare 

”Jag rekommen- 
derar ofta mjukgörande  

repair krämer som med sitt 
höga fettinnehåll skyddar och 

återuppbygger hudens  
barriärfunktion”

Petra Kjellman, hudläkare vid  
Diagnostiskt Centrum Hud i Stockholm

 Alexandra

”Fantastisk kräm som 
mjukar upp de torraste 

och fnasigaste partierna 
samt som generell handkräm  
för torra händer. Återfuktar  

som ingenting annat!”
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Omvårdnad för de små

1 ANVÄND MJUKGÖRANDE KRÄM Smörj med en 
mjukgörande kräm som är mild och skonsam. Parfymer   

 och färgämnen kan lätt ge hudirritationer.

2 SMÖRJ IN LÄTT Krämen ska vara lätt att smörja in så att 
man slipper gnida för mycket på huden. Ofta tycker  

 barnet bättre om krämen om den smörjs in lätt, vilket är  
 viktigt för att man skall kunna smörja tillräckligt.

3 HÅLL HUDVECK TORRA Se till att hålla hudveck  
torra – även de dagar då barnet inte badar.

4 BADA MED MÅTTA Bada med måtta, två gånger i veckan 
räcker. Tänk på att inte ha för varmt vatten och att smörja  

 in efter badet.

KIDSCLIN & POXCLIN -  
SÄKRA OCH SKONSAMMA 
BEHANDLINGAR FÖR BARN
KidsClin och PoxClin är pro-
dukter specifikt utvecklade 
för besvär som drabbar de 
mindre barnen, såsom vatt-
koppor, skorv och blöjeksem.

DECUBAL JUNIOR CREAM - 
EN MJUKGÖRANDE KRÄM SPECIELLT  
UTVECKLAD FÖR BARNS HUD
• Förebygger torr och känslig hud
• Vårdande och skyddande kräm  

för hela kroppen 
• Allergicertifierad

VIRUSEPTIN® - FRÅN 1 ÅR
Förebygg och lindra förkylning 
och influensaliknande symptom.
Motverka att virus tar fäste och 
växer. Kan användas av gravida 
och ammande.

Vi på Karo Pharma har välkända och välanvända 
produktserier utvecklade för våra små. 

BAMSE
Bamse erbjuder ett snällt hud- och hårvårdssortiment som 
är speciellt utvecklat för barn. Ingredienserna är skonsam-
ma och oparfymerade.  Bamse är barnhjälten i badrummet 
– stark, snäll och rättvis.

MILDISON LIPID -  
BEHANDLAR OCH LINDRAR SEDAN 1990
• Behandlar lindriga eksem, insektsbett och solsveda
• Antiinflammatorisk
• Klådstillande

Visste du att huden är ett av kroppens största organ? Hos ett litet barn är huden bara en femtedel så 
tjock som hos en vuxen. Det yttersta lagret är särskilt tunt, och cellerna är inte lika tätt packade som 

hos en vuxen människa – därför är det extra viktigt att vi tar hand om våra barns hud.

5 LÅT BADSTUNDEN VARA MYSIG OCH ROFYLLD Se till att 
barnet inte är hungrigt eller trött när det ska badas. Gör  

 det till en mysig och rofylld stund.

6 INGEN TVÅL I BADVATTNET  Ha inte tvål i badvattnet –  
det torkar ut huden. Bara vatten räcker och, om det  

 behövs, använd en skvätt badolja som rengöring i stället  
 för tvål.

7 ANVÄND BOMULLSKLÄDER Bomullskläder är ofta 
skonsammare mot huden än t.ex. ylle eller syntetmaterial  

 som lätt kan göra barnet svettigt och därmed irritera huden.

8 TVÄTTA I MILT TVÄTTMEDEL  Tvätta kläderna med ett milt, 
oparfymerat tvättmedel. Undvik parfymerade sköljmedel.

Tips och råd för den känsliga barnhuden:

*Mildison är ett läkemedel. Se förkortad produktinformation på produktsidorna eller på www.fass.se.
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Nytillskott i Karo-portföljen

Välkommen 
Scheriproct®!

Under våren 2020 köpte Karo Pharma Scheriproct  
och nu får produkterna ny Karo-kostym. 

För behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation  
samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen

Scheriproct® är ett receptfritt läkemedel
Scheriproct® har antiinflammatorisk, klådstillande och smärtlindrande effekt

Tips! 
Håll koll på ditt underliv  

med www.underlivskollen.se  
Här hittar du info, tips frågor  
och svar på allt om allt som 

rör underlivet. Webinar
Ta del av vår Intimakademi  
på www.karoacademy.com  
tillsammans med gynekolog  

Rebecka Kaplan-Sturk.

UNDERLIVSSVAMP VID  
ANTIBIOTIKA-BEHANDLING? 
Kvinnor som äter antibiotika drabbas av 
underlivssvamp i större utsträckning, då 
det rubbar den naturliga bakteriebalan-
sen. Förebygg och behandla med Flora-
Plus, som inte har några biverkningar.

PROBLEM MED OBALANS,  
LUKT OCH FLYTNINGAR? 
Rekommendera MultiGyn ActiGel som  
förebygger och behandlar obalans och 
symptom relaterade till Bateriell Vaginos. 
Se också till att kvinnor med underlivs-
besvär använder en mild rengöring som  
MultiGyn Femiwash som är tvålfri och  
hjälper till att bibehålla bakteriefloran.

Merförsäljningstips!

Scheriproct®  är ett läkemedel, se förkortad produktinformation på sid. 21 eller på fass.se.
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Årets julkit

INDY BEAUTY JULKIT 2020 
Smink Rek. utpris: 199 kr
Julkitet inom kategori smink innehåller Indy Beautys färgade läpp-
glans Agnes och Elvira. De två läppglansen är mjukgörande och 
ger fylliga läppar med maximal glans som varar hela dagen.  
De är lätta att applicera, kladdar inte och torkar inte ut läpparna. 

Hudvård Rek. utpris: 299 kr
Årets julkit med hudvård innehåller Indy Beautys populära ansikts- 
masker och en limited edition ansiktshandduk. Med hjälp av mikro- 
fiberteknik så kan handduken enkelt avlägsna make up och oren-
heter med endast vatten. 

CCS JULKIT 2020 Rek. utpris: 179 kr
CCS Storfavoriter i ett härligt julkit som passar alla!
• CCS Fuktgivande Hudlotion ger omedelbar återfuktning och håller 

huden återfuktad i 24 timmar. Innehåller karbamid och mjölksyra, 
hudens egna fuktgivare som förebygger och motverkar torr hud.

• CCS Fotvårdssalva är speciellt framtagen för torra fötter med för- 
hårdnader. Innehåller 10% fuktbindande karbamid och har 3 funk-
tioner i 1; mjukgör, återfuktar och förbättrar hudens skyddsbarriär.

• CCS Fast Absorbing Hand Cream är en lättapplicerad handkräm 
som mjukgör och skyddar. Innehåller solrosolja som gör torra 
händer naturligt mjuka och smidiga.

NYHET!

Höstnyheter!

Radiance Renewal Body Scrub 
150 ml, Rek. utpris: 159 kr
Indy Beauty utökar inom kroppssegmentet 
genom att lansera en ny härlig kroppspeeling 
med doft av verbena och citrus. Peelingen 
exfolierar huden på tre olika sätt - med mjölk-
syra (AHA), med enzym från granatäpple, 
och med korn från silika, aprikoskärnor och 
mandelskal. I samband med lanseringen 
så kommer också Indy Beauty lyfta positiv 
kroppsaktivism i sociala medier.
• Avlägsnar döda hudceller
• Främjar hudens cellförnyelse
• Återfuktar huden
• Förfinar hudstrukturen
• Ger förnyad lyser

*Undersökning med Therése Lindgrens  
följare hösten 2019, 20 000 respondenter

Kiss & make up! Satin Lipstick  
Elsa Rek. utpris: 159 kr
De heltäckande läppstiften som skapar en sam-
metslen och matt finish kompletteras nu med en 
efterlängtad ljusare ton. Elsa har samma uppskat-
tade egenskaper som befintliga läppstift. 
• Heltäckande färg i ljust rosa
• Sammetslen, matt finish
•  Ger långvarigt resultat
•  Lätt att applicera
•  Mjuk och skön känsla
• Torkar inte ut läpparna

Decubal Face Wash  
150 ml, Rek. utpris: 99 kr
Rengöringsskum för torr och känslig hud 
• Rengör försiktigt huden utan att torka ut den 
• Tar effektivt bort smink 
• Innehåller glycerin och panthenol (vitamin 

B5) som återfuktar och ger näring till huden 
• Lätt och mjuk känsla mot huden 
• Lugnar huden och förhindrar irritation 
• Smidig pumpflaska
• Utan parfym, allergi-certifierad och vegansk

NYHET!

