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Salcura
En unik serie af produkter, der beroliger tør, kløende og dehydreret hud og 
gendanner den nedsatte hudbarriere. Produkterne er baserede på naturlige 
og effektive ingredienser, der styrker din hud.

Serien er særligt velegnet til dig, der har brug for at lindre og styrke atopisk 
eksem, psoriasis samt tør og sensitiv hud.

Produkterne er blandt andet fri for:

• farvestoffer
• parabener & MI
• mineralske olier & silikoner
• veganske ingredienser
• syntetiske skummidler (SLS/SLES)
• aluminium & lanolin
• binyrebarkhormon

Salcura sortimentet består af:

• Bioskin: styrkende hudpleje til voksne
• Omega: hårpleje til sensitiv hovedbund
• Bioskin Junior: prisnomineret hud- og badepleje til babyer og børn
• Antiac: opfriskende og rensende hudpleje til problematisk og uren hud
• Topida: intimpleje til kvinder





Bioskin Adult
Innovativ pleje, der beroliger, genopbygger og styrker tør, kløende og 
dehydreret hud. 

Oplev det unikke totrinssystem med:

Trin 1: Bioskin Dermaspray Intensive (body) og Dermaserum (face), 
der styrker hudens egen genopbygningsevne i dybden i løbet af 28 
dage.

Trin 2: Zeoderm Skin Repair Moisturiser nærer øjeblikkeligt, beskytter 
hudens øverste lag og giver intensiv reparation.

Produkterne plejer din hud ved brug af naturlige ingredienser, som gør 
dem særligt egnet til hud, der lider af atopisk eksem, psoriasis, tørhed 
og sensitivitet.

Vi anbefaler brug af Dermaspray og Zeoderm sammen for optimal 
genopbygning og virkning i huden i minimum 28 dage sammen med 
Salcura Bioskins øvrige produkter.
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Bioskin Dermaspray Intensive - Body
Dermaspray Intensive trin 1 er udviklet til at forbedre tør hud og 
symptomer forbundet med nedsatte hudbarrierer. Et væld af naturlige 
ingredienser hjælper huden med at blive stærkere i dybden og skabe 
en hud i balance. 

• Den fine væske i sprayen trænger ned i huden og absorberes 
meget dybere, end fed creme kan alene, for at nære og styrke 
hudens barrieredannelse.

• Du vil opleve en kølende og lindrende effekt straks efter påføring.
• Dermaspray er især velegnet til dem, der er udsatte for eksem, 

psoriasis, dermatitis og rosacea.
• Spraypåføringen gør den nem at anvende dagligt, uden at huden 

føles fedtet. Produktet er også velegnet til områder, der kan være 
udfordrede, som f.eks. en tør hovedbund.

• Havtorn tilfører huden effektive fedtsyrer, lavendel beroliger, og 
tidselolie bidrager til beskyttelse med antioxidanter.

• Vi anbefaler at bruge Bioskin Dermaspray Intensive sammen med 
vores Bioskin Zeoderm Skin Repair Moisturiser for at opnå de 
bedste resultater.

Indhold:
100 ml - pris kr. 199,00
250 ml - pris kr. 399,00

Anvendelse:
Hvis din hud er ekstrem tør og sensitiv, anbefaler vi at anvende 
sprayen 3-4 gange dagligt. 

I takt med at din hud forbedres, kan du nedtrappe til at anvende 
sprayen 1-2 gange dagligt. 

Når din hud er vendt tilbage til sit normale jeg, kan du fortsætte med 
at anvende sprayen 2-3 gange om ugen for at vedligeholde hudens 
udseende.
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Bioskin DermaSerum  
Skin Nourishment - Face
Mild og let ansigtspleje til daglig brug for at sikre en dybt hydreret 
og næret hud. Især til alle, der lider af tør og meget tør hud, vil dette 
næringsrige produkt give dig en ekstra følelse af pleje og en hud i 
balance. DermaSerum er trin 1 og er beregnet til brug på de mere 
følsomme områder i ansigtet, omkring øjnene og munden.

• DermaSerum er velegnet til mere krævende hud, der er udsat for 
eksem, psoriasis, dermatitis og rosacea. 

• En dejlig let serum, der trænger hurtigt ind. Er meget lindrende og 
kølende til især sensitiv og rødmende hud. 

• Solsikke tilfører huden gode næringsstoffer, mandelolie bidrager 
med antioxidanter, og aloe vera har en kølende og beroligende 
effekt. 

