Frågor & Svar om HTH
Nedanför finner du vanliga frågor och svar om HTH. Om det är något du inte finner svar
på här så kontakta oss gärna på konsumentkontakt@cederroth.com

Vad är karbamid?
Karbamid är en av de komponenter som kallas hudens naturliga fuktighetsbindare. När
huden blir torr råder ofta brist på karbamid. Karbamid finns även i vår urin (cirka 2 %)
och det är en slutprodukt i proteinnedbrytningen. Karbamiden i HTH är framställd på
syntetisk väg.
Vad är mjölksyra?
Mjölksyra är en av de komponenter som kallas hudens naturliga fuktighetsbindare.
Mjölksyra har också en positiv effekt på hudens cellförnyelse. Som bekant bildas också
mjölksyra i våra muskler vid nedbrytning av kolhydrater.
Varför har HTH så lågt pH?
Kombinationen av HTH:s verksamma beståndsdelar, karbamid och mjölksyra, ger ett lågt
pH-värde. Ett lågt pH-värde bidrar också till att produkterna inte behöver något
konserveringsmedel.
Varför svider HTH av och till?
Svedan är ett tecken på att din hud är torr och behöver HTH. Torr hud har ofta små
sprickor, i vilka produkten kan tränga längre ner. Mjölksyran och dess låga pH är orsaken
till svedan. När du har använt HTH några gånger och fuktbalansen har återupprättats
försvinner detta obehag, som är helt ofarligt. Man kan säga att svedan är ett tecken på
att huden behöver hjälp.
Kan jag använda HTH till mitt barn?
Det finns inget som talar emot att använda produkten på barn annat än risken för
eventuell sveda, som kan vara svår att förklara för ett barn. Därför bör barnet vara över
5 år.
Vad är speciellt med HTH Original Universal Cream?
HTH Universal Cream är extra berikad med fetter och mjukgörande oljor men har samma
halter av fuktighetsbindande ämnen (karbamid & mjölksyra) som HTH Original Body
Lotion. HTH Universal Cream lämpar sig för utsatta hudpartier, till exempel händer,
armbågar och ansikte.
Varför känns HTH Original Body Lotion kladdig?
Man kan ha "överdoserat" HTH. Då absorberas inte produkten av hudens yttersta lager
(hornlagret), utan de fuktighetsbindande komponenterna ligger kvar på ytan och tar upp
vatten. Detta kan ge en kladdig känsla.
Jag är allergisk mot parfymer och konserveringsmedel, kan jag använda HTH?
Ja, du kan använda både HTH Original Universal Cream och HTH Original Body Lotion
oparfymerad.
HTH Original Universal Cream innehåller varken parfym eller konserveringsmedel. HTH
Original Body Lotion är utan konserveringsmedel och finns både med och utan parfym.
Den oparfymerade varianten säljs på apotek.

