
What is CleerPlus®?

Who can use it?

How is it used?

Ingredients

Other areas of use

How does it work?

Another smart idea from Sweden
www.cleerplus.com

Developed in Sweden, CleerPlus® is a clear  
gel designed to discreetly treat cold sores and 
facilitate the healing process. CleerPlus® is 
based on a patented ethanol-based formulation, 
is CE labelled and approved for use throughout 
the EU as a Class IIa medical device.

CleerPlus® forms a bubble that dries, leaving  
a moisture retaining and protective cellulose 
film over the affected area. This moist environ-
ment facilitates healing while reducing the risk  
of contamination. The film has proven itself  
impermeable for particles of a similar  
size to viruses and bacteria, acting as a  
barrier to protect against dirt and micro- 
organisms. We recommend using CleerPlus® 

on cold sores at the earliest possible stage.
CleerPlus® provides simple and discreet 
treatment for cold sores. However, it has 
also proven to be useful in other areas; 
CleerPlus® is also approved for the treat-
ment of small wounds, blisters and bites 
and stings by insects such as mosquitoes, 
wasps and ticks. 

CleerPlus® contains the following ingredients: 
cellulose, ethanol and mint oil. 

Anyone over 4 years of age can use CleerPlus®.
However, please keep in mind:

Be aware of any possible allergies. 

Clean the area to be treated.

Avoid touching the bubble while it dries. 

After a couple of minutes – depending  
on the amount used – a flexible film will  
have formed over the wound/blister/bite. 

CleerPlus® can be applied up to  
8 times per day.

Apply a drop of CleerPlus® so  
that a 2-4 mm high gel bubble  
covers the affected area.

Avoid contact with eyes. 

Children between the ages of 4-12 should  
not apply the gel themselves.

För små sår och blåsor

Vad är CleerPlus®?
CleerPlus® är en ny svenskutvecklad genom-
skinlig gel som ger en diskret behandling av 
munsår och som underlättar läkningsprocessen. 
CleerPlus® bygger på ett patent med etanol som 
bas, är CE-märkt och frisläppt för användning 
inom EU som medicinteknisk produkt klass IIa. 
Indikationerna är behandling av munsår, småsår/
blåsor och insektsbett. 

Hur fungerar den?
CleerPlus® bildar en skydda
över behandlingsområdet som minskar risken 
för kontaminering. Filmen säkerställer även 
en fuktig miljö som underlättar läkningen. 
Filmen har visat sig vara svårgenomtränglig 
för partiklar i samma storleksordning som 
virus och bakterier och fungerar som ett skydd 
mot smuts och mikroorganismer. För munsår 
rekommenderar vi att man använder CleerPlus® 

i så tidig fas som möjligt.

Innehållet
CleerPlus® innehåller tre ingredienser: 
cellulosa, etanol och mintolja. 

Hur använder man den?

Fler användningsområden
CleerPlus® erbjuder en enkel och 
diskret behandling av munsår, men 
har även visat sig användbar för andra 
områden. CleerPlus® är också godkänd 
för behandling av småsår, blåsor och 
insektsbett såsom myggor, getingar och 
fästingar. För vem?

Alla som är över 4 år kan använda CleerPlus®.
Men tänk på:

Rengör vid behov det område du vill 
behandla. 

Sätt på CleerPlus® i form av en 
2-4 mm hög gelbubbla som täcker 
området som ska behandlas.  

Rör inte bubblan medan den torkar.   
Efter några minuter, beroende på 

bildats över såret/blåsan/sticket.   

CleerPlus® kan appliceras upp 
till 8 gånger per dag.

Var uppmärksam på eventuella allergier.

Undvik ögonen.

Barn mellan 4-12 år bör inte använda 
gelen själva.
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For small wounds and blistersFör små sår och blåsor

Vad är CleerPlus®?

CleerPlus® är en ny svenskutvecklad genom-
skinlig gel som ger en diskret behandling av 
munsår och som underlättar läkningsprocessen. 
CleerPlus® bygger på ett patent med etanol som 
bas, är CE-märkt och frisläppt för användning 
inom EU som medicinteknisk produkt klass IIa. 
Indikationerna är behandling av munsår, småsår/
blåsor och insektsbett. 

