
Vi hjælper dig
-  med fortsat at være i bevægelse!

PRODUKTKATALOG
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....vi hjælper folk med fortsat at være i bevægelse!

2

Kvalitetssikrede produkter:

� ved hjælp af rene farmaceutiske råvarer

� kvalitetssikret produktion (GMP)

� CO2-optimeret produktion, ökoprofit certificering

� effektive, gennemprøvede produkter

� dermatologisk testede præparater

� made in Germany

DIN / EN / ISO 
13485 / 9001 zertifiziert
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BEHANDLING
Side 8

PLEJE
Side 4

HYGIEJNE
Side 10

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Læbepomade Stift  4,8 g 205335601

�   Plejer og beskytter

Læbepomade

Pleje af læberne med SPF 20.

Kan bestilles med dit firmalogo og 
adresse påtrykt ved min 1.000 stk.

Stift

Brug denne læbepomade som merchandise for din klinik!

TIP:

TILBEHØR
Side 12



Fodpleje

Fodlotion, Lemon

�   Plejer medtagne hudområder

�   Gør huden smidig og modstandsdygtig

�   Giver vedvarende opfriskning til fødderne

�   Virker desinficerende

�   Indeholder bl.a. allantoin & mentol

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Fodlotion, Lemon Flaske 150 ml 205213025

RÖWO Fodlotion, Lemon Flaske 1000 ml 205213027

Mild pleje og naturlig friskhed til medtagne fødder. Beskytter mod fodsvamp.
Den antibakterielle virkning beskytter mod dannelse af lugtgener.

Dermatologisk
testet

Flaske 150 el. 1000 ml

VI
ANBEFALER 

ET RÖWO 
FODBAD FØR 

BRUG

Find tilbehør
på side 14-15

PLEJE4



Fodpleje

�   Plejer og gør huden smidig

�   Virker kølende 

�   Indeholder bl.a. kamille, kamfer
   & japansk pebermynteolie

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Fodcreme Tube 50 ml* 205212544

RÖWO Fodcreme Flaske 1000 ml 205213023

*RÖWO Fodcreme 15 stk. i standerdisplay Tube 15 x 50 ml 205212544

Fodcreme

Fodcremen fra Röwo er plejende og modvirker lugtgener og kløe . Forebyggende 
mod sårdannelse, vabler og hård hud. Påføres og gnides ind i et tyndt lag 1-2 gange 
dagligt. Virker bedst efter et Röwo fodbad.

Flaske 1000 ml

Tube 50 ml

Display med 30 x 50 ml

MODVIRKER 
FODSVED

Find tilbehør
på side 14-15

TIP:
Se også vores Ben- & Venebalsam 

samt Hirschtalgcreme på side 8+9

PLEJE 5



Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Fodbad Flaske 200 ml 205104547

RÖWO Fodbad Flaske 1000 ml 205105026

Flaske 200 el. 1000 ml

Find tilbehør
på side 14-15

PLEJE6

Fod- & hudpleje

Fodbad

�   Virker kølende

�   Tilfører fedtstof og udtørrer ikke huden

�   Indeholder bl.a. kamille, kamfer
   & japansk pebermynteolie

Afslappende fodbad, som stimulerende og frisker op. Virker mod brændende fødder 
og beskytter mod fodsvamp.

Body Lotion Classic

�   Indeholder bl.a. macadamia nøddeolie,  
   allantoin & vitamin E.

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Body Lotion Classic Tube 75 ml 205335732

Bodylotion til ham og hende med den klassiske duft fra Röwo.

Tube 75 el. 150 ml

PLEJER
HUDEN 

UDEN AT 
FEDTE

FJERNER 
LUGT OG 

BESKYTTER 
MOD FOD-

SVED



�   Bevarer den naturlige fugtighed

�   Velegnet til sarte hænder

�   Inderholder bl.a. Jojobaolie

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Salve til hård hud Tube 50 ml 205303672

Håndcreme Sensitiv

Håndcreme der plejer og beskytter huden. Plejer sarte hænder. Trænger hurtigt 
ind i huden uden at fedte. Fås i tuber og i praktisk flaske med pumpedispenser til 
klinikken, firmabrug eller hjemmet.

