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JALKAVOITEET, JALKAEMULSIOT JA HALKEAMAVOITEET
TUOTENUMERO JA TUOTE

Hinta sis. alv 24%

465 Pododip Jalkavoide Väsyneille jaloille 100 ml

9,00 €

92 Pododip jalkavoide Väsyneille Jaloille, 500 ml

22,00 €

Jalkavoiteet ovat kätevissä pumppupulloissa.
Ravitseva jalkavoide voide väsyneille ja levottomille jaloille.
Rasituksen, esim. seisontatyön tai urheilun, jälkeen voide antaa
luonnollista voimaa jaloille. Allantoiini, kamomilla, bisobololi
vaikuttavat hyödyllisesti jalkojen punaisiin hiussuoniin ja
muihin ihon värimuutoksiin. Erityiskasviuutteet pehmentävät
ihoa ja lisäävät jalkojen ihon elastisuutta sekä supistavat
lievästi ihohuokosia. Kevyt hieronta voiteella antaa välittömästi
miellyttävän raikkauden tunteen ja jalkojen väsymys katoaa
hetkessä. Voide antaa kauniin, sileän ja pehmeän ihon.
Käyttöohje: Voidetta hierotaan kevyesti jalkoihin 1-2 kertaa
päivässä.
INCI: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Glycerin, Alcohol
Denat.,Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-6
Palmitate/Succinate, Phenoxyethanol, Aesculus Hippocastanum (Horse
Chestnut) Extract, Xanthan Gum, Perfume, Menthol, Ethylhexylglycerin,
Tocopheryl Acetate, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract,
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Pentylene Glycol,
Sorbitol, Bisabolol, Lactic Acid, Urea, Serine, Sodium Lactate, Sodium
Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Chloride, Allantoin, Hexyl
Cinnamal, Linalool*, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol *.
* Components of Essential Oils.

470 Pododip jalkavoide Sininen, 100 ml

9,00 €

94 Pododip jalkavoide Sininen, 500 ml

22,00 €

Jalkavoiteet ovat kätevissä pumppupulloissa. Voide toimii ihon
kosteuttajana ja deodoranttina. Tuote soveltuu erityisesti
kuivalle iholle. Tuote sisältää kamomillaa ja taikapähkinää
lehtiuutetta. Lisäksi siinä on eteerisiä öljyjä: rosmariini,
vuorimänty, kamferi, laventeli ja minttu. Klimbatsoli auttaa
pitämään ihon mikrobi-kasvuston tasapainossa ja vähentämään
jalkahajuja. Voide imeytyy täysin ihoon ja säännöllisesti
käytettynä voide pitää ihon sileänä. Käyttöohje: Voidetta
levitetään jaloille 1-2 kertaa päivässä kevyesti hieroen. Soveltuu
myös keveään jalkahierontaan jalkojenhoidon lopussa.
INCI: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Glycerin, Urea, Cetearyl
Alcohol, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-6 Palmitate / Succinate, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Xanthan
Gum, Climbazole, Perfume, Rosmarinus Officinalis, Tocopheryl Acetate,
Pinus Sylvestris (Pine Cone) Extract, Sodium Benzoate, Hamamelis
Virginiana (Witch Hazel) Leaf Extract, Menthol, Mentha Arvensis Leaf
Oil, Potassium Sorbate, Cinnamomum Camphora (Camphor) Bark Oil,
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Lavandula Hybrida Oil,
Citric Acid , Limonene *, Linalool *, CI 42090. * Components of essential
oils.
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468 Pododip jalkavoide Virkistävä, 100 ml

