
Voiteen valintaopas

APOBASE 



100 ml
250 ml PK* 200 g

*Peruskorvattava koodilla “pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon”

100 g
250 g  

475 g PK*
1000 g PK*
1000 g täyttöpakkaus PK*

DECUBAL ORIGINAL 
CLINIC CREAM

DECUBAL  
REPAIR CREAM

DECUBAL  
JUNIOR CREAM

DECUBAL  
BODY LOTION

DECUBAL  
LIPID CREAM 

APOBASE LOTION,  
CREAM JA OILY CREAM

Tehovoide erittäin  
kuivalle ja vaativalle  
iholle.

Sopii koko perheelle. 

Suositellaan erittäin  
kuivalle iholle sekä  
niille, joilla on  
ihottumaa, atooppinen 
ihottuma tai psoriasis.

Sisältää keramideja 
ja kolesterolia, joilla 
on jälleenrakentavia 
ominaisuuksia.

B3-vitamiini edistää  
ihon uusiutumista ja  
jojoba-öljy pehmentää  
ihoa. 

Kevyt, nopeasti  
imeytyvä vartalovoide. 

Sopii koko perheelle.

Kuivalle ja herkälle  
iholle tarpeen mukaan  
tai ennaltaehkäisevästi.

Levitä kostealle iholle 
suihkun jälkeen. 

Lanoliini ja glyseriini 
kosteuttavat ihoa ja  
auttavat ylläpitämään  
ihon kosteustasoa. 

Sisältää sheavoidetta,  
joka pehmentää ihoa.

B3-vitamiini vahvistaa  
ihon kimmoisuutta

Erityisesti lapsille 
tarkoitettu hoitava ja 
suojaava perusvoide.

Päivittäin tai 
tarvittaessa 
koko vartalon 
rasvaamiseen. 
Sopii kaikenikäisille 
lapsille.

Glyseriini kosteuttaa 
ihoa, estää kosteutta 
haihtumasta ja auttaa 
vahvistamaan ihon 
suojakerrosta. 

Ihoa pehmentävä, 
nopeasti imeytyvä 
voide.

Erittäin ravitseva, 
kosteuttava ja 
rasvapitoinen voide.

Sopii koko perheelle.

Päivittäiseen käyttöön 
erittäin kuivalle 
iholle, ongelmallisen 
ihon hoitoon tai 
täydentämään eri 
ihosairauksien, kuten 
atooppisen ihottuman 
hoitoa.

Kasvoille ja koko 
vartalolle.

Voide parantaa ihon 
elastisuutta ja  
palauttaa iholle 
kosteus- ja rasva-
tasapainon.

Suojaa ihoa kosteuden 
haihtumiselta.

Kuiva ja erittäin kuiva iho.

20 %, 30 % ja 60 % rasvaa, valitse  
ihon tarpeen mukaan. 

Sopii koko perheelle.

Kaikenikäisten koko vartalolle.

Tarpeen mukaan 1–2 krt/pv.

Käyttö kannattaa aloittaa keskirasvaisella 
perusvoiteella. Jos tunnin kuluttua perusvoiteen 
levittämisestä tuntuu jo siltä, ettei ihoa olisi rasvattu 
lainkaan, tulisi siirtyä rasvaisempaan voiteeseen.  
Jos taas voide tuntuu liian rasvaiselta, kannattaa 
kokeilla kevyempää vaihtoehtoa. 

Voidetyypin tarve vaihtelee myös vuodenajan  
mukaan: kesällä kevyemmät ja talvella  
rasvaisemmat perusvoiteet.

Hyvin imeytyvä ja kosteuttava.

3 tehokosteuttavaa ainesosaa  
(Vaseliini, Parafiini, Glyseroli).

Kuivan ja herkän ihon  
päivittäiseen hoitoon.

Sopii koko perheelle. 

Kaikenikäisten  
koko vartalolle.

Voidepohjana 
erikoispuhdistettu  
lanoliini, imeytyy nopeasti 
ja antaa pitkävaikutteisen  
kosteuttavan vaikutuksen.

