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PODOPHARM® to polska firma, która została przeze mnie założona na początku 
2014 roku. Z wykształcenia jestem inżynierem produkcji a moja pasja to two-
rzenie nowatorskich receptur kosmetycznych, popartych wiedzą i wieloletnim 
doświadczeniem. Nasze produkty kierujemy do niezwykle wymagającego rynku 
profesjonalistów z branży podologii i kosmetologii. Firma wpisała się w historię 
światowej ortonyksji wprowadzając na rynek implant do korekcji wrastających 
paznokci Podoklamra.

MisjA 
Naszą misją jest transfer innowacyjnych rozwiązań na potrzeby rozwoju po-
dologii w kraju i na świecie. Dziedziny nauki zajmującej się szeroko pojętą 
problematyką chorób stóp. Siedziba firmy PODOPHARM® jest zlokalizowana 
w Kieleckim Parku Technologicznym. Dzięki obecności w Technoparku mamy 
możliwość łączyć sferę nauki ze sferą biznesu. 

WARtOści
Najbardziej wymagającą grupą ludzi borykającą się z problemami stóp są dia-
betycy. Obecnie na świecie na cukrzycę choruje około 200 milionów ludzi. To 
niekorzystne zjawisko dynamicznie wzrasta. Prognozy są zatrważające. Cu-
krzyca stała się chorobą cywilizacyjną. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku  
i potrzebom rynku tworzymy produkty i usługi, które przyczyniają się do zmniej-
szenia problemów ze stopami.

DOśWiADczenie
Największym kapitałem firmy PODOPHARM® są ludzie posiadający wieloletnie 
doświadczenie, bardzo dobre wykształcenie, poszukujący innowacyjnych roz-
wiązań w tworzeniu wysokiej jakości produktów, usług oferowanych w branży 
medycznej i kosmetycznej. Aby dostarczyć Państwu produkty i usługi najwyż-
szej jakości współpracujemy z niezależnymi jednostkami badawczymi oraz 
ekspertami z branży medycznej, kosmetycznej i inżynierii produkcji. 

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Aneta Oleszek
Prezes Zarządu PODOPHARM Sp. z o.o.
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PODOPHARM PROFessiOnAL i PODOPHARM MeD to linie spe-
cjalistycznych produktów, których receptury zostały opracowane 
przy współpracy z podologami. Wszystkie produkty są przeba-
dane dermatologicznie i otrzymały pozytywną opinię stosowania  
u osób chorych na cukrzycę. Skuteczność ich działania została po-
twierdzona w niezależnych badaniach laboratoryjnych. Produkty 
wielokrotnie nagrodzone prestiżowymi nagrodami na międzynaro-
dowych targach. Wszystkie produkty są zgłoszone w europejskim 
Cosmetic Products Notification Portal.

PODOKLAMRA światowa innowacja z zakresu korekcji wrastają-
cych paznokci. Produkt nagrodzony dwoma nagrodami Medal Mer-
curius Gedanesis i Beauty Premium 2015.

PODOKLAMRA czasowy implant do korekcji wrastających paznokci. 
Aplikowany wyłącznie w wyspecjalizowanych gabinetach podolo-
gicznych przez osobę do tego uprawnioną i posiadającą certyfikat 
potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu jego stosowania. Szko-
lenia są organizowane na terenie całego kraju przez firmę POD-
OPHARM Sp. z o.o. w Autoryzowanych Centrach Szkoleniowych, 
których adresy są zamieszczone na stronie internetowej firmy. za-
rejestrowana jako wyrób medyczny. Posiada certyfikat ce. Może 
być stosowana u diabetyków, a nawet u dzieci od 5 roku życia. Polski 
wynalazek jest zgłoszony do ochrony w Urzędzie Patentowym RP. 
Produkowany jest w Polsce przez Fabrykę Narzędzi Medycznych 
CHIRMED® z prawami autorskimi należącymi do PODOPHARM Sp. 
z o.o. Podoklamra wykonana jest z najwyższej jakości stali implan-
tologicznej, która nie powoduje podrażnień. Posiada dwa ramiona 
wykonane z drutu o różnych średnicach 0,3 mm; 0,4 mm; 0,5 mm ze 
stali twardej oraz łącznik wykonany z drutu o średnicach: 0,3 mm; 
0,4 mm; 0,5 mm ze stali miękkiej (bardziej plastycznej). Główną jej 
zaletą jest możliwość sprawdzenia skuteczności odciążenia wału 
paznokciowego, jej dopasowania do anatomicznego kształtu pa-
znokcia, naciągu i wygięcia przed skręceniem łącznika, co przekła-
da się na ogromne ułatwienie w aplikacji Podoklamry, skutkujące 
gwarancją wykorzystania tylko jednego zestawu do jednej aplika-
cji. Kolejną zaletą jest łatwy montaż, który nie wymaga obcinania 
ramion klamry przed ustawieniem naciągu i skręceniem łącznika. 
Ponadto ma ona charakter uniwersalny co oznacza, że jeden mo-
del Podoklamry można dopasować do każdego kształtu i rozmiaru 
paznokcia bez konieczności przeróbek i nie ma w związku z tym 
potrzeby udostępniania implantu w różnych rozmiarach. 