9,00 €

95 Pododip jalkavoide Virkistävä, 500 ml

22,00 €

Jalkavoiteet ovat kätevissä pumppupulloissa
Kosteuttava, keventävä, lämmittävä ja virkistävä hoitovoide.
Kamferi-, arnikki- ja inkivääriuutteet vilkastuttavat verenkiertoa
ja lämmittävät jalkojen ääreisosia. Voide antaa helpotusta
väsyneille, rasittuneille ja kipeille jaloille. Tuote sisältää
eteerisiä öljyjä: rosmariini, eukalyptus, vuoristomänty ja laventeli.
Klimbatsoli auttaa pitämään ihon mikrobikasvuston tasapainossa
ja vähentämään jalkahajuja. Käyttöohje: Voidetta levitetään
jaloille 1-2 kertaa päivässä kevyesti hieroen. Soveltuu myös
keveään jalkahierontaan jalkojenhoidon lopussa.
INCI: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Glycerin, Cetearyl Alcohol,
Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-6 Palmitate / Succinate,
Phenoxyethanol, Xanthan Gum, Perfume, Arnica Montana, Climbazole,
Eucalyptus Globulus, Pinus Sylvestris (Pine Cone) Extract, Tocopheryl
Acetate, Ethylhexylglycerin, Rosmarinus Officinalis, Cinnamomum
Camphora (Camphor) Bark Oil, Zingiber Officinale (Ginger) Root Oil,
Lavandula Hybrida Oil, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Limonene *, Linalool *, Citral *, CI 16035. * Components of Essential
Oils.

472 Pododip jalkavoide Diabeetikoille, 100 ml

9,00 €

96 Pododip jalkavoide Diabeetikoille, 500 ml

22,00 €

Jalkavoiteet ovat kätevissä pumppupulloissa.
Erikoiskoostumuksen johdosta tuote antaa kaksoislipidikerroksen
ihon pinnalle ehkäisten ihon kuivumista. Sarveiskalvon
vuorovaikutus lipidikerrosten kanssa vahvistaa ihon luonnollista
suojakerrosta. Tuote antaa vuorokauden kestävän
kosteuttavan vaikutuksen iholle. Tuote sisältää aloe veraa, Dpantenolia (provitamiini B5) ja allantoiinia. Tuotteessa ei ole
parabeenejä ja hajusteessa ei ole allergeeneja. Tuote sopii
erityisesti diabeetikoille. Käyttöohje: Voidetta levitetään jaloille
1-2 kertaa päivässä kevyesti hieroen.
INCI: Aqua, Isostearyl Isostearate, Urea, Cetearyl Alcohol, Glycerin,
Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-6 Palmitate / Succinate, Aloe
Barbadensis Leaf Extract, Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium
Lactate, Potassium Cetyl Phosphate, Panthenol, Behenic Acid,
Ethylhexylglycerin, Cetyl Behenate, Allantoin, Perfume, Xanthan Gum,
Lactic Acid, Tocopheryl Acetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Citric Acid.
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471 Pododip jalkavoide Deo Vihreä , 100 ml

9,00 €

216 Pododip jalkavoide Deo Vihreä , 500 ml

22,00 €

Jalkavoiteet ovat kätevissä pumppupulloissa.
Voide antaa helpotusta väsyneille, jännittyneille ja kipeille
jaloille. Kamferi, mentoli ja teepuu virkistävät jalkoja. Voide
sisältää myös rosmariinia, eukalyptusta, minttua, vuoristomäntyä
ja laventeliöljyjä. Klimbatsoli auttaa pitämään ihon
mikrobikasvuston tasapainossa ja toimii hajunpoistajana.
Aloe vera ja urea ravitsevat kuivaa iho. Käyttöohje: Voidetta
levitetään jaloille 1-2 kertaa päivässä kevyesti hieroen.
INCI: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin,
Glyceryl Stearate, Urea, Polyglyceryl-6 Palmitate / Succinate,
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Climbazole,
Perfume, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Tocopheryl Acetate,
Rosmarinus Officinalis, Pinus Sylvestris (Pine Cone) Extract, Sodium
Benzoate, Menthol, Mentha Arvensis Leaf Oil, Potassium Sorbate,
Cinnamomum Camphora (Camphor) Bark Oil, Lavandula Hybrida Oil,
Citric Acid, Limonene *, Linalool *, CI 19140, CI 42090.
* Components of essential oils.

466 Pododip jalkavoide Ureum 100 ML, hajusteeton

9,00 €

217 Pododip jalkavoide Ureum, 500 ml, hajusteeton

22,00 €

Jalkavoiteet ovat kätevissä pumppupulloissa. Jalkavoide sopii
erityisesti kuivalle iholle ja diabeetikon jaloille. Voiteessa
olevat urea (10 %), natriumlaktaatti, aloe vera ja glyseriini
hoitavat ja kosteuttavat ihoa. Hajusteeton.
Käyttöohje: Voidetta hierotaan kevyesti 1-2 kertaa päivässä
jalkoihin. Soveltuu myös keveään jalkahierontaan hoidon lopussa
Kaikki Pododip jalkavoiteet imeytyvät hyvin ihoon.
INCI: Aqua, Urea, Caprylic / Capric Triglyceride, Aloe Barbadensis Leaf
Extract, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-6
Palmitate / Succinate, Sodium Lactate, Phenoxyethanol, Lactic Acid,
Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate.
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467 Pododip jalkavoide Pehmeä Hunaja ja Jugurtti, 100 ml

