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Hvad er tør hud?

Når huden mangler fedt og vand/fugt, bliver 
den  tør, skællende og ofte kløende.

Mange kender til at have tør hud, og specielt om vinteren, hvor 
luftfugtigheden falder, er huden særlig udsat. 

Huden bliver som regel også mere tør med alderen, og også hudsygdomme 
samt medicin kan være årsag til, at huden bliver tør og skællende.

Når du smører fed creme på din hud, trænger fedtstoff erne ned i 
huden og lægger en barriere, så fugten kan holdes i huden, og 

du undgår beskadiget eller irriteret hud.



Fedtcreme består primært af fedtstof , men 
også af vand, fugtbindende ingredienser og 
andre ingredienser, der bl.a. sørger for at 
fedt og vand emulgerer (således at cremen 
ikke ”skiller”).

Hvis man har tør hud, anbefales det at man 
smører sig med en fed creme.  

Selvom fedtcreme er den cremetype, der 
sidder længst på huden, vil den i løbet af 
6 -8 timer være delvis væk. Specielt hvis 
huden har været udsat for vand, sæbe, slid 
eller kulde. Det vil selvfølgelig være meget 
individuelt, men to gange indsmøring om 
dagen vil være nok for de fleste med tør 
hud. Generelt kan det siges, at jo lavere 
fedtindhold der er i cremen, jo oftere opstår 
behovet for indsmøring.

På billedet kan det aflæses, hvor på 
fedtskalaen de mest anvendte typer 
produkter til hudpleje ligger. Der er 
glidende overgange mellem de 
forskellige kategorier

Fedtindholdet i  forskellige hudplejeprodukter

Lotion

Creme

Fedtcreme

Salve/olie

70%
 FEDT  

100% 
FEDT

25-50% 
FEDT

10-18% 
FEDT



Når huden er tør, mangler hudcellerne 
det gode fedt til at holde dem ”klistret 
sammen”. Man kan sige, at huden er blevet 
utæt, og vandet fra huden har derved let 
ved at fordampe. Derfor udtørrer huden. 

Fedtcremen lægger sig mellem hudcellerne 
og gør huden tæt igen. De fugtbevarende 
stoff er i fedtcremen går dybere ned i huden, 
lægger en barriere, og binder det vand der 
er i huden, dvs holder på fugten i huden.
Begge dele er med til at huden plejes og 
heles.

Fedtcremer kan bruges over hele kroppen, 
når man har tør hud. På trods af det høje 
fedtindhold er Decubal’s fedtcremer lette at 
smøre ind  i huden. 

Vidste du at...
•  fedtstoff et i fedtcremen hæmmer 

vandfordampning og virker plejende.
•    fugtbindere i fedtcremen sørger for at 

binde vandet i huden, og lindrer
irritation.

Hvordan virker fedtcremer
HUSK AT 

FOREBYGGE!

Daglig pleje af den tørre 
hud forhindrer yderligere 

udtørring, revner og 
eventuelle infektioner 

i en skadet hud.

For mange vil en mindre 
fed creme til ansigtet være 

bedre egnet. 

Prøv 
Decubal face vital cream,
18% fedtindhold



Valg af fedtcremer
Decubal lipid cream, 
70 % fedtindhold 
Til ekstra tør og udsat hud

Decubal repair cream, 
70 % fedtindhold
Når skaden er sket

Decubal lips & dry spots balm, 
99 % fedtindhold
Pleje og genopbygning af mindre
hudområder

Læs mere om
• Decubal lipid cream
• Decubal repair cream 
•  Decubal lips & dry 

spots balm 

 ➝



Decubal lipid cream, 
70% fedtindhold 

Beskytter huden mod udtørring og fugttab, 
og forbedrer hudbarrieren. Fedtcremen er 
vandbaseret og tillader derfor huden at 
ånde.