Tube 50 ml

MED
FUGTGIVEN-
DE CARBA-
MID (10% 

UREA)

Dermatologisk
testet

Dermatologisk
testet

PLEJE 7

Fod- & hudpleje

�   Blødgør hård hud

�   Indeholder bl.a. allantoin & 10% urea

�   Understøtter den naturlige regenererings-
   proces af huden

Salve til hård hud

Sikker  reduktion af områder med hård hud. Ru, tør og sprukken hud bliver 
ved regelmæssig anvendelse mærkbart mere smidig. Fremmer den naturlige 
regenereringsproces af huden. Desuden tilføres huden vigtig fugt.

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Håndcreme i rejsestr. Tube 30 ml 205320029

RÖWO Håndcreme Tube 75 ml 205320030

RÖWO Håndcreme Flaske inkl. pumpe 1000 ml 205320028

Flaske 1000 ml
Tube 30 el. 75 ml
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Dermatologisk
testet

Ben- & Venebalsam

Ben- & venebalsam plejer tør og medtaget hud. Den virker forfriskende og kølende på benene og 
henholdsvis lindrer eller forhindrer anspændthed i at opstå. Plejer varicer (åreknuder), hævede ben 
og fødder. Aloe vera plejer den medtagne hud uden at fedte. Egnet til daglig anvendelse. Også egnet 
til diabetikere. Den “meget gode hudforenelighed“ er blevet fastslået
gennem dermatologiske test.

�   Kølende og forfriskende

�   Beroliger trætte ben

�   Plejer og beskytter huden

�   Med Aloe Vera og hestekastanie

�   Til hjemme brug og undervejs

Ben- & venebalsam med pumpe
Den ideelle størrelse til behandlings-
rummet – perfekt dosering takket 
være pumpedispenseren.

Tube 100 ml

Tube 200 ml

Display med 15 x 100 ml

Bøtte  1000 ml inkl. pumpe

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Ben- & Venebalsam i rejsestr. Tube 30 ml* 205203101

RÖWO Ben- & Venebalsam Tube 100 ml** 205212541

RÖWO Ben- & Venebalsam Tube 200 ml 205212572

RÖWO Ben- & Venebalsam Bøtte inkl. pumpe 1000 ml 205212540

*RÖWO Ben- & Venebalsam 30 stk. i kuppeldisplay Tube 30 x 30 ml 205212573

**RÖWO Ben- & Venebalsam 15 stk. i standerdisplay Tube 15 x 100 ml 205212541

Rejsestr. 30 ml
Display med 30 x 30 ml

FAKTA:  God hudpleje til forebyggelse ved diabetesfødder
Den diabetiske fod skyldes en kombination af forskellige faktorer, hvor gennemblødningsfor-
styrrelser og nervebeskadigelser som følge af en diabetessygdom hører til de primære. Dertil 
kommer sår på grund af mindre skader og dårlig hudpleje. Derfor er fodpleje til forebyggelse 
af diabetiske fødder særdeles vigtig. Den ømfindtlige hud, der let beskadiges, skal flere gange 
dagligt beskyttes og plejes med en fed, men hurtigt indtrængende creme. I kombination med 
medicinske forholdsregler bidrager RÖWO® ben- & venebalsam til at holde huden smidig. Re-
gelmæssig anvendelse i form af en massage kombineret med førsteklasses ingredienser frem-
mer blodcirkulationen i huden og beskytter mod følgerne ved forekomst af diabetiske fødder. 
Ved fodproblemer bør patienter, især diabetikere, søge professionel hjælp af uddannede fagfolk.

Special-præparater
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Dermatologisk
testet

Bøtte 500 mlBøtte 50 ml

Special-præparater

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Hestesalve Bøtte 50 ml 205201118

RÖWO Hestesalve Bøtte 500 ml 205202542

Hestesalve

Kvalitetssalve, som køler, afspænder og aktiverer efter overanstrengelse og ved træthed. Smøres på 
de udsatte steder og masseres godt ind. De naturlige ekstrater får musklerne til at slappe af.

�   Med bl.a. hestekastanie, arnika, rosmarin, menthol og alkohol

�   Virker kølende

Dermatologisk
testet

Hirschtalgcreme

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Hirschtalgcreme Tube 100 ml** 205303669

**RÖWO Hirschtalgcreme 15 stk. i standerdisplay Tube 15 x 100 ml 205303669

RÖWO Hirschtalgcreme giver ideel og kraftig beskyttelse af medtaget hud. Det er desuden påvist
til afhjælpning af ru, sprukken og skadet hud. Kan ligeledes anvedes til forebyggelse
og til behandling af vabler og  hudløshed. Fungerer som et ekstra lag hud.

