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Spørsmål og svar
Klikk på spørsmålene nedenfor for å vise svaret!



Hva er Dexem?

Dexem er en ny produktserie som behandler irritasjon og andre symptomer ved eksem - helt uten kortison.



Hva inneholder Dexem?

Dexem er basert på naturlige ingredienser. Dexem inneholder det bioaktive 2QR-komplekset som
nøytraliserer skadelige bakterier og hindrer at de får feste og forårsaker infeksjon. Dexem støtter dermed
den naturlige helingsprosessen.



Kan Dexem brukes på alle typer eksem?

Det vanligste symptomet på alle typer eksem er kløe. Ved akutt eksem er alle symptomer like uansett
eksemtype. Ettersom Dexem virker kløedempende, beroligende og forebyggende på infeksjoner, kan den
brukes på alle typer eksem. At Dexem også er en heldekkende produktserie letter også behandlingen
uansett sted på kroppen (også eksem i hodebunnen).



Kan man samtidig med Dexem behandle med andre preparat?

Ja, Dexem kan brukes samtidig med andre produkter. Personer med eksem har ofte en følsom hud som lett
klør. Fete kremer og fuktighetskremer bør derfor brukes regelmessig for å behandle tørr hud. Ved eksem er
Dexem et godt kortisonfritt supplement som lindrer kløe og forebygger infeksjoner i huden og kan dermed
minske bruken av sterke kortisonpreparat og antibiotika. Ved samtidig bruk med andre produkter anbefales
at Dexem påføres etter innsmøring av andre kremer eller lotioner.



Inneholder Dexem parfyme?

InnDexem Creme er helt parfymefri og uten lukt.
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Dexem Head och Dexem Foam inneholder to ingredienser som klassifiseres som parfymeoljer. Disse
inngår i svært liten mengde i to ulike ingredienser og er altså ikke tilsatt separat i produktene. Ved slike lave
mengder er risikoen for å være allergifremkallende svært liten.



Fra hvilken alder kan man bruke Dexem?

Dexem er dermatologisk testet og kan trygt brukes også på barn. Ettersom barns hud er ferdigutviklet først
ved 6 måneders alder, anbefaler vi at bruk på barn under 6 måneder gjøres med forsiktighet. Som alltid ved
topikal behandling på følsom hud skal produktene først påføres på et mindre område for å se om det
tolereres.



Hvor kan jeg kjøpe Dexem?

Du finner den i hyllen på Ditt Apotek, Vitusapotek, Boots apotek og Apotek 1.

Om exem
Eksem er en av de vanligste hudsykdommene og kjennetegnes av rødhet, avflassing, væskende blemmer.

Kjøp Dexem
Dexem kjøper du raskt og enkelt på ditt nærmeste apotek eller online.
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