Informatie

Fagron Advanced Derma
Fagron Advanced Derma is wereldwijd de standaard voor
geavanceerde en geïndividualiseerde dermatologische zorg. Het
omvat een reeks huidvriendelijke basiscrèmes voor verschillende
huidtypen, ontwikkeld aan de hand van de meest recente
wetenschappelijke inzichten binnen de dermatologie.
De ingrediënten zijn zorgvuldig geselecteerd en mild voor de kwetsbare
en gevoelige huid. De basiscrèmes bieden optimaal gebruikscomfort
en hebben een goed smeerbare, snel intrekkende formulering.
Basis huidverzorging
Met een basis huidverzorging wordt de huid gevoed en beschermd.
Het ondersteunt het herstellend vermogen van de huid, waardoor
deze beter bestand is tegen invloeden van buitenaf zoals water, zeep,
wasmiddelen en weersomstandigheden. Basis huidverzorging biedt
ondersteuning bij de medicinale behandeling van huidaandoeningen
zoals eczeem, psoriasis en xerosis. Maar daarnaast heeft iedereen baat
bij een optimale huidconditie!
Veiligheid van ingrediënten
Traditionele en cosmetische basiscrèmes bevatten vaak hulpstoffen
zoals geurstoffen en kleurstoffen, die bijdragen aan het uiterlijk en de
geur van de crème. Juist deze stoffen kunnen irritatie of allergische
reacties veroorzaken. Door een zorgvuldige selectie van ingrediënten
bevatten de basiscrèmes van Fagron Advanced Derma ingrediënten
die ook geschikt zijn voor de kwetsbare en gevoelige huid.
Selecteren van een juiste basiscrème
Basiscrèmes met een hoger vetgehalte worden geadviseerd bij de
drogere huidtypes. Basiscrèmes met een hoger watergehalte zijn
geschikt voor vette of gebalanceerde huidtypes.
Met behulp van de kleurcodering kunt u eenvoudig bepalen welke
Fagron Advanced Derma basiscrème voor uw huidtype geschikt is.
Elke basiscrème is ontwikkeld voor specifieke huidtypes om maximaal
comfort te bieden. De basiscrèmes zijn zeer goed smeerbaar en
kunnen zowel overdag als ’s nachts worden toegepast.
Samen met uw arts of apotheker kunt u een aantal basiscrèmes testen
om te bepalen welke het meest comfortabel is voor u én het beste past
bij uw huidtype.
Huidtypes
Vette huid
Normale huid
Droge huid
Zeer droge huid
Geprikkelde huid

Toepassing
Breng de crème naar behoefte aan op de huid. Tenzij anders
voorgeschreven minimaal 2 maal per dag aanbrengen.
Naast basis huidverzorging kan het beperken van zeep, wasmiddel
en (te) warm water bijdragen aan een optimale huidconditie. Ook het
voorzichtig afdrogen kan beschadiging van de huid voorkomen.
Bij een verbeterde huidconditie wordt geadviseerd de basis
huidverzorging te continueren, tenzij anders voorgeschreven.
Het behouden van een optimale huidconditie is belangrijk in het
voorkomen van een terugval.
Beschikbare Fagron Advanced Derma basiscrèmes
Binnen Fagron Advanced Derma zijn de volgende basiscrèmes
momenteel beschikbaar in pompflacon:
Fitalite™ - Natuurlijke gelcrème
Hydrateert en voelt licht aan op de huid
Vette huid
Normale huid
Versatile™ - Snel intrekkende crème
Hydrateert en voelt zacht aan op de huid
Normale huid
Droge huid
Versatile™ Rich - Rijke crème
Beschermt en voelt niet vet aan op de huid
Droge huid
Zeer droge huid
Voor aanvullende informatie over basis huidverzorging en de Fagron
Advanced Derma basiscrèmes kunt u contact opnemen met uw arts of
apotheker óf bezoek fagronderma.nl
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