
 

FEDT
70%Uden

parfume

12M

Kløestillende creme med 
Syricalm

Til meget tør, irriteret og 
kløende hud

TIPS:
Brug en fugtigheds-
bevarende creme med 
højt fedtindhold én til to 
gange om dagen for at 
forebygge, at der opstår 
tør hud og giv barnet 
en rolig nattesøvn. 

helo
anti-itch 70%

Made in 
Denmark



helo anti-itch 70% virker kløestillende, beroligende og 
afhjælper gener på meget tør, irriteret og kløende hud. 

FORDELE
Syricalm virker både kløestillende, beroligende og afhjælper gener i forbindelse med meget tør, irriteret og 
kløende hud.

Vitamin B5 genopretter og beskytter mod fugttab. 

Indeholder naturlige olier såsom mandel- og kokosolie som er rig på E-vitamin, virker beskyttende, 
fugtgivende og blødgørende samt har en antioxidant effekt. Giver øjeblikkelig beskyttelse af ekstra tør og 
følsom hud. Genopretter hudens naturlige fugtbalance og forhindrer fugttab ved at danne et beskyttende lag 
på huden.

Sheabutters høje indhold af fedtsyrer og vitaminer blødgør huden og bidrager ophelende og beroligende.

UDBYTTE
Huden efterlades smidig og velplejet uden en kløende fornemmelse. 

ANVENDELSE
Brug helo anti-itch 70% på hudområder der føles kløende og/eller er rød og irriteret. Cremen kan bruges af 
både børn og voksne efter behov eller som supplement til den daglige kropscreme.

helo anti-itch 70%, 150 ml tube 

Produktnavn

Ingredients Supplerende info Kontaktinformation

Faaborg Pharma
Markedspladsen 13A
DK-5600 Faaborg

T: +45 38 41 50 50 
E:  info@faaborgpharma.dk
W: www.faaborgpharma.dk

Holdbarhed
2 1/2 år fra produktionsdato.
12 mdr. efter åbning.
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223972 12

Varenr. Colli

Paraffinum Liquidum (Fedtgivende), Aqua (Vand), 
Cocos Nucifera Oil (Kokosolie), Prunus Amygdalus 
Dulcis Oil (Mandelolie), Butyrospermum Parkii 
Butter (Fedtgivende Og Emulgerende), Stearic 
Acid (Fedtgivende Og Emulgerende), Glyceryle 
Stearate (Fedtgivende Og Emulgerende), 
Panthenol (Genopbyggende), Triethanolamine 
(Emulgerende), Phragmites Kharka Extract 
(Kløestillende), Poria Cocos Extract (Kløestillende), 
Phenoxyethanol (Konserverende).
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