
De ouder wordende huid

Veroudering van de huid is een complex 

biologisch proces. Dermatologen 

behandelen steeds meer patiënten voor de 

symptomen van de ouder wordende huid. 

De kenmerken van huidveroudering zijn 
degeneratie van de huid, rimpels, een 
dunner wordende huid, pigmentatie, 
dehydratatie, verhoogde gevoeligheid en 
verlies van elasticiteit van de huid. 

De ouder 
wordende huid

Behandeling van de huid met een 
combinatie van APIs en DCIs is de meest  
effectieve aanpak. Doseringen worden 
hierin individueel bepaald. 

Behandeling en preventieve zorg van de 
ouder wordende huid is veelal chronisch. 
Het is daarom gewenst dat de patiënt 
maximaal comfort ervaart om zo 
therapietrouw en optimale resultaten te 
bereiken.

Geïnspireerd door 20 jaar ervaring in het 
magistraal bereiden in dermatologie en 
met vakexpertise in deze specialiteit, is 
Fagron erin geslaagd om een revolutionaire 
nieuwe standaard in de huidverzorging te 
creëren. Met Fagron Advanced Derma kunt 
u patiënten een totaaloplossing bieden 
voor zowel bereidingen op maat als voor 
basis huidverzorging, door gebruik te 
maken van:
• Verschillende vehikels geschikt voor 

verschillende huidtypes
• Vehikels, geformuleerd volgens de 

meest recente inzichten op het gebied 
van veiligheid en tolerantie van 
dermatologische ingrediënten

• Vehikels geschikt voor de kwetsbare en 
gevoelige huid

• Vehikels met een optimale 
verenigbaarheid met uiteenlopende APIs 
(Active Pharmaceutical Ingredients) en  
DCIs (DermaCeutical Ingredients) 

•   Een formularium met verschillende 
formuleringen om het voorschrijven en 
het bereiden te vereenvoudigen

De totaaloplossing
Ontdek de totaaloplossing van Fagron 
Advanced Derma door onze verschillende 
informatiebronnen te raadplegen:
• Fagron Advanced Derma brochure
• Formularium op indicatie
• Formularium per vehikel
• De mengtabel
• Kwaliteitsdocumenten zoals: 

de Technical Data Sheet (TDS), 
Analysecertificaat (CoA) en MSDS

• Compounding Matters database
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Casus
Dr. Winfrey, dermatoloog: “Een energieke 
50-jarige vrouw kwam bij mij op consultatie 
voor een oplossing om haar ouder wordende 
huid te verzorgen. Zij ergerde zich aan 
haar rimpels. Ze vertelde me dat haar huid 
gevoeliger reageerde dan vroeger met als 
gevolg irritatie bij gebruik van cosmetische 
crèmes.“

De uitdaging
“Mijn patiënte had verschillende 
veelbelovende cosmetische crèmes 
uitgeprobeerd, maar deze verbeterde de 
huidconditie niet en gaven huidirritatie. Haar 
huid was gevoelig en snel gedehydrateerd.” 

De oplossing
Met de focus op patiënt, voorschrijver en 
apotheker biedt Fagron Advanced Derma 
unieke oplossingen welke een significante 
meerwaarde bieden voor de behandeling op 
maat van patiënten met specifieke noden. 
Zo ook voor de patiënt met een ouder 
wordende huid.

De behandeling
Dr. Winfrey: “Ik schreef tretinoïne 0,05% in 
Nourivan™ Antiox als nachtcrème voor om 
haar rimpels te behandelen. Deze basis biedt 
een  hydraterende huidverzorging aan met 
natuurlijke antioxidanten. 
Voor overdag schreef ik nicotinamide (vit. B3)  
4% in Fitalite™ voor om de gezichtshuid te 
hydrateren. Mijn patiënt was erg tevreden. 
De rimpels zijn nog nauwelijks zichtbaar en 
ze stuurt al haar vrienden naar me toe!”  

1 Literatuurreferenties zijn beschikbaar
2 EspumilTM, bevat uitzonderlijk propyleenglycol voor een verbeterde oplosbaarheid van lipofiele APIs 

Fagron is erin geslaagd een revolutionaire nieuwe standaard voor geavanceerde en 
geïndividualiseerde dermatologische zorg te creëren.

