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CleerPlus® - Mirakel-
produkten med en 
3 steg-lösning 
Inga mer munsår med CleerPlus. Med tre enkla steg hjälper Cleer-
Plus dig att bli av med munsår, insektsbett och småsår. Den tar bort 
orenheter, bakterier samt virus i såret, skyddar såret och skapar en 
miljö med gynnsam fuktbalans som påskyndar läkningen. 

För åtta år sedan kom Thomas Antoni och Tomas Hammargren på idén att 
skapa en produkt mot munsår som faktiskt skulle hjälpa läkningsprocessen 
och dessutom vara kosmetiskt tilltalande, då detta saknades på marknaden. 

Med hjälp av Galenica AB och över 5 års utveckling blev CleerPlus godkänt. 
Sedan drygt ett halvår säljer de sin produkt på många apotek runt om i Sverige 
såsom Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans apotek och apotea.se. 
I början av 2019 adderas ännu fler återförsäljare. Thomas Antoni och Tomas 
Hammargren berättar att de har fått otrolig positiv respons av personer som 
använt CleerPlus och som leder till många återköp. 

En utmaning är att apoteken kan ha svårt att välja vilken hylla CleerPlus ska 
ställas i; den hade behövt stå i en alltiallo-hylla då den fungerar till så mycket.

CleerPlus är en gel som endast består av naturliga ingredienser, cellulosa, eta-
nol och mintolja. 

Vad är receptet som skiljer denna gel från andra behandlingar? Den skapar en 
ren miljö och efter en kort stund när gelen torkat bildas en tunn genomskinlig 
film över såret. Denna film är skyddande och man kan dölja den med smink 
eller läppstift om man vill. 

Filmen skapar även en fuktbalans så att det läker snabbare och huden torkar 
inte ut.

Första hjälpen vid munsår, små sår och bett

Håller sår rent och fritt från mikroorganismer vilket underlättar läkning
Minskar klåda och irritation vid insektsbett
Reducerar irritation, underlättar läkning och förhindrar virusspridning vid munsår
Kan användas på barn från 4 år
Fri från konserveringsmedel

Finns att köpa på:

CleerPlus® - en 3-stegs lösning

1.Först skapas en ren miljö fri från
virus och bakterier.

2.En skyddande flexibel film bildas
som håller bakterier och smuts borta.

3.En gynnsam fuktbalans skapas så
att läkningsprocessen underlättas.

Varje dag i drabbas 97 000 personer i Sverige av olika 
typer av munsår. Trots detta är det inte många som pratar 

om det. Drivkraften hos Antoni och Hammargren är att 
de vet att produkten har så många nöjda användare, de 
vill lyfta fram problemet och erbjuda en behandling som 
fungerar. De berättar att när du väl har börjat använda 

CleerPlus kommer det vara en produkt som man alltid vill 
ha nära till hands. Man vet aldrig när man behöver den. 
Man kan ha en i fickan, en i badrummet och absolut en 
när man reser då den fungerar för både sår och bett. 

Efter mycket arbete och en lyckad testförsäljning är 
CleerPlus ute på marknaden, nu vill grundarna att den ska 

få ännu fler nöjda användare. Testa den och säg vad du 
tycker, de vill gärna ha din åsikt på hello@cleerplus.com
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