I KROK II KROK

III KROK

IV KROK V KROK

VI KROK VII KROK

Wolne ramię Podoklamry A i B 
należy odpowiednio skrócić, dobie-
rając jego długość do szerokości 
płytki paznokcia.

Koniec Podoklamry A i B należy 
wygiąć zgodnie ze wzrostem płytki 
paznokciowej oraz na jej końcu 
wykonać zagięcie, które umożliwi 
aplikację Podoklamry
na płytce paznokcia.

Prawe i lewe ramię założyć na płytkę paznokciową.

A
A

B

Założyć łącznik c w pierwsze za-
gięcie Podoklamry w celu połącze-
nia ramienia A i B.

Przełożyć hak przez oba oczka 
łącznika i wykonać skręcenia  
w celu trwałej aplikacji Podoklamry 
na płytce paznokcia.

Następnie wszystkie elementy 
drutów wystających poza połącze-
nie Podoklamry obciąć.

Wszystkie ostre krawędzie drutów 
pokryć masą do rekonstrukcji 
paznokcia, żelem lub akrylem.

APLIKACJA PODOKLAMRY NA PAZNOKIEĆ
instRUKcjA tecHnicznA

 

B

B B

B

C

A A

A
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NARZęDZIA PODOLOGICZNE

HAK DO KLAMER PODOLOGICZNYCH KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU 
TYPU „DELFIN”

KLESZCZE DO GIęCIA DRUTU OKRąGłEEKSKAWATOR (SONDA) DWUSTRONNA

1,5x1,5 mm 1,7x1,7 mm 2,1x2,1 mm

SZPATUłKA DO APLIKACJI AKRYLU I żELU IGłOTRZYMACZ

KLESZCZE DO CIęCIA DRUTU

PINCETA OSTRA KLESZCZE DO GIęCIA DRUTU PółOKRąGłE

Profesjonalny hak do zakładania, chwytania i zakręca-
nia drutowych klamer typu Podoklamra. 

Uniwersalne wykorzystanie do gięcia i trzymania drutu 
oronyksyjnego.

Część pracująca kleszczy posiada dwie cienkie okrągłe 
końcówki, które pozwolą na precyzyjne tworzenie ha-
czyków w klamrach drutowych. Dzięki temu idealnie 
można dopasować kształt klamry do płytki paznokcia.

Niezbędne narzędzie w zabiegach podologicznych m.in. przy oczyszczaniu wałów paznokciowych.

Niezwykle przydatne narzędzie do precyzyjnej aplikacji 
akrylu i żelu. 

Ma zastosowanie podczas zakładania klamer ortonyk-
syjnych. Niezwykle pewnie trzyma i skręca drut.

Kleszcze przeznaczone są do cięcia drutu o maksy-
malnej grubości 0,5 mm. Część tnąca jest wykonana  
z utwardzonego materiału (węglik spiekany) co skut-
kuje wydłużeniem żywotności narzędzia. Ostry czubek 
pozwala na dokładne cięcie drutu na płytce paznokcia.

Narzędzie najczęściej wykorzystywane w zabiegach 
tamponady podologicznej i usuwania klamry drutowej. 

Część pracująca kleszczy posiada dwie końcówki z któ-
rych jedna jest okrągła a druga to tzw. półksiężyc. Dla 
łatwiejszego wygięcia haczyka przy tworzeniu klamer 
drutowych. Dzięki temu idealnie można dopasować 
kształt klamry do płytki paznokcia.

