Apotekets Fodplejeserie
Apoteket har udviklet sin helt egen fodplejeserie
med vægt på effektivitet, friskhed og velvære.
Apotekets Fodpleje dækker både den daglige fodpleje,
og afhjælper problemer med vanskelige fødder,
hård hud, fodsved m.m.

Læs mere om fodplejeprodukterne og anbefalinger til pleje af fødderne
på www.apotekets.dk
Læs mere om fødder og
find en fodterapeut på
altomfoden.dk eller på
Facebook/danskefodterapeuter

Apotekernes A.m.b.a. • Mileparken 20F • 2740 Skovlunde

1-2-3

– nemme trin til din
daglige fodpleje

3 trin til din daglige fodpleje
1 Hold fødderne rene*
•

		
Skyl
fødderne hver dag i lunkent vand. Er de beskidte, skal du
		vaske dem med en skånsom sæbe og skylle dem grundigt.

•

		 et fodbad for velværens skyld. Dryp Apotekets Fodbadeolie
Tag
		i en balje med tempereret vand – cirka 10 dråber pr. liter vand
– og nyd det i et par minutter.

•

		
Mens
du har fødderne i vand, kan du slibe hård
hud med en pimpsten.

Apotekets Fodbadeolie
Til blødgørende og opkvikkende fodbade.

•
•

Plejer, fugter og efterlader huden blød og smidig
		
Virker kølende og opfriskende på trætte fødder
		

Apotekets Fodbadesalt
Beroligende og opfriskende pleje til trætte fødder.

•
•
•

Har blødgørende og opfriskende egenskaber
Virker rensende og lugtneutraliserende
Giver en frisk, kølende fornemmelse

2 Tør fødderne grundigt
•

Husk også at tørre huden mellem tæerne.

3 Giv fødderne fugt og pleje*

Apotekets Fodspray
Fjerner fodsved og lugt

•
•
•

Antiperspirant virkning
Efterlader fødderne friske og bløde
Tørrer hurtigt

Apotekets 24 timers Fodcreme
Blød og behagelig creme til pleje af tørre fødder.

•
•
•

Øger fugtindholdet i huden i op til 24 timer
Styrker hudens elasticitet og forebygger revner
Nærer og fugter uden at fedte

Egnet til
diabetikere

Apotekets Antiperspirant Fodcreme
Plejende creme, der beskytter mod fodsved.

•
•
•

Modvirker sveddannelse
Styrker hudens elasticitet og forebygger revner
Nærer og fugter uden at fedte

Egnet til
diabetikere

Apotekets Hælcreme
Blødgør tørre, ru og sprukne hæle og fodsåler.

•
•
•

Virker opløsende på hård hud
Styrker hudbarrieren og stimulerer cellefornyelsen
Virker plejende og efterlader huden blød og smidig

•

Smør dine tørre fødder ind i god, fugtgivende creme som
Apotekets 24 timers Fodcreme.

Apotekets Hælstift

•

Hård hud kan opløses og blødgøres med Apotekets Hælcreme
eller Apotekets Hælstift.

•
•
•

*Har du diabetes eller dårlig blodcirkulation; spørg din fodterapeut til råds.

Egnet til
diabetikere

Plejer intensivt tørre, ru og sprukne hæle.
Nedbryder og opløser fortykket hård hud
Tilfører fugt og blødgør huden
Fedter mindre end creme og er nem at påføre