9,00 €

218 Pododip jalkavoide Pehmeä Hunaja ja Jugurtti, 500 ml

22,00 €

Jalkavoiteet ovat kätevissä pumppupulloissa. Jalkavoide
pehmentää ihoa ja ehkäisee ihon karheutumista ja halkeilua.
Urea, jogurtti ja hyaluronihappoa kosteuttavat jalkojen ihoa.
Hunaja ja avokadoöljy pehmentävät ihoa. Tuote on kevyesti
hajustettu ja se ei sisällä parabeenejä. Voide soveltuu
diabeetikoille.
Käyttöohje: Voidetta hierotaan kevyesti jalkoihin 1-2 kertaa
päivässä
INCI: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin,
Glyceryl Stearate, Urea, Polyglyceryl-6 Palmitate / Succinate,
Phenoxyethanol, Mel (Honey) Extract, Sodium Lactate,
Ethylhexylglycerin, Citric Acid, Persea Gratissima (Avocado) Oil,
Perfume , Yogurt Powder, Xanthan Gum, Lactic Acid, Tocopheryl
Acetate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Hyaluronic Acid,
Farnesol.

473 Pododip jalkavoide Hunaja, 100 ml

9,00 €

209 Pododip jalkavoide Hunaja, 500 ml

22,00 €

Jalkavoiteet ovat kätevissä pumppupulloissa.
Ravitseva hunajavoide kuivan, karhean ja halkeilevan ihon
hoitoon. Voiteen koostumus antaa pitkäaikaisen kosteuttavan
vaikutuksen ja pehmentää ihoa. Kosteuttavia ja ihoa pehmentäviä
ainesosia ovat mm. glyseriini, luonnollinen hollantilainen hunaja ja
beheenihappo. Lakritsijuuriuutteella on ihoa pehmentävä ja ihon
toimintaa rauhoittava vaikutus. Voiteella on myös infektioita
ehkäisevä ominaisuus. Sisältää allergeenittoman hajusteen ja
voide on parabeeniton. Soveltuu diabeetikoille.
Käyttöohje: Pese ja kuivaa jalat hyvin. Voidetta hierotaan
kevyesti jaloille kerran päivässä, myös varpaiden väliin.
INCI: Aqua, Isostearyl Isostearate, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Glyceryl
Stearate, Polyglyceryl-6 Palmitate / Succinate, Mel (Honey) Extract,
Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, Potassium Cetyl Phosphate, Behenic
Acid, Ethylhexylglycerin, Perfume, Cetyl Behenate, Xanthan Gum,
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Tocopheryl Acetate,
Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid.
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111 Gehwol lämmittävä jalkavoide, 500 ml (punainen)

38,00 €

Erinomainen voide kylmille jaloille. Tuote pehmittää kuivaa ja
karheaa ihoa. Lämmittävä jalkavoide kuivalle iholle antaa
helpotusta väsyneille, kireille ja kipeille jaloille. Kamferi,
paprika- ja inkivääriuutteet sekä eteeriset rosmariini- ja
vuorimäntyöljyt edistävät verenkiertoa ja niillä on lämmittävä
vaikutus. Erityisesti paprika ja inkivääri stimuloivat ihon
lämpöreseptoreja ja laajentavat verisuonia ja verenkierto
tehostuu. Klimbatsoli estää jalkojen sieni- ja kynsi-infektioita ja
farnesoli toimii hajunpoistajana. Dermatologisesti testattu, tuote
sopii diabeetikoille. Kätevässä pumppupullossa. Käyttöohje
:Päivittäin 1-2 cm voidetta jaloille

442 Gehwol Lipidro Creme 125 ml
456 Gehwol Lipidro Creme 500 ml

16,00 €
40,00 €

Gehwol Lipidro cream on kuivaa ja herkkää ihoa rauhoittava
jalkavoide. Voide normalisoi lipidi- ja kosteustasapainoa tukien
ihon luonnollisia suojatoimintoja, ehkäisee tulehduksia sekä
kovettumia ja halkeamia. Voide suojaa myös jalkahienhajulta
ja jalkasieneltä.
Sisältää tyrnimarja- ja avocadoöljyä, merileväuutetta, ureaa
karbamidia ja allantoiinia. Tuote on hajusteeton.
Käyttö: hierotaan päivittäin ohuelti puhtaalle ja kuivalle iholle.
Tuote sopii diabeetikolle.