Wszystkie narzędzia posiadają certyfikat ce.
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LINIA KOSMETYKóW 
PODOPHARM 
PROFESSIONAL



SóL DO KąPIELI DłONI I STóP 
Z EKSTRAKTEM Z GOJI

Wskazania: Do kąpieli dłoni i stóp, przed zabiegiem ma-
nicure lub pedicure kosmetycznym.

Działanie: Kryształki soli bogate w makro i mikroele-
menty tworzą wyjątkową kombinację z naturalnym 
ekstraktem z owoców goji. jagody goji to mieszan-
ka energetyzująca, składająca się z witamin (grupa c  
i B), minerałów i aminokwasów, skutecznie zwalczają 
działanie wolnych rodników oraz spowalniają proces 
starzenia się skóry. Świeży zapach żurawiny relaksu-
je i dodaje energii na cały dzień. Dodatkowo preparat 
wzbogacony jest w alantoinę i betainę, które nawilżają 
i zmiękczają naskórek, przygotowując go do kolejnego 
etapu zabiegu.

sposób użycia: 1 nakrętkę soli rozpuścić w 3 litrach cie-
płej wody max. 38ºC. Zalecana kąpiel stóp około 15 mi-
nut. Kąpiel dłoni powinna trwać około 10 minut z nie-
wielką ilością soli wsypanej do miseczki z ciepłą wodą. 
Następnie dłonie lub stopy spłukać, dokładnie osuszyć  
i przystąpić do kolejnego etapu zabiegu.

SóL DO KąPIELI STóP 
Z EKSTRAKTEM Z ZIół

Wskazania: Do kąpieli stóp, przed zabiegiem pedicure 
kosmetycznym.

Działanie: Kryształki soli bogate w makro i mikroele-
menty tworzą wyjątkową kombinację z ekstraktami  
z nagietka, lukrecji, szałwii i dzikiej wodnej mięty. Dzię-
ki połączeniu tych składników preparat wykazuje działa-
nie intensywnie nawilżające, przeciwgrzybicze i niweluje 
przykry zapach. Preparat dodatkowo wzbogacony jest 
w alantoinę, która zmiękcza zrogowaciały naskórek, 
przygotowując go do kolejnego etapu zabiegu.

sposób użycia: 1 nakrętkę soli rozpuścić w 3 litrach 
ciepłej wody max. 38ºC. Zalecana kąpiel stóp około 15 
minut. Następnie stopy spłukać, dokładnie osuszyć  
i przystąpić do kolejnego etapu zabiegu.

SóL DO KąPIELI STóP 
Z EKSTRAKTEM Z CYTRYNY

Wskazania: Do kąpieli stóp, przed zabiegiem pedicure 
kosmetycznym.

Działanie: Kryształki soli bogate w makro i mikroele-
menty tworzą wyjątkową kombinację z naturalnym 
ekstraktem z cytryny. Doskonale odświeżają i niwelują 
przykry zapach. Preparat dodatkowo wzbogacony jest 
w mocznik i betainę, które nawilżają i zmiękczają zro-
gowaciały naskórek.

sposób użycia: 1 nakrętkę soli rozpuścić w 3 litrach 
ciepłej wody max. 38ºC. Zalecana kąpiel stóp około 15 
minut. Następnie stopy spłukać, dokładnie osuszyć 
przystąpić do kolejnego etapu zabiegu.

Pojemność: 1400 gPojemność: 1400 gPojemność: 1400 g
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SPRAY ZMIęKCZAJąCY NASKóREK
DO PEDICURE MEDYCZNEGO

Wskazania: Do zmiękczania zrogowaciałego naskórka, 
w tym nagniotków i modzeli podczas zabiegów pedicu-
re. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Spray zawiera: 20% mocznika, 5% kwasu 
mlekowego, sok z aloesu, pantenol, alantoinę, które 
intensywnie zmiękczają naskórek, dając pełen komfort 
podczas zabiegów podologicznych. Miętowy zapach 
doskonale odświeża i relaksuje stopy. Produkt nie wy-
maga spłukiwania i wcześniejszego moczenia stóp. 

sposób użycia: Stopy spryskać z odległości około 10 cm. 
Pozostawić na 3 do 5 minut, następnie przystąpić do 
usunięcia zrogowaceń i kolejnego etapu zabiegu podo-
logicznego.