Sopii myös herkkäihoisille.

20%  30%  60%  

100 g
250 g
440 g PK*
1000 g PK*

100 g
250 g
440 g PK*
1000 g PK*

APOBASE  
CARBAMIDE 5 %

Kaikille ihotyypeille, 
erityisesti kuivalle iholle, 
esim. atooppinen iho.    

Tehokosteuttava 
perusvoide päivittäiseen 
käyttöön koko vartalolle.

Sisältää mm.  
5 % karbamidia sekä 
glyserolia, jotka auttavat 
vähentämään kosteuden 
haihtumista iholta, sekä 
useita ihoa kosteuttavia  
ja pehmentäviä  
ainesosia.  

Voide imeytyy  
nopeasti iholle.

LOCOBASE  
RENEW

100 g

Hilseilevä ja 
paksuuntunut iho.

Kovettunut iho.

Aikuisille, hoidettaville  
alueille 2 krt/pv.

Ylläpitohoitona  
1–2 krt/pv 
tai 2–3 krt/vko.

Kuorii ja kosteuttaa.

Sisältää kerato- 
lyyttisiä ainesosia,  
20 % propyleeniglykolia 
ja 5 % maitohappoa.

Ei saa käyttää kasvoille.

200 ml 200 g
250 g 
440 g PK*

100 g
250 g
435 g PK*
900 g PK*

70%  70%  %  

DECUBAL-UUTUUDET

UUTUUS!UUTUUS!

22%  

38%  

38%  
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*Peruskorvattava koodilla “pitkäaikaisen ihosairauden hoitoon”

APOBASE  
CARBAMIDE 5 %

Kaikille ihotyypeille, 
erityisesti kuivalle iholle, 
esim. atooppinen iho.    

Tehokosteuttava 
perusvoide päivittäiseen 
käyttöön koko vartalolle.

Sisältää mm.  
5 % karbamidia sekä 
glyserolia, jotka auttavat 
vähentämään kosteuden 
haihtumista iholta, sekä 
useita ihoa kosteuttavia  
ja pehmentäviä  
ainesosia.  

Voide imeytyy  
nopeasti iholle.

ERIKOISVOITEET

LOCOBASE  
RENEW

LOCOBASE  
REPAIR

LOCOBASE  
PROTECT

100 g

30 g
50 g
100 g

100 g 
350 g PK*

30 g 
60 g

 
100 ml

Hilseilevä ja 
paksuuntunut iho.

Kovettunut iho.

Aikuisille, hoidettaville  
alueille 2 krt/pv.

Ylläpitohoitona  
1–2 krt/pv 
tai 2–3 krt/vko.

Kuorii ja kosteuttaa.

Sisältää kerato- 
lyyttisiä ainesosia,  
20 % propyleeniglykolia 
ja 5 % maitohappoa.

Ei saa käyttää kasvoille.

Erittäin kuivalle ja  
vaurioituneelle iholle.

Atooppiselle iholle.

Sopii koko perheelle.

Kaikenikäisten koko 
vartalolle.

Kuiville alueille vähintään  
kerran päivässä.

Suojaa ihoa tehokkaasti.

Sisältää ihon omien 
rasvojen kanssa 
identtisiä rasvoja, jotka 
nopeuttavat ihon omaa 
korjausprosessia.

Välitön, kosteuttava 
vaikutus, kestää jopa 24 
tuntia.

Riittoisa, ei kirvele.

Kuiva ja erittäin kuiva iho.

Ärtynyt ja herkkä iho.

Sopii koko perheelle.

Kaikenikäisten koko vartalolle.

Tarpeen mukaan tai 
3–4 krt/pv.

Kosteuttaa ja lisää ihon  
joustavuutta ja kimmoisuutta.

Hellävarainen ja tehokkaasti 
ihoa hoitava.

Ei kirvele.

Imeytyy ihon ylimpään 
kerrokseen ja pysäyttää 
kosteuden haihtumisen (0–6 h).