390 Uriel nestemäinen talkki, 100 ml

11,40 €

Virkistävä jalkavoide imeytyy nopeasti jättäen jalkoihin samettisen
pehmeän, viileän ja talkitun tunteen.
Hajua poistavan vaikutuksen lisäksi voide ylläpitää jalkojen
hyvää hygieniaa pitäen ihon sileänä ja kuivana.
Tilavuus 100ml.

112 Gehwol Herbal Lotion 150 ml (Spray)

16,90 €

Kosteusemulsio virkistää väsyneitä jalkoja, pehmentää
kovettumia, ehkäisee infektioita ja poistaa hajuja.
Rosmariini-, vuoristomänty-, ja laventeliöljyt hoitavat ihoa ja
mentoli viilentää ja virkistää. Eteeriset öljyt stimuloivat
verenkiertoa ja poistavat hajuja. Allantoiini, bisabololi, ja
pantenolia hoitavat ihoa ja urea pehmentää karheaa ja
kovettunutta ihoa. UATM auttaa suojaamaan jalkoja sieniinfektioilta. Dermatologisesti testattu hajusteeton tuote, joka sopii
myös diabeetikoille. Käyttöohje: Tuote sopii päivittäiseen
käyttöön, erityisesti kantapäihin ja varvasväleihin. Ihanteellinen
urheilun, uinnin ja saunan jälkeen.
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99 Pododip halkeamavoide, 75 ml

10,00 €

Ravitseva voide kuiville, halkeilevalle ja karkealle iholle,
erityisesti kantapäille. Tuote sisältää mm. risiiniöljyä,
mehiläisvahaa, kamomillauutetta ja kehäkukkaa. Käyttö:
Voidetta hierotaan kevyesti 1 tai 2 kertaa päivässä kuivalle
karhealle iholle.
Koostumus: risiiniöljy (Ricinus Communis Oil), mehiläisvaha,
kapryyli/kapriinitriglyseriini, tokoferyyliasetaatti (E-vitamiini),
fenoksietanoli, parfyymi, pantenoli, kamomillauute, kehäkukka
(Calendula Officinalis Flower), etyyliheksyyliglyseriini, vesi, bisabololi ja
tokoferoli.

106 Laufwunder halkeamavoide, 75 ml

13,50 €

Laufwunder halkeamavoide halkeilevalle, karhealle ja hyvin
kuivalle iholle. Erityisesti halkeileville kantapäille.
Tehohoitona jalkojen kovettumakohdat voidellaan paksulti illalla
juuri ennen nukkumaan menoa, laitetaan muovikelmu ja
puuvillasukat jalkaan ja annetaan muhia yön yli kovettumien
pehmentämiseksi.

KÄSI- JA KASVOVOITEET
TUOTENUMERO JA TUOTE
469 Pododip käsivoide Persikka 100 ml

Hinta sis. alv 24%
9,00 €

Ravitseva ja kosteuttava käsivoide pitämään ihoa joustavana.
Voide sisältää glyseriiniä, ureaa, natriumlaktaattia ja maitohappoa
kosteuttavina aineina ja se imeytyy nopeasti.
Tässä tuotteessa käytetään allergeenitonta hajustetta.
Käyttöohjeet: Voitele kädet ja/tai jalat kevyesti voiteella kerran tai
kahdesti päivässä.
Vinkki: Erittäin hyvä hoitovoide iholle parafiinihoidon jälkeen.
INCI: Aqua, Caprylic / Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glycerin,
Glyceryl Stearate, Urea, Polyglyceryl-6 Palmitate / Succinate,
Phenoxyethanol, Sodium Lactate, Ethylhexyl-glycerin, Perfume, Xanthan
Gum, Lactic Acid, Tocopheryl Acetate, Sodium Benzoate, Potassium
Sorbate, Citric Acid .

