
Propyless innehåller det verksamma ämnet propyl en glykol 
som verkar både återfuktande och fuktbindande. Den inne-
håller även glycerol och fett (9%) som ser till att huden blir 
mjuk och smidig. Fett är även viktigt för att skydda huden.

Tre säljargument för kunderna: 
En lättabsorberad, mjukgörande hudlotion 

för kropp, händer och ansikte som återfuktar, 
skyddar och stärker hudbarriären
Svider inte
Viss antimikrobiell effekt (mot vissa bakterier 

och jästsvampar i synnerhet malassezia)
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Tips!  
Förvara gärna 

Propyless i kylskåpet 
för lite mer klådstillande 

och svalkande  
effekt.

Propyless 200mg/g 
Kutan emulsion

Rekommenderas till
För barn och vuxna med torr hud av olika slag samt atopiker -  
godkänd från 0 år, som kompletterande hudvård vid  
medicinsk aknebehandling. Passar även utmärkt efter  
rakning, för både män och kvinnor samt för behandling  
av torr hårbotten.

Användning
Lotionen stryks på vid behov eller två till flera gånger dagligen 
samt efter kontakt med vatten. Stryk på och massera in 
emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk men ej 
kladdig. Det är bättre att smörja tunt och ofta än tjockt och 
sällan. Efter bad eller dusch är det också viktigt att smörja 
in sig, eftersom en del av de naturliga fuktighetsbevarande 
ämnen som normalt finns i huden kan ha tvättats bort.  
Insmörjning bör ske inom några minuter efter dusch eller 
bad, då fuktighet fortfarande finns kvar i huden.

Övrig information
 Fetthalt 9% 
 Kan användas av gravida  
 Parfym och parabenfri

Storlek
100 g och 480 g. receptfritt (ingår även i förmånen).

Restriktioner
Propyless ska inte användas i hörselgångarna eller på 
brännskadad hud.

Fler försäljningstips!
 Dokumenterad effekt på torr hud och eksem 
 Behandlar även torr hud hos barn (från 0 år) 
 Effektiv för torr hud i ansikte och på kropp, även hårbotten 
 Passar efter rakning av olika slag (antimikrobiell effekt) 
 Passar män (med mycket behåring) 
 Kompletterande hudvård vid medicinsk aknebehandling 
 (förskrivs ofta av läkare) 
 Sveriges mest sålda mjukgörare med propylenglykol* 

 *IQVIA, sept 2020
Propyless 100 g
EAN: 7315980216710 

VNR: 00 07 50

Propyless 480 g
EAN: 7315980216727 

VNR: 00 07 64

Propyless (propylenglykol), OTC, F, ATC-kod: D02AX. Mjukgörande lotion. 200 mg/g kutan emulsion.  
Indikation: Behandling av torr hud av olika genes. Varningar och försiktighet: Använd inte i hörselgångarna  

eller på brännskadad hud. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).  
Datum för översyn av produktresumé 2017-03-09. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.



För att huden ska vara mjuk och smidig behöver den 
innehålla en viss mängd vatten och fett. Dessa ämnen 
stärker och reparerar en skadad hudbarriär så att huden 
inte blir torr, stram och fnasig. Torr hud kan lätt bli irriterad 
och ömtålig, vilket kan leda till klåda och eksem. Cirka 
30 procent av ungdomar i övre tonåren har idag eller 
har haft så kallat atopiskt eksem och detta besvär ökar 
i västvärlden. Problemet är mest påtagligt under höst 
och vinter.

Propyless är en lättabsorberad, mjukgörande hudlotion 
som verkar både återfuktande och skyddande. Den 
innehåller det verksamma ämnet propylenglykol, som 
binder vatten och gör att huden lättare kan behålla fukt. 
Propyless iinnehåller även glycerol och fett (9%) som 
ser till att huden blir mjuk och smidig igen. Fett är även 
viktigt för att skydda huden.

Det spelar ingen roll om man har mindre, eller mycket, 
torr hud. Propyless har bra effekt på torr hud av många 
olika slag och är godkänd för alla åldrar (från 0 år) - 
dessutom är det mycket liten risk för sveda. 

Propyless passar även utmärkt som ansiktskräm, 
exempel vis efter rakning samt som kompletterande 
hudvård vid medicinsk akne behandling då huden ofta 
blir torr och irriterad. 

Krämen har också en viss antimikrobiell effekt, vilket 
betyder att den kan hjälpa mot svamp och bakterier.

Lotionen appliceras vid behov eller två till flera gånger 
dagligen samt efter kontakt med vatten.

Hur fungerar produkten?

www.propyless.se

Propyless (propylenglykol), OTC, F, ATC-kod: D02AX. Mjukgörande lotion. 200 mg/g kutan emulsion.  
Indikation: Behandling av torr hud av olika genes. Varningar och försiktighet: Använd inte i hörselgångarna  

eller på brännskadad hud. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).  
Datum för översyn av produktresumé 2017-03-09. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

För mer information:
Karo Pharma AB,  
Klara Norra Kyrkogata 33,  
111 22 Stockholm. 
www.karopharma.se

Aktiv substans och hjälpämnen

Propylenglykol  (200 mg/gram)

Karbomer 

Xantangummi

Glycerol

Bensylalkohol

Vitt vaselin

Cetylalkohol

Stearinsyra

Palmitinsyra

Glucate SS

Glucamate SSE-20

Glycerolmonostearat

Natriumhydroxid

Aluminiummagnesiumsilikat

Dimetikon

Silikon

Renat vatten
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