68% 
använder 

kroppspeeling 
regelbundet*

Innehåller  
bland annat  

CCS Fotvårds- 
salva - Sveriges 

mest köpta  
fotkräm*

NYHET!

Merförsäljningstips  
för ett komplett  
hudvårdsprogram  
för ansiktet: 
+ Decubal  

Face Vital Cream
+ Decubal  

Lips & Dry Spots

*Iqvia försäljningsdata v 20 2020
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Snuva förkylningen! 
Håll dig frisk i vinter.
Host snörvel, atjoo! Förebygg förkylning och skydda dig i sjukdomstider. 

Viruseptin förkylningsspray används som skydd mot  
och som behandling av virusinfektioner i näsa och svalg.
Dubbelverkande effekt: 
• Viruseptin innehåller det patenterade Iota- karragenan 

extraktet, som hindrar virus från att fästa på slemhinnan 
genom att kapsla in viruspartiklarna. Förökning och 
aspridning motverkas.

• Viruseptin bildar dessutom en fuktgivande skyddsfilm  
på slemhinnan i näsa och svalg, vilket hjälper kroppens  
naturliga försvar mot förkylningsvirus.

En effektiv handdesinfektion utvecklad  
i samarbete med svensk sjukvård.
• Effektiv mot bakterier, jästsvamp och många  

olika virus som Coronavirus, influensa- och  
förkylningsvirus samt vinterkräksjuka

• Återfuktande
•  Verkar snabbt och klibbar inte efter avdunstning

För vuxna  
och barn  
från 1 år

Hur kan man minska risken för smitta?  
Jo, så här!
1. Undvik att ta förkylda personer i hand.

2. Peta inte i näsan och ansiktet i onödan.

3. Slicka inte på fingrarna och gnugga inte i ögonen.

4. Nys i armvecket istället för i händerna.

5. Tvätta händerna ofta och noga.

6. Använd handskar när du befinner dig på platser med ytor 
som många har tagit i - allmänna kommunikationer, handtag 
och uttagsautomater.

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

NYHET!



Karo
Academy

Tillsammans ser vi fram emot att bli ännu bättre inom rådgivning 
och att hjälpa fler kunder och patienter till smartare val. Under 
våren och sommaren så har vi tack vare ert stora engagemang 
nått ut till över 1000 deltagare vid våra Webinar.

Vårt varmaste tack för det stora intresse och den feedback  
ni tagit er tid att återkoppla till oss. 

Vi älskar kunskap och ett av våra största fokus är att 
dela med oss av den enorma skatt av kunskap som 
finns hos oss till er ute på apotek. Därför lanserar vi 
vår utbildningssida KaroAcademy.com där ni som 
apotekspersonal kan besöka oss för att hålla er upp-
daterade kring de utbildningssatsningar som vi gör.

”Det var  
superbra och ett 
tydligt upplägg. 

Lärorikt och  
spännande.”

“Första  
gången jag  
deltog i er  
utbildning,  
jättenöjd!”

”Tyckte detta  
var bra! Bra mix med  

produktinformation &  
info/tips från profession, 

alltid värdefullt med  
det sistnämnda som  

komplement.  
Fortsätt så här!”

”Det var mycket 
väl genomfört, 

ingen förändring 
behövs. Tacksam för 

att ni fått tag på  
en så kompetent 

läkare.”

Hudakademin Webinar
Med start den 7 oktober är det dags igen! Denna gång med  
en utbildning som behandlar hudbesvär och lösningar. 

Lyssna till vår hudinriktade distriktssköterska Monica Odell 
som dagligen möter patienter från 0-100 år med olika typer  
av hudbesvär. Få värdefulla tips och råd om hur du känner  
igen och behandlar olika hudbesvär och sjukdomar. Självklart 
pratar vi produktinformation och ger er verktyg för att  
rekommendera rätt produkt för att lindra rätt hudbesvär. 

Välkommen till en kväll som ger er massor av  
inspiration och kunskap för tryggare rådgivning  
vid hudhyllan!

Datum
7 oktober kl 19:00 - ca 20:15
8 oktober kl 19:00 - ca 20:15
13 oktober kl 08:00 - ca 09:15
14 oktober kl 19:00 - ca 20:15
15 oktober kl 19:00 - ca 20:15 

Frågor
Ställ frågor till oss på karoacademy.com senast den 
21/9, som vi sedan besvarar i webinaret.

Anmälan
Ingen anmälan krävs. Gå in på karoacademy.com vid 
tiden för webinaret.

99% 
av deltagarna 

skulle rekommendera  
andra att se  

KaroAcademy 
webinar

Har du missat något av våra Webinar? Nu finns de att se on-demand på karoacademy.com

Fotakademin Munakademin Intimakademin Indy Beauty
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REKOMMENDERAS TILL: Alla som vill förbättra 
och motverka dålig blodcirkulation samt de som 
lider av trötta ben och svullna fötter. För de som 
står, går eller sitter mycket under dagen, ska flyga 
länge eller är gravida.

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

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

ANVÄNDNING: Se till att strumpan är rättvänd och 
stoppa in handen ända till hälen. Vänd strumpan ut 
och in ner till hälen. Töj ut skaftet och sätt strumpan 
på 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.

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ För att bevara kompressionen bör strumporna 

tvättas efter användning.

ÖVRIGT: 
 Æ Produkterna finns både i olika storlekar och 

som one size

ÖVRIGT:
 Æ Produkterna finns både i olika storlekar och 

som one size

Mabs Kompressionsstrumpor
För lindring och förebyggande av trötta 
ben och svullna fötter 
Kompressionsstrumpor är ett beprövat sätt 
att förebygga åderbråck och blodpropp. 

	Väldokumenterad metod för att  
förbättra blodcirkulationen i benen

	Kliniskt bevisad effekt mot trötta ben och 
svullna fötter 

	Medicinsk kompressionsklass 1

	Finns i flera färger och material anpas-
sade för olika behov och situationer: 
Bomull, Work, Nylon, Travel och Gravid

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

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

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

	Högkvalitativa produkter som ger stöd, 
skydd och värme

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

 Stötdämpande och skyddande

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

	100 % medicinskt klassad silikon

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp som besväras av 
missfärgningar.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp med missfärgade 
naglar.

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

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

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

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

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

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

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar:  ca. 540 st

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

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar:  

Penseln ca. 300 st 
Pennan ca. 400 st

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  

Behandlingen ca. 300 st 
Nagellacket som andas ca. 250 st
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Nailner 2 in 1 Brush 5 ml 
Nailner 2 in 1 Pen 4 ml 
Behandlar nagelsvamp. 
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.

	Synligt blekare naglar på 
endast 7 dagar (bleker 
nageln) 

	Enkel att använda och  
nageln behöver inte filas

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

Nailner Active Cover 
30 ml
Bevisad effektiv mot nagel
svamp. Döljer direkt missfärg
ningar med behandling och 
nagellack i en flaska. Enkel att 
använda med nyaste peeloff 
teknologin.