255 Xing kollageeni päivä/yövoide 75 ml

9,00 €

Xing kollageenivoide on rauhoittava voide ikääntyvälle iholle.
Tämä kasvovoide sisältää kollageenia, joka lisää ihon luonnollista
kimmoisuutta. Käyttö: Tuote sopii sekä päivä- että yövoiteeksi.
Voidetta levitetään aamulla ja/tai illalla puhdistetulle kasvon iholle.
Koostumus: vesi, kapryyli / kapriinihapon triglyseridi, glyseriini,
setearyylialkoholi, ,glyseryylistearaatti, polyglyseryyli-6
palmitaatti/sukkinaatti, liukoinen kollageeni, fenoksietanoli, hajuste,
ksantaanikumi, pentyleeniglykoli, etyyliheksyyliglyseriini,
tokoferyyliasetaatti, natriumlaktaatti, maitohappo, seriini, urea, sorbitoli,
natriumkloridi, natriumsitraatti, allantoiini.
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JALKAKYLPYTUOTTEET
TUOTENUMERO JA TUOTE
441 Samenwerkende jalkakylpyöljy 150 ml

Hinta sis. alv 24%
8,50 €

Jalkakylpyöljyssä on maissinalkioöljyä, laventelia,
männynneulasöljyä ja jojobaöljyä. Kylvyn jälkeen jalat tuntuvat
raikkailta ja rennoilta.
Käyttöohje: 10 ml tuotetta 3-4 litraan lämmintä vettä. Jalkoja
pidetään kylvyssä 10 minuuttia, jonka jälkeen ne kuivataan
huolellisesti.

113 Gehwol lämmittävä jalkakylpy 150 ml

20,00 €

Tuote imeytyy nopeasti ihoon. sisältää luonnon rosmariini-,
vuorimänty- ja laventeliöljyjä, paprikauutetta sekä E- ja Bvitamiineja. Tuote antaa miellyttävän lämpimän tunteen jaloille
ja edistävät jalkojen aineenvaihduntaa. Tuote auttaa ihoa
pysymään kosteana ja kimmoisana.
Käyttöohje: 10 ml tuotetta 3-4 litraan lämmintä vettä. Jalkoja
pidetään kylvyssä 10-15 minuuttia, jonka jälkeen ne kuivataan
huolellisesti

453 Gehwol yrttikylpy 400 g

13,50 €

Männyn, rosmariinin, laventelin, eukalyptuksen eteeriset öljyt
auttavat moniin jalkaongelmiin. Yrttikylpy on erinomainen
karkeaihoisille ja hilseileville jaloille. Kylpy puhdistaa, hoitaa
ja pehmentää ihoa. Ureaa sisältävä kylpy pehmittää myös
kovettumia ja känsiä. Yrttikylpy auttaa jalkojen liikahikoiluun ja
poistaa epämiellyttäviä jalkahajuja. Jalat tuntuvat miellyttäviltä,
rennoilta ja raikkailta kylvyn jälkeen. Käyttö: Käyttöohje: Sekoita
1 rkl 3 litraan lämmintä vettä ja kylvetä jalkoja 10-15 minuuttia.
Dermatologisesti testattu tuote. Sopii myös diabeetikoille

176 Jalkojen turvehoitopakkaus 2 x 200 ml

14,00 €

100% luonnonmukainen hoitoturvetuote, ei lisättyjä aineita.
Pakkaus sisältää kaksi 200 ml:n pussia, joissa on jalkahoitoturve
valmiina. Lämmitä pussit vesihauteessa +40 C asteisiksi. Aseta
jalka pussiin niin, että turve jää jalkapohjan alle. Levitä turve pussia
puristamalla ympäri jalkaterän ja sido pussin suu säären ympärille.
Päälle voit vetää vaikka villasukat tai käytä hierovaa jalkakylpylaitetta tai vesihaudetta. Poista pussit 20-30 minuutin kuluttua ja
pese loput turpeet jaloista. Kuori kuollut iho pois. Auttaa mm.
kovettumiin, halkeamiin ja parantaa jalkojen verenkiertoa ja
kylmänkestävyyttä. Mukava tunne jaloissa leviää koko kehoon.
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JALKOJEN KUORINTAVOITEET
TUOTENUMERO JA TUOTE
443 Gehwol Bamboe & Jojoba kuorintavoide 125 ml

Hinta (sis. alv.)
19,00 €

Pehmeä kuorinta poistaa hellävaraisesti kuivunutta ihosolukkoa
jaloista ja uudistaa ja tasoittaa ihon pinnan. Bambupartikkelit ja
sokerikiteet kuorivat tehokkaasti kuivuneen ihosolukon ja
yhdessä jojobavahan kanssa aktivoivat ihon verenkiertoa.
Avokadoöljy ja hunajauute hoitavat ja rauhoittavat ihoa. Evitamiini suojaa ihoa ja estää ihon ennenaikaisen vanhenemisen.
Käyttö: Levitä kuorintavoidetta kostealle iholle, hiero ja huuhtele
pois lämpöisellä vedellä.