�   Plejer stærkt medtaget hud

�   Forebygger tryk-  og gnavsteder

�   Reducerer ligtorne og hård hud

�   Giver vedvarende fløjlsblød hudfornemmelse

Display med 15 x 100 ml

FAKTA:  Tryksårprofylakse
Et tryksår opstår som følge af særskilt lokal trykbelastning. Dette er en væsentlig faktor ved 
udviklingen, som begunstiges af forskellige faktorer.
Manglende forsyning af næringsstoffer og ilt og ansamling af toksiske stofskifteprodukter kan 
føre til nekrosedannelse og nervebeskadigelse. Særligt udsatte steder på kroppen er områder 
over knogler, og hvor der kun er lidt underhudsfedt. Tryksår inddeles i grader og stadier. Konse-
kvent pleje med præparater som RÖWO Hirschtalgcreme, egnede hjælpemidler, mobilisering og 
aflastning forebygger tryksår.

VIRKER 
OGSÅ VED  
OG MOD 
VABLER

Tube 100 ml



Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Desmanol afspritning  inkl. pumpe Euroflaske 1000 ml 205319166

Præparat med alkohol til hygiejnisk og kirurgisk hånddesinfektion

�   Baktericid (inkl. Tb), fungicid

�   Udtørrer ikke huden

�   Opført på VAH/DHM-liste, RKI-liste i henhold til  
   § 18 lfSG  (VAH (Verbund für Angewandte Hygiejne, RKI  
   = Robert Koch Institut, dvs. tyske desinfektionsmiddel- 
   lister))

Desmanol

Virucidt ved lipofile og hydrofile vira: Polio-, Rota-, Adeno-, Vaccinia-, Herpes 
simplex-virus, HBV, HCV, HIV, norovirus (”begrænset virucidt”* (inkl. HIV, 
HBV, HCV). Virksomt mod norovirus inden for hygiejnisk hånddesinfektion 
(Testvirus: Murine norovirus). Fri for farvestoffer og parfume, derfor også egnet 
til allergikere.

Til kirugisk
hånddesinfektion

HYGIEJNE10

Desinfektion & Hygiejne

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Mikrozid, sensitiv - væske Flaske 1000 ml 205319470

RÖWO Mikrozid, sensitiv - væske Dunk 5 l 205319471

RÖWO Mikrozid, sensitiv - servietter Dåse 200 stk. 205319473

RÖWO Mikrozid, sensitiv - servietter, refill Refill til dåse 200 stk. 205319474

Væske samt servietter. Desinfektion af flader.

�   Alkoholfri

�   Meget effektive og hurtigtvirkende

Anvendelsesområder: Til desinfektion af medicinske produkter (CE 0297) og andre flader. 
Særlig egnet til alkoholfølsomme overflader (som f.eks. plexiglas og ultralydshoveder).

Brugsklar, gennemvædede desinfektionsklude. Mikrobiologisk effektivitet Mikrozid 
sensitive servietter virker mod bakterier, svampe og vira (som f.eks. HBV, HIV, Rotavirus, 
Vacciniavirus)

Til overflader Refill-pakke
200 servietter

Flaske 1000 ml
Fås også som 5 l dunk

Find tilbehør
på side 14-15

Mikrozid®, sensitiv

Dermatologisk
testet
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Rengøring & Desinfektion 

Find tilbehør
på side 14-15

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Septoplus, koncentrat Flaske 1000 ml 205314554

RÖWO Septoplus, koncentrat Dunk 5 l 205314568

RÖWO Septospray 0,1 Flaske 1000 ml 205314659

RÖWO Septospray 0,1 Dunk 5 l 205314669

�   Virksomt mod Hepatitis B-virus og HIV

Septoplus (Koncentrat)
Yderst virksomt baktericidt og fungicidt præparat til desinfektion 
og rengøring af afvaskelige flader og brugsgenstande i klinik, på 
sygehus og i køkkensektoren. Til behandling af flader i svømmebade.
Brugskoncentration ifølge DGHM: 3 % - 15 min. 1 % - 1 time,
0,5 % - 4 timer.  

Septospray 0,1
Brugsklar spraydesinfektion til klinikker og venteværelser, solarier, 
medicinsk udstyr, dørhåndtag, toiletbrætter, affaldsspande, telefoner 
mv. Ligeledes til desinfektion af sko og strømper.