	Döljer omedelbart  
missfärgningar

	Normaliserar nagelns tjocklek

	Enkel att använda med  
peel off teknologin 

	Bevisad effektiv mot  
nagel svamp

Nailner Behandla  
& Färga 2 x 5 ml 
Behandlar nagelsvamp samt 
döljer missfärgning. Innehåller 
Ethyl Lactate som penetrerar  
nageln och Lactic Acid som 
sänker pH-värdet, vilket 
skapar en ogynnsam miljö 
för nagel svampen. Täck över 
missfärgningen med nagellack 
som andas. 

	Första nagellacket framtaget 
för naglar med nagelsvamp. 
Kamouflerar missfärgningar 
direkt

	Enkel att använda och  
nageln behöver inte filas

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

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

missfärgade och torra naglar

	Kan användas även när du 
behandlar dina naglar för 
nagelsvamp

	Ett snyggt nagellack för alla 
naglar

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp som besväras av 
missfärgningar.

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
nagelsvamp med missfärgade 
naglar.

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

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

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

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

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

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

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar:  ca. 540 st

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

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar:  

Penseln ca. 300 st 
Pennan ca. 400 st

ÖVRIGT: 
 Æ Appliceringar:  

Behandlingen ca. 300 st 
Nagellacket som andas ca. 250 st
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Wortie Liquid  5 ml
Pensla bort vårtan. Innehåller 
Glykolsyra som mjukar upp hud 
och avlägsnar vårtan (topp
lagret) samt Triklorättiksyra 
som verkar på bottenlagret. 

	Klar på några sekunder

	Snabb och smärtfri  
appli cering

	Innehåller även 18 plåster 
som skydd

Wortie Cool +  
Advanced  50 ml
Frys bort vårtan. Innehåller frys-
gasen Dimethyl Ether (DME). Vid 
aktivering kyler denna frys stiftet 
som i sin tur dödar vårtan.  
Advanced: En ledande gel för 
ökad frys- prestanda samt  
skyddande plåster ingår.

	Enkel och snabb att använda 

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

	Enkel och effektiv egenvårds-
behandling av vårtor

	Advanced: Ökad frys- 
prestanda med ledande gel

 Advanced: Klarar även envisa  
gamla vårtor och fotvårtor

Verruxin  200 mg/200 mg
För behandling av envisa och 
återkommande vårtor på hän
der och fötter samt av envisa 
och återkommande liktornar 
och förhårdnader.

	För envisa och återkom
mande vårtor, förhårdnader 
och liktornar

	Mjölksyrans hudupp
luckrande och vatten
bindande egenskaper gör 
det lättare för salicylsyran att 
lösa upp förhårdnad vävnad

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

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

	Behandlar och skyddar 
vårtor

	Säker och lätt att använda 
för barn från 4 år

	40% salicylsyra för effektiv 
behandling

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

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

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

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

ANVÄNDNING: Låt vårtplåstret sitta 
på hela dagen eller natten (8-12 tim-
mar) 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.  

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

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

ANVÄNDNING: Behandla vårtan en 
gång om dagen enligt följande:  
1. Luckra upp vårtan i varmt vatten ca 
5 min. 
2. Skrapa försiktigt bort lös och upp-
luckrad hud på vårtan med t ex fotfil att 
användas enbart vid vårtbehandling. 
3. Pensla vårtan med Verruxin. Undvik 
pensla hudområdet utanför vårtan.

ÖVRIGT:
 Æ Rekommenderad  

behandlingstid: 7-14 dagar.

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar: 18 st

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar:  

Cool: 18 st 
Advanced: 15 st

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

 Æ Använd inte Wortie Advanced 
på barn under 12 år

ÖVRIGT:
 Æ Receptfritt läkemedel

 Æ ATC-kod: D11AF

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

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

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

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

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

ANVÄNDNING: Låt vårtplåstret sitta 
på hela dagen eller natten (8-12 tim-
mar) 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.  

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

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

ANVÄNDNING: Behandla vårtan en 
gång om dagen enligt följande:  
1. Luckra upp vårtan i varmt vatten ca 
5 min. 
2. Skrapa försiktigt bort lös och upp-
luckrad hud på vårtan med t ex fotfil att 
användas enbart vid vårtbehandling. 
3. Pensla vårtan med Verruxin. Undvik 
pensla hudområdet utanför vårtan.

ÖVRIGT:
 Æ Rekommenderad  

behandlingstid: 7-14 dagar.

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar: 18 st

ÖVRIGT:
 Æ Appliceringar:  

Cool: 18 st 
Advanced: 15 st

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

 Æ Använd inte Wortie Advanced 
på barn under 12 år

ÖVRIGT:
 Æ Receptfritt läkemedel

 Æ ATC-kod: D11AF

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

Pevaryl kräm  30 g
Pevaryl 1 % kräm används vid 
behandling av svampinfektio-
ner i huden så som fotsvamp. 
Den aktiva substansen är 
econazol som verkar svamp-
dödande.

	Behandlar fotsvamp 
samtidigt som den dämpar 
irritation 

	Krämen kan användas på 
hela foten för att motverka 
återfall

	Kan även användas vid 
andra svamp-infek tioner i 
huden

Pevaryl puder  30 ml 
Pevaryl 1 % puder används vid 
behandling av svampinfektio-
ner i huden så som fotsvamp. 
Den aktiva substansen är 
econazol som verkar svamp-
dödande.

	Behandlar fotsvamp 
samtidigt som den dämpar 
irritation 

	Pudret kan användas inuti 
strumpor och skor för att 
motverka återfall

	Kan även användas vid 
andra svamp-infek tioner i 
huden

Cortimyk 
Behandlar fotsvamp med besvärande klåda. Innehåller det svamp-
dödande medlet mikonazolnitrat och den klådstillande och antiin-
flammatoriska steroiden hydrokortison.

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

	Marknadsledare inom fotsvamp*

	Kan förvaras i rumstemperatur

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

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

REKOMMENDERAS TILL: Till per-
soner 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. Fort-
sätt 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 mor-
gon och kväll. Likaså bör pudring inuti 
strumpor och skor göras. Behand-
lingen 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.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel (Rx)/OTC

 Æ Ekonazol, 1% kräm/puder

 Æ ATC-kod: D01AC03

 Æ Indikation: Tinea (dermatomykoser orsakade av Trichophyton-, Epiderm-
ophyton- och Microsporumarter), kutan candidiasis, pityriasis versicolor. F 
ör lokal behandling av huden.

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

	Footner Exfoliating Socks: 
Tar naturligt bort hård & torr 
hud

	Footner Revitalising Sorbet: 
Hjälper till att bibehålla 
fötterna babylena

	Footner Wonder Scrub: 
Värmer, skrubbar och  
återfuktar fötterna

CCS fotvårdssalva 
175 ml & 75 ml
	Speciellt framtagen för torra  

fötter med förhårdnader

	Kliniskt testad

	Innehåller 10% fuktbindande  
karbamid – mjukgör, 
återfuktar och förbättrar 
hudens skyddsbarriär

	Innehåller dessutom  
eukalyptusolja  
som motverkar dålig lukt

CCS uppfräschande 
fotdeo  100 ml
	Effektiv antiperspirant

	Motverkar svett och dålig 
lukt

	Svalkar

CCS intensivt  
upp mjukande  
fotbadsalt  310 g
	Den perfekta steg 1- 

produkten i fotvårdsrutinen

	Intensivt återfuktande  
och uppmjukande

	Oparfymerad

REKOMMENDERAS TILL: Alla. Allas 
fötter behöver kärlek!

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

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

REKOMMENDERAS TILL: Personer 
med varma och fuktiga fötter.

ANVÄNDNING: Vid behov och då 
fötterna suktar efter uppmärksamhet.  
Footner Exfoliating Socks: Låt det 
gå minst 4 veckor mellan applice-
ringarna. 
Footner Scrub: När det behövs.  
Perfekt att använda i samband 
med behandling av Footner  
Exfoliating Socks för att hjälpa  
peeling-processen eller efteråt 
för att bibehålla babylena fötter 
längre.

ANVÄNDNING: Applicera dagligen 
eller vid behov på rena och torra 
fötter.

