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Huden er kroppens største organ.
Derfor er det vigtigt at pleje sin hud
med rene og sikre produkter, og at de
cremer, vi vælger at smøre os ind i,
er nærende og beskyttende.
Faaborg Pharma vurderes som et sikkert
valg fri for problematiske indholdsstoffer
baseret på traditionelle apotekerværdier - og er derfor velegnet
til hele familien. Uanset produkt har alle én ting til fælles.
De indeholder ingen parfume. Fordi vi ved, hvad huden har bedst
af. Det betyder dog ikke, at Faaborg Pharmas produkter er mindre
effektive. Kunsten består i at udvikle hudpleje, der ikke indeholder
mistænkelige ingredienser, men som stadigvæk virker.
Her tilføjer vi udelukkende de nødvendige aktive ingredienser
i en koncentration, der har dokumenteret virkning.
Som din garanti bærer flere af produkterne AllergyCertifieds logo.

"

Vi gør os umage og fremstiller kun produkter med den
højeste kvalitet af råvarer doseret efter, hvilket problem de
skal løse samtidig med, at de er udviklet med omtanke for forbrugernes sundhed. Det er ikke bare et velklingende slogan, når vi siger, at
Faaborg Pharma er Made in Denmark. Faaborg Pharma ligger i den
sydfynske købstad Faaborg. Her designes, udvikles og produceres alle
produkterne under kontrollerede ISO-certificerede forhold.
Sten Grønved, direktør og ejer af Faaborg Pharma, apoteker og farmaceut.

Farvel til tør
og kløende hud
Huden er kroppens
beskyttende barriere.
Den skal hindre fugt i
at fordampe og holde
bakterier og andre
skadelige mikroorganismer ude af kroppen.
Ved atopisk hud er
hudens øverste lag
normal hud
tør hud
mere åben og porøs.
Det påvirker hudens normale barrierefunktion, så huden bliver tør,
irriteret og klør.
Av, det klør, mor!
Det mest genererende symptom
ved atopisk hud er kløe. Natlig
kløe forstyrrer barnets søvn og
forringer livskvaliteten – ikke kun
for barnet, men for hele familien.
Hjælp til kløende hud
De specielt udviklede helo cremer
kan hjælpe til at genoprette
hudbarrieren og mindske meget
tør, irriteret og kløende hud.

helo feet

”

Helo feet er en intens plejende fodcreme
til tørre fødder.

Svier ikke, selv på
meget tør og irriteret
hud

Det er det naturlige
stof vitamin B12,
som giver cremen
den lyserøde farve.
Cremen indeholder
derfor ingen tilsatte
farvestoffer

helo
creme

helo
hand

helo
anti-itch lotion

Specielt udviklet til meget
tør og irriteret hud. Hjælper
huden med at genopbygge
sin naturlige beskyttelsesbarriere mod ydre påvirkninger.
Hjælper med at bevare
fugten i huden ved at
reducere fordampning af
vand fra hudens overflade.

Hurtigt absorberende
håndcreme med naturlige
ingredienser. Mandelolie
holder hænderne bløde
og velplejet. En naturlig voks
danner en ekstra beskyttende barriere på huden mod
kulde, vind og vejr og virker
varmebeskyttende.
Vitamin B12 virker irritationsdæmpende imod kløe, tør
og irriteret hud.

Plejende bodylotion med
kløestillende og beroligende
syricalm. Vitamin B5
fremskynder den naturlige
opheling af huden, virker
fugtbindende og mindsker
fugttab i huden. God at
supplere med i sommermånederne eller hvis helo
creme virker for fed.

200 ml tube
400 ml tube
500 ml krukke
1000 ml krukke
48% fedtindhold

50 ml tube
29% fedtindhold

250 ml tube
13% fedtindhold

helo

helo
anti-itch 70%

helo
SOS salve

helo
extreme 100%

Effektiv fugtpleje med
kløestillende og beroligende
syricalm samt naturlige
olier til meget tør, irriteret
og kløende hud. Kokosog mandelolie virker beskyttende, fugtbevarende,
blødgørende og antioxiderende. Sheabutters høje
indhold af fedtsyrer og
vitaminer blødgør huden
og bidrager ophelende og
beroligende. Vitamin B5
fremskynder den naturlige
opheling af huden, virker
fugtbindende og mindsker
fugttab i huden.

Akut SOS-pleje til skadet
og belastet hud.
Indeholder naturlig
mandel- og kokosolie,
der virker beskyttende,
fugtbevarende, blødgørende og antioxiderende.
Vitamin B5 fremskynder
den naturlige opheling af
huden, virker fugtbindende og mindsker fugttab i
huden.