• Vi anbefaler at bruge DermaSeurm sammen med vores Bioskin 
Zeoderm Skin Repair Moisturiser for at opnå de bedste resultater.

Indhold:
50 ml - pris kr. 189,00

Anvendelse:
Ved tør og sensitiv hud: Påfør Bioskin DermaSerum 3-4 gange dagligt 
på berørte områder ved nænsomt at duppe serummet ind i huden.

Når huden viser tegn på lindring, påføres DermaSerum 2 gange 
dagligt som en del af den sædvanlige hudplejerutine. Ellers anvendes 
DermaSerum som en del af den daglige hudplejerutine.
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Bioskin Zeoderm Skin Repair Moisturiser
En dyb næringsrig creme som trin 2 og til enhver med tør og ekstrem 
tør hud. De aktive ingredienser i denne creme giver huden mulighed 
for at genvinde sin naturlige styrke og opretholde en sund balance. 

• Jojobaolie og linolie kan gøre en yderst positiv og nærende 
forskel, når man kæmper med udfordret hud. Indeholder det 
vulkanske mineral zeolit, som har beskyttende og rensende 
egenskaber og er meget blødgørende. 

• Cremen er meget velegnet til hud, der kan være udsat for eksem, 
psoriasis og (kontakt)dermatitis. 

• Zeoderm kan også bruges til at behandle lokalt på hele kroppen. 
Den er især god til tørre og sprukne hænder og fødder, insektbid 
og ekstremt tørre læber. 

• Vi anbefaler at bruge Zeoderm sammen med vores Dermaspray 
Intensive eller DermaSerum, alt efter hvor behovet er, for at opnå 
de bedste resultater.

Indhold:
  50 ml - pris kr. 179,00
150 ml - pris kr. 269,00

Anvendelse:
Hvis din hud er ekstrem tør og sensitiv, anbefaler vi at anvende cremen 
3-4 gange dagligt. I takt med at din hud forbedres, kan du nedtrappe til 
at anvende cremen 1-2 gange dagligt.

Når din hud er vendt tilbage til sit normale jeg, kan du fortsætte med 
at anvende cremen 2-3 gange om ugen for at vedligeholde hudens 
udtryk.
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Bioskin Body Wash
Bioskin Body Wash er en naturlig vask til forsigtigt at rense den tørre, 
kløende og følsomme hud på kroppen i badet. Vand kan dehydrere 
huden yderligere, så det er meget vigtigt at benytte skånsomme 
produkter, der ikke har en udtørrende effekt. 

• En formel, der efterlader huden blød, glat og næret. 

• Rig på naturlige ingredienser, som arganolie, der er nærende på 
huden, og solsikke, der tilfører huden fugt og gode næringsstoffer. 

• Bioskin Body Wash er velegnet til mere krævende hud, der er 
udsat for eksem, psoriasis og dermatitis. 

• Indeholder ikke syntetiske skummidler og skummer derfor ikke. 
Indeholder kun naturlige ingredienser, da det er bedst til den sarte 
hud. 

• Brug Body Wash sammen med de øvrige Bioskin-produkter for at 
opnå de bedste resultater.

Indhold:
200 ml - pris kr. 189,00

Anvendelse:
Brug Bioskin Body Wash som en del af din daglige rutine i brusebad. 
Hvis du lider af tør hud, kan det være en idé at tage dine bade i lunkent 
vand, da varmt vand kan dehydrere huden yderligere.

Påfør Bioskin Body Wash på fugtig hud, og lad den arbejde på huden 
et kort øjeblik. Skyl efterfølgende af, og tør huden forsigtigt med et 
håndklæde. Undgå unødig friktion/gnidning, da dette kan irritere huden 
yderligere.
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Bioskin Face Wash
Bioskin Face Wash er et naturligt renseprodukt til nænsom afrensning 
af snavs og urenheder fra den tørre, kløende og følsomme hud. Vand 
kan dehydrere huden yderligere, så det er ekstremt vigtigt at benytte 
en ansigtsrens, der tager sig af huden på en blid måde.

• Den effektivt rensende, blide og næringsrige formel giver din 
hud en følelse af renhed, samtidig med at den efterlades blød og 
næret. 

• Bioskin Face Wash indeholder 11 naturlige olier og ekstrakter, som 
argan, troldhassel og grøn te. Rig på omega-fedtsyrer fra især 
planteingredienser. 

• Brug Body Wash sammen med de øvrige Bioskin-produkter for at 
opnå de bedste resultater.