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

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

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 rådgöra med läkare innan 
användning. Använd ej denna 
produkt om du lider av irrita-
tioner, har känslig hud eller har 
öppna sår på fötterna.

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Karbamidhalt: 10%

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Karbamidhalt: 100%

 Æ Försiktighet: Använd inte  
på öppna sår.

ÖVRIGT: 
 Æ Spola ventilen i varmt vatten 

efter varje användning för att 
undvika stopp

#1 
Sveriges mest
köpta fotkräm2

*Iqvia försäljningsdata v 20 2020
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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

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

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

	Kliniskt testad

	Innehåller en kombination 
av hög halt karbamid (25%) 
och mjölksyra

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

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

	Baserad på beprövad 
svensk Proderm teknologi® 
som stärker hudens na-
turliga barriärfunktion, 
återfuktar och mjukgör

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

	Oparfymerad

CCS Exfolierande 
Fotsockor  1 par
	Tar effektivt bort förhård-

nader och mycket torr hud 
samtidigt som huden mjuk-
görs och återfuktas

	Efter endast en användning 
blir fötterna mjuka och lena

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Innehåller en hög halt av Pentylene 

Glycol som är fuktbevarande 
och hudvårdande

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

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Karbamidhalt: 25%

 Æ Börja gärna din fotvårds- 
rutin med CCS Intensivt  
Uppmjukande Fotbadsalt

 Æ Försiktighet: Använd inte på  
öppna sår

ÖVRIGT: 
 Æ Medicinteknisk produkt

 Æ Karbamidhalt: 10%

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Försiktighet: Använd inte vid 
öppna sår, klåda eller andra 
hud irritationer. Diabetiker bör 
konsultera sin läkare innan 
användning.  
Rekommenderas inte till barn 
under 12 år. Använd inte om du  
är allergisk eller överkänslig  
mot någon av de ingående  
ingredienserna.
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Pevaryl intim 
Pevaryl/Pevaryl Depot vagitorium och vaginal kräm för egenvårds-
behandling av vaginala svampinfektioner. Den aktiva substansen är 
econazol som verkar svampdödande.

	Nr 1 på apotek inom underlivs svamp* 

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

	För de flesta försvinner besvären inom  
en vecka

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor med  
vaginal underlivssvamp.

ANVÄNDNING: Pevaryl finns både som vagitorier och som kräm. Om du har en 
svampinfektion i under livet och samtidigt besvär på utsidan rekommenderas vagito-
rier 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 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 latexpes-
sarer och latexkondomer, och därmed minska deras effektivitet. Pevaryl kräm 
innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor, 
graviditet/Amning: På grund av vaginal absorption ska Pevaryl endast användas 
under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl kan an-
vändas 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 ATC kod: G01AF05

 Æ  Läs bipackdeseln innan användning. Datum för översyn av produktresumé  
2018-05-31.För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. 

* IQVIA MAT 0420

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.

	För behandling av hemorrojder och ytliga analfissurer 

	Lindrar hemorrojder och relaterade symptom som  
klåda och sveda

	Verkar smärtstillande och har lokalbedövande effekt

REKOMMENDERAS TILL: Personer som besväras av hemorrojder och tillhörande 
klåda och irritation samt sprickbildningar (ytliga analfissurer) vid ändtarmen.

ANVÄNDNING: Salva: Stryk på ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger dagligen. För att 
få snabb smärtlindring kan upp till 4 påstrykningar göras under första dagen.  
Om du ska använda salvan inne i ändtarmen: Ta först lite salva och smörj runt 
ändtarmsöppningen för att underlätta införandet av appliceringsspetsen. För  
därefter försiktigt in appliceringsspetsen i ändtarmen och tryck ut lite salva. 
Suppositorier: Vanligen införs ett suppositorium dagligen i ändtarmen. Vid svåra 
smärtor kan 1 suppositorium införas 2-3 gånger under första dagen. Behandlingen 
ska dock inte överskrida 4 veckor, detta för att minimera risken för lokala hudpro-
blem.

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: pred-
nisolonkaproat 1,3 mg, cinkokain- hydroklorid 1 mg. Indikation: för behandling 
av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid 
ändtarmen. 

 Æ Kontakta läkare om det inte skett någon förbättring efter 2–3 veckors behand-
ling med Scheriproct. Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor. Varningar 
och försiktighetsmått: Tänk på att kontakta läkare för klinisk undersökning och 
säkerställande av rätt diagnos samt uteslutande av eventuell malign process 
(om det inte redan är gjort). Interaktioner med andra läkemedel och övriga 
interaktioner: Scheriproct bör användas med försiktighet tillsammans med andra 
lokalanestetika och patienter som behandlas med antiarytmika. Samtidig be-
handling 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  
2019-10-22. För fullständig information besök www.fass.se.
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Multi-Gyn LiquiGel 
30 ml + applikator 

Lindrar vaginal torrhet och 
symptom som irritation och 
klåda.

	Ger omedelbar lindring 

	Skyddar mot irritation

	Hormonfri gel 

REKOMMENDERAS TILL: Kvinnor 
som lider av 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.

Multi-Gyn FloraPlus  
5 x 5 ml tuber

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

	Behandlar svamp i underlivet 

	Minskar klåda, irritation och 
flytningar 

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

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

Multi-Gyn ActiGel  
50 ml gel + applikator 

Omedelbar lindring av oönskad 
lukt, flytning, klåda och irrita-
tioner relaterade till bakteriella 
problem. 

	Behandlar bakteriell vaginos 

	Minskar obehaglig lukt och 
flytningar 

	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.

Multi-Gyn FemiWash  
100 ml

Mild tvålfri intimtvätt i mousseform.

	Extra mild och icke-irriterande

	pH – balanserad och 
innehåller inte parfym eller 
konserveringsmedel

	Framtagen för användning i 
intim området

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

Multi-Gyn IntiSkin  
40 ml

Snabb lindring av obehag och 
irritation på huden omkring 
intimområdet.

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

	Har en svalkande effekt

	Tar bort dålig lukt och  
ger en fräsch känsla

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

Multi-Gyn IntiFresh  
12 st

Milda intimwipes specifikt 
framtagna för intimområdet.

	Fräsch känsla under dagen

	100% biologiskt nedbrytbara

	Optimalt pH-värde

ANVÄNDNING: Vid behov av upp-
fräschning av intimområdet.

Multi-Gyn 
Kompresser  12 st  
impregnerade kompresser

Multi-Gyn Kompresser kan an-
vändas mot besvär som irritation, 
sprickor, hudutslag, överbelas-
tade vävnad, skadad hud och 
hemorrojder. Särskilt lämplig vid 
graviditet och efter förlossning.

	Särskilt lämplig vid graviditet 
och efter förlossning

	Direkt lugnande effter på 
skadad hud, klåda och 
irritation 

	Stödjer hudens naturliga 
läkningsprocess

REKOMMENDERAS TILL: För kvinnor 
med underlivsbesvär efter förloss-
ning, så som irritation, sprickor, 
hudutslag, överbelastade vävnad, 
skadad hud och hemorrojder.

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.

Läs mer om  
underlivsbesvär på 
Underlivskollen.se
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PoxClin®   
Coolmousse  
100 ml, mousse 

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

 Speciellt framtagen  
för vattkoppor

 Stillar klåda och  
påskyndar hudens  
läkningsprocess

 Lättapplicerad mousse 

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 behandling

 Æ Kan förvaras i kylen för  
extra lindring av klåda

Multi-Mam Balm  15 ml 

Förebygga spruckna bröstvårtorna före och under amningsperioden.

	Skyddar bröstvårtorna 

	Förebygger sprickor och håller huden mjuk

	Baserad på vegetabiliska oljor

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Baserad på noga utvalda vegetabiliska oljor

 Æ Fri från kemikalier och konserveringsmedel 

Multi-Mam BabyDent  
15 ml 

Multi-Mam BabyDent lugnar och lindrar 
besvär vid tandsprickning.

	Lugnande lindring för barn med 
tandsprickning 

	Inga bedövningsmedel

	Baserad på naturliga ingredienser  
och oskadlig att äta 

REKOMMENDERAS TILL: Barn som håller på att 
få tänder.

