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Geformuleerd en geproduceerd door apothekers
Naast expert in medicatie(beheer) wordt van de apotheker ook verwacht om de patiënt te begeleiden in het kiezen 
en goed gebruiken van huidverzorging. Een mooie en gezonde huid draagt bij tot het (psycho)sociale welzijn van 
uw patiënt. Er ligt dus een grote verantwoordelijkheid in de handen van een apotheker.

Cosmetica in de apotheek
Er bestaan reeds heel wat cosmetische merken waar de patiënten  
vertrouwd mee zijn. Echter is uw patiënt ook vertrouwd met u, als 
apotheker en hecht hij groot belang aan uw advies. Een huismerk 
van cosmetische producten zal voor uw patiënt vertrouwd en veilig  
aanvoelen.

Fagron brengt 6 referenties huidverzorging op de markt. 
De keuze en samenstelling van deze producten is welover- 
wogen en door apothekers gebeurd. In de catalogus vindt u bij elk  
product de omschrijving, gebruiksaanwijzing en samenstelling terug.  
Op www.fagron.be vindt u van elke referentie de Technical Data 
Sheet terug voor meer uitgebreide informatie.
Alle producten worden in België geproduceerd.

Cosmetica in bulk
Fagron kiest bewust voor het aanbieden van bulkverpakkingen  
cosmetica. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee.

• U blijft de bereider van uw huidverzorgingsgamma.
• U kiest zelf uw huisstijl. Op deze manier kan u de branding 

van uw apotheek verder uitbreiden naar een volledig nieuw gamma. Dit zorgt bij de patiënt voor een ver-
trouwd gevoel.

• U vult zelf de gewenste verpakking en verpakkingsgrootte af.

Gezien u bereider bent van de cosmetische producten zal een CPNP (Cosmetic Product Notification Portal)  
dossier moeten ingediend worden. Dit is volledig gratis en hoeft slechts één maal per referentie te gebeuren.  
Fagron voorziet een korte handleiding over hoe u deze registratie in een handomdraai in orde brengt. U dient 
ook rekening te houden met een aantal richtlijnen voor het etiket. Zowel de handleiding voor de notificatie als de  
richtlijnen voor het etiket vindt u verder in deze catalogus terug, op www.fagron.be en www.myprep.fagron.be. 

Uw vertegenwoordiger is altijd beschikbaar voor verdere vragen hieromtrent.
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De juiste branding voor uw huismerk
De uitbouw van een sterk huismerk begint bij de branding hiervan. Branding zorgt ervoor dat u uw  
apotheek en producten differentieert van de concurrentie. Het creëert een toegevoegde waarde  voor u, uw 
apotheek en uw producten. Bij trouwe klanten bouwt u op deze manier verder aan de vertrouwensrelatie. Nieuwe 
klanten worden aangetrokken door mond-tot-mond reclame en het visuele plaatje.

Een succesvolle branding kan opgesplitst worden in een brand identity en een brand definition. 
De brand identity wordt bepaald door uw naam, kleur(en), logo,.. en zorgt voor een mooi visueel  
geheel. Trek deze keuze door naar uw huisbereidingen/cosmetica, etalage, website en sociale media.  
De brand defintion zorgt voor uw effectieve differentiatie. Het geeft een specifiek doel weer, staat voor bepaalde 
waarden en een belofte. Het is belangrijk om deze brand definition ook waar te kunnen maken.

Om uw toegevoegde waarde extra kracht bij te zetten, is het belangrijk om uw brand identity en brand definition 
op elkaar af te stemmen. Geeft u de voorkeur aan natuurlijke producten? Zorg dan voor een kleurenpallet met  
rustige kleuren en logo dat hand in hand gaat met de huisbereidingen, cosmetica,.. die u voor uw patiënten 
bereidt.

