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Vad är egentligen akne? 
Osakerna till varför man får finnar och akne är 
flera. I grunden är det ett hormonellt besvär 
som börjar nere i huden med att talgkörtlarna 
producerar mer hudfett än vad de brukar.

Detta leder till att tillväxten av hudceller ökar 
och dessa täpper då till talgkörtelns öppning. 
Aknebakterien P. acnes kan då föröka sig och 
därmed orsaka en inflammation i huden.

Har du finnar eller akne?
Då är du inte ensam. Oftast börjar det i 
puberteten vilket kan vara en känslig tid för 
många. Vid 15 - 18 års ålder brukar aknen 
vara som värst för att sedan avta och oftast 
helt försvinna runt 20 års ålder. Akne är även 
vanligt hos en del vuxna kvinnor. 

Det kan kännas jobbigt att ha akne men idag 
finns det fungerande behandlingar som 
hjälper de allra flesta. 

I samarbete med docent/hudspecialist Mats Berg, SkinDoc, Sverige



Mer information om akne finns på 
www.basiron.se 
www.basiderm.se

Vad DU kan göra
Innan du börjar behandla dina finnar är det 
viktigt att komma ihåg att det inte finns några 
mirakelkurer eller genvägar. Däremot finns 
BASIRON AC som är ett receptfritt läkemedel 
för behandling mot akne. Basiron innehåller 
benzoylperoxid, en substans som har bevisad 
och väldokumenterad effekt mot finnar.

Ha tålamod, det kan ta mellan 6 - 8 veckor 
innan det syns några resultat. Om du ej fått 
någon effekt efter denna tid bör du kontakta 
läkare. Tänk på att inte klämma på finnarna, 
det kan förvärra inflammationen och leda till 
ärr i ansiktet.  

Försök även att ha en daglig hudvårdsrutin 
som passar dig. Tänk på att använda milda och 
återfuktande produkter speciellt anpassade 
för aknebenägen hud när du rengör och 
återfuktar huden.



Varje dag
Om man har fet och aknebenägen hud är det 
viktigt att man använder speciellt anpassade 
hudvårdsprodukter för sin hudtyp.

Välj gärna produkter som på ett milt sätt 
rengör, återfuktar, skyddar och bibehåller 
hudens naturliga balans.

1. RENGÖRING 
Börja med att rengöra huden med en mild och 
lugnande rengöring speciellt anpassad för 
aknebenägen hud.

2. BEHANDLA 
För att döda P. acnesbakterierna som 
orsakar akne så behövs en fungerande 
läkemedelsbehandling.

BASIRON AC är ett receptfritt läkemedel 
mot akne som innehåller benzoylperoxid 
som öppnar upp porerna samt verkar 
bakteriedödande. 

3. ÅTERFUKTA OCH SKYDDA 
Efter rengöring och eventuell behandling är 
det viktigt att återfukta huden, gärna med 
en lättabsorberad ansiktscreme speciellt 
anpassad för aknebenägen hud.
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Fakta om Basiderm
BASIDERM Oil Control Foam Wash och  
BASIDERM Oil Control Daily Moisturizer är för 
dig med fet och aknebenägen hud. 

Produkterna har en balanserande och 
talgreglerande effekt och är även lämpliga 
för känslig hud som genomgår medicinsk 
aknebehandling genom att lindra torr och 
irriterad hud.



Basiderm är testad och utvecklad av  
dermatologer (hudläkare) för att på ett milt 
sätt rengöra, återfukta, skydda och bibehålla 
hudens naturliga balans samt reglera 
talghalten i huden. 

BASIDERM Oil Control Daily Moisturizer  
innehåller avancerad zink, ceramid- och  
oleosometeknologi samt allantoin från vallört 
samt extrakt från lakritsrot. 

BASIDERM Oil Control Daily Moisturizer 
är en av få akneprodukter mot känslig, 
fet och akne-benägen hud som dessutom 
innehåller solskyddsfaktor 30. Detta är att 
rekommendera då man genomgår behandling 
av akne med läkemedel. 





           Oil Control 
Foam Wash

• En mild och lugnande rengöring för 
känslig, fet, oren och aknebenägen hud. 
Rengör effektivt och skonsamt utan att 
torka ut huden.

• Innehåller bl a zink och lakritsrotextrakt 
som verkar mjukgörande och har en 
talgreglerande effekt på huden. 

• Lågt pH bidrar till att bibehålla den  
normala hudbarriären.

• Även lämplig för känslig hud som genom- 
går aknebehandling med läkemedel.