Indhold:
150 ml - pris kr. 189,00

Anvendelse:
Bioskin Face Wash er nem at anvende morgen og aften. Du kan bruge 
den foran håndvasken eller i badet. Påfør Bioskin Face Wash på fugtig 
hud, og masser den ind. Lad gerne produktet ”arbejde” inden afvask.

Skyl af uden at gnide uhensigtsmæssigt, og tør forsigtigt ansigtet i et 
håndklæde. Du må meget gerne duppe huden tør for at undgå unødig 
friktion/gniding på den sensitive hud i ansigtet. 
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Omega Rich Shampoo & Conditioner
Produkterne er et ideelt supplement til at lindre en problematisk 
hovedbund, og de genopretter samtidig hårets fylde. Produkterne 
har egenskaber til at lindre hudproblematikker i hovedbunden, f.eks.  
sensitivitet, tørhed og skæl. 

• Anvend produkterne alene eller både Shampoo og Conditioner. 
Hovedbund og hår efterlades blødt og glansfuldt med fornyet 
vitalitet. 

• Styrkende næringsstoffer fra argan, solsikke og havtorn er rig 
på omega 3, 6, 7 og 9 og lindrer rødme, irritation og styrker 
hovedbunden. 

• Omega Rich-hårprodukter indeholder ikke sulfater (SLES & SLS), 
parabener, vaseline, diethanolamin (DEA), ftalater eller syntetiske 
duftstoffer. 

• Vi anbefaler at bruge Omega Rich Shampoo før brug af vores 
Salcura Conditioner for at opnå maksimale resultater.

Indhold:
200 ml - pris kr. 179,00

Anvendelse:
Påfør Salcura Shampoo i vådt hår og hovedbund. Massér den forsigtigt 
ind i hovedbunden og håret. 

Lad produktet ”arbejde” et stykke tid, og 
skyl derefter shampooen ud - helst med lunkent 
vand for at undgå yderligere udtørring af hår og 
hovedbund.

Efterfølgende påføres Conditioner i håret og gerne i hovedbunden. Lad 
produktet sidde et stykke tid, og skyl derefter ud.  
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Daily Intensive Hand Cream
En håndcreme med en øjeblikkelig lindrende og kølende effekt på den 
irriterede hud på hænderne. Cremen er især velegnet til dem, der lider 
af psoriasis, eksem, dermatitis og ekstremt tørre hænder. 

• Rig på naturlige olier og ekstrakter, som oliven, tidselolie, havtorn, 
aloe vera og kamille. Effektive ingredienser, der har aktive og 
gavnlige ingredienser for huden. 

• En let, ikke klistrende formel, der absorberes hurtigt, plejer 
huden med sunde næringsstoffer, som lindrer tørre og kløende 
hudirritationer. 

• Indeholder ingen parfume. Cremen er vegansk og cruelty-fri.

Indhold:
50 ml - pris kr. 179,00
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Antiac Acne
Specielt designet til dem, som lider af fedtet og akne-tilbøjelig hud. 
Indeholder klinisk dokumenterede ingredienser og effektive naturlige 
ekstrakter og olier. Antiac-serien hjælper din hud med at genvinde sin 
egen sunde balance. 

Produkterne er pH-neutrale og er derfor milde ved daglig brug. 

Serien er især velegnet til hud med udfordringer:

• Fedtet hud med tilstopninger
• Urenheder på ryggen
• Hudorme
• Betændte bumser
• Inflammatoriske urenheder
• Bakterielle forstyrrelser
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Antiac Daily Face Wash
Antiac Daily Face Wash er et pH-neutralt renseprodukt til fedtet, 
tilstoppet og akne-tilbøjelig hud.

• Hjælper med at afbalancere hudens naturlige talgproduktion og 
genvinde fugtbalancen i huden, så den føles forfrisket og hydreret. 

• Rig på omega 3, 6, 7 & 9 fedtsyrer samt Vitamin E, som sikrer en 
skånsom afrensning af huden uden at fjerne de naturlige olier i 
huden. 

• Daglig brug af Daily Face Wash vil give din hud mulighed for at 
føles ren og afbalanceret og dermed mindre tilbøjelig til urenheder, 
knopper og hudorme på længere sigt. 

• For at opnå de bedste resultater anbefaler vi at bruge Antiac 
Daily Face Wash i forbindelse med Antiac Activ Gel Serum på de 
enkelte områder med udbrud. Hvis du føler, at din hud har brug for 
en mere dyb behandling, skal du bruge vores Antiac Activ Liquid 
Spray til at rense porerne i dybden - indefra og ud. 

