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Hydraterend en anti-aging 

Bevat Spiraleen: antimicrobieel 
Bevat 10% Ureum 
Aanbevolen bij huidirritatie 
125ml = 160 applicaties         € 19,00 
 

Voor kloven, scheuren en littekens 

 
Tegen het loskomen van de huid door overmatig vocht 
Bevat 25 % Ureum: geneest diepe kloven in enkele dagen 
Bevat Teunisbloemolie: verbetert de huidstructuur 
125ml = 160 applicaties         € 21,00 
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Tegen schimmelinfecties zoals atleetvoet en zwemmerseczeem 

Géén vochtinbrengende ingrediënten 
Bevat Clotrimazol: een antischimmelmiddel 
Verlichten van jeuk, schilfering en irritatie 
125ml = 160 applicaties         € 21,00 
 
 
 

Tegen droge, ruwe, gele hielen 

Bevat 10 % Ureum 
Bevat Clotrimazol: een antischimmelmiddel 
Veilig voor diabetici en senioren 
125ml = 160 applicaties         € 22,50 
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Tegen verkleurde teennagels en kalknagels 

Bevat Clotrimazol: een antischimmelmiddel 
Bevat Avocado-olie en Panthenol 
Op de teennagels en tussen de tenen aanbrengen 
Spray 50ml = 350 applicaties        € 19,00 
 
 
 
 

Voor chronische koude voeten 

Bevat Rozemarijn: verhoogt de microcirculatie 
Bevat Valkruid: werkt verzachtend tegen irritatie en bevordert de genezing  
van wonden 
125ml = 160 applicaties         € 18,00 
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Tegen overmatig zweten 

Bevat Eikenschors: van nature antimicrobieel 
Bevat Salie: ontstekingsremmend 
125ml = 160 applicaties         € 18,00 
 
 

Tegen zware benen en spataderen 

Ideaal voor personen met steunkousen: onschadelijk voor elastische vezels 
Bevat Paardenkastanje: tegen vochtophoping en ontsteking van bloetvaten 
Bevat Toverhazelaar: tegen kneuzingen en zwellingen, werkt ontstekingsremmend 
125ml = 160 applicaties         € 18,00 
 
 

Voetspray met antimicrobiële eigenschappen 

Doodt bacteriën die geur veroorzaken 
Bevat Tea Tree olie: neutraliseert geuren 
Bevat Menthol: koelt de huid en heeft een frisse geur 
360 graden draaien 
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125ml = 700 applicaties         € 17,00 
 
 

Schoenspray met antimicrobiële eigenschappen 

 
Doodt bacteriën die geur veroorzaken 
Bevat Tea Tree olie: neutraliseert geuren 
360 graden draaien 
125ml = 700 applicaties         € 17,00 
 

Zachte reiniging en eeltverzachter 

Bevat 10 % Ureum 
Dehydrateert de huid niet 
Antimicrobieel 
Geschikt voor diabetespatiënten       € 21,00 
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Reinigt en scrubt de huid zacht 

Stimuleert de circulatie 
Bevat genezende microalgen en zeewier      € 30,00 
 
 

 
Multi-directioneel 
Dubbelzijdig: grof en fijn        € 17,00 


