Isolerar och skyddar
mot yttre påfrestningar
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BETTER IN YOUR SKIN, EVEN IF IT’S FRAGILE

Kontakt med kyla, vatten, friktion från kläder men även
rengöringsmedel, hårfärg och smycken… Konsekvenserna är
samma för din hud: hudbarriären blir skadad.

Vad händer?
Huden blir irriterad, röd och ibland spricker den, det som
kallas kontakteksem. I 8 av10 fall påverkar det händerna.[1].
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1] es Nouvelles Dermatologiques - Les dermatoses professionnelles, notions générales, conduite à tenir - P. Primat - 2009
*Infants, children, adults. Avoid contact with eyes.

Trädgårdsarbete

Irritation
mellan låren

I oktober 2018 lanseras
A-Derma Dermalibour + Barrier Cream
En isolerande och skyddande kräm för alla
typer av irritationer, över hela kroppen och för
alla.

DERMALIBOUR + BARRIER används för alla typer av
irritationer, är lämplig för hela familjen oavsett om
det drabbade området är ansikte, händer, kropp
eller intimområde.
“SECOND SKIN SYSTEM”: ger en effekt av en andra
hud som isolerar, skyddar och återfuktar, och den
är silikonfri.
DERMALIBOUR + BARRIER är mycket hållbar och
håller i upp till 5 bad (i färskvatten, havsvatten eller
klorvatten).
Formulan arbetar på tre områden med hjälp av
ingredienser av naturligt ursprung för att skydda
epidermis:
1
ISOLERA

Bivax,
ett naturlig
skydd

2
SKYDDA

Triglycerider,
vegetabilisk
olja

3
ÅTERFUKTA

Vegetabilisk
glycerin

DERMALIBOUR + BARRIER är en produkt från ADerma, ett varumärke för känslig, ömtålig hud.
RHEALBA® HAVRESKOTTEXTRAKT lugnar huden och
kombinationen av KOPPAR och ZINK minimerar
risken för bakterietillväxt.
Formulan är anpassad för hud benägen till atopi
och framtagen för att minimera risken för allergiska
reaktioner. Texturen är skön att applicera.
100 ml
Lansering v. 42 2018
Rek. pris: 159 kr
Säljs exklusivt på apotek.

BETTER IN YOUR SKIN, EVEN IF IT’S FRAGILE

A-Derma är den första hudvårdsserien med aktiva,
naturliga växtextrakt som lugnar irriterad och
försvagad hud, samt skyddar och vårdar känslig,
ömtålig hud.
Tack vare sina goda egenskaper och särskilt
höga tolerans rekommenderas produkterna av
dermatologer och barnläkare i många länder.
Produkterna finns att köpa på ett apotek nära dig.

Kontakt:
Emma Volmefjord
emma.volmefjord@dermarome.se
Brand Manager A-Derma
Dermarome AB

