Tuotehinnasto yksityishenkilöasiakkaille,
www.multi-avux.com, info@multi-avux.com

Kynsi- ja jalkasienien hoitoaineet sekä sientä tuhoavat ja
raikastavat/hajuapoistavat jalkinesprayt
Tuotenumero ja Tuote

Hinta
(sis. alv)

93 Pododip Kalknagel 100 g

12,00 €

Paksuuntuneiden tummentuneiden kynsien ja kynsisienen päivittäiseen
kosmeettiseen hoitoon. Tuote sisältää natriumboraattia, jolla on sientä
tuhoava vaikutus, lisäksi tuote sisältää jojobasiemenöljyä,
teepuulehtiöljyä, pantenolia, aloe veraa, laventeliöljyä,
hevoskastanjauutetta ja hunajaa
Käyttöohje: Tuotetta laitetaan muutama tippa aamuin ja illoin. pestyille
ja kuivatuille sienikynsille/tummille paksuuntuneille kynsille. Hoitoaine
levitetään kynnelle ja kynttä ympäröivälle iholle kevyesti hieroen.
• Suositus sienikynnen hionta noin 6 viikon välein.
• Tuote sopii myös diabeetikoille
• Ei alle 3-vuotiaille.
• Älä laita tuotetta ärtyneelle tai rikkonaiselle iholle.
• Vain ulkoiseen käyttöön
Koostumus: glyseriini, natriumboraatti, hunaja (Mel), fenoksietanoli,
jojobasiemenöljy (Simmondsia Chinensis Seed Oil), teepuuöljy
(Melaleuca Alternifolia Leaf Oil), pantenoli, allantoiini,
etyyliheksyyliglyseriini, aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract),
laventeliöljy (Lavandula Angustifolia Oil), hevoskastanja (Aesculus
Hippocastanum Extract, natriumbentsoaatti, kaliumsorbaatti,
polyglyseryyli-4 lauraatti/sebakaatti, polyglyseryyli-6
kaprylaatti/kapraatti, limoneeni, linalooli.

97 Samenwerkende kynsisienigeeli, 75 ml

13,80 €

Sienikynsien hoitogeeli.
Sienikynsien kosmeettiseen hoitoon. Tuote sisältää mm. glyseriiniä,
jojobaöljyä, teepuuöljyä ja piroktoniolamiinia. Hoitava vaikutus tulee
parhaiten esille, kun kynsi on leikattu ja/tai ohennettu.
Ei sovellu alle 3-vuotiaille. Pidä tuote pois lasten ulottuvilta
Käyttöohje: Kerran päivässä muutama tippa tuotetta koko kynnelle ja
varpaalle, kevyt hieronta,
- Suositus sienikynnen hionta noin 6 viikon välein.
- Älä käytä rikkinäiselle tai ärtyneelle iholle.
- Vain ulkoiseen käyttöön

Huom! Terveyden- ja kauneudenhoitoalan yrityksille ja opiskelijoille on Multi-Avux verkkokauppa (tukku),
johon rekisteröidytään, www.multi-avux.com, Multi-Avux, Metsolantie 12, 21410 Vanhalinna, Lieto
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100 Pododip kynsisienispray, 75 ml

10,20 €

Intensiivinen kosmeettinen hoitospray kynsisienen hoitoon.
Käyttö: Pese ja kuivaa jalat hyvin. Ruiskuta aamuin illoin sienikynnelle ja
iholle kynnen ympärille ja anna aineen kuivua.
Aktiiviset ainesosat aloe vera ja pantenoli hoitovat ihoa. Glyseriini,
natriumlaktaatti ja maitohappo vahvistavat ihon luonnollista
kosteustasapainoa. Salisyylihappo ja klimbatsoli parantavat tehokkaasti
ihon kuntoa ja kynsiä. Uusi koostumus ilman parabeeneja. Tuote sisältää
salisyylihappoa <1%.
Varoitus - helposti syttyvää - älä tupakoi käyttäessäsi ainetta säilytettävä lasten ulottumattomissa. - älä käytä alle 3-vuotiaille. –
Leimahduspiste < 23 ° C. Tuote sisältää etanolia - vain ulkoiseen
käyttöön.
Koostumus
Den. etanoli, vesi, aloe vera (Aloe Barbadensis Leaf Extract),
isopropanoli, fenoksietanoli, salisyylihappo, glyseriini, PPG-15
stearyylieetteri, trietanoliamiini, maitohappo, natriumlaktaatti, klimbatsoli,
parfyymi, etyyliheksyyliglyseriini , pantenoli, natriumbentsoaatti,
kaliumsorbaatti, polyglyseryyli-4 lauraatti /sebakaatti, polyglyseryyli-6
kaprylaatti/kapraatti.

102 Pododip mycose tinktuura, 30 ml

10,50 €

Tinktuura sienikynsille / hauraille ja tummille kynsille pipetillisessa
lasipullossa. Tuote vähentää myös jalkahien hajua. Tuote edistää ihon
paranemista.
Käyttö: Ulkoisesti päivittäiseen sienikynsien hoitoon. Aamulla jalkojen
puhdistuksen ja kuivauksen jälkeen, laita Pododip mycose tinktuuraa
hoidettaville kynsille ja kynsien reunoille ja anna nesteen kuivua ja laita
sukat päälle. Illalla ennen nukkumaan menoa, puhdista ja kuivaa jalat ja
laita tinktuuraa toisen kerran tai levitä Pododip Kalknagel kynsisienen
hoitoaine (tuotenro 93) hoidettaville kynsille. Näillä kahdella
hoitotuotteella tinktuura vaikuttaa koko päivän ja hoitovoide koko yön.
Voit käyttää myös vain toista tuotetta, tällöin sitä käytetään aamuin illoin.
Ei alle 3-vuotiaille.
Koostumus:
Alcohol Denat., Aqua, Urea, Trideceth-9, PEG-5 Ethylhexanoate,
Climbazole, Chamomilla Recutita (Matricaria) Extract, Menthyl Lactate,
Parfum, Propylene Glycol, Pentylene Glycol, Dimethyl Phenylpropanol,
Acetic Acid, Butylene Glycol, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate,
Bisabolol.