WITAMINOWY FLUID 
DO USUWANIA SKóREK

Wskazania: Do usuwania skórek wokół paznokci dłoni 
i stóp.

Działanie: Szybko i skutecznie zmiękcza i nawilża skór-
ki. Produkt alkaiczny. Wzbogacony kompleksem wita-
minowym.

sposób użycia: Preparat zaaplikować na skórki wokół 
paznokci. Pozostawić na 5 minut. Następnie usunąć 
skórki za pomocą patyczka kosmetycznego. Spłukać 
dłonie/stopy ciepłą wodą. Wyłącznie do użytku profe-
sjonalnego.

żEL ZMIęKCZAJąCY NASKóREK 
DO PEDICURE MEDYCZNEGO 

Wskazania: Do miejscowego zmiękczania zrogowaceń, 
modzeli i nagniotków na stopach. Do pedicure medycz-
nego. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Preparat zawiera mocznik (25%) i glicerynę, 
które efektywnie zmiękczają i przygotowują do kolej-
nego etapu zabiegu. Dodatkowo żel wzbogacony jest  
w prebiotyk biolin, który utrzymuje naturalną równo-
wagę skóry oraz szałwię lekarską wykazującą działanie 
tonizujące i odświeżające.

sposób użycia: Preparat nanieść na miejsce objęte za-
biegiem. Czas aplikacji jest uzależniony od stopnia zro-
gowacenia na ogół wynosi od 3 do 5 minut. Następnie 
zrogowacenie należy usunąć za pomocą skalpela lub 
frezarki. Na zakończenie zabiegu zaleca się umyć stopy 
ciepłą wodą i zaaplikować odpowiedni preparat.

Pojemność: 500 ml Pojemność: 150 ml Pojemność: 150 ml
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PEELING SOLNO-CUKROWY DO DłONI I STóP 
Z MASłEM SHEA I GOJI

Wskazania: Do peelingu dłoni i stóp, przed zabiegiem 
manicure lub pedicure kosmetycznym. Polecany rów-
nież do peelingu łokci i kolan.

Działanie: Kryształki soli bogate w makro i mikroele-
menty w połączeniu z kryształkami cukru i masłem 
shea tworzą doskonałą kombinację preparatu złusz-
czającego. Jednocześnie intensywnie nawilżają skórę 
dłoni i stóp. Preparat zawiera ekstrakt z owoców goji, 
który charakteryzuje się obfitością substancji odżyw-
czych (witaminy z grupy c i B, aminokwasy, minerały), 
skutecznie zwalcza działanie wolnych rodników oraz 
spowalnia proces starzenia się skóry. 

sposób użycia: Peeling nanieść na dłonie i stopy. Wy-
konać masaż. Dla wzmocnienia efektu głębokiego na-
wilżenia i regeneracji skóry zastosować okluzję z folii. 
Preparat łączy dwie funkcje peelingu i maski 2w1. 
Spłukać ciepłą wodą, dokładnie osuszyć i zaaplikować 
odpowiedni preparat.

KREMOWY PEELING DO DłONI I STóP 
Z MIKROSREBREM

Wskazania: Do peelingu dłoni i/lub stóp, przed zabie-
giem manicure, pedicure kosmetycznym i medycznym. 
Polecany dla diabetyków.

Działanie: Naturalne drobinki z pestek moreli, łupin 
orzecha włoskiego i migdałowca zawarte w kremowej 
emulsji skutecznie złuszczają zrogowaciały naskórek. 
Peeling zawiera mikrosrebro oraz ekstrakt z kaszta-
nowca, które wykazują właściwości łagodzące. Dzię-
ki obecności masła shea, lanoliny uzyskujemy efekt 
nawilżenia i regeneracji skóry. Przyjemny i delikatny 
zapach daje niezwykły komfort podczas stosowania 
preparatu. 

sposób użycia: Peeling nanieść na dłonie i/lub stopy. 
Wykonać masaż. Spłukać ciepłą wodą, dokładnie osu-
szyć, a następnie zaaplikować odpowiedni preparat. 

KREMO-MASKA DO DłONI Z MASłEM 
SHEA I GOJI

Wskazania: Bardzo sucha, szorstka i zniszczona skóra 
dłoni. Polecana dla diabetyków.

