helo® Hudpleje til tør og irriteret hud

Faaborg Pharmas helo-serie har sit udspring i den originale helo creme (Faaborg Pharmas
DNA), som er velegnet til kompliceret, meget tør og irriteret hud. Ved kompliceret hud
forstås hud, som er tør og let irriteres med rødme, kløe og revner til følge. Kompliceret hud
er udbredt hos børn, men findes også hos mange voksne. Faaborg Pharmas helo-serie til
kompliceret hud dækker over en række forskellige behov – lige fra den meget fede og
fugtgivende creme til en mindre fed creme, fra den reparerende salve til den kløestillende
creme. Det er helt afgørende at anvende den rette fugtpleje i forbindelse med den
daglige pleje af kompliceret hud.
helo SOS-salve er særligt egnet til lokale områder med meget tør, sprukken og beskadiget
hud (spotbehandling), mens helo creme er yderst velegnet til de større hudområder, da
den hurtigt absorberes, og dermed nemmere at fordele på større plamager. helo anti-itch
lotion er velegnet i perioder uden udbrud – fx om sommeren, hvor huden ikke har samme
behov for de fede cremer.
Få – men rene, sikre og effektive ingredienser i en koncentration, der har dokumenteret
virkning, er fællesnævneren for hele helo-serien. Samtidig er helo-serien anbefalet af
AllergyCertified og anvendes mod kompliceret problemhud af en række professionelle
fagpersoner, hudlæger og sygehuse.
CarePartner forhandler Faaborg Pharma produkter til den offentlige sektor indenfor pleje,
herunder kommuner, skoler, institutioner, sygehuse, klinikker og plejecentre.

helo® Hudpleje til tør og irriteret hud
helo®-serien indeholder følgende cremer:
• helo® creme - 48 % fedtindhold, er velegnet til meget, irriteret og revnet hud på hele kroppen.
• helo® extreme - 100 % fedtindhold, ekstrem fed creme – 100 % naturlige olier og fedtstoffer.
• helo® anti-itch - 13 % fedtindhold, med beroligende og kløestillende Siricalm og ProVitamin B5.
• helo® anti-itch - 70 % fedtindhold, med beroligende og kløestillende Siricalm og Provitamin B5.
anti-itch 70% er særlig velegnet til en hudtilstand præget af meget tørhed og irritation med tendens til
atopisk hud.
• helo® SOS-salve - 62 % fedtindhold, akut SOS-pleje til skadet og belastet hud på både krop, ansigt og
læber.
• helo® pro AD, Annonasense stopper udviklingen af irriteret og kløende hud med tendens til atopisk
hud. Vitamin B3 booster hudens eget forsvar. Actibiome styrker hudens egen bakterieflora.
• helo® hand - 29 % fedtindhold, en ophelende og beskyttende håndcreme med vitamin B12 til meget
tørre, ru og skadede hænder.
• helo® feet - 31 % fedtindhold, reparerer fortykket hud på hæl og fodsål. ProVitamin B5 fremskynder den
naturlige opheling, virker fugtbindende og mindsker fugttab i huden.
• helo® babysalve - 67 % fedtindhold, en beskyttende, ophelende og udtørrende salve til rød og irriteret hud.
Beskytter huden mod vand, urin, sved og andre hudirriterende faktorer.
Varenr.

Varenavn

207920

helo® creme 48 % - 200 ml

215075

helo® creme 48 % - 400 ml

213072

helo® creme 48 % - 500 ml krukke med pumpe

213073

helo® creme 48 % - 1000 ml krukke med pumpe

221271

helo® extreme 100 % - 100 ml

220473

helo® anti-itch lotion 13 % - 250 ml

221665

helo® anti-itch 70 % - 30 ml

220471

helo® anti-itch 70 % - 200 ml

218876

helo® SOS-salve 62 % - 50 ml

223274

helo® pro AD – 150 ml

220472

helo® hand 29 % - 50 ml

217522

helo® feet 31 % - 100 ml

220478

helo® babysalve 67 % - 50 ml
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