Economisch voordeel van uw eigen cosmetica
Weet u niet welke patiëntprijs gerechtvaardigd is voor uw cosmetische lijn? Gebruik de handige tool van 
Fagron! Wilt u uw producten verkopen met een vaste marge? Stel deze in en ontdek aan welke prijs u het pro-
duct het beste in de markt brengt. U kan ook vertrekken vanuit een zelf gekozen verkoopprijs. Vul deze in en de  
overeenkomstige marge wordt voor u bepaald.
Vergeet ook zeker niet uw verpakkingsmateriaal en label aan te rekenen.
Per referentie wordt ook een gemiddelde richtprijs gegeven van gelijk(w)aardige  
cosmetische referenties die reeds beschikbaar zijn op de markt.

Vraag meer informatie over deze tool bij uw vertegenwoordiger.
 

Hoe aankopen?
De bulkverpakkingen cosmetica zijn zowel beschikbaar via 
bestellingen op mail, via telefoon, via uw vertegenwoordiger, 
de Fagron webshop, IBOTP, als PIT.

Heeft u vragen of ideeën voor een uitbreiding van het cosmetische  
gamma? Aarzel niet ons te contacteren op info@fagron.be of via 
uw vertegenwoordiger.
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Gezichtsreiniger 5 L 
Zachte reiniger voor het gezicht die hydrateert, 
beschermt en kalmeert dankzij de aanwezigheid 
van prebiotica en panthenol. 

Geschikt voor elk huidtype, inclusief de gevoelige 
huid. 

  

Aqua, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine,  
Sodium Cocoamphoacetate, Sorbitol, Inulin, Glyceryl Oleate, Coco  
Glucoside, Panthenol, Hydroxypropyltrimonium Inulin, Sodium Levuli-
nate, Potassium Sorbate, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Citric Acid, 
Parfum.

Gebruiksaanwijziging

Breng ‘s ochtends en ‘s avonds een kleine hoeveel-
heid aan in je handen en was je gezicht met water. 
Afspoelen na gebruik.

CNK 4641-932 | 5 L

Natuurlijke activa

Inulin
Deze natuurlijke, wateroplosbare polysaccharide hydra-
teert de huid en vormt een dunne beschermende laag om  
roodheid en droogte te bestrijden. Met zijn prebiotische  
eigenschappen ondersteunt inulin de normale huidflora en 
helpt het acne te bestrijden.

Panthenol
Panthenol heeft huidprotectieve en anti-inflammatoire  
eigenschappen die de hydratatie, elasticiteit en gladheid van 
de huid ondersteunen. Daarbij helpt panthenol om roodheid, 
inflammatie en huidirritatie tegen te gaan.

Fagrons gezichtsreiniger is vrij van:
• SLS/SIeS
• alcohol
• minerale oliën

Parfum

Frisse geur van witte lotusbloem.

Eigenschappen:

Reinigen

Hydrateren

Kalmeren

98.5% 
ingrediënten 

van natuurlijke 
oorsprong
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Gezichtsscrub 1 KG 
De gezichtsscrub verwijdert zeer doeltreffend alle  
onzuiverheden en residuen van dode huidcellen dankzij de 
handgemalen microkorrels van amandelnoten. Deze scrub 
zorgt voor een frisse en stralende huid.

Geschikt voor elk huidtype. Aanbevolen voor de vette huid.

Aqua, Glycine Soja (Soybean) Oil, Rosa Damascena (Rose) Flower Water, 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis 
(Sweet Almond) Shell Powder, Rosa Damascena (Rose) Flower Extract, 
Rosa Moschata (Musk Rose) Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil,  
Parfum, Potassium Cetyl Phosphate, Caprylyl Glycol, Lecithin,  
Tocopherol, Ascorbyl Palmitate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Caprylhydroxamic Acid, Tetrasodium Glutamate Diacetate, 
Sodium Hydroxide, Citric Acid, Benzyl Salicylate 

Gebruiksaanwijziging

Breng 2 à 3 keer per week een kleine hoeveelheid van de 
scrub aan op de natte huid. Masseer de huid licht oplopend 
met ronddraaiende bewegingen. Leg de nadruk op de  
kritieke punten van het voorhoofd, de kin en de neus.  
Vermijd oog- en lipcontour. Spoel af met lauw water.

