
DERMALOG    ® omtanke for 
mennesker og miljø 

DERMALOG®  
HUDPLEJE

Det er ren

DERMALOGik



LOTION

DERMALOG® Lotion med Aktiv Farmakologisk Effekt™ er en 
god basis lotion med et fedtindhold på kun 16 %. Velegnet til 
den normale/ fedtede hud med behov for fugt. Lotionen er en 
olie-i-vand formulering, der gør den let at smøre ind i huden, 
og som absorberes hurtigt. Lotionen kan bruges både i ansig-
tet og på kroppen. Det lave fedtindhold gør, at lotion kan an-
vendes som supplement ved acne behandling. DERMALOG® 
Lotion tåles af alle. Både voksne og børn – også dem med de 
fleste former for allergi.

Målgruppe: Til voksne og børn, der har normal til fedtet hud 
og behov for en fugtgivende og blødgørende creme, som kan 
bruges året rundt. Uden parfume, mærket med Svanen og 
Allergy Certified, din garanti for at vi passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Lotion findes i følgende størrelse : 50 ml, 200 ml 
og 500 ml.

FUGTIGHEDSCREME

DERMALOG® Fugtighedscreme med Aktiv Farmakologisk Ef-
fekt™ er en alletiders all-round creme til normal/ tør hud, med 
behov for fugt. Fedtindholdet i cremen er lavt, på kun 22 %. 
Kan anvendes til både krop og ansigt året rundt. Cremen 
har langvarig fugtgivende effekt og en let konsistens, som 
trænger hurtigt ind og efterlader huden blød, glat og smidig 
DERMALOG® Fugtighedscreme tåles af alle, både voksne og 
børn – også dem med de fleste former for allergi.

Målgruppe : Til voksne og børn, der har normal til tør hud. Cre-
men bevarer fugtigheden i huden og giver samtidig beskyt-
telse uden at fedte. Uden parfume, mærket med Svanen og 
Allergy Certified, din garanti for at vi passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Fugtighedscreme findes i følgende størrelser : 
50 ml, 200 ml og 300 ml.

DERMALOG  
FUGTIGHEDSCREME 
SERIE

DERMALOG  
LOTION SERIE

VIDSTE DU  AT…

DERMALOG® Fugtighedscreme 
indeholder bla. natur lige 
hudlipider, som forstærker de 
normale hudfunktioner.

VIDSTE DU  AT…

DERMALOG® Lotion har en 
let konsistens, som fedter 
mindre.
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FEDTCREME

DERMALOG® Fedtcreme med Aktiv Farmakologisk Effekt™ 
har et fedtindhold på 56 %. DERMALOG® Fedtcreme er vel-
egenet til atopisk hud dvs. meget tør og/eller skallende hud, 
hvor større hudområder skal plejes som f.eks. ved psoriasis, 
atopisk eksem, tørre skinneben eller fødder. Fedtcremen er 
let at smøre ind i huden og svier ikke. DERMALOG® Fedtcreme 
tåles af alle. Både voksne og børn – også dem med de fleste 
former for allergi eller eksem.

Målgruppe : Voksne og børn, der har brug for en effektiv creme 
som genopretter og/eller beskytter huden.  DERMALOG® 
Fedtcreme er blød og let at smøre ud. Uden parfume, mærket 
med Svanen og Allergy Certified, din garanti for at vi passer på 
dig og miljøet.

DERMALOG® Fedtcreme findes i følgende størrelser : 50 ml, 
100 ml og 300 ml.
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DERMALOG  
FEDTCREME SERIE

DERMALOG  
SKIN-CURE SERIE

SKIN-CURE ™

DERMALOG® Skin-Cure™ med Aktiv Farmakologisk Effekt™ er 
velegnet til atopisk hud, dvs. meget tør og/ eller irriteret hud. 
Produktet har et højt fedtindhold på 63 %, og danner en fysisk 
barriere mellem huden og ydre påvirkninger fra vand, kulde 
osv. DERMALOG® Skin-Cure™ er velegnet til behandling af 
hænder, ben, læber og øjenlåg, men også til større områder 
af huden som er rød og dehydreret. Skin-Cure™ anbefales af 
hudlæger som første valg i kombination med steroidcremer. 
DERMALOG® Skin-Cure™ tåles af alle. Både voksne og børn 
– også dem med de fleste former for allergi eller defekt hud-
barriere. 

