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Naturlig aktiv ingrediens – Dermatologisk ekspertise

Naturlig og sk ånsom hudpleje til hele familien
A-Derma tilbyder produkter til ansigt og
krop - til spædbørn, børn og voksne.

Indhold
Tør, irriteret og atopisk hud – Exomega

s.
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Fælles for alle A-Derma produkterne er, at de er
baseret på en unik og eksklusiv plante: Rhealba®
Havre. Ekstrakt fra Rhealba® Havre er et skånsomt,
beroligende, 100% naturligt dermatologisk aktivstof.
Det er klinisk dokumenteret, at A-Dermas aktive
ingredienser har en gavnlig virkning på sart, tør,
irriteret, skadet og atopisk hud.

Exomega vask og pleje

s.
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Exomega D.E.F.I Creme

s. 10

Skadet og irriteret hud - Reparation

s. 12

Normal, sart hud – Basispleje

s. 16

Normal, sart, reaktiv hud - Ansigt

s. 18

Dermatologisk ekspertise
A-Derma Dermatologiske Laboratorier udvikler produkter ud fra værdierne naturlighed, autenticitet,
sikkerhed, effektivitet og skånsomhed. Det kommer
til udtryk i effektive produktserier til tør, atopisk,
beskadiget og reaktiv hud samt daglig basishudpleje til selv den mest sarte hud.

RHEALBA® HAVRE:

F økologisk dyrket i det sydvestlige Frankrig
A bæredygtig produktion:
K herunder reduceret vandforbrug, miljøvenlig kvalitetsT kontrol, 99% af produktionsaffaldet genanvendes, 100%
A af planteresterne omdannes til kompost, 100% af papog papiremballager kommer fra bæredygtigt skovbrug.

2

3

Tør, irriteret og atopisk hud - Exomega
A-Derma Exomega er specialserien til atopisk,
tør og irriteret hud. Exomega har effekt på alle
parametre for tør, irriteret og atopisk hud:
Virker kløestillende
Hæmmer inflammation
Øger hudens fugtindhold
Genopbygger hudbarrieren og hudens
naturlige forsvar

Exomega kombinerer aktivstoffer fra Rhealba® Havrekim og Pierre Fabre
patentet Filaxerine®, der har dokumenteret virkning på atopisk, tør og
irriteret hud.

Unik plantebaseret formulering
RHEALBA® HAVREKIMEKSTRAKT

FILAXERINE®

(10 HDA + OMEGA 6 FEDTSYRER)

Immunregulerende og

Genopbygger hudbarrieren og

antiinflammatorisk

øger hudens fugtindhold

HVERT 5. BARN FÅR BØRNEEKSEM:
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Når et barn har atopisk dermatitis – også kaldet
børneeksem - kæmper hele familien ofte med
afbrudt nattesøvn pga. gener som kløe og ubehag.
Det påvirker alles trivsel og livskvalitet. Derfor er
det vigtigt at vælge en creme, der virker aktivt og
dæmper kløe.

Dokumenteret virkning og sikkerhed
Patientsikkerhed er et fokusområde for A-Dermas Dermatologiske Laboratorier. Mere end 8.000 spædbørn, børn og voksne har indgået i tolerance- og effektivitetsstudier på Exomega serien for at sikre såvel maksimal tolerance som maksimalt udbytte af produkterne.

TIP! Hvis der går hul på huden pga. kløe eller
hudirritation, anvendes A-Derma Dermalibour+
reparationsserie som supplement – se s. 12
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Exomega vask og pleje giver optimal effekt

1

VASK

+
+

På eksemhud findes op til 6 gange så mange
stafylokokbakterier* som på normal hud.
Det er vigtigt at fjerne de skadelige bakterier fra
huden for at undgå yderligere irritation eller infektion.
Når huden er vasket ren, er den klar til at udnytte
de plejende ingredienser i creme. Exomega kan
nedsætte behovet for medicinsk behandling.
Cremerne har forskelligt fedtindhold.