Działanie: Wyjątkowe połączenie naturalnych tłuszczy 
z masła shea, lanoliny, oleju sojowego daje natychmia-
stowy efekt głębokiego nawilżenia. Dzięki obecności 
prowitaminy B5 i witaminy e skóra staje się elastyczna 
i odporna na podrażnienia. Preparat zawiera ekstrakt 
z owoców goji bogaty w witaminy c i B. Dodatkowo 
zwalcza działanie wolnych rodników, chroni i odżywia. 
Obecność alantoiny wspomaga odnowę uszkodzonego 
naskórka.

sposób użycia: Preparat zaaplikować na dłonie. Na-
stępnie wmasować aż do całkowitego wchłonięcia.

Pojemność: 500 ml, 75 mlPojemność: 600 ml Pojemność: 600 g
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KREM DO STóP DLA AKTYWNYCH

Wskazania: Do pielęgnacji stóp ze skłonnością do po-
cenia się. Po zabiegach pedicure kosmetycznym i me-
dycznym. Stosowany pomocniczo w profilaktyce anty-
bakteryjnej.

Działanie: Preparat zawiera aluminum chlorohydra-
te skuteczny składnik o działaniu przeciwpotnym. 
Połączenie naturalnych olejków eterycznych z mięty 
pieprzowej i rozmarynu niweluje powstawanie nie-
przyjemnego zapachu. Obecna w kremie alantoina wy-
kazuje zdolności regenerujące i łagodzące podrażnie-
nia skóry. Krem dzięki swojej konsystencji idealnie się 
wchłania, pozostawiając stopy delikatne i gładkie.

sposób użycia: Odpowiednią ilość preparatu nałożyć na 
stopy. Następnie wmasować aż do całkowitego wchło-
nięcia się. Idealny na zakończenie zabiegów pedicure 
kosmetycznego i medycznego.

MAŚĆ DO POPęKANEJ I ZROGOWACIAłEJ 
SKóRY STóP

Wskazania: Do pielęgnacji stóp suchych z tendencją do 
nadmiernego rogowacenia i pękania.
Polecana dla diabetyków.

Działanie: Preparat tworzy wyjątkowe połączenie natu-
ralnych tłuszczy z masła shea, lanoliny, które mają sil-
ne działanie natłuszczające. Zawarta w maści alanto-
ina wspomaga odnowę uszkodzonego naskórka i działa 
regenerująco. Preparat zawiera mocznik (25%) i prowi-
taminę B5, które wpływają na miękkość i elastyczność 
skóry oraz zapobiegają ponownemu rogowaceniu. Na-
turalne ekstrakty z szałwii i rozmarynu działają tonizu-
jąco i odświeżająco.

sposób użycia: Odpowiednią ilość preparatu nałożyć 
na stopy na miejsca objęte rogowaceniem. Następ-
nie wmasować aż do całkowitego wchłonięcia się. Dla 
wzmocnienia efektu terapeutycznego zaleca się wyko-
nanie okluzji np. bawełniane skarpetki.

KREM DO STóP Z LIPIDAMI

Wskazania: Do pielęgnacji stóp suchych z tendencją do 
nadmiernego rogowacenia. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Preparat tworzy wyjątkowe połączenie na-
turalnych tłuszczy z oleju z masłosza, oleju sojowego, 
lanoliny i gliceryny. Zawiera ekstrakt z owoców goji, 
który skutecznie zwalcza działanie wolnych rodników, 
spowalnia proces starzenia się skóry i jest bogactwem 
witamin c i B. Obecność alantoiny łagodzi podrażnienia 
i wspomaga odnowę uszkodzonego naskórka.
Krem dzięki swojej konsystencji idealnie się wchłania 
pozostawiając stopy delikatne i gładkie.

sposób użycia: Odpowiednią ilość preparatu nałożyć 
na całe stopy. Następnie wmasować aż do całkowitego 
wchłonięcia się. Idealny na zakończenie zabiegów pedi-
cure kosmetycznego i medycznego. 

Pojemność: 500 ml, 75 ml, 10 ml Pojemność: 500 ml, 75 ml Pojemność: 75 ml, 10 ml
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MASKA DO DłONI I STóP Z MIKROSREBREM

Wskazania: Do dłoni i stóp. Polecana dla diabetyków.

