
Fagron Advanced Derma



Fagron Advanced Derma is ontwikkeld met focus op farmaceutische 
kwaliteit, veiligheid en comfort. De vehikels zijn geschikt als basis 
huidverzorging en als veelzijdige basis voor de verwerking van 
(farmaceutische) actieve ingrediënten.

Geproduceerd conform GMP op basis van 
farmaceutisch geanalyseerde ingrediënten. 

Elk vehikel heeft een strikte 
farmaceutische beoordeling ondergaan 
op de integriteit van de ingrediënten, 
mogelijke irritatie en effectiviteit.

Vrij van schadelijke, obsolete of 
controversiële ingrediënten om 
huidirritatie, lange termijn bijwerkingen 
en allergieën te voorkomen. 

De producten zijn voor iedereen geschikt 
en ook veilig te gebruiken door kinderen, 
zwangere vrouwen en ouderen.

Zorg op maat met maximaal comfort. De 
huidverzorgingsproducten kunnen zowel 
tijdens de acute fase als de 
onderhoudsfase worden gebruikt. 

Therapietrouw en het verbeteren van de  
kwaliteit van leven staat hierbij centraal.

Hoe ziet de huid er van binnen uit?

 De droge huid heeft een 
licht tekort aan vocht en 
vet, voelt trekkerig aan.

De vette huid heeft een 
verhoogde talgproductie, 
de huid kan glimmen en 
vet aanvoelen.

De zeer droge huid heeft 
een groot tekort aan 
vocht en vet, voelt ruw 
en stroef aan.

De aangedane huid is 
intact maar geïrriteerd 
en/of overgevoelig door 
specifieke oorzaken.

Droge huid Vette huid

De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en 
beschermt tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Het is daarom 
van belang om de huid in goede conditie te houden. 
De gebalanceerde huid is in balans, voelt zacht en glad aan. 
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Gebalanceerde huid

Fagron Advanced Derma

Dé revolutionaire nieuwe standaard 
in dermatologische zorg

Zeer droge huid Aangedane huidFarmaceutische 
kwaliteit

Veiligheid Comfort



De totaaloplossing in dermatologie

• Parabenen  
• Formaldehyde donoren
• Benzylalcohol en 
 benzylbenzoaat
• Natriumlaurylsulfaat (SLS) 
• Propyleenglycol1

• Boorzuur
• Minerale oliën

• Arachideolie
• Triclosan 
• Para-aminobenzoëzuur
• Ftalaten
• Nitrosaminen 
• 1,4-dioxaan 
• Lanoline (wolvet)
• Geur- en kleurstoff en

Doseren volgens FTU

De producten van Fagron Advanced Derma bevatten een zorgvuldige 
selectie van ingrediënten en er is gebruik gemaakt van emulgatoren 
en conserveermiddelen met een bewezen tolerantie.

1 Espumil™ bevat als uitzondering propyleenglycol 

voor verbeterde oplosbaarheid van lipofi ele API’s

Unieke formuleringen voor maximale veiligheid en comfort

Fagron Advanced Derma vehikels zijn vrij van:
Hoeveel FTU adviseert u?

Een Finger Tip Unit (FTU, 
vingertopeenheid) is 
een hoeveelheid die 
overeenkomt met een 
streepje crème zo lang als 
een vingertop. Dat is ongeveer 0,5 gram.
Om een lichaamsdeel in te smeren zijn één of 
meerdere FTU’s nodig. Bereken eenvoudig het 
aantal FTU’s met het FTU-schema.

Wist u dat…  

…de pompfl acons van Fagron Advanced Derma 
bij indrukken 1 gram doseren? 

Dat komt overeen met 
2 FTU.  Zo smeert uw patiënt 
dus eenvoudig, gemakkelijk 
en exact volgens FTU!

3-12 
maanden

1-2 
jaar

3-5 
jaar

6-10 
jaar volw.

gezicht 
en hals 1 1,5 1,5 2 2,5

linkerarm 
en hand 1 1,5 2 2,5 4

rechterarm 
en hand 1 1,5 2 2,5 4

linkerbeen 
en voet 1,5 2 3 4,5 8

rechterbeen 
en voet 1,5 2 3 4,5 8

voorzijde 
romp 1 2 3 3,5 7

rug 
en billen 1,5 3 3,5 5 7

gehele 
lichaam 8,5 13,5 18 24,5 40,5

totaal FTU’s 
per keer

+



Fagron Advanced Derma tabel
HUIDTYPE COMFORT

   
 Artikel Omschrijving ZI-nummer

Artikel
nummer Inhoud Trekt snel in

Occluvan™ Hydrofiele zalf 16041461 108180 500 g Snel

Emolivan™ Natuurlijke w/o koelzalf 16041488 108182 500 g Zeer snel

Versatile™ Rich Rijke o/w crème 16085841 108517 100 g Snel

15947971 106405 500 g Snel

Versatile™ Snel intrekkende o/w crème 16085833 108515 100 g Zeer snel

15947963 106404 500 g Zeer snel

Nourivan™ Antiox Anti-oxidatieve o/w crème 16084314 108501 100 g Snel

15947998 106406 500 g Snel

Fitalite™ Natuurlijke gelcrème 16085868 108516 100 g Zeer snel

15947955 106403 500 g Zeer snel

Nourilite™ Snel intrekkende o/w emulsie 16041445 108181 500 ml Zeer snel

Seraqua™ Zeer lichte o/w serum 16041496 108184 250 ml Zeer snel

Solydra™ Natuurlijke olie 16041518 108185 250 ml Snel

Espumil™ Lipofiele schuim 15948005 106407 500 ml n.v.t.

Nourisil MD™
Medisch hulpmiddel

Siliconengel voor littekens 16258851 109025 30 g Zeer snel

Voor elk huidtype de juiste verzorging
Welke overwegingen maakt u bij het bepalen van een dermatologisch preparaat?

LEGENDA

Vette huid

Gebalanceerde huid

Droge huid

Zeer droge huid

Aangedane huid

Specifieke huid

De Fagron Advanced Derma tabel 
geeft per huidtype een helder 
overzicht. Hiermee heeft u 
gegarandeerd een hoog patiënt 
comfort en een uitstekende basis 
huidverzorging in één product. 



Fagron NL BV - Venkelbaan 101 - 2908 KE  Capelle aan den IJssel 
Tel. +31 (0)88 33 11 135 - Fax +31 (0)88 33 11 111 
FGFL05701

Disclaimer: De inhoud van deze brochure kan niet worden gezien als een medisch advies voor een individuele patiënt. Apothekers, artsen en medische professionals zijn verantwoordelijk voor de 
bereiding met en de toepassing van deze producten bij hun patiënten. Zet- en drukfouten voorbehouden.

��fagron.nl

Met het meest uitgebreide assortiment in indifferente producten heeft u bij Fagron 
altijd een passend antwoord. 

Zo vindt u in het Fagron Derma 
Concept de traditionele en 
FNA-producten. Zoekt u een 
geavanceerde optie met meer 
comfort, dan bieden we Fagron 
Advanced Derma. 

Bekijk het volledige assortiment 
op fagronadvancedderma.nl en 
ontdek in enkele stappen welk 
product het meest geschikt is.

Contact
Voor vragen en/of opmerkingen kunt 
u contact opnemen met Fagron via 
onderstaande gegevens of neem contact op 
met uw vaste contactpersoon.

Bestelinformatie
 Via de website of per bestelmodem
 Via fagron.nl kunt u gemakkelijk, 
 snel en veilig bestellen.
 Via de telefoon of fax:
 Tel. 088 3311 133
 Fax 088 3311 111


