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εταιρεία PODOPHARM Sp z .oo με έδρα την
Πολωνία είναι μια εταιρεία με έτος ίδρυσης το
2014. Αποστολή μας είναι η μεταφορά καινοτόμων λύσεων για την ανάπτυξη της ποδολογίας και
της ποδιατρικής.
Η διανομή των προϊόντων Podopharm γίνεται
σε πάνω από 20 χώρες παγκοσμίως.
Έως σήμερα κατέχουμε 34 καινοτόμα προϊόντα, 3
πατέντες και πάνω από 20 βραβεία και διακρίσεις.
Μία από τις παγκόσμιες καινοτομίες μας είναι η εισαγωγή προϊόντος στην αγορά με 99,5%
διαυγή λίπος πρωτόγαλου.
Το κάθε προϊόν αφού έχει ολοκληρώσει τον δερματολογικό έλεγχο και την αποτελεσματικότητά του
σε ανεξάρτητες ερευνητικές μονάδες με ειδικούς από
τον ιατρικό και τον καλλυντικό κλάδο, εισάγετε
στην αγορά. Όλα τα προϊόντα είναι εγγεγραμμένα
για την ΕΕ στο CPNP (Ευρωπαϊκή Πύλη Κοινοποίησης
Καλλυντικών Προϊόντων αριθ. 1223/2009)
και διαθέτουν πιστοποιητικά EAC.
Η επιτυχία της εταιρείας οφείλετε στις μοναδικές συνταγές στις οποίες το μεγαλύτερο
ποσοστό των συστατικών τους είναι οι πρώτες ύλες της φύσης όπως λεβάντα, κανέλα,
ρίγανη, γκότζι μπέρι, κλπ. χωρίς την χρήση
parabens και χωρίς την δοκιμή τους σε ζώα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δίνουμε στους διαβητικούς ασθενής στους οποίους απαιτείτε περισσότερη φροντίδα
στα κάτω άκρα τους. Όλα τα προϊόντα συμπεριλαμβανομένου και τα προϊόντα επαγγελματικού πεντικιούρ
αναγράφουν την χρήση σε διαβητικούς ασθενής.
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Τα προϊόντα της Podopharm χωρίζονται σε τρεις σειρές, Professional,
Med & Therapy οι οποίες αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους Ποδιάτρους.
Ο τύπος φροντίδας του δέρματος αναγράφετε στη συσκευασία του προϊόντος
με το κατάλληλο χρώμα.

ΚΟΚΚΙΝΟ
Ξηρό, σκασμένο και αφυδατωμένο δέρμα.
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Φροντίδα και αναγέννηση ευαίσθητου δέρματος επιρρεπείς σε ερεθισμό.
ΜΠΛΕ
Προϊόντα για την θεραπεία σε συνεργασία με Ποδοθεραπευτές.
ΠΡAΣΙΝΟ
Ανανέωση, εφίδρωση και αντιμυκητιασική φροντίδα.
Προϊόντα για ξηρό, σκασμένο και αφυδατωμένο δέρμα.
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1. BATH SALTS WITH GOJI BERRY EXTRACT
Κρύσταλλοι αλάτων πλούσιοι σε μάκρο και μικροστοιχεία, δημιουργούν ένα μοναδικό συνδυασμό
με εκχύλισμα Goji Berry. Τα μούρα Goji παρέχουν μια ενεργοποιούμενη σύνθεση βιταμινών (ομάδες Β και C), μεταλλικά στοιχεία και αμινοξέα, αποτελεσματικά έναντι των ελεύθερων ριζών ενώ
επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης του δέρματος. Το προϊόν περιέχει αλλαντοΐνη και βεταϊνη,
που ενυδατώνουν και μαλακώνουν το δέρμα, προετοιμάζοντάς το για το επόμενο στάδιο θεραπείας.
Λίγοι κρύσταλλοι αλάτων αρκούν για ένα χαλαρωτικό ποδόλουτρο.
Ενδείκνυται: Για χέρια και πόδια. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 1400gr
Κωδικός προϊόντος: ΡΡ01
2. SCRUB WITH SHEA BUTTER & GOJI BERRY
Κρύσταλλοι αλάτων, πλούσιοι σε μακρο- και μικροστοιχεία, σε συνδυασμό με κρυστάλλους ζάχαρης
και βούτυρο καριτέ, δημιουργούν ένα εξαιρετικό προϊόν απολέπισης. Ενισχύουν έντονα το δέρμα
των χεριών και των ποδιών σας. Το προϊόν περιέχει εκχύλισμα Goji Berry, το οποίο είναι πλούσιο
σε θρεπτικά συστατικά (βιταμίνες Β και C, αμινοξέα και μέταλλα), καταπολεμώντας αποτελεσματικά
τις επιπτώσεις των ελεύθερων ριζών και επιβραδύνοντας τη διαδικασία γήρανσης του δέρματος. Το
άρωμα των βακκίνιων μας βοηθά να χαλαρώνουμε.
Ενδείκνυται: Για απολέπιση χεριών και ποδιών πριν από τα καλλυντικά μανικιούρ ή πεντικιούρ.