• Brug Daily Face Wash sammen med de øvrige Antiac Activ 
produkter for at opnå de bedste resultater.

Indhold:
150 ml - pris kr. 189,00

Anvendelse:
Rens huden med Antiac Daily Face Wash morgen og aften. Den kan 
bruges i badet eller ved håndvasken.

Klem en 1-krone-størrelse ud mellem hænderne, og masser forsigtigt 
på et fugtet ansigt. Efterlad gerne produktet et minuts tid på huden, og 
skyl grundigt efter med lunkent vand.
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Antiac Activ Liquid Spray
Antiac Activ Liquid Spray er specielt designet til at hjælpe alle, der lider 
af fedtet, overbelastet og akne-udsat hud. 

Produktet kan anvendes til uren hud i ansigtet, på kroppen og særligt 
ryggen.

• Den lette væske i vores unikke Antiac Activ Liquid Spray kan 
bruges som et dybderensende produkt, der trænger ned i hudens 
porer og renser indefra. 

• De aktive ingredienser og vitaminer nærer huden, så den styrkes 
og genopbygges. Klinisk dokumenterede ingredienser Skinwell 
DFA og ZPA plus har en god evne til at reducere akne, udbrud og 
tilstopninger. 

• Pebermynteolie tilfører antibakterielle egenskaber, og eukalyptus 
har antiinflammatoriske egenskaber, der også lindrer og plejer 
huden. 

• For at opnå de bedste resultater skal du bruge Antiac Activ Liquid 
Spray sammen med vores Activ Gel Serum på de enkelte områder 
med udbrud.

Indhold:
  50 ml - pris kr. 139,00
100 ml - pris kr. 199,00

Anvendelse:
Brug sprayen morgen og aften efter behov. Spray på vatrondel, og 
påfør dit ansigt forsigtigt efter at have renset med Antiac Daily  
Face Wash.

Når du lider af svær akne-irritation, anbefales du at spraye væsken 
på ansigtet igen og lade den trænge ned i huden eller massere den 
forsigtigt ind i huden (fjern ikke produktet anden gang).
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Antiac Activ Gel Serum
Antiac Activ Gel Serum er specielt designet til at hjælpe fedtet og akne-
udsat hud. Den stærke kombination af klinisk beviste ingredienser og 
naturlige ingredienser, der er kendt for at afhjælpe udbrud.

• Et effektivt spotprodukt til her og nu-reducering og bekæmpelse af 
begyndende urenheder samt bumser i udbrud. 

• Tetræolie tilfører antibakterielle ingredienser, og eukalyptus har 
antiinflammatoriske og effektive egenskaber. 

• Brug Antiac Activ Liquid Spray sammen med Antiac Gel Serum til 
hurtig reduktion af de enkelte urenheder. 

• En nem påføring gør dette produkt utroligt effektivt til hurtig 
reduktion af rødme og minimering af urenheder.

Indhold:
15 ml - pris kr. 139,00

Anvendelse:
Påføres direkte på udbrud, når de opstår. Gentag dette, indtil 
udbruddene er væk. 
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Topida Intimate Hygiene Spray
Topida er et intimplejeprodukt udviklet specielt til kvinder og 
skræddersyet til den følsomme hud i intimområdet. Topida er 
skabt med 97% naturligt indhold og mælkesyre, som bidrager til at 
opretholde en sund pH-balance og mikroflora i intimområdet og lindrer 
symptomer på ubehag. 

• Topida lntim Hygiejne Spray er dermatologisk testet for at være 
sikker til brug på tør og følsom hud i intimområdet. 

• Mælkesyren hjælper mikrofloraen i underlivet, som bl.a. hæmmer 
svampevækst. Kølende og beroligende ingredienser har en 
virkning indenfor få minutter og kan lindre symptomer på ubehag 
og skabe en frisk og øget følelse af velvære. 

• Reducerer ubehag, kløe og svie. Giver samtidig en  
følelse af velvære.

Indhold:
50 ml - pris kr. 219,00

Anvendelse:
Sprayen kan anvendes i 360o og kan derfor benyttes i alle vinkler. Ryst 
sprayen grundigt inden brug. 

Anvend efter behov, f.eks.: 

• 1 gang om dagen for at pleje hud og slimhinder 
og for at modvirke tørhed 

• 2-3 gange om dagen efter hårfjerning 

• 1-2 gange om dagen ved svamp, kløe, svie eller menstruation
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