Lipid cream indeholder enkle, sikre 
ingredienser, er dermatologisk testet 
og Astma-Allergimærket, så risikoen for 
allergi er minimeret.

Trods det høje fedtindhold trænger 
fedtcremen hurtigt ind.

Lipid cream anbefales til den daglige pleje og 
forebyggelse - og til hele kroppen. 

Derfor fås lipid cream både i tuber med
100 ml og 200 ml samt i pumpebeholder 
med 500 ml.

Decubal lipid cream

Til ekstra tør 
og udsat hud

Decubal lipid cream, 
70% fedtindhold 

Beskytter huden mod udtørring og fugttab, 
og forbedrer hudbarrieren. Fedtcremen er 
vandbaseret og tillader derfor huden at 
ånde.

Lipid cream indeholder enkle, sikre 
ingredienser, er dermatologisk testet 
og Astma-Allergimærket, så risikoen for 
allergi er minimeret.

Trods det høje fedtindhold trænger 
fedtcremen hurtigt ind.

Lipid cream anbefales til den daglige pleje og 
forebyggelse - og til hele kroppen. 

Derfor fås lipid cream både i tuber med
100 ml og 200 ml samt i pumpebeholder 
med 500 ml.

Til ekstra tør 
og udsat hud

Fedtindhold 

70%
HUSK !

Forebyg 
frostkinderne hos 

børnene, og smør lipid 
cream på kinderne, 

inden de skal ud i 
blæst eller kulde.



Decubal repair cream 

Når skaden
er sket

Decubal repair cream, 
70% fedtindhold

Fugtgivende og genopbyggende fedtcreme.

Indeholder hudidentisk ceramideblanding 
og B3-vitamin, der genopbygger og 
aktiverer hudens egen produktion af
de fedtstoff er, som den tørre hud mangler.
Uden konserveringsmidler.

Anvendes til meget tørre hudområder eller 
sprækket hud på f.eks:
•  Albuer
• Fødder/hæle
•  Hænder
•  Knæ

Brug Repair cream til huden er helet igen, 
og forebyg herefter med f.eks Decubal lipid 
cream 

Fedtindhold 

70%



Decubal lips & dry
spots balm

Pleje og genopbygning
af mindre 
hudområder

Pleje og genopbygning

Decubal lips & dry spots balm, 
99% fedtindhold

Målrettet og eff ektiv hjælp til pleje
af tør og skadet hud: 
•  Læber
•  Flossede neglebånd
•  Hvide knoer
•  Smårifter og mindre revner i huden
•  Albuer

Salven bruges lige dér, hvor problemet er 
eller opstår. Plejer,  genopbygger og heler 
eff ektivt huden. Uden konserveringsmidler.

TIPS !
•  Brug Decubal lips & dry spots balm under 

din læbestift.

•  Forebyg ved at smøre de tørre læber 
inden du går ud i blæst, sol eller kulde.

Fedtindhold 

99%



Tørre hænder 
Hvis din hud på hænderne er tør og 
skællende, er det en god idé straks at 
få smurt dem med en fedtcreme, der 
plejer og blødgør huden. 

Ubehandlet, kan tørheden udvikle sig 
til revner og sår. Specielt håndryg, 
fi ngerspidser og neglerandene er 
udsatte steder. Smør fedtcremen 
godt ind i huden. Gerne fl ere gange om 
dagen.

Vi anbefaler: 
•  Decubal lipid cream, 

70% fedtindhold, 
forebyggende

•  Decubal repair cream 70% 
fedtindhold, 
forebyggende, genopbyggende
og helende

•  Decubal lips & dry spots balm, 
 99% fedtindhold
Plejende og genopbyggende til 
mindre hudområder

•  Smør et tykt lag fedtcreme 
på hænderne og tag et par 
bomuldshandsker på. Lad det sidde 
natten over. Det giver meget fedt 
og fugt til huden.