Συνιστάται επίσης για το ξεφλούδισμα των αγκώνων και των γόνατων. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 600gr
Κωδικός προϊόντος: ΡΡ09
3.HAND CREAM- MASK WITH SHEA BUTTER & GOJI BERRY
Ο μοναδικός συνδυασμός φυσικών λιπών από βούτυρο κεριτέ, σόγια και λανολίνη παρέχει ένα βαθύ
ενυδατικό αποτέλεσμα. Λόγω της προ-βιταμίνης Β5 και της βιταμίνης Ε, το δέρμα γίνεται ελαστικό
και ανθεκτικό στον ερεθισμό. Το προϊόν περιέχει εκχύλισμα goji berry, το οποίο είναι πλούσιο σε
βιταμίνες Β και C. Επιπρόσθετα καταπολεμά τις επιδράσεις των ελευθέρων ριζών και έχει προστατευτικές και θρεπτικές ιδιότητες. Η αλλαντοΐνη υποστηρίζει την ανανέωση του δέρματος που έχει
υποστεί βλάβη.
Ενδείκνυται: Για πολύ στεγνό, τραχύ και κατεστραμμένο δέρμα χεριών. Καθημερινή χρήση. Για χρήση σαν μάσκα, εφαρμόσετε μια επαρκή ποσότητα καλύπτοντας τα χέρια με μεμβράνη. Έπειτα από
15-20 λεπτά κάντε μασάζ το υπόλειμμα της κρέμας. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 500ml, κωδ.: ΡΡ07
Βάρος/Όγκος: 75ml, κωδ.: ΡM17
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4. Foamy Serum for Hands & Nails
Συμπυκνωμένο παρασκεύασμα με τη μορφή ελαφρού αφρού. Περιέχει βούτυρο καριτέ και βιταμίνη
Ε για τέλεια ενυδάτωση ακόμη και για πολύ σπασμένο δέρμα. Το Zemea® περιέχει καινοτόμα συστατικά : Προπανοδιόλη φυσικής προέλευσης που λαμβάνεται από αραβόσιτο και Hydromanil TM για
την παροχή μακροχρόνιας ενυδάτωσης. Η αλλαντοΐνη καταπραΰνει τους ερεθισμούς του δέρματος
και υποστηρίζει την αναγέννηση της επιδερμίδας.
Ενδείκνυται: Αφρός για την καθημερινή φροντίδα των χεριών και των νυχιών. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 125ml
Κωδικός προϊόντος: ΡΜ04
5. OINTMENT FOR FEET WITH 10% UREA
Το προϊόν περιέχει ουρία (10%) και Aloe vera , τα οποία παρέχουν στο δέρμα ελαστικότητα και απαλότητα αποτρέποντας περαιτέρω κερατινοποίηση. Η αλοιφή περιέχει βούτυρο καριτέ και λανολίνη ,
που παρουσιάζουν λιπαντικό αποτέλεσμα. Η αργινίνη, η βιταμίνη Ε, η βιταμίνη ΡΡ και η αλλαντοΐνη
βελτιώνουν την εμφάνιση του δέρματος. Το εκχύλισμα κίτρινου γλυκού τριφυλλιού καταπραΰνει και
το έλαιο δέντρων τσαγιού έχει αναγεννητική και αναζωογονητική δράση.
Ενδείκνυται: Για τη θεραπεία ποδιών με τάση υπερκεράτωσης, κάλους ή ρωγμές. Για μαλάκωμα
των νυχιών. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 500ml, κωδ.: ΡΡ36
Βάρος/Όγκος: 75ml, Κωδ.: PM05
6. OINTMENT FOR CRACKED & CALLUSED SKIN ON THE FEET 25% UREA
Ένας μοναδικός συνδυασμός φυσικών λιπών από βούτυρο καριτέ και λανολίνη, έχοντας ισχυρές
ενυδατικές ιδιότητες. Η αλλαντοΐνη που περιέχεται στην αλοιφή έχει αναγεννητικές ιδιότητες και
υποστηρίζει την ανανέωση του δέρματος που έχει υποστεί βλάβη. Το προϊόν περιέχει ουρία (25%)
και προ-βιταμίνη Β5, που συμβάλλουν στην απαλότητα και την ελαστικότητα του δέρματος ενώ αποτρέπουν την υπερκεράτωση. Τα φυσικά εκχυλίσματα φασκόμηλου και δεντρολίβανου έχουν ιδιότητες τόνωσης και αναζωογόνησης.
Ενδείκνυται: Για τη φροντίδα ξηρών ποδιών με τάση υπερκεράτωσης και ρωγμών. Συνιστάτε εφαρμογή σε παχύτερο δέρμα. Για να ενισχυθεί το θεραπευτικό αποτέλεσμα, συνιστάται να πραγματοποιείται κάλυψη, π.χ. βαμβακερές κάλτσες. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 75ml
Κωδικός προϊόντος: ΡΜ19
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7. CREAMY FOOT FOAM FOR KERATOSIS CONTAINS 15% UREA
Συμπυκνωμένο παρασκεύασμα με τη μορφή ελαφρού αφρού. Το προϊόν περιέχει 15% ουρία για την
πρόληψη της υπερκεράτωσης. Το αμυγδαλέλαιο στο παρασκεύασμα περιέχει ελαϊκό οξύ, λινελαϊκό
οξύ και βιταμίνες (Α, Β1, Β2, Β6, Δ και Ε). Η αλλαντοΐνη και το εκχύλισμα καρυδιού καταπραΰνουν τους
ερεθισμούς, βοηθούν στην αναγέννηση της βλάβης της επιδερμίδας και έχουν μαλακτική δράση.