Działanie: Maska zawiera: olej bawełniany, wit. e, ma-
sło shea, lanolinę dając efekt intensywnego nawilże-
nia i regeneracji naskórka. Obecność mikrosrebra oraz 
panthenolu wykazują właściwości łagodzące, a 10% za-
wartość mocznika nawilża i zmiękcza skórę. Przyjemny 
zapach daje niezwykły komfort podczas stosowania 
preparatu. 

sposób użycia: Grubszą warstwę maski nałożyć na dło-
nie lub/i stopy, owinąć folią. Pozostawić w okluzji na 
15-20 minut. Następnie nadmiar usunąć za pomocą 
kompresu kosmetycznego i zaaplikować odpowiedni 
preparat na zakończenie zabiegu. Maskę można zasto-
sować do zabiegów z użyciem parafiny kosmetycznej. 

INTENSYWNIE WZMACNIAJąCE SERUM 
DO PAZNOKCI

Wskazania: Do intensywnej regeneracji zniszczonych  
i osłabionych paznokci dłoni i stóp. Idealny do nawilża-
nia odżywiania skórek po manicure, pedicure. Polecane 
dla diabetyków.

Działanie: Wyjątkowe połączenie naturalnych olejów: 
tamanu, canola oraz kiełków pszenicy działa silnie re-
generująco i nawilżająco. ekstrakt z mirry wzmacnia 
płytkę paznokcia i pobudza ją do szybszego wzrostu. 
Zawarta w preparacie witamina e zapobiega łamaniu  
i rozdwajaniu się paznokci.

sposób użycia: Odpowiednią ilość preparatu zaapliko-
wać na paznokcie i skórki. Wmasować aż do wchłonię-
cia się. Stosować regularnie 1-2 razy dziennie.

REGENERUJąCE SERUM DO STóP

Wskazania: Do stóp suchych wymagających regeneracji 
z tendencją do obrzęków. Polecane dla diabetyków. 

Działanie: Serum oparte na innowacyjnej technologii 
ciekłych kryształów. Mieszanka naturalnych olejów: 
buriti, kokosowego z oliwek i masła shea nadają sto-
pom głębokie nawilżenie, miękkość, elastyczność. sok 
z aloesu, alantoina, duże stężenie ekstraktu z szałwii 
i kasztanowca działają regenerująco i przeciwobrzęko-
wo. 

sposób użycia: Idealne na zakończenie zabiegu pedi-
cure kosmetycznego lub medycznego. Do codziennego 
stosowania 1-2 razy dziennie.

FLUID NA WRASTAJąCE PAZNOKCIE I MODZELE 

Wskazania: Do pielęgnacji stóp z problemem wrastają-
cych paznokci, modzeli, zrogowaceń w wałach paznok-
ciowych. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Połączenie naturalnych olejków z drzewa 
herbacianego, goździkowego, lawendowego oraz mięty 
pieprzowej sprawiają, że preparat ma działanie zmięk-
czające, dezynfekujące, odświeżające. Wspomaga pro-
filaktykę przeciwgrzybiczą paznokci, łagodzi podraż-
nienia i stany zapalne naskórka. Zawarty w preparacie 
naturalny olej sojowy bogaty w lecytynę i witaminę e 
doskonale odżywia skórę i wspomaga lipidową barierę 
ochronną.

sposób użycia: 1-2 kropli zaaplikować na wybrane 
miejsce. Stosować regularnie 2 razy dziennie.

Pojemność 600 ml, 10 ml Pojemność: 150 ml, 50 mlPojemność: 10 mlPojemność: 10 ml
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SKINFLEX® SERUM DO RąK I PAZNOKCI 
W PIANCE

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji dłoni i paznokci. 
Polecane dla diabetyków.

Działanie: Skoncentrowany preparat w formie lekkiej 
pianki. Zawiera masło shea, witaminę e, które dosko-
nale nawilżają nawet najbardziej spierzchniętą skórę. 
Obecne w preparacie innowacyjne składniki zemea® 
Propanediol pochodzenia naturalnego otrzymywane  
z kukurydzy oraz HydromaniltM przynoszą długotrwałe 
nawilżenie. Zawartość alantoiny łagodzi podrażnienia  
i wspomaga regenerację naskórka. Pianka dzięki swojej 
konsystencji idealnie się wchłania pozostawiając dłonie 
nawilżone i otulone przyjemnym i delikatnym zapa-
chem. 

sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Trzymając 
opakowanie w pozycji pionowej wycisnąć odpowiednią 
ilość pianki wielkości około 3 cm. Aplikować na czystą  
i suchą skórę stóp. Następnie wmasować aż do całko-
witego wchłonięcia się. Stosować 1-2 razy dziennie. 