CNK 4641-940 | 1 KG

Fagrons gezichtsscrub is vrij van:
• PEG/PPG
• siliconen
• alcohol
• minerale oliën

Parfum

Frisse rozengeur.

Natuurlijke activa

Rozenwater, rozenextract en rozenolie
Bevat antioxidanten om de huid te beschermen tegen agressieve 
invloeden van buitenaf. Helpt de huid om schade veroorzaakt door 
vervuiling te bestrijden en te herstellen. Het bevat ook vitamine A en 
C, wat helpt om de huid stevig en soepel te houden.

Macadamia olie
Dringt goed in de huid en werkt kalmerend. 

Sheaboter
Werkt intens hydraterend door vocht vast te houden en beschermt 
cellen tegen irriterende stoffen. Dit biedt de ideale omstandigheden 
voor de genezing van een droge, geïrriteerde huid.

Eigenschappen:

Reinigen

Hydrateren

Tegen  
onzuiverheden

98.87% 
ingrediënten 

van natuurlijke 
oorsprong
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Serum Anti-Pigmentvlekken 1 L
Dit concentraat van actieve stoffen vermindert  
hyperpigmentatie ten gevolge van acné of  
veroudering. Het serum zorgt voor een egaler, lichter 
en stralender teint. Donkere vlekjes verdwijnen,  
melasma vermindert en de huid toont jonger.

Geschikt voor elk huidtype, inclusief de gevoelige 
huid.

Aqua, Glycerin, Propanediol, Phenethyl Alcohol, Vaccinium  
Vitis-Idaea Fruit Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Morus 
Alba Bark Extract, Prunus Persica Leaf Extract, Cucumis Sativus 
Seed Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Rubus Idaeus Fruit Extract, 
Acacia Senegal Gum, Xanthan Gum, Phytic Acid, Gluconolactone, 
Calcium Gluconate, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Caprylyl 
Glycol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, CI 16255.

Gebruiksaanwijziging

Elke ochtend en/of avond een paar druppels  
gebruiken op een gereinigde hals en gelaat. Nadien 
dag- of nachtcrème aanbrengen. Vermijd contact met 
de ogen.

CNK 4641-973 | 1 L

Fagrons serum anti-pigmentvlekken is vrij van:
• PEG/PPG
• siliconen
• minerale oliën

Parfum

Parfumvrij

Natuurlijke activa

Witte moerbei-extract 
Vermindert melanineproductie in melanocyten door  
tyrosinase inhibitie.

Hibiscusbloemextract 
Werkt exfoliërend dankzij AHA (alpha hydroxy acid).  
Hierdoor versnelt de celhernieuwing waardoor bestaande 
pigmentvlekken sneller vervagen.

Komkommerextract 
Het aanwezige fenylalanine vermindert de opslag van  
melanine in melanosomen. Het huidoppervlak oogt gladder 
en gezonder.

Rode bes stamcellen 
Dit actief voorkomt en herstelt huidschade door UV en 
IR straling (rimpels, vlekjes, dehydratatie en verlies in  
elasticiteit). Door de speciale celcultuur (stamcellen) wordt 
de productie van actieven gestimuleerd. Zo heeft het  
gebruikte extract 11 keer meer antioxiderende activiteit dan 
de bessen zelf. Verder is het rijk aan vitamine C en E.

Appel-, framboos- en perzikbladextract 
Deze extracten verminderen pigmentvlekjes en her- 
structureren de opperhuid dankzij de synergetische 
driedubbele werking van AHA, flavonoïden en vitamine C.