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

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: ca. 15

 Æ Kan förvaras i kylskåpet för extra lugnande 
effekter

 Æ Innehåller inte bedövningsmedel

 Æ Baserad på naturliga ingredienser

 Æ Inga kända biverkningar

Multi-Mam kompresser 
12 kompresser 

Direkt lindring av besvär som  
upplevs av ammande mödrar.

	Direkt lugnande effekt på ömma bröstvårtor 

	Stöder den naturliga läkningsprocessen

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Applikationer: 12
 Æ Baserad på naturliga ingredienser

 Æ Direkt lugnande effekt

 Æ Behöver inte tas bort före amning.  
Gelen är ofarlig att äta.

 Æ Inga kända biverkningar

22 Karo magazine



Natural  
Bio-Active

2QR

Ny  
förbättrad 

formula!

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
skorv.

REKOMMENDERAS TILL: Barn med 
blöjeksem.

REKOMMENDERAS TILL: Till barn 
från 1 år.

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

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

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

ANVÄNDNING: Använd produkterna 
enligt anvisning på varje produkt

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

ÖVRIGT: 
 Æ En flaska räcker till behandling 

och för att förebygga åter-
kommande problem genom  
att bygga upp hudbarriären

ÖVRIGT: 
 Æ En flaska räcker till över 200 

användningar

 Æ Sprayen underlättar applicering 
i och med att man inte behöver 
röra det känsliga området  
med händerna

ÖVRIGT: 
 Æ Bamse är inte bara världens 

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

ÖVRIGT: 
 Æ Det blir lite roligare för  

barnen att smörja sig när  
Bamses gulliga figurer  
pryder förpackningarna.

Bamse Sol  
SPF 50 Solkräm, 100 ml  
SPF 30 Sollotion, 250 ml  
SPF 30 Solspray, 100 ml  
Aloe Vera Gel, 100 ml

Bamse SOL är speciellt framtagna 
solskydds produkter för barns 
känsliga hud. 

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

 Skyddar mot UVA- och  
UVB-strålar

 Extra vattenresistent

 Lätt och smidig att smörja in

 Produkterna är tillverkade  
i Sverige

Bamse Hud- och 
Hårvård 
Schampo, Balsam, Schampo 
& Dusch, Badskum, Balsam-
spray, Hudlotion, Våtservetter 
och Lip Balm

Bamse hud- och hårvårds-
produkter är speciellt anpassade 
för barns känsliga hud. 

 Milda och snälla produkter

 Rekommenderade av Astma- 
och Allergiförbundet och är 
Svanenmärkta

 Oparfymerade produkter
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KidsClin®   
Skorv  
30 ml, spray

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

	Komplett kit för borttagning 
av skorv 

	Inkluderar borste och kam 

	Både behandlar och  
före bygger problemet 

KidsClin®  
Blöjutslag  
30 ml, spray

Spray som lindrar blöjeksem 
och skyddar röda och irriterade 
barnrumpor.

Bildar en skyddande barriär på 
den irriterade huden. Innehåller 
det patenterade 2QR-kom-
plexet som blockerar skadliga 
bakterier och hjälper hudens 
naturliga läkningsprocess. 

	Lindrar blöjeksem och 
skyddar röda och irriterade 
barnrumpor

	Bildar en skyddande barriär 

	Hjälper hudens naturliga 
läkningsprocess

	Dermatologiskt testad, utan 
parfym 
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karbamid/natriumklorid

Mildison Lipid  30 g, 100 g

Behandlar och lindrar sedan 1990
En mild kortisonkräm som används vid  
lindriga eksem förorsakat av t ex tvål,  
rengöringsmedel, kosmetika, insektsbett 
samt vid solsveda.

	Klådstillande 

	Antiinflammatorisk

	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.

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel (ingår i förmånen) .

 Æ ATC-kod: D07AA02.

 Æ Restriktioner: Använd inte vid infektioner för-
orsakade av bakterier, svampar eller parasiter.

 Æ Datum för  senast översyn av  produktresumé 
2019-03-13. Se www.fass.se för mer information.

Propyless  100g, 480 g
Hudlotion för behandling av torr hud. Det 
verksamma ämnet propylenglykol binder 
vatten och hjälper huden att behålla fukt. 
Innehåller 9% fett som gör huden mjuk 
och smidig. En lotion för kropp, händer och 
ansikte.

	Lättabsorberad, återfuktande och  
fuktbindande 

	Kladdar- och svider inte

	Viss antimikrobiell effekt (mot bakterier 
och svampar)

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Propyless (propylenglykol), OTC, F

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

 Æ 200 mg/g kutan emulsion.

 Æ Indikation: Behandling av torr hud av olika 
genes. 

 Æ Varningar och försiktighet: Använd inte i 
hörselgångarna eller på brännskadad hud. 
Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge 
lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem). 

 Æ Datum för översyn av produktresumé 2017-03-09. 
För fullständig förskrivarinformation och pris, 
se www.fass.se.

Propyless är ett läkemedel. Se förkortad produkt-information 
på s. 39 eller på www.fass.se

Karbasal  400g
Kräm för behandling av torr hud. Karbasal 
innehåller karbamid och natriumklorid som 
är fuktbindande ämnena som verkar mjuk
görande på torr hud.

	Mjukgörande kräm med dokumenterad 
effekt 

	Karbasals vattenbindande och barriär
stärkande egenskaper bidrar till  
normalisering av torr hud

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

REKOMMENDERAS TILL: Personer med torr hud.

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

ÖVRIGT: 
 Æ Karbasal (urea och natriumklorid). OTC, Ff

 Æ ATC-kod: D02AE01. Kräm. 1 gram kräm. 

 Æ innehåller Urea (karbamid) 40 mg Natrium
klorid 40 mg.

 Æ Indikation: För behandling av torr hud. 

 Æ Kontraindikationer: Överkänslighet mot de  
aktiva substanserna eller mot något hjälp
ämne. Kan användas under graviditet och 
amning. 

 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 20170309. 
För fullständig förskrivarinformation och pris, 
se www.fass.se.
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Locobase® Fet kräm  
Skyddande hudvård  
(100 g och 350 g)

Specialkräm för torr och känslig hud.

	Omedelbar återfuktning - ökar hudens 
elasticitet och fuktinnehåll

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

	Få och speciellt utvalda ingredienser

	Skonsam och effektiv utan sveda

	Rekommenderas av det nordiska  
Astma- och Allergiförbundet

REKOMMENDERAS TILL: Locobase Fet kräm 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 jobbar 
med kalla, våta eller mycket torra material.

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

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

 Æ Oparfymerad.

Locobase® LPL  
Vit kräm, finns som 100 g tub och  
490 g burk i plast med doseringspump

Avfjällande och mjukgörande behandling 
vid iktyos och vid lokaliserad hyperkeratotisk 
hud. Locobase LPL hjälper till att avlägsna 
torr, hård, förtjockad och skalig hud och är 
speciellt avsedd för utsatta hudområden 
som bröst, rygg, armar, armbågar, ben, hälar, 
fotsulor, handflator och hårbotten.

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

	Propylenglykol binder vatten och hjälper 
huden att behålla fukt

	Mjölksyra är en AHAsyra som i hög koncen
tration 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 dose
ring: Locobase LPL aplliceras 12 gånger  dagligen på 
den förtjockade, torra och/eller hårda huden, helst 
omedelbart efter bad eller dusch. Om symptom inte 
förbättras eller förvärras inom tre veckor bör läkare 
kontaktas.

ÖVRIGT: 
 Æ 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 Varningar och försiktighet: Locobase LPL  
ska ej användas på brännskadad hud. Toxiska  
effekter (hyperosmolalitet, metabolisk acidos) 
finns rapporterat vid topikal administrering  
av stora mängder propylenglykolhaltiga  
beredningar. Barn är mer känsliga för absorption  
av propylenglykol via huden jämfört med vuxna. 
Undvik att få krämen i ögonen, i öppna sår 
eller på hud med svår barriärskada. Undvik 
applikation i hörselgångarna eftersom propylen
glykol kan vara ototoxiskt. Locobase LPL 
innehåller cetostearylalkohol, som kan ge 
lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) samt 
metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska 
reaktioner (eventuellt fördröjda).