Målgruppe : Voksne og børn, der har brug for en effektiv 
creme som genopretter og/ eller beskytter huden. DERMA-
LOG® Skin-Cure™ er blød og let at smøre ud. Uden parfume, 
mærket med Svanen og Allergy Certified, din garanti for at vi 
passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Skin-Cure™ findes i følgende størrelser : 50 ml 
og 200 ml.

VIDSTE DU  AT…

DERMALOG® Fedtcreme 
har en langtidsvirkende 
effekt pga. de okkluderende 
lipider.



HUSK DINE 
DAGLIGE 
 PLEJERUTINER.
DER ER 
 BEHOV FOR 
EN  INDSATS 
 DØGNET 
RUNDT OG 
ÅRET RUNDT.

VIDSTE DU …

DERMALOG® Læbepomade 
er både smags- og duftneutal 
– det kalder vi ren  
DERMALOGik!

DERMALOG  
SØLV SERIE
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DEODORANT ANTIPERSPIRANT

DERMALOG® Deodorant Antiperspirant er en effektiv 24 timer antiperspirant, som modvirker 
dårlig lugt og sved. Deodoranten svier ikke på huden og er så mild, at den kan bruges til meget 
sart og følsom hud. Fri for parfume, alkohol og konserveringsmidler. 

Målgruppe: Alle som ønsker en mild, men effektiv antiperspirant deodorant, mærket med 
Svanen og Allergy Certified, din garanti for at vi passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Deodorant Antiperspirant findes i følgende størrelse : 50 ml.

FACE CREAM

DERMALOG® Face Cream med Aktiv Farmakologisk Effekt™ er perfekt til den daglige ple-
je af huden i ansigtet, og holder din hud frisk og blød. Din hud i ansigtet er, mere end 
noget andet sted på kroppen, udsat for vind, vejr, make-up mm., og har derfor brug for 
pleje, der tager højde for dette. DERMALOG® Face Cream tilfører fugt til overhuden samt 
underhuden, hvilket giver dig en langtidsvirkende fugtgivende effekt. Face Cream inde-
holder hudens egne lipid- ceramid og cholesterol, og efterlader en blødgørende og be-
skyttende hinde, der holder på fugtigheden og spændstigheden i huden. Ceramide, cho-
lesterol samt vitamin B og E holder på hudens fugtighed og hjælper til at udbedre skader i 
huden. DERMALOG® Face Cream kan bruges af alle hudtyper og har et fedtindhold på 21 %.  
Face Cream tåles af alle. Både voksne og børn – også dem med de fleste former for allergi 
eller eksem.

Målgruppe: Voksne og børn, der har brug for en effektiv og plejende creme til ansigtet. Face 
Cream har en let konsistens, trænger hurtigt ind i huden og fedter ikke. Uden parfume, mærket 
med Svanen og Allergy Certified, din garanti for at vi passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Face Cream findes i følgende størrelse : 50 ml.

LÆBEPOMADE

DERMALOG® Læbepomade er baseret på vegetabilske olier. Absorberes hurtigt af læberne 
og sikrer en hurtig heling samt pleje af tørre og sprukne læber. Kan bruges af alle, som har 
behov for pleje af læber. Fri for parfume, farvestoffer, smagsstoffer, konserveringsmidler og 
vand. Velegner til personer, som er i medicinsk behandling, hvor læberne har tendens til 
udtørring. Eller duftallergikere, som ønsker en helt neutral pomade uden hverken smag eller 
duft. Anvendes på de danske hospitaler til lugt- og smagsfølsomme patienter med kvalme. 
forårsaget af b.la. lægemidler, kemoterapi mm.

Målgruppe: Til alle som ønsker pleje og fugt til læberne, uden indhold af parfume, mærket 
med Svanen og Allergy Certified, din garanti for at vi passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Læbepomade findes i følgende størrelse : 5 ml.



VIDSTE DU  AT…

Hele DERMALOG® s bade- 
serie hjælper mod kløe og 
irritation i hovedbunden

HÅRBALSAM

DERMALOG® Hårbalsam med Aktiv Farmakologisk Effekt™ indeholder glycerin, mandelolie 
og provitamin B5. Anvendes til den daglige pleje af håret efter hårvask. Gør håret flot skinnen-
de, nemmere at rede ud og modvirker udtørring og tendens til at håret knækker og spalter. 

DERMALOG® Hårbalsam tåles af alle. Både voksne og børn – også dem med de fleste former 
for allergi. Uden silicone, hvilket gør DERMALOG® Balsam velegnet til velegnet ‘kæmning’ af 
lus for dem, som ikke ønsker at anvende potente kemikalier, f.eks. børn og gravide. 

