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HAAVANHOITO, PAPERI-, KUITU- JA VANUTUOTTEET
TUOTENUMERO JA TUOTE
179 Pihkavoide 30 ml

HINTA (sis. alv 24%)
26,90 €

LehtoPeat pihkavoide. Huom! pihkapitoisuus 40%.
Ainesosat: kuusenpihkaa, mehiläisvahaa ja luomurypsiöljyä.
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.

91 Laastarirulla Dermaplast Sensitive

11,50 €

Laastari herkälle iholle
Laastarirullan koko 6 cm x 5 m

269 Soft Next 3 cm x 4,5 m

11,30 €

Snögg Soft Next liimaton laastari ammattikäyttöön.
Antiseptinen haavaside, joka tarttuu itseensä mutta ei tartu ihoon
eikä haavaan. Sopii myös diabeetikoille.

457 Soft Next 6 cm x 1 m

8,50 €

Snögg Soft Next liimaton laastari ammattikäyttöön.
Antiseptinen haavaside, joka tarttuu itseensä mutta ei tartu ihoon
eikä haavaan. Sopii myös diabeetikoille

109 Fixopore 6 cm x 1 m laastari

5,30 €

Joustava hengittävä kuitukankainen laastari,
Laastarirullan koko 6 cm x 1 m
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297 Plastofix 5 cm x 10 m

8,50 €

Tämä kuitukangasteippi soveltuu hyvin kevennysten,
sideharsojen, sidosten ja laastarien kiinnitykseen. Pehmeä,
joustava, ilmaa ja vesihöyryjä läpäisevä kuitukangasteippi. Tuote
sopii myös herkälle iholle. Teipillä on hyvä kiinnittyvyys. Huom.
rullan pituus 10 m.
Kuitukangasteippi irtoaa helposti
valkoisesta silikonisuoja-paperista.
Lisäksi teipin suojapaperi on
halkaistu kahtia suojapaperin
irrottamisen helpottamiseksi.

427 Uriel Active Gel rakkolaastari (5 kpl)

11,80 €

Miellyttävä apu jalkaterän rakkoja vastaan. Estää hankauksen ja
lievittää kipua. Iskua vaimentava, hengittävä ja vedenkestävä
suoja. Rakkolaastarin hydrogeeli edistää ihon nopeaa
paranemista. Paketissa 5 rakkolaastari

446 Uriel Blister rakkolaastari, 2 kpl

5,40 €

Blister rakkolaastari vähentää painetta ja kitkaa, estäen
hiertymien ja kovettumien muodostumista. Rakkolaastari on
ihoystävällinen ja kivuton poistaa sekä uudelleenkäytettävä.
Materiaali on hengittävää lycraa miellyttävällä silikonivuorella.
Laastari on ellipsinmuotoinen
Vain ulkoiseen käyttöön. Käytä tuotetta vain käyttötarkoituksen
mukaisesti.

499 Mills lampaanvillaa 20 g

6,90 €

Erikoispuhdistettu pitkäkuituista, hyvin pehmeää lampaanvillaa
aralle iholle. Erityisesti rikkinäisten varpaiden väliin ja
ihohautumien ja -hiertymien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.
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177 Lampaanvilla, kotimainen, 100 g

13,00 €

Kotimainen Ali-Unkin lammastilan lampaanvilla on kevyesti pestyä
ja pehmeää lampaanvillaa, jossa lanoliini on tallella. Lampaanvilla
suojaa varpaiden ihoa sekä estää hautumien syntymistä.

85 Kasvojen hoitomaski, kuitukangas, 50 kpl

13,50 €

Kuiva pehmeä non-woven kuitukankainen kasvojen hoitomaski
käytettäväksi erilaisten naamioiden pohjana.
Sopii parafiinikäsittelyyn, savi-, turve- ja voide-naamioihin jne.
Kasvojen parafiinihoidossa aseta hoitomaski ensin puhdistetun
kasvon päälle. Levitä lämmin parafiini hoitomaskin päälle eikä
suoraan kasvojen iholle. Parafiinin vaikuttavat aineet kulkeutuvat
iholle non-woven kuitukankaan läpi. Hoidon päätyttyä voit helposti
poistaa parafiinin kasvoista poistamalla sen yhdessä alla olevan
maskin kanssa
Jos kyseessä on savi-, turve- tai voidehoito, levitä hoitonaamio
kasvojen hoitomaskin päälle, ja hoidon päätyttyä, voit poistaa
hoitonaamion yhdessä maskin kanssa.

495 Vanulaput 60 mm, 500 kpl

11,50 €

Isoja, pehmeitä pyöreitä vanulappuja pahvilaatikossa,
vanulappujen halkaisija 60 mm.
Soveltuvat hyvin meikin ja kynsilakan poistoon, sekä esim.
kynsien ja varvasvälien puhdistukseen.
100 % puuvillaa, nukkaamattomia.

402 Vanupuikot 2 x 100 kpl

1,80 €

Lyhytvartisia kaksipäisiä vanupuikkoja, 200 kpl
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