Exomega vaskeprodukter
Fjerner bakterier. Dæmper kløe og irritation.

Øger hudens fugtindhold med 59%
allerede efter 1. brug***

EXOMEGA CLEANSING OIL 200 ML
Renser skånsomt og beroliger huden.
Tilfører fugt og nedsætter hudens tørhed.
Dæmper kløe og irritation. Genopbygger
hudbarrieren. Uden sæbe.
pH 5 – tilpasset hudens pH værdi.
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PLEJE

=
MAX

EFFEKT
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EXOMEGA FOAMING SHAMPOO 125 ML
Renser hud og hårbund. Dæmper kløe og
irritation. Let skummende konsistens der
ikke løber. Uden sæbe og parfume.
pH 6 – tilpasset hudens pH værdi.

Kløestillende effekt hos
100% af patienter med
mild til moderat eksem**

*Staphylococcus aureus. **54 patienter - 32 børn i alderen 3 mdr.-11 år og 22 voksne mellem
18-44 år observeret af specaillæger i dermatologi og pædiatri efter 1-2 x vask dagligt i 3 uger.

EXOMEGA GEL MOUSSANT 200 ML
Renser og blødgør huden. Tilfører fugt,
dæmper kløe og irritation. Genopbygger
hudbarrieren. Uden sæbe og parfume.
pH 5 – tilpasset hudens pH værdi.

***Corneometertest af 15 personer med normal hud.
Hudens fugtindhold målt 2 timer efter påføring.
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Exomega plejeprodukter
Genopbygger og styrker hudbarrieren.
Beroliger og dæmper kløe. Tilfører fugt.
EXOMEGA LOTION 200/400 ML
Fugtgivende lotion til tør hud.
Beroliger og dæmper kløe og
irritation. Genopbygger og styrker
hudbarrieren. Uden parfume.

Øger hudens fugtindhold med 89%
allerede efter 1. brug**

EXOMEGA BALM 200/400 ML
Fugtgivende fedtcreme til meget tør
hud. Beroliger og dæmper kløe og
irritation. Genopbygger og styrker
hudbarrieren. Uden parfume.

Klinisk bevist:
Beroligende effekt
hos 98%*

MODERAT
TØR
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EXOMEGA CREAM 50/200/400 ML
Fugtgivende creme til tør hud.
Beroliger og dæmper kløe og
irritation. Genopbygger og styrker
hudbarrieren. Uden parfume.
Findes også i steril D.E.F.I Creme helt
uden konservering, se s. 10.

LET

* Klinisk studie med 53 patienter med atopisk eksem (spædbørn, børn og voksne)
efter en påføring af Exomega Lotion under dermatologisk og pædiatrisk kontrol.

FYLDIG

FED

**Corneometertest med 15 personer med normal
hud. Hudens fugtindhold målt 2 timer efter påføring.

MEGET
TØR/
IRRITERET
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E xomega D.E.F.I Creme – Kun det din hud har brug for
D.E.F.I Sterile Cosmetics er revolutionerende ren
hudpleje helt uden parfume, parabener og andre
former for konservering. Cremerne indeholder
kun hudplejende ingredienser.
De fleste af os har en holdning til de plejeprodukter,
vi smører på huden – ikke mindst når det gælder
vores børn. A-Derma Exomega tilbyder en 100%
steril kropscreme skræddersyet til tør, irriteret og
kløende hud. Med Exomega D.E.F.I Creme undgås helt parabener og andre konserveringsmidler,
parfume, farve m.m. og der smøres udelukkende
plejende ingredienser på huden.