Locobase LPL är läkemedel. Se produktinformation på  
www.fass.se

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

Reparationskräm för mycket torr  
och sprucken hud.

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

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

	Kliniskt dokumenterad

	Enkel och effektiv utan sveda

	Rekommenderas av det nordiska  
Astma- och Allergiförbundet

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.

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

Locobase® Repair 100g  
är Sveriges mest  
köpta hudvårdskräm1#1

25 Karo magazine



REKOMMENDERAS TILL: För den 
mycket torra och känsligaste huden. 
Passar även för spruckna läppar, 
trasiga nagelband, vita knogar, torra 
armbågar och små rispor på exem-
pelvis händer och fötter. Passar även 
barnens hud.

REKOMMENDERAS TILL: För torr och 
känslig hud. Passar även barnens 
hud.

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

REKOMMENDERAS TILL: Passar till 
torr och sprucken hud.

ANVÄNDNING: Daglig vård av myck-
et torr hud och problemhud. 

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

ANVÄNDNING: Daglig vård av myck-
et torr hud och problemhud. 

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

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 99%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70%. pH: 4,5

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 70 %

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

	Allergy Certified 

	Högt fettinnehåll

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

	Innehåller inte parfym

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

	Fri från vatten 

	Högt fettinnehåll

	Svider inte

	Innehåller inte parfym

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

	Allergy Certified 

	Högt fettinnehåll

	Svider inte

	Innehåller inte parfym

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

	Allergy Certified

	Håller huden mjuk och smidig 

	Svider inte

	Innehåller inte parfym
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REKOMMENDERAS TILL: Barn i alla 
åldrar – från 0 år och uppåt. Kan 
användas överallt på kroppen, även 
i ansiktet.

REKOMMENDERAS TILL: Passar torr 
och känslig hy. 

REKOMMENDERAS TILL: Passar till 
mycket torr hud.

REKOMMENDERAS TILL: Mycket torr, 
kliande och irriterad hud i hårbotten

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

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

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

ANVÄNDNING: Tvätta håret, masse-
ra in kuren i hårbotten och låt verka 
1-2 min. Skölj därefter ur kuren. 
Använd kuren 1-2 gånger i veckan 
eller efter behov

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 38%. pH: 4,5

ÖVRIGT: ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 18 %

ÖVRIGT: 
 Æ Fetthalt: 9%

Decubal Face Vital 
Cream 50 ml 
En ansiktskräm för torr hud 
med särskilt behov av näring 
och återuppbyggnad. Krämen 
är intensivt vårdande och fukt-
givande. Innehåller hudidentisk 
ceramidblandning, E-vitamin, 
sheasmör och niacinamide 
(vitamin B3). 

	Allergy Certified 

	Intensivt vårdande och  
fuktgivande

	Med ett flertal aktiva ingredi-
enser som hjälper huden att 
återuppbyggas inifrån

	Innehåller inte parfym

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

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

	Innehåller inte parfym

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

	Rengör försiktigt huden utan 
att torka ut den

	Tar effektivt bort smink 

	Utan parfym, allergi-certifie-
rad och vegansk

	Lugnar huden och förhindrar 
irritation

Decubal Junior  200 g
En kräm speciellt utvecklad för 
barn som innehåller glycerin 
som återfuktar och hjälper till 
att binda fukten i huden samt 
vaselin som har en skyddande 
och fuktbevarande effekt.

	Allergy Certified 

	Mjukgör huden utan att  
kännas fet

	Svider inte

	Innehåller inte parfym

NYHET!
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CCS Lösning för 
hudsprickor  7 ml
	För behandling av små 

hudsprickor och skärsår på 
händer och fötter

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

	Torkar omedelbart  
efter applicering

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

	Vattenresistent

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, återfuktar 
och förebygger pigmentering

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

	Går snabbt in i huden utan 
att kännas kladdig

	Bildar en skyddande och 
vattenavvisande hinna som 
bibehåller fukten i huden

CCS 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  200 ml
	Innehåller 10% fuktbind-

ande karbamid - mjukgör, 
återfuktar och förbättrar 
hudens skyddsbarriär

	Oparfymerad 

	Rekommenderas av Astma 
och Allergi Förbundet

REKOMMENDERAS TILL: Speciellt 
framtagen till mycket torra och 
känsliga händer.

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

ÖVRIGT: 
 Æ Dermatologiskt testad

 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 
fuktgivare. Finns som parfyme-
rad och oparfymerad.

CCS Fuktgivande  
duschgel  350 ml
Återfuktande duschgel med 
hudnära 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. 
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Indy Beauty Kroppsvård
 Æ CARING AND CLEANING SHOWER GEL  

parfymerad, 400 ml

 Æ SMOOTH BODY LOTION 
parfymerad, 400 ml

 Æ INTENSIVE 48 H PROTECTION DEODORANT 
milt parfymerad, 50 ml

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

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

 Æ RADIANCE RENEWAL BODY SCRUB  
parfymerad, 150 ml

Indy Beauty Hårvård
 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

 Æ COOL BLONDE SILVER SHAMPOO 
parfymerad, 250 ml

 Æ COOL BLONDE SILVER CONDITIONER 
parfymerad, 250 ml

Indy beauty Smink
 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 EYES EYES BABY! EYESHADOW PALETTE 
chloe/leah, 5 g 

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

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

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

 Æ KISS & TELL! MATTE LIQUID LIPSTICK  
amina/zoe/edlira/ceren, 3 ml

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

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

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

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

Indy beauty Ansiktsvård
 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 MOISTURISING ELIXIR SERUM 
milt parfymerad, 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 3 IN 1 EXFOLIATING FACIAL MASK 
oparfymerad, 75 ml

 Æ SOS SPOT TREATMENT 
oparfymerad, 15 ml

 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

Nyhet!

Ny 
färg!

Missa inte vår  
julkalender 

på Instagram! 
@indybeautysweden
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	Ekologiskt certifierad olivolja
	100% veganskt
	Naturliga ingredienser
	Made in Sweden

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

OLIVA Ansiktsvård
 Cleansing Mousse, parf 150 ml
 Day Cream, parf 50 ml
 Night Cream, parf 50 ml
 Hydrating Gel Mask, parf 100 ml
 Eye Cream, oparf 15 ml

OLIVA Hand & Fot
 Foot Cream, parf 100 ml
 Hand Cream, parf 100 ml
 Hand Soap, parf 250 ml

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

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

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

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

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

och 150 ml. Svalkar, återfuktar och lugnar 
huden effektivt

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

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

Trötta ben och 
svullna fötter?

15-21

Medicinteknisk produkt, klass 1.

mabs.se

Känner du dig ofta svullen i ben och  
fötter mot slutet av dagen? Prova Mabs  
medicinska kompressionsstrumpor som  
ökar blodcirkulationen och reducerar  
svullnaden med kliniskt bevisad effekt.  
De minskar även risken för att drabbas  
av åderbråck, blodpropp och klaffsvikt.  
Gör som så många andra har gjort sedan  
1985 – testa Mabs och njut av ett rörligare  
liv redan idag!  

Minska svullnaden  
och njut av piggare ben

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

För ditt hjärta. Varje dag.

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

Varje portion Betavivo ger 
3 g betaglukan från havre, 
den dag liga mängd som 

krävs för att aktivt sänka kolesterolet. 
Betaglukan från havre har visats sänka 
kolesterolet i blodet. Högt kolesterol  
är en riskfaktor för utveckling av hjärt-  
och kärlsjukdom.

Varje portion Betavivo  
bidrar till en minskad 
blodsocker ökning efter 
måltid. Betaglukan från 

havre som del av en måltid bidrar  
till att minska blodsocker ökningen 
efter måltiden.