Ενδείκνυται: Για την καθημερινή φροντίδα των ξηρών ποδιών με τάση υπερκεράτωσης.
Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 125ml
Κωδικός προϊόντος: ΡΜ09
8. MASK WITH MICROSILVER CONTAINS 10% UREA
Το λάδι βαμβακιού, η βιταμίνη Ε, το βούτυρο καριτέ και η λανολίνη , παρέχοντας βαθιά ενυδάτωση
και αναγέννηση της επιδερμίδας. Το microsilver και η πανθενόλη έχουν μια καταπραϋντική δράση,
ενώ το 10% της ουρίας ενυδατώνει και μαλακώνει το δέρμα. Εφαρμόστε ένα παχύ στρώμα της
μάσκας πάνω στα χέρια και / ή στα πόδια και τυλίξτε τα με μεμβράνη. Αφήστε την για 15-20 λεπτά.
Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό ή κάντε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί.
Ενδείκνυται: Για πόδια και χέρια. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 600ml, κωδ.: ΡΡ20
Βάρος/Όγκος: 75ml, κωδ.: ΡM20
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9. SPECIALIST DRY SKIN CREAM
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Περιέχει πλούσια συνταγή βραβευμένη για την καινοτομία της, της
οποίας το βασικό συστατικό είναι η υδροχλωρική οκτενιδίνη σε συγκέντρωση 1%. Συνιστάται για
πολύ ξηρό, επιρρεπές δέρμα στους ερεθισμούς και στις αλλεργίας. Η κρέμα είναι απόλυτα ανεκτή
από το πιο ευαίσθητο δέρμα.
Ενδείκνυται: Μια ειδική κρέμα για τη φροντίδα των χεριών/ποδιών και του σώματος. Συνιστάται για
πολύ ξηρό, ευαίσθητο σε ερεθισμό και αλλεργικό δέρμα. Η κρέμα είναι καλά ανεκτή και από τα πιο
ευαίσθητα δέρματα. Συνιστάται για διαβητικούς.
Δράση:
-εντατική και μακροχρόνια ενυδάτωση
-αναγέννηση ερεθισμών και ρωγμών στο δέρμα
-μειώνει την τάση για υπερβολική απολέπιση
-εξάλειψη του κνησμού, καύση, αίσθηση έντασης και σύσφιξης του δέρματος
-ενίσχυση του προστατευτικού στρώματος, την ανοικοδόμηση της υδρολιπιδικής επικάλυψης.
Χρήση: Κάντε απαλό μασάζ με την κρέμα σε καθαρό, ξηρό δέρμα των χεριών, των ποδιών και του
σώματος. Χρησιμοποιήστε την πρωί και βράδυ για 4 έως 6 εβδομάδες. Εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόστε ξανά μετά από διάλειμμα 3-4 εβδομάδων. Για την παροχή περαιτέρω φροντίδας του δέρματος
συνιστάται η χρήση άλλων παρασκευασμάτων από τη σειρά SKINFLEX®.
Ενεργά συστατικά:
-Η υδροχλωρική οκτενιδίνη (1%) έχει ένα ευρύ φάσμα δράσης ενάντια σε μικροοργανισμούς στην
επιφάνεια του δέρματος, αναζωογονεί την κατεστραμμένη επιδερμίδα με την ανοικοδόμησή της
και καταπραΰνει τους ερεθισμούς που σχετίζονται με τις εκδορές και τη διάσπαση του δέρματος.
-Η ουρία (8%) ενυδατώνει εντατικά, προσελκύοντας μόρια νερού και διατηρώντας τα στο δέρμα.
Μαλακώνει την ξηρή και σκληρή επιδερμίδα, αυξάνοντας τη διείσδυση άλλων δραστικών συστατικών από το παρασκεύασμα.
-Η D-πανθενόλη χαλαρώνει και καταπραΰνει το ερεθισμένο δέρμα και την ενυδατώνει αποτελεσματικά, χαρίζοντας απαλότητα και ελαστικότητα.
-Το έλαιο των σπόρων σταφυλιού είναι η πλουσιότερη πηγή λινολεϊκού οξέος και βιταμίνης Ε,
έντονη και μακρόχρονη ενυδάτωση χωρίς να αφήνει λιπαρή μεμβράνη στην επιφάνεια της επιδερμίδας, επιπλέον έχει καταπραϋντικές και αναγεννητικές ιδιότητες σε ερεθισμούς.
-Το εκχύλισμα πράσινου τσαγιού έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, επιβραδύνει τη διάσπαση
των ινών κολλαγόνου και προστατεύει το δέρμα από τις επιβλαβείς επιδράσεις της υπεριώδους
ακτινοβολίας. Αναστέλλει σημαντικά τις διαδικασίες γήρανσης και φωτογήρανσης.
Βάρος/Όγκος: 150ml
Κωδικός προϊόντος: PM01
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ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΕΙΡΑ

Προϊόντα για την φροντίδα και αναγέννηση
του ευαίσθητου δέρματος επιρρεπείς σε ερεθισμούς.
10. BATH SALTS WITH VITAMIN E & MINERALS
Οι κρύσταλλοι αλάτων πλούσιοι σε μάκρο και μικροστοιχεία δημιουργούν ένα μοναδικό συνδυασμό
με εκχύλισμα γκρέιπφρουτ και βιταμίνη Ε. Συνδυάζοντας αυτά τα συστατικά το άλας ενυδατώνει και
αναζωογονεί εντατικά. Μειώνει τις οσμές των ποδιών. Είναι επίσης εμπλουτισμένο με αλλαντοΐνη
μαλακώνοντας το δέρμα που έχει υποστεί βλάβη και το προετοιμάζει για το επόμενο στάδιο της
θεραπείας.
Ενδείκνυται: Για χρήση σε πόδια. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 1.4kg
Κωδικός προϊόντος: PP26
11. SOFTENING PEARLS WITH UREA & VITAMIN E
Τα συμπυκνωμένα μαργαριτάρια περιέχουν μέχρι και 97% ουρία και βιταμίνη Ε γνωστά ως «βιταμίνη νεότητας» που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις ελεύθερες ρίζες. Ανανεώνουν τέλεια και
απαλύνουν ακόμη και το πιο απαιτητικό δέρμα.
Ενδείκνυται: Για δέρμα που χρειάζεται αναγέννηση και ενυδάτωση. Χρησιμοποιείστε τα σε λουτρό
χεριών/ποδιών με νερό για 10-15 λεπτά. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 400gr
Κωδικός προϊόντος: ΡΡ28
12. SCRUB/MASK WITH VITAMINS & MINERALS
Οι κρύσταλλοι ζάχαρης και αλατιού υψηλής περιεκτικότητας σε μακρομόρια και μικροστοιχεία σε
συνδυασμό με φυσικούς σπόρους κολοκύθας, κέλυφος καρυδιών και αμυγδάλων δημιουργούν έναν
τέλειο συνδυασμό απολεπιστικού προϊόντος. Ενυδατώνει εντατικά το δέρμα χάρη στο βούτυρο καριτέ
και τη γλυκερίνη. Περιέχει επίσης σύμπλεγμα ωμέγα-βιταμινών πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά που
καταπολεμά αποτελεσματικά τις ελεύθερες ρίζες επιβραδύνοντας την γήρανση του δέρματος.
Ενδείκνυται: Για απολέπιση χεριών και ποδιών πριν από τα καλλυντικά μανικιούρ ή πεντικιούρ.
Συνιστάται επίσης για το ξεφλούδισμα των αγκώνων και των γόνατων. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 600gr
Κωδικός προϊόντος: ΡΡ26
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13. FOOT CREAM WITH LIPIDS
Το προϊόν δημιουργεί ένα μοναδικό συνδυασμό φυσικών λιπών από λάδι καριτέ, σόγιας, λανολίνης
και γλυκερίνης. Το προϊόν περιέχει εκχύλισμα goji berry, το οποίο είναι πλούσιο σε βιταμίνες Β
και C, καταπολεμώντας αποτελεσματικά τις επιδράσεις των ελεύθερων ριζών επιβραδύνοντας τη
διαδικασία γήρανσης του δέρματος. Η αλλαντοΐνη καταπραΰνει τους ερεθισμούς του δέρματος και
υποστηρίζει την ανανέωσή του που έχει υποστεί βλάβη. Η κρέμα απορροφάται πλήρως, αφήνοντας
τα πόδια σας απαλά. Συνιστάτε για διαβητικούς.
Ενδείκνυται: Για τη φροντίδα ξηρών ποδιών με τάση υπερκεράτωσης σε λεπτό δέρμα.
Βάρος/Όγκος: 500ml, κωδ.: ΡΡ11
Βάρος/Όγκος: 75ml, κωδ.: ΡΜ16
14. FOOT CREAM WITH COLOSTRUM
Συμπυκνωμένη κρέμα με τεχνολογία υγρών κρυστάλλων που περιέχει καινοτόμο συστατικό
colostrum bovinum με 40% λιπαρά. Το πρωτόγαλα βοοειδών εκτιμάται για τις ωφέλιμες ιδιότητές
του. Ο συνδυασμός των φυσικών ελαίων: buriti, καρύδα, ελαιόλαδο και βούτυρο καριτέ προσφέρουν
στα πόδια απαλότητα και ελαστικότητα. Οι χυμοί αλόης βέρα, αλλαντοΐνη, φασκόμηλο και κάστανο
έχουν αναγεννητικές ιδιότητες. Συνιστάτε για διαβητικούς.
Ενδείκνυται: Για ξηρά πόδια με ευαίσθητο δέρμα που χρειάζονται αναζωογόνηση.
Βάρος/Όγκος: 500ml, κωδ.: ΡΡ35
Βάρος/Όγκος: 150ml, κωδ.: ΡΡ34
Βάρος/Όγκος: 75ml, κωδ.: ΡΜ15
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15 REGENERATION AND SOOTHING OINTMENT (WITH FAT FROM COLOSTRUM)
Ενδείκνυται: Για εντατική φροντίδα σε ξηρό, τραχύ δέρμα όλου του σώματος. Αυτή η αλοιφή είναι
πολυχρηστική καθώς μπορεί να εφαρμοστεί σε εκδορές, καψίματα, χτυπήματα αλλά σε διάφορους
ερεθισμούς του δέρματος. Συνιστάται και για τη φροντίδα των χειλιών ιδιαίτερα σε μια θεραπεία
ακμής. Συνιστάτε για διαβητικούς.
Tips: Εφαρμόστε τοπικά σε σχισμές πτέρνας (με κάλυψη μεμβράνης ή όχι), σε κάλους (έπειτα από
καθαρισμό), σε είσφρυση νυχιού (για την επούλωση) και σε δερματίτιδες.
Η πλούσια πολυβραβευμένη για την καινοτομία της φόρμουλα βασίζεται σε φυσικά λίπη από πρωτόγαλα 99,5%, κερί μέλισσας, βούτυρο καριτέ, έλαιο αβοκάντο και έλαιο από οστρακόδερμα. Όλα
τα συστατικά έχουν επιλεγεί για να δώσουν ένα αποτέλεσμα εντατικής αναγέννησης και άνεσης,
μειώνοντας αποτελεσματικά την ξηρή επιδερμίδα. Η υποαλλεργική λανολίνη βοηθά στην αναδόμηση
του υδρολιπιδικού φραγμού του δέρματος. Η βήτα γλυκάνη, το εκχύλισμα καλαγχόης και η βιταμίνη
Ε και F κάνουν το δέρμα ευέλικτο και βοηθά τις φυσικές διαδικασίες αναγέννησης. Το ευχάριστο
άρωμα προέρχεται εξ ολοκλήρου από το φυσικό έλαιο μέντας.
Βάρος/Όγκος: 60ml
Κωδικός προϊόντος: ΡΜ34
16. BARRIER FACE CREAM WITH COLOSTRUM
Ένα συμπυκνωμένο παρασκεύασμα που βασίζεται στην τεχνολογία υγρών κρυστάλλων και στο καινοτόμο συστατικό πρωτόγαλα με 40% λιπαρά. Ένα μείγμα από φυσικά έλαια, αβοκάντο, μπουμπούκια και βούτυρο δίνει άμεση ενυδατική δράση και βελτιώνει την ελαστικότητα του δέρματος. Ο χυμός
αλόης που υπάρχει στην κρέμα, πανθενόλη 5%, βιταμίνη F, απαλύνει τα ερεθίσματα και αναζωογονεί
την επιδερμίδα. Δεν περιέχει αρώματα. Η μεταξένια υφή παρέχει εξαιρετική ευκολία κατά τη χρήση
του προϊόντος.
Ενδείκνυται: Για καθημερινή φροντίδα ξηρού, ατοπικού δέρματος. Δέρμα που εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Υποστηρίζει την αποκατάσταση της επιδερμίδας μετά από καλλυντικές διαδικασίες. Συνιστάται για διαβητικούς και έγκυες γυναίκες.
Χρήση: Εφαρμόστε απαλά την σωστή ποσότητα του προϊόντος στο πρόσωπο, στο λαιμό και στο
ντεκολτέ. Χρησιμοποιήστε 1-2 φορές την ημέρα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο.
Βάρος/Όγκος: 50ml
Κωδικός προϊόντος: PM12
17

17

18

17. REGENERATING BODY SERUM
Η συνταγή ορού βασίζεται στην καινοτόμο τεχνολογία υγρών κρυστάλλων. Ένα μείγμα από φυσικά
έλαια όπως το buriti, λάδι καρύδας, ελαιόλαδο και βούτυρο καριτέ δίνοντας στο δέρμα βαθιά ενυδάτωση, απαλότητα, ελαστικότητα και αναγέννηση. Ο πλούτος των δραστικών συστατικών: χυμός
αλόης, αλλαντοΐνη, εκχύλισμα γλυκόριζας και βιταμίνη F (πλούσιο σε EFAs) φροντίζουν τέλεια και
για το πιο απαιτητικό δέρμα. Δεν αφήνει λιπαρό φίλμ.
Ενδείκνυνται: Για την καθημερινή φροντίδα του ατοπικού, ξηρού δέρματος επιρρεπής σε απολέπιση.
Εφαρμόστε σε όλο το σώμα. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 200ml
Κωδικός προϊόντος: ΡΜ02
18. INTENSIVELY STRENGTHENING SERUM FOR NAILS
Ένας μοναδικός συνδυασμός φυσικών ελαίων (λάδι tamanu, canola και φύτρο σιταριού) έχει ισχυρές ιδιότητες αναγέννησης και ενυδάτωσης. Το εκχύλισμα μύρου ενισχύει την πλάκα των νυχιών
και διεγείρει την ταχύτερη ανάπτυξη των νυχιών. Το παρασκεύασμα περιλαμβάνει επίσης βιταμίνη Ε,
εμποδίζοντας τα νύχια να σπάσουν και να σχιστούν.
Ενδείκνυται: Για την εντατική αναζωογόνηση των χαλασμένων και εξασθενημένων νυχιών. Ιδανικό
για ενυδάτωση και θρέψη της επιδερμίδας μετά από μανικιούρ ή πεντικιούρ. Συνιστάτε μετά από την
ολοκλήρωση της θεραπείας νυχιού με είσφρυση. Συνιστάται για διαβητικούς.
Χρήση: Εφαρμόστε μια κατάλληλη ποσότητα του παρασκευάσματος σε νύχια. Τρίψτε το παρασκεύασμα μέχρι να απορροφηθεί. Χρησιμοποιείτε τακτικά σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες.
Βάρος/Όγκος: 10ml
Κωδικός προϊόντος: PM21
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ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ

Προϊόντα για την θεραπεία σε συνεργασία με Ποδοθεραπευτές.
19. FLUID® FOR INGROWN TOENAILS
Ένα έλαιο για την θεραπεία νυχιών νυχιών με είσφρυση, κάλους και σκληρό δέρμα. Ο συνδυασμός
του τσαγιού, του γαρίφαλου, της λεβάντας και των φυσικών ελαίων μέντας παρέχουν στο προϊόν μαλακτικές, απολυμαντικές και αναζωογονητικές ιδιότητες. Υποστηρίζει αντιμυκητιασική προφύλαξη
των νυχιών και καταπραΰνει τον ερεθισμό και τη φλεγμονή του δέρματος. Το προϊόν περιέχει φυσικό
λάδι σόγιας, πλούσιο σε λεκιθίνη και βιταμίνη Ε, το οποίο τρέφει τέλεια το δέρμα και υποστηρίζει το
προστατευτικό λιπιδικό φράγμα.
Χρήση: Σε είσφρυση νυχιού ή ονυχοκρύπτωση τοποθετήστε πρωί, βράδυ μία σταγόνα στην πάσχουσα
περιοχή και επάλειψη. Εφαρμόστε μια, δυο σταγόνες την ημέρα σε κάλους έπειτα από καθαρισμό.
Πάντα να συμβουλεύεστε έναν ειδικό ποδοθεραπευτή. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 10ml
Κωδικός προϊόντος: PT02
20. ONYGEN® CREAM
Η καινοτόμος φόρμουλα που προστατεύεται από το νόμο για τα ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ έχει
δημιουργηθεί για την θεραπεία της ονυχόλυσης και της ονυχομυκητίασης. Περιέχει πρωτόγαλα βοοειδών με 40% λίπος πλούσιο σε πάνω από 250 ενώσεις σε υψηλή συγκέντρωση που δεν υπάρχουν
σε κανένα άλλο προϊόν φυσικής προέλευσης. Πρωτεΐνες όπως ανοσοσφαιρίνη, λακτοφερρίνη, λυσοζύμη και γαλακτοϋπεροξειδάση που περιέχονται στο πρωτόγαλα έχουν ισχυρές αντιβακτηριακές,
αντι-ιικές και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Επιπλέον, το πρωτόγαλα βοοειδών περιέχει λίπη, υδατάνθρακες, παράγοντες ανάπτυξης, παράγωγα νουκλεϊνικών οξέων καθώς και βιταμίνες Β και βιταμίνη
Α, D, E και εξαιρετικά απορροφήσιμο ασβέστιο. Λόγω των γαλακτωμάτων υγρών κρυστάλλων, των
οποίων βασίζεται ο τύπος του προϊόντος, η διείσδυση των δραστικών συστατικών είναι πιο αποτελεσματική λόγω της δομής τους στο φύλλο. Η κρέμα περιέχει σκουαλένιο και πολύτιμα έλαια από
βελούδο και αβοκάντο που έχουν αναγεννητικές ιδιότητες.
Χρήση: Εφαρμόστε την κρέμα στα μέρη που πρόκειται να θεραπευτεί. Κάντε μασάζ στο δέρμα/
νύχι δύο φορές την ημέρα. Δύο φορές την εβδομάδα βάλτε το προϊόν στην πάσχουσα περιοχή και
καλύψτε με μεμβράνη για όλο το βράδυ. Να μην γίνετε κάλυψη με χρήση άλλου προϊόντος. Για να
επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε το Tincture ή το MYKOBOOSTER® Nail Oil. Πάντα
να συμβουλεύεστε έναν ειδικό ποδοθεραπευτή. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 20ml
Κωδικός προϊόντος: PT01
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21. TINCTURE® FOR NAIL MYCOSIS
Αυτό το συμπυκνωμένο βάμμα για την αντιμετώπιση και πρόληψη της μυκητίασης, περιλαμβάνει νερό αργύρου, νερό χαλκού, εκχύλισμα marshmallow, εκχυλίσματα θυμαριού, φασκόμηλου,
ασβέστου, μανταρινιών, δενδρολίβανου, έλαιο τσαγιού, λάδι φασκόμηλου, λεβάντας, γκρέιπφρουτ,
manuka, γαρίφαλο και κανέλας . Όλα αυτά τα συστατικά έχουν ευρείες αντιμυκητιακές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.
Χρήση: Εφαρμόστε το βάμμα δύο φορές την ημέρα, πρωί-βράδυ για αρκετούς μήνες μέχρι να
επιτευχθεί επιθυμητό αποτέλεσμα. Για να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε το
ONYGEN® Cream ή το MYKOBOOSTER® Nail Oil. Πάντα να συμβουλεύεστε έναν ειδικό ποδοθεραπευτή. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 10ml
Κωδικός προϊόντος: PT04
22. MYKOBOOSTER® NAIL OIL
Ένα εξαιρετικό προϊόν για την φροντίδα νυχιών με μυκητίαση. Το έλαιο περιλαμβάνει το μίγμα φυσικού λαδιού tamanu, έλαιο τσαγιού, μέντας και ρίγανης έχοντας αντιμυκητιακές και αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.
Χρήση: Εφαρμόστε το έλαιο στην πλάκα των νυχιών δύο φορές την ημέρα, πρωί και βράδυ για αρκετούς μήνες μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή επίδραση. Για να επιτευχθεί ένα καλύτερο αποτέλεσμα,
χρησιμοποιήστε ONYGEN ® Cream ή Tincture για ονυχομυκητίαση. Πάντα να συμβουλεύεστε έναν
ειδικό ποδοθεραπευτή. Συνιστάται για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 10ml
Κωδικός προϊόντος: PT03
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ΠΡAΣΙΝΗ ΣΕΙΡA

Για ανανέωση εφίδρωση και αντιμυκητιασική δράση στο δέρματος.
23. FOOT BATH SALTS WITH HERBAL EXTRACT
Κρύσταλλοι αλάτων πλούσιοι σε μάκρο και μικροστοιχεία δημιουργούν ένα μοναδικό συνδυασμό με
εκχυλίσματα καλέντουλας, γλυκόριζας, φασκόμηλου και άγριου δυόσμου. Ο συνδυασμός αυτών των
συστατικών δίνουν στο προϊόν ισχυρά ενυδατικά, αντιμυκητιακά και αποσμητικά αποτελέσματα. Το
προϊόν είναι εμπλουτισμένο με αλλαντοΐνη, μαλακώνει το δέρμα που έχει υποστεί βλάβη, προετοιμάζοντάς το για το επόμενο στάδιο της θεραπείας.
Ενδείκνυται: Για πόδια. Συνιστάτε για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 1.4kg
Κωδικός προϊόντος: PP02
24. CREAMY SCRUB WITH MICROSILVER
Φυσικά λεπτά σωματίδια από πυρήνες βερίκοκου, φουντουκιού και κέλυφος αμυγδάλου σε ένα
κρεμώδες γαλάκτωμα. Περιέχει microsilver (ασήμι) και εκχύλισμα καστανιάς για μια χαλαρωτική
και καταπραϋντική δράση. Το βούτυρο καριτέ και η λανολίνη δίνουν ενυδάτωση και αναγέννηση του
δέρματος.
Ενδείκνυται: Για πόδια και χέρια. Συνιστάτε για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 600gr
Κωδικός προϊόντος: PP10
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25. FOOT CREAM WITH SILVER IONS
Η καινοτόμος σύνθεση της κρέμας βασίζεται στην τεχνολογία υγρών κρυστάλλων, η οποία περιλαμβάνει ένα πατενταρισμένο συστατικό σε υψηλή συγκέντρωση 2% των ιόντων υγρού και ασημιού
Dermosoft® Decalact, τα οποία παρουσιάζουν αντιβακτηριακές ιδιότητες καθώς και προστατεύουν
τα πόδια από μυκητιασικές λοιμώξεις.
Αυτή η κρέμα έχει πολλαπλή ενεργό δράση: αποτρέπει την εφίδρωση του ποδιού και εξαλείφει την
οσμή . Φυσικά έλαια αβοκάντο, λάδι ελιάς, λανολίνη, βιταμίνη Ε και χυμό αλόης βέρα που περιέχεται
στην κρέμας, αναγεννά την επιδερμίδα. Η ουρία νέας γενιάς 5% παρέχει καλύτερη διείσδυση των
ενεργών συστατικών στο δέρμα. Το ευχάριστο άρωμα της κρέμας παρέχει άνεση κατά τη χρήση και
χάρη στη συνοχή της απορροφάτε πλήρως.
Η αντιμυκητιασική και αντιβακτηριακή αποτελεσματικότητα της κρέμας έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες εργαστηριακές εξετάσεις.
Ενδείκνυται: Συνιστάται για την καθημερινή φροντίδα των ποδιών για άτομα που ασχολούνται με
τον αθλητισμό, τα ταξίδια και τον έφηβο. Είτε για θεραπεία της μυκητίασης του δέρματος είτε για
πρόληψη. Συνιστάτε για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 500ml, κωδ.: ΡΡ37
Βάρος/Όγκος: 75ml, κωδ.: ΡΜ11
26. CREAMY FOOT FOAMY WITH ACTIVE SPIRULIN
Συμπυκνωμένο παρασκεύασμα με τη μορφή ελαφρού αφρού. Περιέχει σκουαλένιο για να σταθεροποιήσει τη δομή των λιπιδίων του δέρματος και να αναγεννήσει τέλεια την επιδερμίδα. Είναι ένα
φυσικό συστατικό του ανθρώπινου σμήγματος. Η σπιρουλίνα στο παρασκεύασμα περιέχει μια ποικιλία μεταλλικών στοιχείων, αμινοξέων, βιταμινών και πρωτεϊνών. Η αλλαντοΐνη καταπραΰνει τους
ερεθισμούς του δέρματος και υποστηρίζει την αναγέννηση της επιδερμίδας. Ο αφρός έχει ευχάριστη
οσμή και απορροφάτε απόλυτα. Αφήνει τα πόδια ενυδατωμένα και λεία.
Ενδείκνυται: Για ημερήσια φροντίδα ποδιών. Ιδανικό για όποιον ασκεί αθλήματα. Συνιστάτε για
διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 125ml
Κωδικός προϊόντος: ΡΜ08

27

27

28

27. ANTIFUNGAL FOOT SPRAY
Το σπρέι περιέχει μια υψηλή συγκέντρωση 2% ενός καινοτόμου συστατικού το Dermosoft® Decalact
υγρό, το οποίο έχει αντιβακτηριακή δράση και προστατεύει τα πόδια από μυκητιασικές λοιμώξεις.
Η καστανιά, το γλυκό τριφύλλι, τα εκχυλίσματα φουντουκιού και του ρούσκου στο παρασκεύασμα
μειώνουν την αίσθηση των βαριών ποδιών. Τα φυσικά αρωματικά έλαια κιτρικού και λεβάντας έχουν
χαλαρωτική δράση και εξαλείφουν τις δυσάρεστες οσμές. Η μέντα φέρνει την αίσθηση της ψύξης.
Μπορεί να εφαρμοστεί σε καλσόν lycra.
Χρήση: Καθημερινή αντιμυκητιακή πρόληψη για τα πόδια. Συνιστάτε για διαβητικούς.
Βάρος/Όγκος: 100ml
Κωδικός προϊόντος: PM07
28. SKIN SOFTENING SPRAY FOR MEDICAL PEDICURES
Ο ψεκασμός περιέχει 20% ουρία, 5% γαλακτικό οξύ, χυμό αλόης βέρα , πανθενόλη και αλλαντοΐνη
για να μαλακώσει έντονα την επιδερμίδα, μεγιστοποιώντας την άνεση κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Το άρωμα της μέντας χαλαρώνει τα πόδια.
Ενδείκνυται: Για μαλάκωμα της κερατινοποιημένης επιδερμίδας, συμπεριλαμβανομένων των βλαβών και των κερατοειδών. Συνιστάται για διαβητικούς.
Χρήση: Ψεκάστε στα πόδια από απόσταση περίπου 10 cm. Αφήστε για 3 έως 5 λεπτά πριν ξεκινήσετε
την αφαίρεση της υπερκεράτωσης.
Βάρος/Όγκος: 200ml
Κωδικός προϊόντος: PP31
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29. SKIN SOFTENING GEL FOR MEDICAL PEDICURES
Περιέχει ουρία (25%) και γλυκερίνη. Επιπλέον, είναι εμπλουτισμένο με ένα πρεβιοτικό που διατηρεί
τη φυσική ισορροπία του δέρματος και με φασκόμηλο, το οποίο έχει καταπραϋντικές και αναζωογονητικές δράσεις.
Ενδείκνυται: Για τοπικό μαλάκωμα του σκληρού δέρματος και των κάλων στα πόδια. Πριν από
θεραπευτικά πεντικιούρ. Συνιστάται για διαβητικούς.
Χρήση: Εφαρμόστε το προϊόν στην περιοχή που πρόκειται να αντιμετωπίσετε. Ο χρόνος εφαρμογής
εξαρτάται από το βαθμό της υπερκεράτωσης, γενικά 3 έως 5 λεπτά. Στη συνέχεια, πρέπει να αφαιρεθεί το δέρμα που έχει υποστεί βλάβη. Στο τέλος της θεραπείας, πλύνετε τα πόδια με ζεστό νερό
και εφαρμόστε μια κατάλληλη κρέμα.
Βάρος/Όγκος: 500ml
Κωδικός προϊόντος: PP04
30. VITAMIN FLUID FOR HANGNAIL REMOVAL
Βιταμινούχο υγρό για την αφαίρεση των επωνυχίων.
Ενδείκνυται: Για την αφαίρεση των επωνυχίων. Όχι χρήση σε διαβητικούς.
Χρήση: Εφαρμόστε στα επωνύχια. Αφήστε για 5 λεπτά, έπειτα συνεχίστε με την αφαίρεσή τους.
Ξεπλύνετε τα χέρια / πόδια με ζεστό νερό. Μην εφαρμόζετε σε ερεθισμένο ή τραυματισμένο δέρμα.
Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Μπορεί να προκαλέσει απώλεια όρασης. Κράτησέ το μακριά από
παιδιά.
Βάρος/Όγκος: 150ml
Κωδικός προϊόντος: PP06
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