EXOMEGA D.E.F.I CREME 50/200 ML
100% steril creme til tør hud. Tilfører
fugt, beroliger, dæmper kløe og irritation.
Genopbygger og styrker hudbarrieren.
Uden parfume og konservering.
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PARABENER
KONSERVERING
Testet og anbefalet af hudlæger,
PA R F U Mbørnelæger
E
og speciallæger

PARABENER
KONSERVERING
PA R F U M E

95% speciallæger
betragter Exomega D.E.F.I
som et trygt valg*

8 af 10 forbrugere synes, at
Exomega D.E.F.I er bedre end
deres sædvanlige plejeprodukt*

UNIK LUKNING GIVER REVOLUTIONERENDE REN CREME:

F
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Sterile Cosmetics er udviklet af Pierre Fabre og indgår kun i
produkter i A-Derma og Avène serierne, der som de eneste
tilbyder disse ekstra sikre produkter. Sterile Cosmetics/D.E.F.I
er resultatet af mere end 8 års forskning på Pierre Fabres
Dermatologiske Laboratorier i Frankrig. Kig efter sterile
cosmetics logoet når du køber din hudpleje på apoteket!

*Kilde: 2.083 patienter i alderen 1 måned - 86 år anvendte A-Derma Exomega D.E.F.I Creme og Fedtcreme dagligt i en
periode på 4 uger. Tolerance og effekt blev vurderet af 438 hudlæger, børnelæger og speciallæger inden for allergi.
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Sk adet og irriteret hud – Reparation
Beskadiget hud kan være mange forskellige
former for hudirritationer

Udslæt om munden, sutteeksem

Bleudslæt, svamp i bleområdet

A-Derma Dermalibour

Sprukne læber, revner

Hudrritation, eksem

Børnesår, tørre pletter

100% effektivitet
på irriteret hud*

Eneste reparationscreme
med bevist effekt
efter kun 4 dage**

A-DERMA DERMALIBOUR+
STICK 8 G
Antibakteriel reparationscreme
som praktisk stift til lommen og
tasken. Ideel til lokale problemområder. Uden alkohol og
parfume.

Kontakt-/håndeksem

er en antibakteriel reparationsserie til hele

familen. Velegnet til irriteret og skadet hud; revner, rifter, rødme, tørre
pletter, kløe, udslæt mv. Indholdet af Rhealba® Havrekimekstrakt virker
antiinflammatorisk og helende, mens Cu-Zn sulfat og zinkoxid kompleks
virker antibakterielt og rensende. De aktive ingredienser mindsker risiko

A-DERMA DERMALIBOUR+
GEL MOUSSANT 250 ML
Antibakterielt vaskeprodukt til
alle former for hudirritationer.
Høj dermatologisk, pædiatrisk
og gynækologisk tolerance.
Hudneutral pH. Mild formulering
uden sæbe og parfume.

HØJ TOLERANCE

A-DERMA DERMALIBOUR+
REPAIRING CREAM 50 ML
Antibakteriel reparationscreme.
Uden alkohol og parfume.

for infektion og reparerer hudbarrieren.
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*Resultat af klinisk studie med 28 personer (voksne, børn, spædbørn) med forskellige indikationer efter 1 uges brug.
** Klinisk studie med 18 spædbørn med bleudslæt i alderen 2-23 mdr. efter 4 dages brug.
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Sk adet og irriteret hud– Reparation
Irriteret hud kan have flere forskellige udtryk
hos små børn

Væskende eksem

Skoldkopper

CYTELIUM DRYING SPRAY 100 ML
Til væskende hudirritationer som f.eks. atopisk hud,
fugtdannelse eller svamp i hudfolder, vabler, navlestreng
hos nyfødte. Udtørrende, transparent zinkspray. Beroliger
huden, dæmper kløe og forebygger infektion.
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PRIMALBA NAPPY CHANGE
CREAM 100 ML
Barrierecreme med omgående
virkning på bleudslæt/rød numse.
Dæmper irritation og danner en
bekyttende barriere samtidig med
at huden kan ånde. Uden parfume.

Navlestreng
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Normal og s ar t hud - Basispleje
Til den daglige hudplejerutine
A-Derma Basispleje er en mild og ukompliceret
serie til sart og normal hud. Indholdet af
Rhealba® havreekstrakt beroliger og beskytter huden. Produkterne er alle testet under
dermatologisk kontrol og er derfor velegnet
til selv den mest sarte hud.