SKINFLEX® SZAMPON WZMACNIAJąCY 
DO SKóRY ATOPOWEJ 

Wskazania: do pielęgnacji i ochrony każdego rodzaju 
włosów oraz skóry głowy. Polecany dla osób ze skórą 
atopową oraz diabetyków. Idealny dla kobiet i męż-
czyzn.

Działanie: Niezwykle delikatna baza myjąca szampo-
nu daje komfort jego użytkowania w pielęgnacji skóry 
wrażliwej. Preparat zawiera HydromaniltM oraz beta-
inę zapewniając tym samym odpowiednie nawilżenie 
owłosionej skóry głowy. Kompleks biomimetyczne-
go białka i ekstraktu z koniczyny czerwonej pobudza 
odrost włosów i zapobiega ich nadmiernemu wypada-
niu. nie zawiera sLes, sLs.

sposób użycia: Szampon nanieść na wilgotne włosy. 
Delikatnie masując aż do uzyskania piany. Następnie 
spłukać ciepłą wodą. W razie potrzeby czynność po-
wtórzyć. 

SKINFLEX® SPECJALISTYCZNY KREM 
DO SUCHEJ SKóRY

Wskazania: Do pielęgnacji skóry dłoni, stóp i ciała bar-
dzo suchej, skłonnej do podrażnień oraz alergicznej. 
Polecany dla diabetyków.
 
Działanie: Krem zawiera chlorowodorek oktenidyny w 
1% stężeniu posiadający szerokie spektrum działania 
wobec mikroorganizmów występujących na powierzch-
ni skóry, regeneruje uszkodzony naskórek odbudowując 
go oraz łagodzi podrażnienia związane z jego otarciami 
i pękaniem. Mocznik (8%) intensywnie nawilża. D-pan-
tenol działa łagodząco, kojąco, dodaje skórze miękkości 
i elastyczności. Olej z pestek winogron posiada właści-
wości łagodzące i regenerujące podrażnienia. ekstrakt 
z zielonej herbaty to antyoksydant, który spowalnia 
procesy starzenia i fotostarzenia skóry.

sposób użycia: Krem delikatnie wmasować na czystą  
i osuszoną skórę dłoni, stóp i ciała. Stosować rano i wie-
czorem przez okres od 4 do 6 tygodni. W razie potrzeby 
zastosować ponownie po przerwie 3-4 tygodni. W celu 
zapewnienia kompleksowej pielęgnacji skóry zaleca się 
stosowanie pozostałych preparatów z linii SKINFLEX®.

SKINFLEX® REGENERUJąCE SERUM DO CIAłA

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji skór atopowych, 
suchych ze skłonnością do łuszczenia się. Polecane dla 
diabetyków.

Działanie: Receptura serum oparta jest na innowacyj-
nej technologii ciekłych kryształów. Mieszanka natu-
ralnych olei takich jak: olej buriti, olej kokosowy, olej 
z oliwek oraz masło shea nadają skórze głębokie na-
wilżenie, miękkość, elastyczność i regenerują ją. Bogac-
two składników aktywnych: soku z aloesu, alantoiny, 
ekstraktu z lukrecji oraz witaminy F (bogatej w nnKt) 
doskonale pielęgnują nawet najbardziej wymagającą 
skórę. Nie pozostawia tłustego filmu. 

sposób użycia: Preparat wmasować na całe ciało. Sto-
sować 1-2 razy dziennie lub według potrzeb.