114 Laufwunder kuorintavoide 75 ml

12,00 €

Voide on ideaalinen poistamaan kuolleet ihosolut jalan ja säären
pinnalta jalkojen hieronnan yhteydessä. Kuoriva vaikutus saadaan
aikaan pienillä mikrorakeilla. Säännöllinen käyttö pitää ihon
notkeana ja ennaltaehkäisee kovettumien syntymistä jalkateriin
sekä ihon kuivumista. Tuote sisältää useita luonnontuotteita mm.
aloe veraa, amerikantaikapähkinää, mäkikuismaa, katajaa ja
mäntyä.
Käyttö: sekoita 2-3 cm kuorintavoidetta pieneen määrään haaleaa
vettä ja hiero jalkoja ja jalkateriä tasaisesti usean minuutin ajan.
Lopuksi huuhtele jalat huolellisesti puhtaalla vedellä.

IHON JA KYNSIEN HOITOÖLJYT
TUOTENUMERO JA TUOTE
105 Xing manteliöljy 500 ml

Hinta (sis. alv.)
16,50 €

100 % manteliöljy on ihanteellinen perusöljyä kosmeettisiin
sovelluksiin, kuten ihon ja kynsien hoitoon, hierontaan ja
kuumakivihierontaan.
Lisäksi voit lisätä manteliöljyyn tuoksuvaa eteeristä öljyä.

454 Gehwol kynsien ja ihon hoitoöljy 15 ml

13,50 €

Hoitoöljy suojaa tehokkaasti sieni-infektioita vastaan ja tekee
kynsistä ja ihosta joustavan ja kauniin. Hauraat ja lohkeilevat
kynnet muuttuvat joustaviksi ja kauniiksi ja ne saavat luonnollisen
silkkisen loiston. Tuote sisältää mm. kynsiä ja ihoa hoitavia
vehnänalkioöljyä, pantenolia ja bisabololia. Klotrimatsoli auttaa
estämään sieni-infektioita. Levitä säännöllisesti 1-2 kertaa päivässä
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LIHASTEN JA NIVELTEN HOITO
TUOTENUMERO JA TUOTE
476 Cajena inkiväärigeeli 150 ml

Hinta (sis. alv.)
26,50 €

Cajena on tehokas ja monipuolinen lämmittävä luonnontuote, joka
kuljettaa vaikuttavat aineet kudokseen vähentäen kipua, särkyä ja
tulehduksia. Soveltuu myös pitkäaikaisten ja kroonisten
vaivojen hoitoon.
Voidaan käyttää mm. seuraavissa tilanteissa:
 Reuma ja reumaattiset vaivat
 Kulumat ja nivelrikko
 Nivel- ja lihaskivut
 Nivelpsoriasis
 Lihasjännitykset ja -kouristukset
 Turvotusten ja nestekertymien poisto
 Levottomien jalkojen hoito
 Verenkierron parantaminen
Vaikuttavat aineet: inkivääriöljy, rosmariiniöljy ja kamferi.
Tuote ei ole lääkevalmiste. Valmistettu Suomessa

206 Epsom-suola 1 kg
(eli magnesiumsulfaatti), apteekkilaatu
soveltuu kylpyihin rentouttamaan lihaksia, hoitamaan nivelkipuja
ja pehmentämään ja kosteuttamaan ihoa.
Käyttöohje kylpyihin:
Koko kylpy: 1,0 dl, 20 – 30 min
Puolikylpy: 0,5 dl, 20 – 30 min
Jalkakylpy: 0,2 dl, 15 min
Käsikylpy: 0,1 dl, 15 min
Kylvyssä ei pidä käyttää saippuatuotteita. Ei sisäisesti nautittavaksi
Tuote on pakattu kannelliseen muovirasiaan, jossa on kätevät kannen
sulkijana toimivat kantokahvat.

10,60 €
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