• Utan tvål, parabener och alkohol.  
Hypoallergen.

RENGÖR





           Oil Control
Daily Moisturizer

• En balanserande och lättabsorberad 
ansiktscreme som är speciellt testad och 
utvecklad av dermatologer för känslig, fet 
och aknebenägen hud. 

• Denna 3-i-1 creme återfuktar huden i 24 
timmar, skyddar och motverkar glansig hy 
samt lämnar huden matt. 

• Innehåller avancerad zink,- ceramid- och  
oleosometeknologi samt allantoin från val-
lört och extrakt från lakritsrot som verkar 
mjukgörande och har en talgreglerande 
effekt på huden.

• Även lämplig för känslig hud som genom- 
går aknebehandling med läkemedel.

• Utan alkohol, parfym och parabener.
• Innehåller solskyddsfaktor UVA / UVB 30
• Rekommenderas av dermatologer

ÅTERFUKTA





• Tvätta huden med en mild ansikts- 
rengöring. Torka därefter huden torr.

• Applicera BASIRON® AC gel tunt över hela 
det drabbade akneområdet.

• Detta görs en gång per dag. Vid behov öka 
till två gånger per dag, förutsatt att du tål 
läkemedlet väl.

• Ca 5 minuter efter applicering 
rekommenderar vi att man återfuktar 
huden med en lättabsorberad ansiktscreme 
för att minska risken för torr och irriterad 
hud.

• Börja med Gel 5 % och öka till Gel 10% vid 
behov.

• Tänk på att använda vita handdukar då 
benzoylperoxid kan bleka textilier!

BEHANDLA

GEL





Basiron AC Wash är en annan form av 
aknebehandling med benzoylperoxid som även 
är lämplig att använda på större akneområden, 
exempelvis på ryggen. Passar även de som har 
lite känslig hy då man använder den på samma 
sätt som en ”ansiktsmask” och sköljer av den 
efter några minuter.

• Tvätta huden med en mild rengöring. 
LÄMNA HUDEN FUKTIG.

• Dosera gelen i händerna och smörj in det 
utsatta hudområdet.

• Låt verka i 1–5 minuter och skölj därefter 
noga med vatten. 

• Torka huden och smörj  gärna in den med 
en lättabsorberad creme för att minska 
risken för torr och irriterad hud.

• Detta görs en gång per dag. Vid behov öka 
till två gånger per dag, förutsatt att du tål 
läkemedlet väl.

• Tänk på att använda vita handdukar då 
benzoylperoxid kan bleka textilier!

WASH
BEHANDLA



Fakta om BASIRON AC®
• Behandlar akne genom att öppna upp 

porerna samt verkar bakteriedödande. 
På så sätt påverkas viktiga orsaker till 
uppkomsten av akne.

• Innehåller inte parfym eller alkohol.

• BASIRON AC är Sveriges mest använda 
receptfria läkemedel mot akne1.

Läs bipacksedeln noga innan du använder Basiron AC®.

1. IMS, Mars 2017



Tänk på att
BASIRON AC® skall appliceras över hela 
akneområdet. Undvik kontakt med ögon, mun, 
näsborrar och slem hinnor. Om preparatet 
kommer i kontakt med ögonen, skölj ordentligt 
med vatten. Personer med ömtålig hud bör 
använda BASIRON AC med försiktighet. 

Produkter som orsakar fjällning, irritation 
eller uttork ning av huden bör inte användas 
samtidigt med BASIRON AC. 

BASIRON AC kan påverka effekten av 
receptbelagda läkemedel mot akne som 
smörjs på huden. Om flera preparat används 
bör det ena användas på morgonen och det 
andra på kvällen. 

Preparatet kan bleka textilier, hår och andra 
material som t.ex. plastmattor i badrum, 
så tänk på att använda vita handdukar och 
örngott samt skölj och torka av eventuella ytor 
som BASIRON AC kommit i kontakt med. Aktiv 
solning, även i solarium, bör undvikas.



Vår applikation PhotoDiaryTM finns tillgänglig 
för nedladdning till iPhone och Android, för 
att ytterligare förbättra förutsättningarna till 
en lyckad behandling.

Här tar du dagens bild under hela 
behandlingsperioden för att sedan spela upp 
bilderna som en “film” så att du lätt kan se 
resultatet. 

EN APP LADDAD MED PEPP! 



Tlf. +46 18 444 03 30
E-mail nordic@galderma.com
www.galdermanordic.com
© Copyright Galderma 2017

www.basiderm.se www.basiron.se
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MOT AKNE
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