Målgruppe: Alle som ønsker en balsam efter hårvask, der forstærker hårets overflade. Uden 
parfume, mærket med Svanen og Allergy Certified, din garanti for at vi passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Hårbalsam findes i følgende størrelse : 200 ml.

SHAMPOO

DERMALOG® Shampoo er til alle hårtyper, og er god til den daglige milde og skånsomme vask 
af håret. Shampoo har en lav pH-værdi og indeholder glycerin, der bidrager til, at håret føles 
blødt og modvirker kløe, udtørring og irritation af hårbunden. Shampooen er også velegnet 
til meget sart og følsom hårbund. Uden silicone. DERMALOG® Shampoo tåles af alle. Både 
voksne og børn – også dem med de fleste former for allergi.

Målgruppe: Til alle, der ønsker at bruge en mild shampoo til daglig brug, Velegnet i kombina-
tion med DERMALOG® Balsam. Uden parfume, mærket med Svanen og Allergy Certified, din 
garanti for at vi passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Shampoo findes i følgende størrelse : 200 ml.

SKÆLSHAMPOO

DERMALOG® Skælshampoo * er AllergyCertified og uden parfume. Sæbens lave pH på 5 
medvirker til hurtigt at gendanne og pleje hovedbunden, hvis udtørring først er startet. Skæl-
shampoo fjerner effektiv skæl uden uønsket kemi. DERMALOG® Skælshampoo giver triple 
aktion med følgende tre aktive ingredienser:

Climbazole, forhindrer svampe- og gærvækst, der begge forårsager skæl.
Zinkpyrit modvirker skæl ved at forhindre svampe- og bakteriel vækst.
Glycerin modvirker kløe, udtørring og irritation af hårbunden.

Målgruppe : Alle der ønsker en effektiv skælshampoo, som også har en plejende og fugt-
givende virkning. Uden parfume, mærket med Allergy Certified, din garanti for at vi passer på 
dig og miljøet.

DERMALOG® Skælshampoo findes i følgende størrelse : 200 ml.

* DERMALOG® Skælshampoo er ikke Svanemærket, da der ikke eksisterer en ordning for miljømærkning af en skæl-
shampoo. 

DERMALOG  
BADE-SERIE
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VIDSTE DU  AT…

DERMALOG®  Intimsæbe er 
både til ham og hende

DERMALOG  
FLYDENDE SÆBE
SERIE

DERMALOG  
INTIMSÆBE

FLYDENDE SÆBE

DERMALOG® Flydende sæbe er velegnet til både normal, 
beskadiget og sart hud. DERMALOG® Flydende sæbe er en 
vaskecreme, der kan bruges af hele familien til den dagli-
ge milde og skånsomme vask af hænder, krop og ansigt. 
Indeholder glycerin, som efterlader en beskyttende hinde, 
opretholder fugtigheden i huden og samtidig modvirker 
kløe og tørhed. 

Målgruppe : Alle som ønsker en flydende sæbe til daglig 
brug, som både vasker og plejer Uden parfume, mærket 
med Svanen og Allergy Certified, din garanti for at vi passer 
på dig og miljøet. 

DERMALOG® Flydende Sæbe findes i følgende størrelser :  
300 ml og 500 ml.

INTIMSÆBE

DERMALOG® Intimsæbe er en mild og skånsom sæbe, der 
er tilpasset vask i intimområdet. Dermalog Intimsæbe inde-
holder beskyttende mælkesyre og har en lav pH-værdi på 4, 
som er med til at sikre, at den normale intimbalance bevares. 
Mælkesyren er med til at sikre, at den sarte hud i intimområ-
det ikke irriteres og udtørres. 

Målgruppe : Produktet er unisex, og kan anvendes af 
såvel kvinder som mænd. Anbefales til alle, som har 
fokus på mild og skånsom intimhygiejne. Uden par-
fume, mærket med Svanen og Allergy Certified, din 
garanti for at vi passer på dig og miljøet.

DERMALOG® Flydende Sæbe findes i følgende 
størrelse : 500 ml.
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AKTIV FARMAKOLOGISK EFFEKT ™

Ingredienserne i DERMALOG® hudplejeserie afspejler hudens sammensætning af cera-
mider, kolesterol og fedtsyrer. Vi kalder denne sammensætning af ceramider, kolesterol 
og fedtsyrer i DERMALOG® for Aktiv Farmakologisk Effekt™. 