49%  63%  70%  

PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN LOCOBASE-UUTUUDET

Koko perheen suihkuöljy.

Sopii myös kuivalle,  
erittäin kuivalle, herkälle ja 
atooppiselle iholle.

Öljypohjainen suihkuöljy  
ilman vettä. Sopii erityisesti  
atooppiselle iholle.

Sopii myös kylpyöljyksi.

12 h kosteuttava suihkuöljy. 

Sisältää kosteuttavia ja 
ihoärsytystä lievittäviä 
kauralipidejä, siemenöljyjä 
sekä ihoa suojaavaa 
canolaöljyä ja E-vitamiinia. 

Puhdistaa ihon tehokkaasti 
ja hellävaraisesti. 

CE 0481. Lääkinnällinen laite. 
Valmistaja YouMedical B.V.

300 ml

LOCOBASE EVERYDAY
SPECIAL SHOWER OIL

LOCOBASE EVERYDAY
SPECIAL BODY LOTION

LOCOBASE 
ECZEMA CREAM

LOCOBASE ITCH  
RELIEF COOLMOUSSE

Koko perheen vartalovoide.

Sopii myös kuivalle,  
erittäin kuivalle, herkälle  
ja atooppiselle iholle.

Nopeasti imeytyvä 
vartalovoide.

4 in 1 – kosteuttaa, 
pehmentää, vahvistaa ja 
rauhoittaa ihoa

Välitön ja pitkäaikainen  
(24 h) kosteutus.

Sisältää kosteuttavia ja 
ihoärsytystä lievittäviä 
kauralipidejä sekä 
ihoa rauhoittavaa 
beetaglukaania.

Kortisoniton voide 
atooppisen ihottuman 
hoitoon.

Sopii koko perheelle.

Levitä kahdesti päivässä 
ihottuma-alueelle. Voide 
on tarkoitettu lievän tai 
keskivaikean atooppisen 
ihottuman hoitoon.

Sopii kasvoille ja vartalolle.

Lievittää kutinaa, vähentää 
ihon kuivuutta ja punoitusta 
ja rauhoittaa ihoa.

Erittäin kosteuttava ja 
rauhoittava koostumus 
– sisältää mm. aloe vera 
-uutetta ja sinkkiä.

Tukee ihon luonnollista 
paranemisprosessia ja 
auttaa ehkäisemään 
ihotulehdusta.

Kutisevaa ihoa viilentävä ja 
rauhoittava vaahto.

Sopii koko perheelle.

Ravista purkkia ja annostele 
vaahtoa kämmenelle. Levitä 
kasvojen ja vartalon kuivalle, 
ärtyneelle ja kutisevalle iholle 
niin usein kuin tarpeen. 

Vinkki: voit säilyttää tuotetta 
jääkaapissa viilentävän 
vaikutuksen tehostamiseksi.

Viilentää ja rauhoittaa 
välittömästi kuivaa, ärtynyttä 
ja kutisevaa ihoa.

Hellävarainen ja kosteuttava 
– sisältää mm. aloe vera 
-uutetta.

Imeytyy nopeasti ja jättää 
iholle pehmeän, miellyttävän 
tunteen.

300 ml

UUTUUS!

UUTUUS!

20%  38%  
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apobase.fi 
locobase.fi
decubal.fi

VIILENTÄVÄIHOA UUDISTAVA  
VAIKUTUS

HAJUSTEETON VEGAANINENSOPII KOKO 
VARTALOLLE

RASVAPITOISUUS

%  
ASTHMA ALLERGY  

NORDICIN SUOSITTELEMA
ALLERGY  

CERTIFICATE
IHOA HOITAVA  

VAIKUTUS
IHOA SUOJAAVA  

VAIKUTUS
SUIHKUÖLJY

Karo Pharma Oy  
Joukahaisenkatu 6  
20520 TURKU 

Puhelin: 020 198 6000 
infoFI@karopharma.com

karohealthcare.fi