Eigenschappen:

Anti-pigmentatie

Egale en stralende huid

Anti-aging

98.8% 
ingrediënten 

van natuurlijke 
oorsprong
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• minerale oliën
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Acné correctiegel 1 KG
Een zuiverende gel die de vorming van nieuwe  
onzuiverheden voorkomt en bestaande puistjes sneller 
doet verdwijnen zonder littekenvorming. Werkt anti- 
bacterieel, exfoliërend, herstellend en vermindert de  
talgproductie. 

Geschikt voor de vette huid, met neiging tot acné,  
onzuiverdheden en littekens.

Aqua, Glycerin, Squalane, Arachidyl Alcohol, Sclerotium Gum,  
Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Extract, Niacinamide, 
Glycery Laurate, Mandelic Acid, Saccharum Officinarum (Sugar 
Cane) Extract, Coleus Forskohlii Root Oil, Aloe Barbadensis Leaf 
Juice, Olea Europaea (Olive) Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Extract, 
Sodium Dilauramidoglutamide Lysine, Behenyl Alcohol, Arachidyl 
Glucoside, Kaolin, Myristyl Alcohol, Disodium EDTA, Myristyl Gluco-
side, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Phytic 
Acid, Caprylyl Glycol, Sodium Hydroxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Ac-
rylate Crosspolymer, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copo-
lymer, Octadecyl Di-T-Butyl-4 Hydroxyhydrocinnamate, Phenoxyeth-
anol, Decylene Glycol

Gebruiksaanwijziging

Zo nodig aanstippen op het puistje, idealiter na de  
balancing dagcrème.

CNK 4641-981 | 1 KG

Eigenschappen:

Zuiveren

Herstellen

Exfoliëren

Parfum

Parfumvrij

Natuurlijke activa

Niacinamide 
Vermindert de talgproductie en de hyperpigmentatie 
die kan overblijven na acne. Het verbetert ook de huid- 
barrière door een verhoogde collageen- en ceramiden- 
productie.

Amandelzuur 
Is een AHA (alpha hydroxy acid) dat de dode huid- 
cellen in de bovenste huidlaag verwijdert. Zo werkt het  
exfoliërend waardoor littekens sneller vervagen en de huid 
er stralender uitziet.

Gember- en kokosnootextract 
Helpt om de poriën vrij te houden en de C. acnes 
(een huidbacterie) te bestrijden.

Wintergroen met natuurlijk salicylzuur 
Is een BHA (beta hydroxy acid) dat exfoliërend werkt. Dit 
helpt bij acne om de verstoppingen in poriën op te lossen 
en een teveel aan dode huidcellen en talg te verwijderen.

Aloe vera 
Stimuleert de wondheling door de collageenproductie te 
stimuleren en het collageennetwerk in de huid te  
versterken.

99.42% 
ingrediënten 

van natuurlijke 
oorsprong
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Balancing Dagcrème 1 KG
De balancing dagcrème zorgt voor een gezonde,  
gladde huid door de aanwezigheid van wintergroen.

Geschikt voor de gecombineerde tot vette huid.

Aqua, Coco-Caprylate/Caprate, Propanediol, Glycerin, Hydroxyethyl 
Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Gaultheria  
Procumbens (Wintergreen) Leaf Extract, Althaea Officinalis Root  
Extract, Opuntia Ficus-Indica Fruit Extract, Kaolin, Carbomer, Cetearyl 
Alcohol, Sodium Hydroxide, Sodium Levulinate, Sodium Anisate,  
Sclerotium Gum, Parfum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Linalool

Gebruiksaanwijziging

Dagelijks aanbrengen op de gereinigde huid.

CNK 4641-957 | 1 KG

Natuurlijke activa

Althea officinalis (marshmallow) extract
Bevat wondhelende en ontstekingsremmende eigenschappen. 
Bovendien bezit het extract antibacteriële eigenschappen die 
acné zullen verminderen.

Simmondsia chinensis (jojoba) olie
Verhoogt de verrijking van actieve bestanddelen door de  
gelijkenis met menselijke talg en bevat ook talgregulerende  
eigenschappen.