Septoplus (Koncentrat)
& Septospray

Brugsfærdig
spraydesinfektion

Til overflade-
desinfektion

Flaske 1000 ml
Fås også som 5 l dunk

Dunk 5 l

Flaske 1000 ml

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Cremesæbe Dunk 10 l 205315663

RÖWO Vægdispenser inkl. 1000 ml beholder Dispenser 1000 ml 205322669

Cremesæbe

�   Meget hudvenlig 

�   PH-værdi 6,5

�   Fremstillet af naturlige ingredienser 

�   Biologisk nedbrydelig

Denne milde, dermatologisk testede cremesæbe til medicinsk brug er i særdeleshed 
anvendelig i klinikker, hvor der er flere bruger og hvor der vaskes hænder ofte.

Tilbehør: vægdispenser. 

Find tilbehør
på side 14-15

Vægdispenser
m/ 1000 ml 

beholder

Dunk 10 l

Velegnet til 
medicinsk brug

SKÅNSOM 
HÅNDSÆBE 
TIL DAGLIG 

BRUG

Dermatologisk
testet

Desinfektion & Hygiejne



Rengøring

FAKTA:  Hygiejne
Klinikomgivelser og personlig hygiejne betyder alt for både personale og klienter. Vi støtter 
dig med materialer til din klinik. Desinfektions- og rengøringsmateriale til både personale og 
klinikkens udstyr samt flader tilbydes, såvel som rengøringsmidler af høj kvalitet. 

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Citro-Overfladerengøring (sanitet) Dunk 10 l 205301225

Produkt: Beholder: Indhold: Varenr.:
RÖWO Overfladerengøring (plast- og gummiflader) Sprayflaske 1000 ml 205402063

�   Kalkløsende

�   Nænsom behandling af materialet

�   Hudvenlig formula

Citro-Overfladerengøring

Overfladerengøring

Specialrens til materiale- og miljøskånende pleje af badekar, fliser, 
glas, vaskekummer og brusekabiner, toilet mv.

Ideel rengøring af plast- og gummioverflader. Selv genstridige 
pletter fjernes uden at efterlade striber på overfladen. Bevarer tillige 
materialets farve, glans og elasticitet efter rengøring.

Find tilbehør
på side 14-15

Dunk 10 l

FORTRINLIG 
TIL MASSAGE 

0G KLINIK-
BRIKSE

Sprayflaske 1000 ml

Til plast- & gummioverflader

Effektiv
rengøring

TILBEHØRHYGIEJNE12



Dispensere

Sprayhoved t/ Septospray

Pumpedispensere

Doseringspumpe el. hane

Produkt: Materiale: Indhold: Varenr.:
RÖWO Sprayhoved t/ Septospray Plast t/ 1000 ml 205314764

RÖWO Sprayhoved t/ Mikrozid (ej. ill.) Plast t/ 1000 ml 205319472

Produkt: Materiale: Indhold: Varenr.:
RÖWO Pumpedispenser t/ bøtter Plast t/ 1000 ml 205701144

RÖWO Pumpedispenser t/ flasker Plast t/ 1000 ml 205701145

Produkt: Materiale: Indhold: Varenr.:
RÖWO Tappehane til dunke Plast t/ 5 og 10 l 205701147

RÖWO Doseringspumpe til dunke Plast t/ 5 og 10 l 205701140

TILBEHØR 13



TILBEHØR14

Beholdere

Produkt: Materiale: Indhold: Varenr.:
RÖWO Tom flaske med tud Plast 250 ml 205701024

RÖWO Tom flaske med sprayhoved Plast 1000 ml 205701133

Produkt: Materiale: Indhold: Varenr.:
RÖWO Tom flaske Plast 200 ml 205701022

RÖWO Tom flaske Plast 1000 ml 205702131

RÖWO Tom bøtte Plast 100 ml 205702026

RÖWO Tom bøtte Plast 550 ml 205903244

RÖWO Tom bøtte Plast 1000 ml 205702027

250 ml

1000  ml

200  ml

100  ml

1000  ml

550  ml

1000 ml

Tom flaske med tud el. sprayhoved

Tomme flasker og bøtter
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Vi hjælper dig
-  med fortsat at være i bevægelse!

www.sportspharma.dk



               sports pharma as    I    tel  +45  7584  0533    I    sportspharma.dk        
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Vi har partnerskab med
DHF, Team Danmark & DBU