Hur fungerar den?

CleerPlus® bildar en skyddande cellulosafilm 
över behandlingsområdet som minskar risken 
för kontaminering. Filmen säkerställer även 
en fuktig miljö som underlättar läkningen. 
Filmen har visat sig vara svårgenomtränglig 
för partiklar i samma storleksordning som 
virus och bakterier och fungerar som ett skydd 
mot smuts och mikroorganismer. För munsår 
rekommenderar vi att man använder CleerPlus® 

i så tidig fas som möjligt.

Innehållet

CleerPlus® innehåller tre ingredienser: 
cellulosa, etanol och mintolja. 

Hur använder man den?

Fler användningsområden

CleerPlus® erbjuder en enkel och 
diskret behandling av munsår, men 
har även visat sig användbar för andra 
områden. CleerPlus® är också godkänd 
för behandling av småsår, blåsor och 
insektsbett såsom myggor, getingar och 
fästingar. För vem?

Alla som är över 4 år kan använda CleerPlus®.
Men tänk på:

Rengör vid behov det område du vill 
behandla. 

Sätt på CleerPlus® i form av en 
2-4 mm hög gelbubbla som täcker 
området som ska behandlas.  

Rör inte bubblan medan den torkar.   
Efter några minuter, beroende på 
använd mängd, har en följsam film 
bildats över såret/blåsan/sticket.   

CleerPlus® kan appliceras upp 
till 8 gånger per dag.

Var uppmärksam på eventuella allergier.

Undvik ögonen.

Barn mellan 4-12 år bör inte använda 
gelen själva.



CleerPlus® Testimonials I need something for a cold sore, what can  
you recommend?

“I have suffered from cold sores for years and have used  
many products with little success. CleerPlus® had an  
immediate effect and all the blisters were gone within a few  
days. My lips had totally recovered within a week. From  
now on I will always carry CleerPlus® with me” 
– Peter

“Under an intense sun, during a photo safari in South 
Africa, I developed a sun burn on my ear. A small wound 
formed that just would not heal and resurfaced time after 
time. After having tried tried many different creams and 
ointments for 6 months I learned about and tried  
CleerPlus®. After a week the wound was gone” 
– Peer 

“Some time ago I found a strange growth on my forehead. 
After a while a small sore developed that would not heal. I 
decided to try CleerPlus® and within a few days the crust 
fell off without leaving any scar behind. Very impressive!”
– Claes
 
“As soon as I have an infection I get a cold sore. I have tested 
over-the-counter products from the pharmacy without success.  
I tried CleerPlus® and felt the gel penetrate the cold sore  
immediately. Within a few days the cold sore was gone.  
Finally, there is a product that works for me!”
– Ida

QR code to animation or visit our webpage 
www.cleerplus.com
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I got this rash after a tick bite, do you have 
anything that can relieve the irritation?

The first advise should be to talk to your 
doctor. It’s important not to miss any 
potential secondary disease due to the 
tick bite.
Yes, try CleerPlus® it can help. Next time  
you get a tick bite use CleerPlus® immediately  
to avoid irritation and swelling.

Do you have any really good multipurpose 
product that is good for incidents when 
travelling? I’m planning a trip and don’t want 
to carry many different products.

CleerPlus® is a gel that was developed for cold 
sores and is also indicated for treatment of 
small wounds, blisters. Many people also use 
CleerPlus® for insect bites and chaps. 

CleerPlus® is a new gel that works by  
protecting the affected area. It’s transparent 
and not as visible as other products and at the 
same time an effective treatment. In addition 
CleerPlus® smells good.

This small wound will not heal, it’s been there 
for quite some time. It’s so small and I cannot 
understand why it will not disappear.

CleerPlus® is developed for treatment of cold 
sores and is also indicated for small wounds 
and blisters. Apply a bubble on the wound and 
let it dry so a protective film will form covering 
the treatment area. You can use CleerPlus® 

several times a day until the wound is healed.

Are there any risks with side-effects when 
using CleerPlus®?

The risk is very small. CleerPlus® contains only 
cellulose, ethanol and mintoil. They are well-known 
substances with very few side-effects. There are a  
few persons that are hypersensitive to mintoil 
(limonene).


