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LEHTOPEAT HOITOTURPEET
Hoitoturve 300 ml pussi

Hinta sis alv 24%
(alviton hinta suluissa)
10,50 € (8,47 €)

Lehtopeat hoitoturpeen annospussi riittää esim. yhteen hartiahaudehoitoon. Valmis lämmitettävä pakkaus myös muihin
paikallishoitoihin.
Helppo lämmittää lämpimässä vedessä.
Voit tehostaa hartiahaudehoidon vaikutuksia
imukuppihieronnalla.
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Hetivalmis Jalkahoitopaketti

14,00 € (11,29 €)

Jalkahoitopaketti sisältää 2 kappaletta 200 ml:n
jalkahoitoturvepussia. Lämmitä pussit vesihauteessa +40 ºC.
Aseta jalka pussiin niin, että turve jää jalkapohjan alle. Levitä
turve pussia puristamalla ympäri jalkaterän ja sido pussin suu
säären ympärille. Päälle voit vetää villasukat tai käyttää hierovaa
jalkakylpylaitetta tai vesihaudetta. Poista pussit 20-30 minuutin
kuluttua ja pese loput turpeet jaloista. Kuori kuollut iho pois.
Auttaa mm. kovettumiin, halkeamiin ja laittaa veren kiertämään.
Mukava tunne jaloissa leviää koko kehoon.
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Pihkavoide 30 ml

26,90 € (21,69 €)

LehtoPeat pihkavoiteessa on 40 % kuusipihkaa, kun muiden
vastaavien voiteiden pihkapitoisuus on yleensä 10-20 %.
Antibakteerinen voide märkiviin ja hitaasti paraneviin haavoihin,
ihottumiin, ihon halkeamiin, palovammoihin, känsiin ja rohtumiin.
Sopii erinomaisesti myös kynsinauhojen hoitoon.
Voide ei sovi hartsiyliherkille, sillä se sisältää hartsityyppisiä
aineita. Voidetta ei suositella käytettäväksi myöskään raskauden
ja imetyksen aikana.
Kuusenpihkavoide on 100 % luonnontuote. Tuote sisältää
kuusenpihkaa, mehiläisvahaa, luomurypsiöljyä.
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Turvepalasaippua 120 g, patsulin tuoksu

8,30 € (6,69 €)

LehtoPeatin suosittu patsulin tuoksuinen turvepalasaippua on
rypsiöljypohjainen saippua, joka soveltuu koko keholle ja
kasvoille.
Saippua on 100 % kotimainen, luonnollinen ja sen kaikki
ainesosat ovat täysin luontoon hajoavia. Saippua ei kuivata
ihoasi, vaan puhdistaa hellästi ja pitää ylläsi ihosi
kosteustasapainoa.
Sopii hyvin jokapäiväiseen käyttöön. Turvesaippua on myös
tutkitusti todettu hoitavaksi ja ihoystävälliseksi.
Tehokas ja hoitava myös ongelmaiholle, kuten akne.
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Käärintäkalvorulla 0,45 m x 300 m

22,00 € (17,74 €)

Käärintäkalvorullan leveys 45 cm ja pituus 300 m. Kestävä ja
hyvin tarttuva käärintäkalvo turvehaudehoitoihin.
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Imukuppisarja 2 kpl, silikonia

23,50 € (18,95 €)
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