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FFOODDHHYYGGIIEEJJNNEE

AAnnttiisseeppttiicc  FFoooottssooaapp
Mild, rensende fodsæbe med deodoriserende og
antiseptiske egenskaber, der effektivt forebygger
fodsved gennem mange timer takket være
Australian Tea Tree Oil. Fodsæben indeholder
mineraler fra Det Døde Hav og virker forfriskende
og beroligende på  tunge, trætte fødder. 
Varenr. 350
Vejl. pris 300 ml kr. 100,-

BBaatthh  SSaalltt
Fodbadesalt med mineraler fra Det Døde Hav.
Opløsningen sætter skub i stofskiftet og øger
hudens sekretion. Badesalten virker kølende,
beroligende og forfriskende på varme, ømme fød-
der og efterlader huden blød og smidig.
Varenr. 321
Vejl. pris 500 g kr. 40,-

PRODUKTER  TIL  DAGLIG  FODPLEJE
med  mineraler  fra  Det  Døde  Hav  og  Australian  Tea  Tree  Oil

IIccee    &&  GGoo  --  eenn  eellaassttiisskk  oogg  kkøølleennddee  bbaannddaaggee
• Klar til brug • Nem at bruge • Køler i timevis • Giver
maksimal komfort og • Øjeblikkelig smertelindring
• Giver øjeblikkelig afkøling og smertelindring. • Let,
åndbar og komfortabel • Forudgående nedkøling ikke
nødvendig. Kan bruges igen og igen.
Varenr. 801
Vejl. pris 8 cm x 2 m, strakt 5 m kr. 90,-
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IIccyy  MMiinntt  CCoooolliinngg  GGeell
En kølende og beroligende
gel, der giver øjeblikkelig lin-
dring til trætte, hævede ben.
Gelen indeholder en række
astringerende planter, bl.a.
ekstrakt af vinblade, hassel,
cypres og ruscus rødder;
planter som alle er kendte for
deres kredsløbsstimulerende
effekt og for at give lindring
til områder med for stærk
blodtilstrømning. Gelen vir-
ker forfriskende allerede
efter første brug, den egner
sig til alle hudtyper og kan
bruges så ofte, du ønsker.
Varenr. 315
Vejl. pris 100 ml kr. 75,-

DDeeoo  FFrreesshh  FFoooott  CCrreeaamm
Deodoriserende fodcreme,
tilsat et astringerende plante-
ekstrakt. Cremens antipers-
pirante funktion holder
huden fri for fugt og ubeha-
gelig lugt. Mineraler fra Det
Døde Hav og aromatiske olier
giver en fornemmelse af
friskhed, der varer dagen
igennem. Velegnet til daglig
brug.
Varenr. 311
Vejl. pris 100 ml kr. 85,-

UURRIIEELL  FFOOOOTTCCAARREE,,  SSPPEECCIIAALLCCRREEMMEERR

CCoooolliinngg  LLiiqquuiidd  TTaallcc
En forfriskende og hurtigt-
tørrende fodlotion, der efter-
lader sig en lækker, fløjlsblød
overflade af talkumpudder.
Lotionen virker deodoriseren-
de og giver en frisk, kølende
fornemmelse. Den sikrer en
optimal fodhygiejne, holder
huden fri for fugt og gør den
blød og glat.
Varenr. 314
Vejl. pris 100 ml kr. 85,-

PPrrootteeccttiivvee  FFoooott  CCrreeaamm
En forebyggende fodsalve
med bl.a. Tea Tree Oil, salicyl-
syre og mineraler fra Det
Døde Hav. Salven er ideel til
sarte områder som f.eks.
tæerne og er specielt veleg-
net i varme, fugtige klimaer.
Den sikrer en optimal fodhy-
giejne og anbefales til daglig
brug, ved udøvelse af sport
og anden fysisk aktivitet 
Varenr. 310
Vejl. pris 100 ml kr. 100,-

SSmmooootthhiinngg  FFoooott  BBaallssaamm
Beskyttende fodcreme, vel-
egnet til ru, tør og sprukken
hud. Naturlige planteekstrak-
ter, udsøgte æteriske olier og
mineraler fra Det Døde Hav
virker forfriskende, gør
huden blødere og mere smi-
dig og sikrer en optimal fod-
hygiejne.
Varenr. 313
Vejl. pris 100 ml kr. 85,-

SSoofftteenniinngg  FFoooott  SSccrruubb
Specialcreme til skrubning og
blødgøring af tør og hård hud
på fødderne. Skrubbecremen
indeholder små Tea Tree
korn, der blødgør og fjerner
døde hudceller. Cremen er
endvidere beriget med aloe
vera, planteekstrakter samt
mineraler fra Det Døde Hav,
hvilket giver friske, glatte og
velplejede fødder.
Varenr. 312
Vejl. pris 100 ml kr. 85,-

UURRIIEELL  FFOOOOTTCCAARREE  

PRODUKTER  TIL  DAGLIG  FODPLEJE
med  mineraler  fra  Det  Døde  Hav  og  Australian  Tea  Tree  Oil

PRODUKTER  TIL  DAGLIG  FODPLEJE
med  mineraler  fra  Det  Døde  Hav  og  Australian  Tea  Tree  Oil
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