INNOVATION
TØR OG ATOPISK HUD

Tag kontrol over din hud
og få en bedre hverdag

FÅ DET BEDRE MED DIN SARTE HUD

INNOVATION
TIL TØR OG ATOPISK HUD
Exomega CONTROL er en ny generation* af kløedæmpende pleje til tør og
atopisk hud til hele familien.
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De nye naturlige og rene formuleringer sikrer maksimal
tolerance, som er klinisk testet under dermatologisk og
pædiatrisk kontrol.
Takket være den unikke sammensætning af naturlige
aktivstoffer, sikrer Exomega CONTROL plejeprodukter
en dokumenteret effekt på tør og atopisk hud:

Beroliget hud allerede ved kun

100%
98%
AF FORBRUGERNE

1 daglig påføring.
oplever mindre hyppige
udbrud af irritation**

oplever mindre kløe**

AF FORBRUGERNE

Sterile Cosmetics® – 100% sikker og ren hudpleje
INNOVATION
Kompleks af naturlige aktive ingredienser,
som øger effekten af Rhelba® Havrekim ekstrakt

Rhealba® Havrekim ekstrakt
Dæmper irritation

Filaxerine®

Genopbygger hudbarrieren
* Exomega CONTROL erstatter de nuværende Exomega plejeprodukter. Besøg dit lokale apotek for mere information.

Sterile Cosmetics® er et revolutionerende koncept udviklet af Pierre Fabre
Laboratorierne, der gør det muligt at fremstille 100% sikker og ren hudpleje
helt uden parfume og konservering. En unik og patenteret* kombination:

0%

• Streng udvælgelse af kun essentielle
ingredienser
• Sterilisering af formulering

• Hermetisk lukkesystem
KONSERVERING
Maksimal sikkerhed = maksimal tolerance.
PARFUME
Alle tuber (50/200 ml) i Exomega CONTROL serien er udviklet efter Sterile Cosmetics® teknologien.

* tilfredshed blandt patienter i et klinisk studie. 97 personer, påføring af
EXOMEGA CONTROL (lotion, cream, balm) 1 gang dagligt.

SPÆDBØRN • BØRN • VOKSNE

INNOVATION
MED DOKUMENTERET EFFEKT

Exomega CONTROL findes i tre forskellige konsistenser
Find den mest passende pleje til din hud:

BALM 200 ml – 400 ml

LOTION 200 ml – 400 ml
Tør hud

Ekstra tør hud

En let og flydende konsistens som er hurtig og nem
at påføre. Tilfører huden fugt for at genoprette
fornemmelsen af velbefindende og smidighed.

En blød og meget nærende konsistens, som beroliger
ekstra tør hud, gør den smidig og genopretter
hudens barriere.

NÆRENDE

NÆRENDE+

NÆRENDE++

NÆRENDE

NÆRENDE+

NÆRENDE++

Husk, at vask er en vigtig del af din plejerutine
Brug derfor et velegnet vaskeprodukt fra Exomega serien
for at opnå en maksimal effekt af din hudpleje. Vælg mellem:

CREAM 50 ml – 200 ml – 400 ml
Meget tør hud
En ikonisk fugtighedscreme, som reducerer tørhed og
fornemmelsen af stram hud takket være sin nærende
og fugtgivende konsistens.
NÆRENDE

NÆRENDE+

NÆRENDE++

EXOMEGA FOAMING GEL 200 ml – 500 ml
Dæmper kløe og tilfører fugt.
Uden sæbe og parfume.

EXOMEGA CLEANSING OIL 200 ml – 500 ml
Dæmper kløe, tilfører fugt samt blødgør.
Uden sæbe.

A-Derma Dermatologiske Laboratorier har været
dedikeret til udvikling af plantebaserede
plejeprodukter til sart hud i mere end 30 år.
Mærke t s h e m m e l i gh e d e r e n un i k o g a kt iv
ingrediens – Rhealba® Havre. Den skaber balance,
blødgør og reparerer sart hud.
Rhealba® Havre dyrkes kun i Sydvestfrankrig efter
økologiske og bæredygtige produktionsstandarder,
hvilket sikrer garanti for den højeste kvalitet af
havren.
A-Dermas produkter er testet for tolerance og
effektivitet under dermatologisk kontrol.
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A-Derma forhandles kun på apoteket

www.a-derma.dk

facebook.com/ADermaDanmark

@adermadanmark

Pierre Fabre Dermo-Cosmétique • Mileparken 20 E • 2740 Skovlunde