Opuntia ficus indica (cactusvijg) extract
Is rijk aan vitamine E met ontstekingsremmende en anti-rood- 
heidseigenschappen. Daarnaast werkt het ook via het verrijken 
van antioxidanten, vitaminen en vetzuren.

Gaultheria procumbens (wintergroen) extract met natuurlijk 
salicylzuur
Is een BHA (beta hydroxy acid) dat exfoliërend werkt. Dit helpt bij 
acné om de verstoppingen in poriën op te lossen en een teveel 
aan dode huidcellen en talg te verwijderen.

Parfum

Parfum van witte lelie en ylang-ylang.

Fagrons balacing dagcrème is vrij van:
• PEG/PPG
• siliconen
• alcohol
• minerale oliën

Eigenschappen:

Zuiveren

Hydrateren

Mattifiëren

98.2% 
ingrediënten 

van natuurlijke 
oorsprong
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Revitaliserende Dagcrème 1 KG
De revitaliserende dagcrème werkt herstructurerend en 
regenererend.

Geschikt vanaf de eerste tekenen van veroudering en voor 
de rijpere huid.

Aqua, C15-19 Alkane, Dicaprylyl Ether, Propanediol, Arachidyl  
Alcohol, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Behenyl  
Alcohol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Padina Pavonica Thallus Extract,  
Gaultheria Procumbens (Wintergreen) Leaf Extract, Simmondsia Chinensis 
(Jojoba) Seed Oil, Xanthan Gum, Phytic Acid, Microcrystalline Cellulose,  
Sodium Levulinate, Carbomer, Kaolin, Cetearyl Alcohol, Arachidyl Glucoside,  
Parfum, Sodium Anisate, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Helianthus  
Annuus (Sunflower) Seed Oil

Gebruiksaanwijziging

Dagelijks aanbrengen op de gereinigde huid.

CNK 4641-965 | 1 KG

Natuurlijke activa

Gehydrolyseerd hyaluronzuur
Hydrateert en verzacht de tekenen van ouderdom. De rimpels 
worden van binnenuit opgevuld, diepe rimpels en kraaienpootjes 
worden aanzienlijk verminderd met in vivo bewezen werkzaamheid.

Bruine algen (Padina) extract
Helpt de huid te hydrateren, regenereren en herstructureren en de 
stevigheid en elasticiteit te herstellen. Stimuleert de glycosami-
noglycaan- en collageensynthese op natuurlijke wijze: de huid is  
voller, steviger en gerevitaliseerd (zichtbaar jonger uitziende huid) 
en is daardoor beter voorbereid op de strijd tegen de tijd.

Parfum

Parfum van iris en jasmijn.

Fagrons revitaliserende dagcrème is vrij van:
• PEG/PPG
• siliconen
• alcohol
• minerale oliën

Eigenschappen:

Hydrateren

Anti-rimpel

Versteviging

98.85% 
ingrediënten 

van natuurlijke 
oorsprong



|  Fagron Cosmetica 12

Fagron Cosmetica

Handleiding voor de notificatie van een cosmetisch product op 
het Cosmetic Product Notification Platform
Gezien u als apotheker de cosmetica zelf herverpakt in een gewenste verpakking(sgrootte) dient u zich als  
verantwoordelijk persoon te registreren.
Deze notificatie gebeurt op het CPNP (Cosmetic Product Notification Platform) en neemt slechts enkele minuten 
in beslag. Van zodra deze notificatie gebeurd is, bent u wettelijk in orde. 
U hoeft geen notificatie in te dienen bij de FOD Volksgezondheid noch bij het Antigifcentrum.
Indien u melding krijgt van een bijwerking dient u hiervan melding te geven bij de FOD Volksgezondheid.