Pojemność: 150ml Pojemność: 200 ml Pojemność: 300 ml Pojemność: 125 ml
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Wskazania: Do codziennej pielęgnacji wrażliwej skóry 
stóp. Dla osób prowadzących aktywny tryb życia. Za-
pobiega powstawaniu zrogowaceń, pęcherzy i otarć na 
stopach. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Skoncentrowany preparat w formie lekkiej 
pianki. Zawiera skwalan, który stabilizuje strukturę li-
pidów skórnych doskonale regenerując naskórek. Jest 
również substancją wchodzącą w skład ludzkiego se-
bum. Jego rola w utrzymaniu kondycji ludzkiej skóry 
jest bardzo ważna. Obecna w preparacie spirulina to 
bogactwo minerałów, aminokwasów, witamin, protein. 
Zawartość alantoiny łagodzi podrażnienia i wspoma-
ga regenerację naskórka. Pianka przyjemnie pachnie  
a dzięki swojej konsystencji idealnie się wchłania. Po-
zostawia stopy nawilżone i gładkie. 

sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Trzymając 
opakowanie w pozycji pionowej wycisnąć odpowiednią 
ilość pianki wielkości około 3 cm. Aplikować na czystą  
i suchą skórę stóp. Następnie wmasować aż do całko-
witego wchłonięcia się. Stosować 1-2 razy dziennie. 

PODOFLEX® KREM DO STóP W PIANCE 
NA ZROGOWACENIA

KREM DO STóP W PIANCE 
Z AKTYWNą SPIRULINą 

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji stóp suchych  
z tendencją do rogowacenia naskórka. Polecany dla 
diabetyków.

Działanie: Skoncentrowany preparat w formie lekkiej 
pianki. Dzięki zawartości 15% mocznika krem zapobiega 
nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Obecny w prepa-
racie olej migdałowy to bogactwo kwasu oleinowego, 
kwasu linolowego i witamin (A, B1, B2, B6, D i e). Za-
wartość alantoiny oraz ekstraktu z nagietka łagodzą 
podrażnienia, wspomagają odnowę uszkodzonego 
naskórka i działają zmiękczająco. Pianka dzięki swojej 
konsystencji idealnie się wchłania pozostawiając stopy 
nawilżone i gładkie. 

sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Trzymając 
opakowanie w pozycji pionowej wycisnąć odpowiednią 
ilość pianki wielkości około 3 cm. Aplikować na czystą  
i suchą skórę stóp. Następnie wmasować aż do całko-
witego wchłonięcia się. Stosować 1-2 razy dziennie. 

PODOFLEX® PRZECIWGRZYBICZY SPRAY 
DO STóP

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji stóp jako pro-
filaktyka przeciwgrzybicza. Idealny również dla osób 
uprawiających sporty i korzystających z basenów. Po-
lecany dla diabetyków.

Działanie: Spray zawiera innowacyjny wielozadaniowy 
składnik w wysokim 2% stężeniu Dermosoft® Decalact 
Liquid, który działa antybakteryjnie i chroni stopy przed 
infekcjami grzybiczymi. Zapobiega poceniu się stóp. 
Zawarte w preparacie ekstrakty z kasztanowca, no-
strzyka białego, hamamelisu i ruszczyka zmniejszają 
uczucie ciężkich stóp. Naturalne aromatyczne olejki cy-
trynowy i lawendowy działają relaksująco oraz niwelują 
nieprzyjemny zapach. Mentol daje uczucie chłodzenia. 

sposób użycia: Stopy i paznokcie spryskać z odległości 
około 10 cm. Można zastosować na rajstopy z lycrą. 
Stosować 1-2 razy dziennie lub w razie potrzeby. Do-
skonały na zakończenie zabiegów pedicure kosmetycz-
nego i medycznego

PODOFLEX® MAŚĆ DO STóP

Wskazania: Do pielęgnacji stóp z hiperkeratozą, mo-
dzelami, pękaniem naskórka. Przy zmiękczaniu wałów 
paznokciowych. Polecana dla diabetyków.

Działanie: Preparat zawiera mocznik (25%) i żel z alo-
esu, które wpływają na miękkość i elastyczność skóry 
oraz zapobiegają ponownemu rogowaceniu. Maść za-
wiera masło shea i lanolinę, które mają właściwości na-
tłuszczające. Obecna w maści arginina , wit. e, wit. PP, 
alantoina poprawia wygląd skóry. ekstrakt z nostrzyka 
żółtego działa łagodząco a olejek herbaciany regeneru-
jąco i odświeżająco. 

sposób użycia: Preparat nałożyć na stopy w miejsca 
objęte nadmiernym rogowaceniem. Stosować 2 razy 
dziennie w profilaktyce 1 raz dziennie. Idealna na za-
kończenie zabiegu pedicure kosmetycznego i medycz-
nego. 

Pojemność: 125 ml Pojemność: 125 ml Pojemność: 100 ml Pojemność: 75 ml, 10 ml
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