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Vortebehandling med VorteFri
Å behandle vorter med VorteFri er svært enkelt, med den praktiske påføringsmetoden.
VorteFri absorberes direkte inn i vorten og oppløsningen etterlater ingen merker på huden. Du kan ta på sokker
eller ta deg et bad umiddelbart etter å ha påført oppløsningen.
VorteFri er bakteriedrepende og etterlater ingen arr eller forårsaker infeksjoner når det brukes riktig.

Hvordan bruke VorteFri
Behandle vorten med bomullspinnen som følger med i pakningen.

• Dypp bomullspinnen i VorteFri-oppløsningen og tørk av mot flaskekanten
• Bomullspinnen bør være lett fuktig.
• Trykk lett med bomullspinnen 2-3 ganger på vorten, og du er ferdig!
Vi har også en egen instruksjonsvideo som viser hvordan VorteFri påføres

VorteFri kan brukes på hendene, føttene, albuene og knærne
Dette bildet viser hvilke deler av kroppen VorteFri kan bli brukt på.

VorteFri kan brukes ved behandling av hånd-, fot- og kroppsvorter, (for eksempel på albuer og knær). Vær sikker på
at det ikke er for mye oppløsning på bomullspinnen. Kun en liten mengde oppløsningen trengs for at den skal være
effektiv. Vær ekstra forsiktig når du behandler områder med tynn hud som for eksempel hos barn eller på
håndoverflaten. Du kan gjøre dette ved å tørke av ekstra væske fra bomullspinnen på et mykt papir før
behandlingen.

VorteFri er barnevennlig
VorteFri er lett å bruke og gjør ikke vondt når den brukes riktig. Oppløsningen absorberes umiddelbart så barnet
kan derfor ta på sokker, fortsette å leke, ta et bad eller svømme umiddelbart etter påføringen.

Behandling av personer med diabetes
Diabetikere skal kun bruke VorteFri på frisk hud (uskadet og upåvirket av diabetessykdommen) og med ekstra stor
forsiktighet. Ved komplikasjoner skal du alltid rådføre deg med din lege/sykepleier eller fotpleier.

Påføring – kun én gang i uken
Du trenger kun å behandle med VorteFri én gang i uken frem til vorten forsvinner. Påføringsmetoden gjør det enkelt
å regulere dosen og mengde av oppløsningen. Gjennom en behandling kan flere vorter bli behandlet. Les mer om
instruksjoner for bruk her.

Videoinstruksjon
Se videoinstruksjoner for å lære mer om hvordan man fjerner vorter med VorteFri.
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Hvor kan jeg kjøpe Vortefri?
Vortefri kjøper du raskt og enkelt på ditt nærmeste apotek enten i butikk eller på nett
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