•  Opleves fedtcremen ”for 
fedtet” om dagen på 
jobbet, så brug alternativt 
en mindre fed creme som 
f.eks. Decubal hand cream, 
37% fedtindhold.

•  Husk at tage varme handsker når 
det er koldt udenfor.

Tips



•  Hvis fødderne klør kan 
Decubal anti-itch gel virke 
kølende og kløestillende. 

•  Brug Decubal foot cream, 
37% fedtindhold til daglig 
fodpleje, hvis fedtcremen 
om dagen føles fedtet på 
dine fødder.

•  Skift fodtøj hvis fødderne 
bliver varme og fugtige.

•  Hvis skoen klemmer, kan der 
dannes  hård hud, der lettere 
revner.

Tørre fødder
Tørre fødder kan klø så intenst at det 
forstyrrer nattesøvnen, og revner i hælene 
gør ofte så  ondt, at man bliver mindet om 
det hele tiden. For nogen tager det lysten 
fra den lange gåtur eller til at dyrke sport.
Daglig indsmøring i fedtcreme vil blødgøre, 
forebygge og pleje huden, og er skaden sket 
kan man anvende repair cream, så huden 
hurtigere heler op. 

Fodpleje
Fodbad et par gange om ugen kan blødgøre 
den hårde hud.

 Vask fødderne med vaskeolie, den udtørrer 
mindre end sæbe.

•  Anvend f.eks Decubal shower & bath oil, 
47% fedtindhold.

•  Lad fødderne hvile i fodbadet i ca. 10 
minutter

•  Frotter fødderne godt og fi l den hårde 
hud af

•  Massér fødderne med  fedtcreme
•  Smør en ekstra gang inden sovetid og 

tag en bomuldssok på natten over

Tips



•  Stil din øjencreme i køleskabet. Når 
cremen bliver påført kold, trækker 
blodkarrene sig sammen og 
hævelser forsvinder.

•  Smør din øjencreme på med 
spidsen af ringfi ngeren, så undgår 
du at trykke for hårdt.

•  Gem øjen-make up til festlige 
lejligheder.

•  En kølig gelemaske på 
øjenomgivelserne kan 
lindre kløe og svie. Prøv 
Decubal  anti-itch gel

Tør, rød, skællende hud om øjnene
Mange med tør hud ,og specielt  dem med 
atopisk eksem, kender til i perioder at have 
meget irriteret og tør hud omkring øjnene. 
Ud over at det kan klø og svie, kan det 
påvirke livskvaliteten, når den 5. kollega 
spørger om man er ked af det, eller om man 
ikke har sovet nok.

Øjenlåg og huden omkring øjnene er meget 
tynd og hæver let, når man gnider og klør 
sig i øjnene. En fedtcreme kan hjælpe med  
til at holde huden smidig, hel og mindre 
skællende.

Brug dagligt:
Decubal Eye Cream, fedtindhold 22%

For ekstra pleje: 
Til natten kan du anvende Decubal lipid 
cream, 70% fedtindhold.

Tips



Forebyg hver dag tør og irriteret hud
• Drop de lange og meget varme bade
•  Spar på sæbe og shampoo, og erstat sæben med Decubal 

shower & bath oil, 47% fedtindhold
• Smør fedtcreme ind i huden lige efter badet og efter behov
• Begræns solbadning
•  Beskyt hænderne ved vådt arbejde med fedtcreme og

beskyttelseshandsker
• Tag varme handsker på inden du går ud i kulde og blæst
• Drik nok vand

•  HUSK Smør huden med fedtcreme inden den udsættes
for blæst og kulde - det gælder også børnene’s hud.

Find mere
information på 

www.decubal.dk

Samt i Decubal’s andre pjecer:
Ansigt, Børn, Håndeksem,

Hårbund, Hænder, 
Fødder, Krop m.fl .

109871 8sA5L Plejeprogram HÅNDEKSEM.indd   1

15/10/13   07.54

Samt i Decubal’s andre pjecer:


