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PIELĘGNACJA DŁONI
I STÓP PREPARATAMI
W PIANCE

S

pełniając oczekiwania krajowych i zagranicznych klientów, firma PODOPHARM® poszerzyła
swoją ofertę o kolejne trzy preparaty do pielęgnacji dłoni i stóp. Podane są w formie lekkich pianek
w aerozolu o pojemnościach 125 ml. Skoncentrowane w innowacyjne składniki aktywne preparaty
dzięki swojej konsystencji idealnie się wchłaniają, nawilżając dłonie i stopy bez pozostawiania tłustej
warstwy. W celu zapewnienia przyjemności użytkowania otulają skórę przyjemnym zapachem. Są
niezwykle wydajne, ponieważ z jednego opakowania wykonamy od 140 do 160 aplikacji. Polecane
również dla diabetyków. Doskonałe na zakończenie profesjonalnych zabiegów podologicznych
i kosmetycznych. Formuły nie zawierają parabenów ani żadnych sztucznych barwników. Produkcja
odbywa się w najwyższych europejskich standardach potwierdzona certyfikatem GMP. Ich barwę
zawdzięczamy wyłącznie obecności naturalnych składników aktywnych.
|| PIELĘGNACJA DŁONI
SKINFLEX®

SKINFLEX® – Serum do dłoni
i paznokci w piance. Przeznaczo
ne jest do codziennej pielęgnacji.
Zawiera masło shea, witaminę E,
które doskonale nawilżają nawet
najbardziej spierzchniętą skórę.
Obecne w preparacie innowa
cyjne składniki: Zemea® Propanediol pochodzenia naturalnego
otrzymywany z kukurydzy oraz
HydromanilTM przynoszą
dłu
gotrwałe nawilżenie. Zawartość sebum. Jego rola w utrzymaniu
alantoiny łagodzi podrażnienia kondycji ludzkiej skóry jest bar
i wspomaga regenerację naskórka. dzo ważna. Obecna w preparacie
spirulina to bogactwo minerałów,
|| PIELĘGNACJA STÓP
aminokwasów, witamin, protein.
PODOFLEX®
Pianka jest koloru pistacjowego
PODOFLEX® – Krem do stóp ze względu na naturalną barwę,
w piance z aktywną spiruliną. jaką ten właśnie składnik wytwa
Idealny dla osób prowadzących rza w recepturze emulsji.
aktywny tryb życia. Zapobiega
powstawaniu pęcherzy i otarć na PODOFLEX® – Krem do stóp
skórze. Może być stosowany do w piance na zrogowacenia. Do
pielęgnacji przestrzeni między codziennej pielęgnacji skóry stóp
palcowych. Zawiera skwalan, któ suchych i wrażliwych. Dzięki
ry stabilizuje strukturę lipidów zawartości 15% mocznika krem
skórnych, doskonale regenerując zapobiega nadmiernemu rogowa
naskórek. Jest również substan ceniu naskórka. Obecny w prepa
cją wchodzącą w skład ludzkiego racie olej migdałowy to bogactwo

kwasu oleinowego (Omega-9), kwasu linolowego (Omega-6) i witamin
(A, B1, B2, B6, D i E). Zawartość
alantoiny oraz ekstraktu z nagietka łagodzą podrażnienia, wspo
magają odnowę uszkodzonego na
skórka i działają przeciwzapalnie.
Produkty są dostępne w gabine
tach podologicznych i kosmetycz
nych. Dla profesjonalistów z branży
u autoryzowanych dystrybutorów
firmy PODOPHARM®, których
dane znajdują się na stronie inter
netowej producenta.
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