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

Jordnötsolja, 100 ml
 Rengörande
 Mjukgörande
 Med skyddande ämnen
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Trötta ben och 
svullna fötter?

15-21

Medicinteknisk produkt, klass 1.

mabs.se

Känner du dig ofta svullen i ben och  
fötter mot slutet av dagen? Prova Mabs  
medicinska kompressionsstrumpor som  
ökar blodcirkulationen och reducerar  
svullnaden med kliniskt bevisad effekt.  
De minskar även risken för att drabbas  
av åderbråck, blodpropp och klaffsvikt.  
Gör som så många andra har gjort sedan  
1985 – testa Mabs och njut av ett rörligare  
liv redan idag!  

Minska svullnaden  
och njut av piggare ben

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

För ditt hjärta. Varje dag.

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

Varje portion Betavivo ger 
3 g betaglukan från havre, 
den dag liga mängd som 

krävs för att aktivt sänka kolesterolet. 
Betaglukan från havre har visats sänka 
kolesterolet i blodet. Högt kolesterol  
är en riskfaktor för utveckling av hjärt-  
och kärlsjukdom.

Varje portion Betavivo  
bidrar till en minskad 
blodsocker ökning efter 
måltid. Betaglukan från 

havre som del av en måltid bidrar  
till att minska blodsocker ökningen 
efter måltiden.



För vuxna  
och barn  
från 1 år

Effekt mot 
Corona- 
viruset!
(2019-nCoV)

Nozoil  
Original, Mentol och  
Eukaly ptus 10 ml 

	Mjukgör torr och irriterad näsa 

	Håller näsan ren genom att hålla förkyl
ningsvirus och bakterier borta

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

	Nozoil Eukalyptus: Lindrar inflammatio
ner, minskar irri tation, fuktar näsgångarna 
så att besvären vid allergi minskar. Hjäl
per 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

Viruseptin  
Mun- och nässpray 20 ml

Viruseptin är en förkylningsspray som kan 
användas både som skydd mot och som be-
handling av virusinfektioner i näsa och svalg. 
Faktum är att Viruseptin är den första förkyl-
ningssprayen som i flera välkontrollerade  
studier har bevisad effekt på barn och vuxna 
med förkylning.*

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

och spridas

	Minska virusmängden med >90 %

	Lindra förkylning/influensaliknande 
symptom.

	Förkorta sjukdomstiden med  
i genomsnitt två dagar

REKOMMENDERAS TILL: 
 Æ Hela familjen, redan från 1 års ålder

 Æ Extra viktigt för riskgrupper som äldre

 Æ Kan även användas av gravida och ammande

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

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 bruksanvisning-
arna innan användning.

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

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

	Effektiv mot bakterier och många olika virus 

	Lätt att applicera

	Påvisad effekt mot  
vinterkräksjukan

	Välbeprövade produkter som har använts 
inom svensk sjukvård i mer än 30 år

REKOMMENDERAS TILL: Alla som vill hålla sig 
friska.

ANVÄNDNING: Tag rikligt med DAX Alcogel på 
torr och ren hud. Vid användning av pumpen tag 
minst två pumptryck. Gnid in  
händerna noggrant. Låt lufttorka.

DAX Sårskölj  8x30 ml

Steril koksaltlösning.

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

	Svider ej

	Praktiska engångsflaskor

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

ANVÄNDNING: Skölj såret ordentligt med ampullen 
innan omläggning.

ÖVRIGT: 
 Æ Kan även användas till kompresser och sköj-

ning av utrustning som pincetter och saxar.

DAX Clinic  500 ml

*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.

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

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

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

 Antibac Keyboard Wipes är singelpackade 
servetter som passar bra till att desinfekte-
ra 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 oåterkomligt 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.

Nozovent näsvidgare  2 st

	Vidgar näsborrarna och underlättar 
andningen

	Minskar snarkningarna och höjer sömn-
kvaliteten 

	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

Dosett Mini  1 st 

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

	Bra förvaring för att hålla reda på läke-
medel/mediciner 

	Får enkelt plats i handväska eller ficka

	Lätt att rengöra

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

Dosett Medi + Maxi  
1 st 

Dosett Medi och Maxi är förvaringsbehålla-
re som förvarar och organiserar förbrukning 
av medicin och vitamintillskott.

	Bra förvaring för att hålla reda på läke-
medel/mediciner 

	Med ordinationskort som enkelt kan 
bytas när de blir inaktuella

	Löstagbar insats som lätt kan plockas 
bort för rengöring.

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

Red-I Ögondroppar  
10 ml, ca 250 droppar

	Behandlar och förebygger röda och  
irriterade ögon

	Skonsam för ögonen, kan använ das  
dagligen efter behov

	Kan användas tillsammans med kon-
taktlinser

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ 0,2% hyaluronsyra. Inga konserveringsmedel

 Æ Framkallar inte irritation eller allergi
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Allévo One Meal 
Ready to Drink  330 ml

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

	Enkelt att ha med om du är 
på språng

	Innehåller alla de närings
ämnen, vitaminer och  
mineraler kroppen behöver 
för att ersätta en måltid

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

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

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

Allévo Weight Loss 
Capsules  60 kapslar

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

	Utrymmet i magsäcken minskar 
vilket ger en mättnadskänsla

	Allevo Weight Loss är ett bra 
komplement till Allévo VLCD

	Bra för tarmverksamheten

REKOMMENDERAS TILL: Den som 
går på VLCD och vill ha ökad mätt-
nadskänsla

ANVÄNDNING: Rekommenderad 
dos 3 kapslar 3 gånger om dagen

ÖVRIGT: 
 Æ Tänk på att dricka mycket vätska 

tillsammans med kapslarna.

Allévo VLCD  
20-24 st påsar

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

	Kickstart 

	Portioner i pulverform för 
viktkontroll

	Finns som soppor, shakes 
och smoothies

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Observera: VLCD-produkter 

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

Allévo Healthy 
Choice Bars  35-40 g

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

	Snackbar med högt protein-
innehåll

	Passar bra som mellanmål

	Låg andel socker

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

Allévo Chocolate Pudding  10 st påsar

Ny produkt i VLCD familjen. Allévos Chokladpudding kan du äta som 
en del i VLCD dieten. Alternativt kan man äta denna som en kalorisnål 
och samtidigt näringsrik efterrätt. 

	Bra alternativ på efterrätt när du vill gå ner i vikt. 

	Innehåller alla näringsämnen du behöver för en måltid

	Bara 109 kcal/portion

REKOMMENDERAS TILL: Alla som vill ha ett bra alternativ på efterrätt och 
ändå hålla diet. 

ANVÄNDNING: Fyll 1-2 dl kallt vatten i en shaker eller bunke. Töm påsens  
innehåll. Skaka/vispa och låt stå i kylskåp ca 10-15 minuter innan intag. 

ÖVRIGT: 
 Æ Lyxa till en av dina VLCD måltider med en efterrätt eller som ett bra  

alternativt när din sötcraving slår till. 

Allévo One Meal 
Bars  57-58 g

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

	Hög andel fiber för ökad 
mättnadskänsla 

	Enkelt att ha med om du är 
på språng

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

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

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

Nyhet!

Nyhet!
Cappuccino- 

smak
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Stop 24 Creme  60 ml

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

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

 Kan användas dagligen

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

Stop 24 Roll-On  
60 ml

 Antiperspirant roll-on för 
användning under armarna

 Stoppar riklig svettning och 
oönskad lukt i 24 timmar

 Fri från parfym och konserve-
ringsmedel

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

Stop 24 Strong  45 ml

 Mycket stark antiperspirant 
roll-on för användning under 
armarna

 Används 1-2 gånger/vecka

 Fri från parfym och konserve-
ringsmedel

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

Stop 24 Foot Cream  
60 ml

 Antiperspirant för fötterna

 Minskar fotsvett och oönskad 
lukt i 24 timmar

 Med svetthämmande  
aluminiumklorhydrat

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

Stop 24 Spray  75 ml

 En kraftfull antiperspirant som 
spray

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

 Kan användas dagligen

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

TRIX Fästinglasso  1 st 

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

	Säkert, snabbt och smärtfritt

	Tar bort hela fästingen på 
en gång

	Minskar risken för infektion

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

Spotner Scars  15ml

	Förbättrar utseendet på ärr 
och hudbristningar 

	Stimulerar nya hudceller och 
verkar mjukgörande

	Ökar mikrocirkulation i ärret 
genom massageapplikatorn

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
synliga ärr och bristningar.

