
Pani Maier, witam! Jak się mają pani dzieci? 

          Łukasz gra jeszcze w piłkę nożną?

             Tak, można go znaleźć na 

kursie prawa jazdy albo na boisku.

Fajnie, że młodzi ludzie chcą 

 uprawiać sport.

Też tak myślę. W ostatnim czasie zauważyłam, 

  że jego stopy bardzo się pocą – czasami ten 

  zapach jest nie do wytrzymania.

Już nie raz mówiłam, żeby Panią odwiedził, 

ale on po prostu nie chce.

 W tym wieku dbanie o stopy nie 

jest numerem 1.

Nie zna Pani jakiegoś sposobu 

przeciw nieprzyjemnym 

         zapachom stóp?

 Nadmierna potliwość stóp może mieć wiele 

 powodów. Ciągłe używanie sportowego obuwia 

  niewątpliwie przyczynia się do tego.

Nieprzyjemny zapach pochodzi od bakterii, które 

rozkładają pot.
Na takie zapachy bardzo skutecznie 

działa srebro, które ma właściwości 

       zwalczające bakterie.

A srebro nie jest aby szkodliwe?

srebro

Oczywiście, należy zwrócić uwagę na to 

aby w składzie było mikro srebro, 

a nie nano srebro.

mikro srebro
nano srebro

Co to za różnica?

  Nano srebro to bardzo malutkie cząsteczki, które 

 przedostają się w głąb skóry i przez to mogą być 

niebezpieczne dla zdrowia. Mikro srebro jest nieco większe 

i dlatego nie przenika do skóry. Pozostaje aktywne na

  skórze i tylko tam działa nie powodując żadnej szkody. 

Znowu się czegoś dowiedziałam.

  Proszę wziąć dla Łukasza 

 peclavus® PODOdiabetic Fusscreme Silber . 

Krem zawiera mikro srebro i działa przeciw 

nieprzyjemnym zapachom stóp.

To krem certyfikowany NATRUE

Tak, większość produktów peclavus 

posiada certyfikat kosmetyku 

naturalnego. Naturalne składniki 

są dla mnie bardzo ważne.

Dostępny jest też peclavus® PODOdiabetic  

Fussspray Silber na wypadek gdyby Łukasz 

bardziej lubił spray od kremu.

Spróbuję najpierw 

          z kremem.

Łukasz powinien nosić 

przewiewne obuwie, częściej je 

zmieniać, a wnętrze butów po 

użyciu 24 godziny wietrzyć. 

Naturalnie dużo chodzić boso.

Proszę pozdrowić Łukasza ode mnie. 

Niech zadba jeszcze o przestrzenie 

między palcami. Szczególnie po 

kąpieli powinien je dobrze osuszyć, 

a krem z mikro srebrem powinien 

nanosić rano i wieczorem.

Dziękuję za dobrą radę 

     Pani Dobrodziej

   Nie ma za co. Do 

      następnego razu.

Dobre rady 
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Agata Dobrodziej i srebrne pytanie

www.sklep.podologiczny.pl
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