Huom! Terveyden- ja kauneudenhoitoalan yrityksille ja opiskelijoille on Multi-Avux verkkokauppa (tukku),
johon rekisteröidytään, www.multi-avux.com, Multi-Avux, Metsolantie 12, 21410 Vanhalinna, Lieto
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398 Mykored spray jalka- ja kynsisientä vastaan, 70 ml

12,80 €

Mykored Spray (valmistaja Lϋtticke) auttaa estämään jalka- ja kynsiinfektioita. Mykored spraylla voidaan raikastaa ja hoitaa varpaiden välistä
ihoa. Jalka- ja kynsisienen hoidossa käytä tuotetta hoidettavalle alueelle
vähintään kerran päivässä. Ruiskuttaessa Mykored liuosta sienikynsiin,
pidä varpaat pystysuorassa ja ruiskuta kynnen kärkeen, jolloin neste
valuu kynnen alapuolelle ja kynnen reunaa pitkin.
Tuotetta ei saa päästää silmille tai limakalvoille.
Ei sovellu alle 3-vuotialle lapsille.
Jos tuote aiheuttaa ärsytystä, älä käytä tuotetta.
Tuote sopii diabeetikoille.
Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.

314 Mykored Forte 20 ml

9,80 €

Voide jalka- ja kynsisientä vastaan. Allantoiini ja panthenoli hoitavat
ihoa ja luonnollisesti kosteuttava urea vahvistaa ihon kosteustasapainoa.
Klotrimatsoli estää tehokkaasti haitallisten sienten leviämisen iholle ja
kynsiin.
Käyttö: Jalka- ja kynsisienen hoidossa käytä tuotetta hoidettavalle
alueelle 1-2 kertaa päivässä. (valmistaja Lϋtticke)
Tuotetta ei saa päästää silmille tai limakalvoille.
Ei sovellu alle 3-vuotialle lapsille.
Jos tuote aiheuttaa ärsytystä, älä käytä tuotetta.
Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.

315 Mykored Pipetti 50 ml

10,10 €

Jalkahoitotuote korkealla hygieenisella teholla.
Mykored pipetti on tuote, joka on kehitetty erityisesti varvasvälien ja
kynsien hoitoon ja hajunestoon. Tuotetta käytetään jalkasilsan
ennaltaehkäisyyn. Tuotetta laitetaan tipottain pipetillä varpaiden väleihin
ja kynsille.
Tuotetta ei saa päästää silmille tai limakalvoille.
Ei sovellu alle 3-vuotialle lapsille.
Jos tuote aiheuttaa ärsytystä, älä käytä tuotetta.
Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.

Huom! Terveyden- ja kauneudenhoitoalan yrityksille ja opiskelijoille on Multi-Avux verkkokauppa (tukku),
johon rekisteröidytään, www.multi-avux.com, Multi-Avux, Metsolantie 12, 21410 Vanhalinna, Lieto
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104 Samenwerkende kenkä- ja sukkaspray, 150 ml

13,50 €

sientä tuhoava kenkäspray, Onnistuneeseen kynsi- tai
jalkasienihoitoon kuuluu myös sukkien ja kenkien käsittelyt. Käytä
tuotetta samanaikaisesti kynsi- tai jalkasienihoidon kanssa.
Käyttöohje: Kenkien käsittely kerran viikossa (6-8 pumppausta
kumpaankin kenkään). Anna kenkien kuivua. Tarvittaessa voit käsitellä
tuotteella myös sukat, jotka ovat pestyt ja kuivatut ennen käsittelyä. Anna
sukkien kuivua käsittelyn jälkeen.
Tuotetta ei saa päästää silmille tai limakalvoille.
Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.

98 Pododip kenkädeo, 75 ml

10,30 €

Tuote poistaa hajuja ja raikastaa kengät ja sukat. Erityisesti tuotteen
sinkkiyhdiste neutraloi epämiellyttäviä hajuja.
Käyttöohje: Suihkuta tuotetta illalla molempiin kenkiin ja/tai pestyihin
kuiviin sukkiin ja anna tuotteen ilmakuivua. Koska tuote on herkästi
syttyvä neste, pidettävä erillään kuumuudesta, kipinöistä, avotulesta ja
kuumista pinnoista, äläkä tupakoi käyttäessäsi tuotetta. Pidä tuote pois
lasten ulottuvilta. Säilytä pulloa hyvin suljettuna.
Vain ulkoiseen käyttöön
Koostumus: Alcohol Denat., Aqua, Laureth-4, Zinc Ricinoleate,
Tetrahydroxyethyl Ethylenediamine, Undecylenamide DEA,
Triethanolamine, Phenoxyethanol, Lactic Acid, Laureth-3, Eucalyptus
Globulus, Propylene Glycol, Parfum, Ethylhexylglycerin, Limonene,
Benzyl Benzoate, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal,
Linalool, Citronellol.

Huom! Terveyden- ja kauneudenhoitoalan yrityksille ja opiskelijoille on Multi-Avux verkkokauppa (tukku),
johon rekisteröidytään, www.multi-avux.com, Multi-Avux, Metsolantie 12, 21410 Vanhalinna, Lieto

