
Přípravky	  na	  péči	  o	  nohy	  a	  nehty Profesionální	  
použití,	  prodej	  na	  IČ

Zařazeno	  do	  
programu	  PROFI

Mykóza	  nohou	  
a	  nehtů

Na	  zarostlé	  
nehty

Péče	  o	  ruce	  a	  
posílení	  nehtů

Popraskané	  
paty

Zrohovatělá	  kůže,	  
mozoly,	  suchá	  kůže

Pocení	  nohou,	  
nepříjemný	  zápach

Pálení	  a	  
bolavé	  nohy

Hřejivý	  účinek	  na	  
studené	  nohy

PODOPHARM	  koupelová	  sůl	  na	  ruce	  a	  nohy	  s	  extraktem	  z	  goji	  -‐	  1400g
PODOPHARM	  koupelová	  sůl	  na	  nohy	  s	  bylinkovým	  extraktem	  -‐	  1400g
PODOPHARM	  koupelová	  sůl	  na	  nohy	  s	  extraktem	  z	  citronu	  -‐	  1400g
PODOPHARM	  změkčující	  gel	  na	  kůži	  s	  25%	  UREY	  -‐	  500ml užívání	  max.2	  týdny
PODOPHARM	  změkčujíci	  sprej	  na	  kůži	  s	  20%	  UREY	  -‐	  150ml
PODOPHARM	  vitaminový	  změkčovač	  kůžičky	  nehtů	  -‐	  150ml
PODOPHARM	  maska	  na	  ruce	  s	  bambuckým	  máslem	  a	  goji	  -‐	  75ml,	  500ml 75ml
PODOPHARM	  solný,	  cukrový	  peeling	  na	  ruce,nohy	  s	  bambuckým	  máslem,	  goji
PODOPHARM	  maska	  na	  ruce	  a	  chodidla	  s	  mikročásticemi	  stříbra	  -‐	  600ml
PODOPHARM	  krém	  na	  nohy	  s	  lipidy	  -‐	  75ml,	  500ml 75ml
PODOPHARM	  krém	  na	  nohy	  pro	  aktivní	  lidi	  -‐	  75ml,	  500ml 75ml
PODOPHARM	  mast	  na	  popraskanou,	  mozolnatou	  kůži	  25%	  UREY	  -‐	  75ml užívání	  max.2	  týdny
PODOPHARM	  přípravek	  pro	  zarostlé	  nehty	  -‐	  10ml
PODOPHARM	  intenzivní	  posilující	  sérum	  na	  nehty	  -‐	  10ml
PODOPHARM	  maska	  na	  ruce	  a	  chodidla	  s	  mikročásticemi	  stříbra	  -‐	  600ml
PODOPHARM	  regenerační	  sérum	  na	  chodidla	  -‐	  50ml,	  150	  ml 50ml
PODOPHARM	  SKINFLEX	  krém	  na	  suchou	  pokožku	  150ml
PODOPHARM	  SKINFLEX	  tělové	  regenerační	  sérum	  -‐	  200ml
PODOPHARM	  SKINFLEX	  pěnové	  sérum	  na	  ruce	  a	  nehty	  -‐	  75ml
PODOPHARM	  PODOFLEX	  mast	  na	  nohy	  25%	  UREY	  -‐	  75ml užívání	  max.2	  týdny

PODOPHARM	  PODOFLEX	  sprej	  proti	  plísním	  nohou	  -‐	  100ml TOP
PODOPHARM	  PODOFLEX	  pěnový	  krém	  na	  nohy	  s	  aktivní	  spirulinou	  -‐	  125ml
PODOPHARM	  PODOFLEX	  pěnový	  krém	  na	  zrohovatělou	  pokožku	  -‐125ml
PODOPHARM	  drátkové	  špony	  na	  zarostlé	  nehty	  

Přípravky	  na	  mykózy	  s	  Clotrimazolem Profesionální	  
použití,	  prodej	  na	  IČ

Zařazeno	  do	  
programu	  PROFI

Mykóza	  nohou	  
a	  nehtů
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nehty
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paty

Zrohovatělá	  kůže,	  
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nepříjemný	  zápach

Pálení	  a	  
bolavé	  nohy

Hřejivý	  účinek	  na	  
studené	  nohy

demykoMed	  Hautschutzspray	  -‐	  75	  ml TOP
demykoMed	  Nagelschutzoil	  -‐	  15	  ml TOP
demykoMed	  Nagel-‐und	  Hautschutzliquid	  -‐	  50	  ml TOP
demykoMed	  Nagel-‐und	  Hautschutzcreme	  -‐	  20ml TOP

Krémové	  pěny	  na	  nohy Profesionální	  
použití,	  prodej	  na	  IČ

Zařazeno	  do	  
programu	  PROFI
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Pálení	  a	  
bolavé	  nohy

Hřejivý	  účinek	  na	  
studené	  nohy

Sanamed	  Rubín	  krémová	  pěna	  s	  15%	  UREA	  150ml,	  300ml 150ml užívání	  max.3	  týdny

Sanamed	  Mikrosilber	  krémová	  pěna	  s	  10%	  UREA	  50ml,150ml,	  300ml	   150ml užívání	  max.4	  týdny

Sanamed	  Saphir	  krémová	  pěna	  na	  nohy	  150ml,	  300ml 150ml
Sanamed	  Smaragd	  krémová	  pěna	  s	  5%	  UREA	  150ml,	  300ml 150ml
Sanamed	  Jade	  krémová	  pěna	  50ml,	  150ml
Sanamed	  Citrin	  krémová	  pěna	  150ml
Sanamed	  Feueropal	  hřejivá	  krémová	  pěna	  150	  ml

Přípravky	  na	  péči	  o	  nohy	  a	  nehty Profesionální	  
použití,	  prodej	  na	  IČ
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Fusspunkt	  Schrunden-‐Wunder	  15%	  UREY	  -‐	  30ml,	  75ml,	  450ml 75ml užívání	  max.3	  týdny

Fusspunkt	  mit	  Lipiden	  10%	  UREY	  -‐	  75ml,	  450ml 75ml užívání	  max.4	  týdny

Fusspunkt	  mit	  Granatapfel	  -‐	  150ml,	  450ml 150ml
Fusspunkt	  Fussenergie	  -‐	  75ml
Fusspunkt	  Vitaminpflege	  mit	  Milch	  und	  Honig	  -‐	  30ml,	  150ml 150ml
Handpunkt	  Intensivpflege	  10%	  UREY	  -‐	  75ml péče	  o	  suché	  ruce

Fusspunkt Nagelöl - 15ml
Fusspunkt	  deo	  spray	  na	  nohy	  100ml
Fusspunkt	  Fussbad	  mit	  Hornhautweicher-‐Extrakt	  15%	  UREY	  -‐	  150ml,	  1000ml