Mere end hver 3.
kvinde har sart hud*

DERMATOLOGICAL BAR 100 G
Vaskebar til daglig vask. Beroliger og blødgør
uden at udtørre huden. Hudneutral pH.
Uden sæbe og parfume.
GEL MOUSSANT 250 ML
Mild vaskegel. Virker beroligende, blødgørende og fugtgivende. Hudneutral pH.
Uden sæbe.
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*Metode: Klinisk evaluering af reaktiv hud ved hjælp af Lactic Acid Test (10% opløsning) udført på 31 kvinder i alderen 19-63 år
(gennemsnitsalder 38 år) med reaktiv hud på dag 0 og efter 28 dages anvendelse. p<0.00

MOISTURISING BODY LOTION 400 ML
Fugtgivende kropspleje i op til 24 timer.
Opfriskende, let og flydende konsistens,
der trænger hurtigt ind.
HAND CREAM 50 ML
Intensivt reparerende håndcreme til
tørre og sprukne hænder. Tilfører fugt
og beskytter.
LIP BALM 15 ML
Reparerer og blødgør tørre og revnede
læber. Danner en langvarigt beskyttende
hinde. Uden parfume.
LIP STICK 15 G
Tilfører fugt og virker blødgørende.
Beskytter sarte og tørre læber.
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A-Derma A n s ig t s p le je m / u p a r f u m e
A-Derma Ansigtspleje er ukompliceret pleje til sart eller reaktiv, normal/
kombineret eller tør hud. Indhold af Rhealba® Havrekimekstrakt beroliger,
tilfører fugt og E-vitamin beskytter mod påvirkninger udefra.

Rheacalm Ansigtspleje uden parfume
Til sart, intolerant og reaktiv hud, kendetegnet ved en prikkende,
brændende og stram fornemmelse, der typisk er forårsaget af:
Miljømæssige faktorer (klima, forurening)
Stress / træthed

HYDRALBA 24 H HYDRATING CREAM LIGHT 40 ML
Til sart, normal/kombineret hud. Rhealba® Havrekimekstrakt
bevarer fugten i huden og giver en langvarig fugtgivende
vikning. Matterende effekt. Let parfumeret.
HYDRALBA 24 H HYDRATING CREAM
RICH 40 ML
Til sart, tør hud. Rhealba® Havrekimekstrakt
bevarer fugten i huden og giver en langvarig
fugtgivende vikning. Let parfumeret.
SENSIFLUID MICELLAR WATER 250 ML
Fjerner skånsomt og effektivt makeup fra
ansigt og øjne med respekt for hudens
naturlige balance. Beroliger og beskytter
huden. Sæbefri – virker ikke udtørrende.
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Rense- og plejeprodukter eller kosmetik, der ikke passer til hudtypen

Bevist effekt
hos 91%
patienter*

RHEACALM CREAM LIGHT 40 ML
Beskyttende og beroligende fugtighedscreme til sart og normal/kombineret hud.
Mindsker hudreaktioner. Uden parfume.
RHEACALM CREAM RICH 40 ML
Beskyttende og beroligende fugtighedscreme til sart og tør hud. Mindsker hudreaktioner. Uden parfume.

UDEN PARFUME

RHEACALM SOOTHING EYE 15 ML
Beroligende og irritationsdæmpende
øjencreme til sarte, overfølsomme og
hævede øjenomgivelser. Let konsistens,
der er nem at fordele. Uden parfume.

*5 dermatologer har overvåget 30 patienter (73% kvinder/27% mænd) med øjenlågseksem (37%), reaktiv hud (33%) og periorbital
dermatitis (73% kvinder/27% mænd). Rheacalm Øjencreme er anvendt alene eller sammen med lægemiddel 1-2 x dagligt
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