Fagron Advanced Derma biedt unieke mogelijkheden die voortkomen uit de meest recente 
ontwikkelingen op het gebied van magistrale bereidingen in dermatologie:

• Dermatologische zorg op maat gebaseerd op huidtype
• Optimaal patiëntcomfort ter verbetering van de therapietrouw en kwaliteit van leven voor de 
     patiënt
• Vehikels geproduceerd volgens GMP op basis van farmaceutisch geanalyseerde ingrediënten 
• Bewezen farmaceutische stabiliteit en verenigbaarheid met uiteenlopende APIs en DCIs
• Efficiënte en tijdbesparende Compounding oplossingen
• Wereldwijde beschikbaarheid van de Fagron Advanced Derma oplossingen
• Gebaseerd op onderzoek en wetenschappelijk ondersteund 
• Versterken van de samenwerking tussen voorschrijver en apotheker om de effectiviteit van de 
     behandeling te maximaliseren
• Uniek geformuleerde vehikels met uitsluitend ingrediënten die de grootst mogelijke veiligheid en 
     huidtolerantie waarborgen1

Fagron Advanced Derma: de waarden

De Fagron Advanced Derma vehikels bevatten geen:

•  Parabenen •   Formaldehyde donoren
•  Benzyl alcohol en  
    benzyl benzoaat 

•  Triclosan
•   Para-
    aminobenzoëzuur

•  Boorzuur •   Minerale oliën •  Arachideolie •  Lanoline (wolvet)
•   Natriumlaurylsulfaat 

(SLS)

•   Ethoxylaten en 
1,4-dioxaan

•    Propyleenglycol² •   Geur- en kleurstoffen •  Ftalaten •  Nitrosaminen



De ouder wordende huid
Zorg op maat bij de ouder wordende huid
De ouder wordende huid wordt veelal lokaal 
behandeld met producten die rimpels en 
pigmentatie aanpakken en de elasticiteit 
verbeteren. Maatregelen voor preventie en 
herstel van de huid worden voornamelijk ingezet 
bij delen van de huid die worden blootgesteld aan 
de zon. Met Fagron Advanced Derma kunt u uw 
patiënten dermatologische zorg op maat bieden 

voor de behandeling van de ouder wordende 
huid. 
1. Basis huidverzorging is verzekerd met de 

juiste keuze in Fagron Advanced Derma 
vehikels. Elk vehikel is zo ontworpen dat het 
geschikt is voor specifieke huidtypes.

2. APIs kunnen naar individuele behoefte 
gedoseerd worden om in de specifieke 

behoefte van de patiënt te voorzien en 
worden veelal lokaal toegepast.

3. DCIs kunnen tevens toegevoegd worden aan 
de vehikels, afgestemd op de behoefte van 
de patiënt, om de huidconditie te verbeteren 
en/of te herstellen en om preventie van het 
ouder worden te ondersteunen.

2. APIs in de behandeling van de ouder wordende huid3 
API Functie Indicatie-specifieke 

doseringsrange
Gebruikelijke dosering 

Glycolzuur Alfa-hydroxyzuur. Nuttig om tekenen van chronisch cutane zonneschade 
te verbeteren.

8% 1 maal per dag voor het 
slapengaan

Tretinoïne Vermindert de tekenen van UV-geïnduceerde, vroegtijdige 
huidveroudering, zoals rimpels, verlies van huidelasticiteit en pigmentatie. 

0.02-0.05% 1 maal per dag voor het 
slapengaan

3. DCIs in de behandeling van de ouder wordende huid4

DCI Functie Indicatie-specifieke 
doseringsrange

Gebruikelijke dosering 

Aloë vera extract Humectant. Natuurlijk effectief ingrediënt om huidhydratatie te verbeteren. 2-10% 2 maal per dag

Arginine HCl Induceert significante toename van ureum in het stratum corneum en een 
continue verhoogde hydratatie in de ouder wordende huid. 

2.5% 2 maal per dag

Ascorbinezuur 
(vit. C)

Induceert de productie van zowel Col-1 en Col-3, als enzymen die belangrijk zijn 
voor de productie van collageen en remmers van matrixmetalloproteinase 
(MMP).

5-15% 1 maal per dag

Melkzuur Nuttig om tekenen van chronisch cutane zonneschade te verbeteren. 8% 1 maal per dag voor het 
slapengaan

Nicotinamide
(vit. B3)

Reguleert cel metabolisme en regeneratie. Het geeft verbetering van 
huidelasticiteit, erytheem en pigmentatie. 

2-5% 1 maal per dag

Retinol (vit. A) Induceert de biosynthese van collageen en remt de expressie van MMP 
(collagenase 1).

0.4% 1 maal per dag

Tocopherol (vit. E) Maakt de huid zachter en verhoogt het vermogen van het stratum 
corneum om het vochtgehalte vast te houden en draagt bij aan de 
bescherming tegen zonneschade.