Med DERMALOG® erstattes hudens beskadigede hudbarriere med nye naturlige bygge-
sten, der straks trænger ind i hudcellerne. Huden føles blødere og mere smidig umiddel-
bart efter brug. Eventuelle problemer med kløe og dehydrering lindres eller forsvinder.

DERMALOG® INDEHOLDER SAMME BYGGESTEN SOM HUDEN

Den menneskelige hud består af tre vigtige komponeneter : et stort antal ceramider, kolesterol 
og mættede fedtsyrer. Ceramider er fedtstoffer, som findes naturligt i huden, hvor de bidrager 
til at opretholde hudbarrierens funktion. Sammen med kolesterol og mættede fedtsyrer mind-
sker ceramiderne vandtabet fra huden. Hudbarrieren består af et netværk af fedtmolekyler, 
hvori der ligger et andet netværk af hudceller, som hver især er omgivet af en fedtmembran. 
Netværket er kompliceret og opbygget med en dynamisk struktur, der hele tiden ændrer sig.

Når vi bliver ældre nedsættes hudens indhold af naturlige fedtsyrer, og huden kan tørre ud. 
Hudens indhold af naturlige hudlipider påvirkes ikke alene negativt af alderen, men også af 
eksem og hudsygdomme som f.eks psoriasis.

UDEN DERMALOG MED DERMALOG

DERMALOG® FREMSTILLES I DANMARK OG MARKEDSFØRES AF 
LÆGEMIDDEL-VIRKSOMHEDEN STADA NORDIC 

Al fremstilling af DERMALOG® finder sted hos Persano i Nordsjælland, som har mere end 75 
års erfaring med produktion af hudplejeprodukter. Fabrikken er blandt de største og mest 
moderne i Skandinavien og har bl. a. ISO 22176 certifikat, som betyder at DERMALOG® s pro-
dukter fremstilles efter GMP-standardens strenge krav til kvalitet og sikkerhed.

STADA er et af verdens førende lægemiddelvirksomheder med både generiske og egne 
læge midler. STADA opererer i dag i mere end 30 lande, heraf 25 i Europa. I de Nordiske lande 
har STADA eksisteret som STADA Nordic i mere end 10 år. Som lægemiddelvirksomhed ved vi, 
hvad kontrol og kvalitet er, og hvad det betyder for forbrugeren.

DERMALOG® ER UDVIKLET AF DANSKE HUDLÆGER

DERMALOG® Hudpleje blev skabt i 1993 af to danske hudlæger Christian Dahl og Bent Sta-
berg. Deres drivkraft var at udvikle en serie hudplejeprodukter med indgående kendskab til 
hudens og hårets opbygning og med omtanke for både menneske og miljø. 

Resultatet af deres arbejde er DERMALOG® hudpleje, som er specielt tilpasset den sarte 
nordiske hud. Alle DERMALOG® produkter er uden parfume og mærket med Svanen og 
 AlleryCertified. Din garanti for, at vi passer på dig og miljøet. DERMALOG® findes i dag på både 
hospitaler og apoteker i Danmark, Finland og Sverige.
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DERMALOG® – OMTANKE FOR MENNESKER 

Vi gør en dyd ud af, at DERMALOG® hudpleje ikke indeholder parfume, og andre uønskede 
ingredienser.

Alle ingredienser i DERMALOG® er omhyggeligt analyseret af toksikologer fra den internati-
onale certificeringsorganisation AllergyCertifed, og hele DERMALOG® hudplejeserie bærer 
organisationens certificering. Din garanti for minimal risko for udvikling af allergi.

Vi er stolte af, at DERMALOG® er en effektiv hudplejeserie som virker. DERMALOG® gør en reel 
forskel for den daglige hudpleje og i de særlige situationer, hvor der er brug for ekstra pleje. 
Hver dag. For store og små. Prøv selv !

DERMALOG® – OMTANKE FOR MILJØ

DERMALOG® er Svanemærket*. Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for produkter, 
der ikke er fødevarer – de såkaldte non-food produkter som f.eks. shampoo, kosmetik, papir 
og elektronik. Svanemærket viser, at produkterne er blandt de mindst miljøbelastende i den 
pågældende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stoffer og for ind-
holdet af uønsket kemi i produktet.

* DERMALOG® Skælshampoo er ikke Svanemærket, da der ikke eksisterer en ordning for miljømærkning af skælsham-
poo.



FØLG DERMALOG® PÅ VORES SOCIALE MEDIER

Facebook: Dermalog Hudpleje, Instagram: Dermalog Hudpleje

Læs mere på www.dermalog.dk


