
HELHETLIG OMSORG
HUDPLEIE OG FOREBYGGING AV TRYKKSÅR

Linovera®
Linovera® Emulsjon



Linovera®

Olje av hyperoksygenerte fettsyrer (HOFA) 

Forebygging av trykksår
Linovera® fremmer hudens 
integritet ved bruk av 
hyperoksygenerte fettsyrer.
Hydrert hud - Mindre skjør  
og mer motstandsdyktig 

Linovera® Emulsjon
Emulsjon av hyperoksygenerte fettsyrer (HOFA)

 Smører huden.
   Reduserer friksjon i huden.
  Opprettholder fuktighetsbarrieren i huden.
   Inneholder mer enn 75% linolsyre, noe 
som er avgjørende for å opprettholde 
strukturen i overhuden.

  Inneholder Aloe Vera som gir myk hud og 
tilfører fuktighet. 

EGENSKAPER

BRUKSOMRÅDE

Linovera® Emulsjon forebygger og behandler 
vaskulære og diabetiske fotsår, samt 
forebygger og behandler trykksår grad 1. 

SAMMENSETNING

 Hyperoksygenerte fettsyrer  
 Aloe Vera
    Asian Centella 
 Gingko biloba
  Rosmarin essens 

EGENSKAPER

 Fettsyrer som optimaliserer cellefornyelse i huden.
 Motvirker dehydrering av huden.
 Fettsyrer (HOFA) sammen med Aloe vera, Centella 

asiatica og Gingko biloba fungerer som balsam for 
huden

HVORDAN BRUKE LINOVERA® EMULSION

Rengjør hudområdet eller såret. Spray Linovera® 

Emulsjon på renset hudoverflate og masser lett 
med fingertuppene jevnt over området. Linovera® 

Emulsjon påføres 2 til 3 ganger daglig i tråd med 
behandlingsplan.

HVORDAN BRUKE LINOVERA 

 Rengjør hudområdet eller såret.  
Påfør Linovera® og masser forsiktig  
med finger tuppene, sikre jevn fordeling 
og absorpsjon. Linovera® påføres 2 til 3 
ganger daglig. 

FOREBYGGE TRYKKSÅR PÅ HÆL

   For optimal beskyttelse av hælen kan Linovera® 
kombineres med Askina® Heel for å forhindre 
trykksår på hæl.

+

Linovera® inneholder en sammensetning av 
hyperoksygenerte essensielle fettsyrer (HOFA).  
De påvirker mikrosirkulasjon i blodet på en positiv måte, 
som reduserer risikoen for iskemi og letter fornyelsen av 
epidermale celler, noe som øker motstanden mot trykksår 
i huden. Samtidig beskytter de mot friksjon, reduserer 
hudens skjørhet og forhindrer dehydrering av huden.  

I tillegg, takket være antioksidantaktiviteten, reduserer  
de skadene forårsaket av frie radikaler. Linovera® 
inneholder også Aloe Barbadensis og Asian Centella.  
Aloe Barbadensis, også kjent som Aloe Vera, hjelper 
til med å pleie huden og virker mykgjørende og 
fuktighetsbevarende. Asian Centella fungerer som  
en hudbalsam og har en beroligendeeffekt på huden.

SAMMENSETNING

   Hyperoksygenerte fettsyrer  
    Aloe Vera
    Asian Centella
    Rosmarin essens 

BRUKSOMRÅDE

Linovera® for behandling og 
forebygging av trykksår grad 1. 
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Forebyggende olje og emulsjon
Linovera® 30 ml art. nr: 468157
Linovera® Emulsjon 100 ml art. nr: 492806

Bestillingsinformasjon:


