
SKÓRA PAZNOKCIE PRZEZNACZENIE

Kühlend Hamamelis  żel chłodzący do stóp

Fussdeo Creme Salbei krem do stóp nadpotliwych

FussDeo Spray Kräuter ziołowy dezodorant do stóp

FussDeo Puder puder do stóp z grzybicą

Fussdeo Spray Granatapfel regenerujący spray do stóp

Lotion Granatapfel ekstrakt owocu granatu

Fusspeeling Granatapfel peeling do stóp

Fusscreme Granatapfel krem regenerujący tkanki skórne

Weinlaub Gel żel na zmęczone nogi

Weinlaub Spray dezodorant na zmęczone nogi

Weinlaub Creme krem na ociężałe nogi

Fusscreme Wärmend krem rozgrzewający

Massage Lotion emulsja do masażu

Ringelblumen Creme krem do pielęgnacji  
                                         delikatnej skóry

Fusscreme Fettend krem do skóry bardzo suchej

Fusscreme Intensiv Teebaumöl krem do skóry  
                                                           bardzo suchej

Schrundensalbe maść na pękające pięty

Schrunden Stick sztyft na pękające pięty

Wollfett Creme krem natłuszczający

Nagelhaut Creme krem do skórek okołopaznokciowych

Nagel Pflegeöl olejek do paznokci

Nagel Pflegestift, 4 ml sztyft do pielęgnacji  
                                             paznokci

Fussbadekonzentrat skoncentrowany płyn  
                                         do kąpieli stóp

Fusspflegebad kąpiel do stóp

Kräuterfussbad Urea sól do kąpieli stóp
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AntiMYX Tinktur tynktura przeciw grzybicy

AntiMYX Tinktur Silber tynktura przeciw grzybicy  
                                              zawierająca mikrosrebro

Vorbehandlung Tinktur  tynktura do paznokci i skóry przed  
                                                 zabiegami podologicznymi

Nachbehandlung Tinktur tynktura do paznokci i skóry po  
                                                   zabiegach podologicznych

Spirulina Lotion  skoncentrowana emulsja 
                                  - skuteczna ochrona przed grzybicą

AntiMYX Protectorstift sztyft do paznokci z grzybicą

AntiMYX Creme krem przeciw grzybicy

AntiVERUX Creme skuteczny krem na brodawki

Teebaumöl olejek drzewa herbacianego

Ozoncreme krem z ozonem

Reduzierbalsam balsam na zrogowaciałą skórę

Hornhauterweicher płyn do zmiękczania skóry w sprayu

Hornhaut-Erweicher Gel żel do zmiękczania skóry

Nagelweicher Tinktur tynktura do paznokci i skóry

Orthonyxiesalbe maść ortonyksyjna

Masa do rekonstrukcji paznokci

Nagelrillenfüller wypełniacz nierówności na paznokciach

Fusscreme Silber krem z mikrosrebrem

Fussspray Silber spray z mikrosrebrem

Fussbad Silber emulsja do kąpieli z mikrosrebrem

Fusscreme Urea krem z mocznikiem

Fusscreme Teebaumöl krem z olejkiem drzewa herbacianego

Sportgel Wärmend żel rozgrzewający

Sportgel Kühlend żel chłodzący

Sporspray Erfrischend spray orzeźwiający

Tausendfüssler Creme krem do stóp dla dzieci

Tausendfüssler Bad kąpiel do stóp dla dzieci
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