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

ÖVRIGT: 

 Æ Dermatologiskt testad

 Æ Lätt kylande

 Æ Utan färgämnen, parfym  
och konserverings medel

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 blod
sockret under kontroll.

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

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

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

REKOMMENDERAS TILL: Alla med 
högt kolesterol eller som har ett 
behov av att kontrollera 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 kolesterolhalten 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
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 Framtagen i nära samarbete med svensk tandvård
 Bär Tandläkarförbundets rekommenda tionssymbol
 Alla Flux-produkter är utan alkohol, SLS och parabener
 Flux-produkterna är veganska

Har du fluxat idag?

Flux Starka tänder  
500 ml fluorskölj samt 90 och 1000 ml på 
vissa smaker, 45 st tugg ummin/förpack-
ning. 75 ml tandkräm. 
För starka tänder behövs fluor. I Flux- 
familjen har vi tagit fram ett sortiment med 
produkter som har den mängd fluor våra 
tänder behöver. Ta hand om dina tänder,  
du ska ha dem i hela livet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 12 gånger dagligen.  
Gel: 2 gånger dagligen. Drops: efter behov,  
upp till 10 drops/dag. 

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. 

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

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

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

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 1-2 gånger dagligen. 
Drops: efter behov, upp till 10 tabletter/dag.
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Tips! Flux Junior  
Tuggummi är perfekt  

i godispåsen på  
barnkalaset. 

Flux Junior  
500 ml fluorskölj. Tandkräm 
om 75 resp 50 ml och Tugg-
gummi 18 bitar/ask. 
Flux Junior erbjuder anpassade 
produkter för barn.

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

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

 Flux Junior Tuggummi är 
sockerfritt tugg ummi med 
god smak av jordgubb. Inne-
håller bland annat xylitol 
och C-vitamin. Främjar 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 PRO  
Klorhexidin  
250 ml skölj och 50 g gel 
Flux PRO Klorhexidin är korttids
behandlande produkter för 
personer som har inflammation 
i tandköttet, tandköttsfickor, 
tagit bort en tand eller vid  
implantatbehandling/ kirurgi.

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

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

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

ANVÄNDNING: Skölj: 10 ml 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.

Fludent  
Fluortabletter  
0,25 mg, 0,5 mg och 0,75 mg 
i olika förpackningsstorlekar
Fludent är fluortabletter som 
finns i många smakor och 
styrkor. Används vid förhöjd 
kariesrisk (hål i tänderna).

 Receptfritt läkemedel  
från 1963

 Smaker: Hallon, citron,  
mint och lakrits

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Fludent (natriumfluorid), (Rx)/OTC, Ff
 Æ ATC- kod: A01AA01. 
 Æ Citron, Hallon, Lakrits 0,25 mg, 

200 fp, Mint 0,25 mg, 0,5 mg 
200fp, 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: 20150429. För fullständig 
förskrivarinformation och pris,  
se www.fass.se

Clinomyn  
Tandkräm 75 ml

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

 Clinomyn Tandkräm Rökare 
& Snusare avlägsnar effek tivt 
missfärgningar från nikotin

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

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

ANVÄNDNING: 2 gånger/dag.

ÖVRIGT: 
 Æ Tandkrämen  

har skonsam slipeffekt och  
kan användas varje dag.
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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.

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

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

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

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

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

ÖVRIGT: 
 Æ Receptfritt läkemedel

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

 Æ ATC kod: D01AC08 

 Æ Datum för senaste översyn av 
produktresumé 2009-10-13. För 
mer information se www.fass.se.

*IMS jan 2020

Fungoral  
schampo  120ml

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

	Marknadsledare inom  
mjällbehandling* 

	Lindrar klåda och fjällning 

	De flesta befrias från mjäll 
redan efter 2-4 veckor

	Utmärkt hårschampo  
med god löddringseffekt

Fungobase 
Anti-dandruff  200 ml

Schampo mot mjäll

	Förhindrar torrhet, flagor och 
klåda i hårbotten

	Innehåller Piroctone Olamine 
och salicylsyra som mot
verkar och avlägsnar mjäll

	Skapar en naturlig balans 
i hårbotten och stärker hår 
och hårbotten

	Milt parfymerad

Fungobase 
Dry & sensitive 200 ml

Milt schampo för torr och  
känslig hårbotten

	Förebygger torrhet och klåda 
i hårbotten

	Motverkar irritation och 
verkar lugnande

	Återfuktar och stärker 
hår och hårbotten

	Parfymfri

Fungobase 
conditioner  200 ml

Milt balsam som återfuktar 
håret och återställer balansen  
i hårbotten

	Håret blir mjukt och glansigt

	Återfuktar, stärker och vårdar

	Berikad med Arganolja

	Milt parfymerad
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AKTIVITET OKT NOV DEC JAN FEB

ALLÉVO Sociala medier - Facebook & Instagram
Online - Banners

BETAVIVO Annonsering online - Doktorn.com
Annonsering till konsument
Annonsering till profession
Online - Banners & artiklar

CCS Sociala medier - Facebook & Instagram
Online - Banners & artiklar
PR
Print - Allt om Diabetes
Influencer marketing

DECUBAL Sociala medier - Facebook & Instagram
Online - Banners & artiklar
PR
Influencer marketing

FLUX Radio
Annonsering till profession - Tandvården
Sociala medier - Facebook & Instagram
Online - Banners & artiklar

FUNGORAL & Print - Artikel Hälsoliv
FUNGOBASE Annonsering till profession

Online - Banners
INDY BEAUTY Sociala medier - Facebook & Instagram

Pressutskick nyheter
Kampanj positiv kroppsaktivism
Samarbete med Tjejzonen
Stor hårvårdskampanj med tävling
Julkalender i sociala medier

KIDSCLIN/ Sociala medier - Facebook & Instagram
POXCLIN Online - Banners

Print
LOCOBASE Online - Banners & artiklar

Print
PR

MABS TV
Print
Sociala medier - Facebook & Instagram
Online - Banners & artiklar
Influencer marketing
PR

MULTIGYN Sociala medier - Facebook & Instagram
Annonsering - Doktorn.com

MULTIMAM Print
NAILNER Influencer marketing

PR
OLIVA PR
WORTIE Influencer marketing

PR

MARKNADS- 
 FÖRING MED  

GOOGLE SÖKORD 
på våra  

varumärken  
hela året.

Karo Pharma mediaplan 2020/2021

ALLÉVO SOCIAL

LOCOBASE TORRISKOLLEN

FLUX PÅ RADIO MABS ONLINE BANNERS

CCS FOT TV

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

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

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

och hälsokost

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

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

Vad tycker kunderna?
«De goda havrehjärtanen sänker mitt 

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

– Liz, 55  

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

– Leif, 48 

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

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

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

BETAVIVO PRINT KONSUMENT

CCS FOT UTOMHUSREKLAM

Följ INDY BEAUTY,  
ett av sveriges  

största skönhets- 
 märken på instagram  
@indybeautysweden
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KARO PHARMA AB
Box 16184, 103 24 Stockholm
www.karopharma.se

Econazolnitrat

karbamid/natriumklorid

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

Malin Alexandersson 0705747073 
malin.alexandersson@karopharma.com 
Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg

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

Bano Pishdari 0763253542 
bano.pishdari@karopharma.com 
Norra Stockholm, Uppsala, Gotland, Västerås

Thomas Danielsson 0725456050 
thomas.danielsson@karopharma.com 
Örebro, Värmland, Dalarna, Västmanland,  
Gävleborg, Jämtland, Västernorrland,  
Västerbotten, Norrbotten

KONTAKTPERSONER

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