Giver øjeblikkelig
beskyttelse af ekstra
tør og følsom hud.
Indeholder 100% fedt
og naturlige olier. Kokosolie virker beskyttende,
fugtbevarende og blødgørende ved at danne
et beskyttende lag på
huden. Sheabutters høje
indhold af fedtsyrer og
vitaminer blødgør huden
og bidrager ophelende
og beroligende.

200 ml tube
70% fedtindhold

50 ml tube
62% fedtindhold

100 ml tube
100% fedtindhold

Sommerens førstehjælp
Relief er kløestillende, rensende og ophelende
førstehjælpsprodukter til hverdagens små uheld.
Relief er velegnet til at have med i strandtasken
eller i rygsækken, når du begiver dig
ud i sommerlandet.

relief+
creme/stick

relief+
repair creme

relief
sunburn gel

Relief+ creme dæmper
kløe og svie efter bl.a.
insektstik eller kontakt med
brændenælder og brandmænd. Desuden virker
cremen rensende, hvis du
har kradset hul på såret.

Relief+ repair creme
virker ophelende
og rensende på
småskrammer og
hudafskrabninger.
Vitamin B5 fremskynder
den naturlige opheling
af huden.

Relief Sunburn Gel med
syricalm virker kløestillende
og beroligende. Har en
kølende effekt. Vitamin
B5 fremskynder den
naturlige opheling af
huden, virker fugtbindende
og mindsker fugttab i
huden. Velegnet til
forbrændinger og
solskoldning ved for
megen sol.

25 ml tube
5.4g stick

25 ml tube

100 ml tube

relief

ULTIMATE
micellar water

ULTIMATE
cleansing mousse

ULTIMATE
eye serum

Renser huden effektivt
for snavs, makeup og
urenheder, og bevarer
samtidig hudens naturlige
fugtbalance og elasticitet.
Indeholder naturlig
mandelolie, der virker
nærende, fugtgivende og
antioxiderende. Huden
efterlades frisk, ren og
blød.

Mild, skummende rens til
ansigtet. Den ikke-irriterende
formel fjerner nænsomt og
effektivt snavs, makeup
og urenheder, mens den
unikke silikonebørste
stimulerer huden og
derved giver ny vitalitet.
Niacinamide og hyaluronsyre
bekæmper effektivt tegn
på aldring, udjævner pigmentforskelle og reducerer
fine linjer. Syricalm virker
beroligende, irritationsdæmpende og reducerer
ansigtsrødme. Huden
efterlades med følelsen
af en ren og velplejet hud.

Niacinamide og hyaluronsyre
udglatter fine linjer omkring
øjnene. Argireline mindsker
tilmed rynker og fine linjer.
Caffeine mindsker hævede
øjenomgivelser og mørke
rander under øjnene.
Syricalm virker irritationsdæmpende på ansigtsrødme.

150 ml flaske

150 ml flaske

15 ml flaske

ULTIMATE

ULTIMATE
face serum

ULTIMATE
face cream
day / SPF20

ULTIMATE
face cream
night

Niacinamide og hyaluronsyre
mindsker rynker, fine linjer
og pigmentforandringer.
Hyaluronsyre genopretter
tilmed den naturlige fugtbalance og forbedrer
hudens elasticitet.
Argireline reducerer
ligeledes rynker og fine
linjer. Syricalm virker
irritationsdæmpende på
ansigtsrødme. Indeholder
tilmed naturlige olier såsom
avocado- mandel- og
sojaolie som har en
beskyttende, fugtgivende,
blødgørende og
antixioderende.

Niacinamide og hyaluronsyre
bekæmper effektivt synlige
tegn på aldring, udjævner
pigmentforskelle og reducerer fine linjer. Syricalm virker
beroligende, irritationsdæmpende og reducerer
ansigtsrødme. Huden
opleves efterfølgende
strålende med en fornyet
glød. Dagcremen findes i
en variant med solfaktor 20
som beskytter huden mod
solens skadelige stråler og
forebygger nye pigmentpletter.

Niacinamide og hyaluronsyre
bekæmper effektivt synlige
tegn på aldring, udjævner
pigmentforskelle og reducerer
fine linjer. Syricalm virker
beroligende, irritationsdæmpende og reducerer
ansigtsrødme. Huden
opleves efterfølgende
strålende med en
fornyet glød.

30 ml flaske

50 ml flaske

50 ml flaske

www.faaborgpharma.dk
Made in Denmark

