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Kotihoitotuotteet

Footlogix DD 1 Vaahtovoide herkälle iholle 
905001   125 ml
Nopeasti imeytyvä vaahtovoide kuivalle ja herkälle ihol-
le. Kosteuttaa ihoa ja lievittää ärsytystä. Sisältää ureaa 
sekä Spiraleen® leväuutetta. Sopii myös diabeetikolle. 
Käyttö: Ravista purkkia pystyasennossa. Ota kädelle 
pieni määrä voidetta ja levitä aamuin tai illoin puhtaalle 
iholle.

Footlogix 2 Vaahtovoide kuivalle iholle
905002   125 ml
Nopeasti imeytyvä, kosteuttava vaahtovoide kuivalle 
iholle päivittäiseen käyttöön. Sisältää ureaa. Sopii myös 
diabeetikolle. Käyttö: Ravista purkkia pystyasennossa. 
Ota kädelle pieni määrä voidetta ja levitä iholle aamuin 
illoin. Ei jätä ihoa rasvaiseksi. 

Footlogix 3 Vaahtovoide hyvin kuivalle iholle
905003   125 ml
Nopeasti imeytyvä vaahtovoide erittäin kuivalle iholle. 
Kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Sopii diabeetikolle sekä 
ikääntymisestä aiheutuneiden oireiden hoitoon. Sis-
ältää ureaa. Käyttö: Ravista purkkia pystyasennossa. 
Ota kädelle pieni määrä voidetta ja levitä iholle aamuin 
illoin. Ei jätä ihoa rasvaiseksi.

Footlogix 3+ Vaahtovoide halkeilevalle iholle
905004   125 ml
Vaahtovoide kuivalle ja halkeilevalle iholle ja kan-
tapäille. Kosteuttaa ihoa tehokkaasti ja korjaa halkeile-
van ihon rakennetta. Sopii diabeetikolle. Sisältää ureaa 
ja Evening Primrose eli iltahelokkiöljyä. Käyttö: Ravista 
purkkia pystyasennossa. Ota kädelle pieni määrä void-
etta ja levitä iholle aamuin illoin. Ei jätä ihoa rasvaiseksi.

Footlogix 7 Vaahtovoide hilseilevälle iholle
905005   125 ml
Vaahtovoide, joka vähentää ihon hilseilyä ja kuoriu-
tumista sekä rauhoittaa sieni-infektion aiheuttamaa 
kutinaa. Spiraleen® leväuutteen ja muiden tehokkaiden 
antimikrobisten ainesosien ansiosta vahvistaa ja suojaa 
nihkeitä, tartunnalle alttiita jalkoja ja ehkäisee urheilijan 
syndroomaa. Ei kosteuttavia ainesosia. 

Footlogix 7+ Vaahtovoide ärtyneelle iholle
905006   125 ml
Vaahtovoide ärtyneelle iholle hoitaa kuivaa, karheaa tai 
kutiavaa ihoa. Auttaa myös sieni-infektion hoidossa ja 
soveltuu diabeetikolle tai silloin kun vastustuskyky on 
heikentynyt. Sisältää Spiraleen® leväuutetta ja ureaa.

Footlogix 7T Kynsisienisuihke
905007   50 ml
Tehokas antimikrobista Spiraleen® leväuutetta ja 
teepuuöljyä sisältävä suihke avuksi kynsisienen hoitoon. 
Tehoaa lievistä värimuutoksista aina sieni-infek-
tioon asti. Avokadouute ja Panthenol auttavat kynttä 
paranemaan infektion jälkeen. 

Footlogix 4 Vaahtovoide kylmille jaloille
905008   125 ml
Vaahtovoide kylmille jaloille edistää mikroverenkiertoa 
(Arnica ja rosmariini) ja auttaa siten kroonisesti ky-
lmistä jaloista kärsiviä. Urea sitoo kosteutta. Iho vahvis-
tuu ja kylmyyden sekä puutuneisuuden tuntemukset 
vähenevät.
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Footlogix 5 Vaahtovoide hikoileville jaloille
905009   125 ml
Vaahtovoide runsaasta hikoilusta kärsiville 
jaloille sisältää tammenkuoresta tehtyä kork-
kiuutetta ja salviaa, jotka supistavat iho-
huokosia ja vähentävät hien muodostumista. 
Luonnollisesti antimikrobinen. 

Footlogix 8 Vaahtovoide väsyneille jalolle
905010   125 ml
Vaahtovoide väsyneille jalolle sisältää ver-
enkiertoa edistävää hevoskanstanjauutetta, 
Amerikan taikapähkinä (Hamamelis Virginiana 
Witch Hazel) auttaa ehkäisemään tulehduk-
sia. Voide sopii diabeetikoille, suonikohjuista 
kärsiville, kompressiotukien käyttäjille, raskauden 
aikana tai kun joutuu istumaan tai seisomaan pitkiä 
aikoja. Sisältää ureaa.

Footlogix 9 Jalkadeodorantti
905011   125 ml
Jalkadeodorantti sisältää teepuuöljyä neutra-
loimaan hajuja ja mentholia viilentämään ja 
raikastamaan jalkoja. Tuhoaa hajuja ai-
heuttavia bakteereja. 

Footlogix 10 Kenkädeodorantti
905012 125 ml
Kenkädeodorantti sisältää teepuuöljyä, joka 
tuhoaa hajuja aiheuttavia bakteereita ja jät-
tää jalkineisiin raikkaan tuoksun. Ei vahingoita 
nahka- tai kangaskenkiä. 

Footlogix 13 Jalkakylpy
905013 250 ml
Antimikrobinen, pH arvoltaan neutraali, mieto, 
puhdistava jalkakylpy pehmentää kuivat ja 
karheat jalat kuivattamatta ihoa. 

Footlogix 15 Jalkakuorinta
905014 250 ml
Jalkakuorinta sisältää orgaanista mikrolevää 
yhdistettynä korkealaatuisiin eteerisiin öl-
jyihin. Kuorivana aineena hohkakivi. barn. 
Utgångsdatum: se botten. Tillverkat i USA.

Footlogix 19 Hierontavoide
905015 250 ml
Hierontavoide jaloille ja säärille tekee ihos-
ta pehmeän ja silkinpehmeän. Ei jätä ihoa 
rasvaiseksi. Urea ja auringonkukansiemenöljy 
kosteuttavat ihoa, ubiquinone elvyttää. Mieto, 
miellyttävä tuoksu. 

Footlogix 18 Kovettumasuihke
905021 180 ml
Pehmittää tehokkaasti kynsinauhat ja kovet-
tuneen ihon kynnen ympärillä ja alla. Urea 
(18%) kosteuttaa luonnollisesti eikä kuivata 
ympäröivää ihoa. Aplikaattori mahdollistaa 
tarkan annostelun.
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