1  Aanmaken van een Europees wachtwoord

Alvorens u toegang krijgt tot het CPNP platform moet u een Europees wachtwoord aanmaken.
Volg de 5 eenvoudige stappen op volgende link : CPNP - How to create an EU Login account? (europa.eu)

2  Notificatie van het cosmetische product op CPNP 

Om de notificatie vlot te laten verlopen, wordt aangeraden om de Technical Data Sheets (TDS) van elke  
cosmetische referentie bij de hand te nemen. In elke TDS vindt u de nodige informatie terug om de notificatie 
tot een vlot einde te brengen.
De TDS van elke referentie is terug te vinden op www.fagron.be.

Volg onderstaande procedure :

1  Ga naar het CPNP platform.
2  Log in met het correcte emailadres en wachtwoord van het bedrijf/de apotheek waarop u wilt inloggen 

(cfr. EU login). 
3  U komt op volgend hoofdscherm terecht.

4  Klik op ‘Products’.
5  Klik op ‘Notify a product’.
6  Selecteer het type product dat moet genotificeerd worden. 

Voor de cosmetische referenties zal dit ‘notify a single component product’ zijn. 
Het gaat hier om één verpakking van een crème, gel,...

7  Vul de informatie correct in bij zowel general information als product details aan de hand van de TDS’en.
8  Voeg een foto van de etikettering (verplicht) en verpakking (optioneel) toe.

De richtlijnen rond etikettering vindt u terug in de cosmeticacatalogus, op www.fagron.be of  
www.myprep.fagron.be.

9  Klik op ‘Notify’.
10  Het product zal nu terug te vinden zijn onder ‘Products – my notifications’ met status ‘Notified’.  

Het product heeft een CPNP referentienummer toegewezen gekregen.
U krijgt geen bevestiging meer via mail.
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Richtlijnen voor het opstellen van een etiket voor een cosmetisch 
product.
Waar dient u verder allemaal rekening mee te houden bij het opstellen van uw etiket?

De labels die u terugvindt op de bulkverpakkingen van Fagron zijn alvast een goede richtlijn om uw etiket op te 
stellen. Raadpleeg de TDS’en voor bijkomende informatie.

1  Verplichte vermeldingen

• Naam van het product
• Functie van het product 
• Lijst met ingrediënten (volgens INCI benaming)

Geparfumeerde bestanddelen hoeven niet gedetailleerd vermeld te worden, tenzij voor bepaalde  
allergene bestanddelen.

• Hoeveelheid + eenheid
• Naam en adres van de verantwoordelijke persoon 

Dit gaat om de persoon/apotheek die geregistreerd is op CPNP via de EU login.
• Gebruiksaanwijzing
• Goedgekeurde claims

Deze kan u terugvinden in de TDS van de betreffende referentie. 
Het is niet toegestaan om zelf claims toe te voegen die afwijken van de onderbouwde claims.

• Batch nummer
• Vervaldatum

Vervaldatum is niet verplicht indien de shelf life meer dan 30 maanden bedraagt.
• Periode van gebruik na opening 

De functie van het product en de gebruiksaanwijzing moeten vermeld worden in de taal van de regio waar het 
product op de markt komt.

2  Optionele vermeldingen

De optionele vermeldingen zullen vnl. tot doel hebben om uw product beter in de markt te zetten.

• Bewaaromstandigheden
• % natuurlijke ingrediënten
• Geschiktheid voor een bepaald huidtype
• …

Niet-goedgekeurde claims mogen niet op het etiket vermeld worden.
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Venecoweg 20A 
9810 Nazareth

0800 128 80  

(tijdens de kantooruren: 
9u-12u30 & 14u-17u)

 info@fagron.be

fagron.be Via uw  
vertegenwoordiger

HOE ONS CONTACTEREN?

24/7IBOTP & PharmInTouch
Wist u dat u al uw Fagron

producten kan bestellen via uw
eigen apotheeksoftware of het  
PharmInTouch webplatform?

myprep.fagron.be 

Grondstoffen,  
verpakkingsmaterialen,  

gelules en labels via  
MyPREP by Fagron.





Fagron Belgium N.V. 
Venecoweg 20A 
9810 Nazareth 
 

 +32 800 128 80 
info@fagron.be 
www.fagron.be