2-10% 1 maal per dag

1. Basis huidverzorging
Uniek profiel Huidtype

Fitalite™
Natural gel cream base

• Hydrofiele gel crème
• Formulering met natuurlijke emulgatoren en fytosomen
• Voelt ultra licht en niet vet aan op de huid

  

Versatile™
Vanishing O/W cream base

• Hydrofiele crème
• Verfijnde, elegante formulering
• Voelt aangenaam, zacht en niet vet aan op de huid
• Trekt onmiddellijk in de huid

  

Versatile™ Rich
Enriched O/W cream base

• Verrijkte, hydrofiele crème
• Verfijnde en beschermende formulering dankzij extra natuurlijke lipiden
• Voelt zacht en verzorgend aan op de huid met een minimaal vet gevoel
• Trekt snel in de huid

 

Nourivan™ Antiox
Antioxidant O/W cream base

• Hydrofiele crème met antioxidanten
• Voedende en zachte formulering met natuurlijke antioxidanten die zowel oxidatie 

gevoelige APIs als de huid beschermen
• Voelt aangenaam en zacht aan op de huid
• Trekt snel in de huid

  

Espumil™
Lipophilic foam base

• Lipofiele schuimbasis 
• Schuimformulering die niet drupt
• Voelt licht en niet vet aan 

 

Vette huid

Normale huid

Droge huid

Zeer droge huid

Beschadigde huid 

Specifieke huid

Huidtypes:

3 Literatuurreferenties zijn beschikbaar
4 Literatuurreferenties zijn beschikbaar 

Voor een volledige lijst van verenigbare vehikels met API/DCI combinaties, gelieve de Fagron Advanced Derma
mengtabel te raadplegen.
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Magistrale formuleringen voor de ouder wordende huid
Rx/
Melkzuur 8%
in Versatile™
S/Dagelijks voor het slapengaan

Rx/
Retinol (vit. A) 0.4%
in Nourivan™ Antiox
S/1 maal per dag

Rx/
Glycolzuur 8%
in Fitalite™
S/Dagelijks voor het slapengaan

Rx/
Tretinoïne 0.05%
in Nourivan™ Antiox
S/Dagelijks voor het slapengaan

Rx/
Nicotinamide (vit. B3) 5%
Tocopherol (vit. E) 5%
in Versatile™ Rich
S/1 maal per dag

Rx/
Nicotinamide (vit. B3) 4%
in Fitalite™
S/1 maal per dag

fagron.be Fagron Belgium nv - Textielstraat 20 - 8790 Waregem - Belgium
 Tel: +32 (0) 70 233 111 - Fax: +32 (0) 70 233 126 - info@fagron.be

Disclaimer: Hoewel de doseringen en formuleringen in deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld,  
wordt er geen uitspraak gedaan met betrekking tot het gebruik, de veiligheid, effectiviteit of de biologische beschikbaarheid. De 
inhoud van deze brochure kan niet worden gezien als een (medisch) advies, aanbeveling of visie. Medisch professionals, artsen en 
bereidende apothekers die deze informatie gebruiken worden geadviseerd om dit alleen te doen indien deze volgens hun eigen 
professionele mening en oordeel geschikt is. Fagron kan in geen geval  verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de 
formuleringen en/of informatie in deze brochure.

Optimalisatie en innovatie van magistrale 
bereidingen.

Bij Fagron zijn we er trots op om te werken 
voor de wereldwijde marktleider in 
compounding. Door middel van continue 
optimalisatie en innovatie zetten we ons 
in om kwalitatieve oplossingen te leveren 
op het gebied van compounding. Hierdoor 
kunnen voorschrijvers en apothekers hun 
patiënten de beste zorg op maat bieden.

Fagron 

NASCHOLINGEN 
Seminaries over geavanceerde 
dermatologie worden aangeboden door 
Fagron Academy. 

fagron.be

UP-TO-DATE
Fagron Advanced Derma wordt 
voortdurend gedreven door de meest 
recente onderzoeken en nieuwste
ontwikkelingen. Via Fagron e-news, 
Facebook en fagron.be bent u als eerste 
op de hoogte van nieuwe toepassingen, 
vehikels en andere ontwikkelingen. 

fagron.be

COMPOUNDING MATTERS
Bezoek compoundingmatters.com 
en krijg gratis toegang tot een grote 
database aan formuleringen. U kunt 
het bereidingsprotocol, maar ook het 
voorschrift, direct uitprinten.

fagron.be


