VOETVERZORGING DIE
HET VERSCHIL MAAKT
Verzorgingsproducten voor thuis

www.footlogix.com

Footlogix® is de eerste en enige
Pediceutical®-voetverzorgingslijn ter wereld.
Onze innovatieve producten op basis van revolutionaire
technologieën* bieden doeltreffende en definitieve
oplossingen voor tal van huidaandoeningen aan de voeten.
• D
 e unieke formules op basis van mousse zijn licht, sluiten
de poriën niet af en laten geen vettige laag achter.
•	De producten werken snel: een fantastisch resultaat
in slechts 24 uur.
•	Gebruiksvriendelijk: de producten worden snel
geabsorbeerd door de huid en maken de voeten
weer gezond.
•	
Veilig voor alle huidtypes, ook voor personen met
diabetes.
• Aanbrengen ... en klaar!

Footlogix® Revolutionaire Technologieën
*DERMAL INFUSION TECHNOLOGY®
Via een gepatenteerd afgiftesysteem dringen de actieve bestanddelen door
de hoornlaag in de lagen van de opperhuid en helpen de huid weer gezond te
maken. Het product laat geen vette laag achter en sluit de huid niet af. De huid
is gehydrateerd en behoudt haar vermogen om normaal te functioneren. Het
resultaat? Gezonde voeten!

De resultaten spreken voor zich—
Voor en na
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Footlogix®
Double-Defense
Formula
Na 3 weken

3+

Footlogix®
Cracked Heel
Formula
Na 4 weken
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Footlogix®
Rough Skin
Formula
Na 2 weken
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Footlogix®
Peeling Skin
Formula
Na 1 week

7T

Footlogix®
Nail Tincture
Spray
Na 18 weken

VOCHTINBRENGENDE
OPLOSSINGEN
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DD Cream Mousse Double Defense-voetverzorging.
Deze mousse is licht en toch superhydraterend. Met
antiverouderingseigenschappen, voor een verjongend
effect. Deze mousse bevat Spiraleen® met antimicrobiële
eigenschappen om huidirritaties te verlichten. Perfect ‘s
avonds voor het slapengaan.
125 ml/4,23 oz.
Daily Maintenance Formula is een doeltreffende dagelijkse,
vochtinbrengende crème die de voeten gezond houdt. Bevat
ureum om het vocht vast te houden in de huid.
125 ml/ 4,23 oz.
Very Dry Skin Formula met bewezen werking hydrateert
en herstelt zeer droge huid. Ureum hydrateert en houdt het
vocht vast in de huid. Ideaal voor ouderen en diabetici.
125 ml/4,23 oz.
Cracked Heel Formula Deze formule hydrateert en
elimineert sterk gekloofde huid. Bevat ureum om vocht vast
te houden in de huid en teunisbloemolie om de huidstructuur
te verbeteren.
125 ml/4,23 oz.

SPECIALE OPLOSSINGEN
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Cold Feet Formula biedt verlichting voor chronisch koude
voeten. Arnica en rozemarijn stimuleren en verbeteren de
bloedsomloop. Nooit meer koude voeten.
125 ml/4,23 oz.
Sweaty Feet Formula heeft een samentrekkend effect zodat
de huid van de voeten minder zweet. Bevat eikenschors en
salie. Dit product is van nature antimicrobieel.
125 ml/4,23 oz.
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Tired Leg Formula helpt bij vermoeide voeten en benen.
Deze mousse is aan te raden voor personen die steunkousen
dragen daar het product geen schade toebrengt aan
elastische vezels.
125 ml/4,23 oz.
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Foot Fresh Deodorant Spray rekent af met de bacteriën
die de zweetgeur veroorzaken. Tea-treeolie neutraliseert de
voetgeur en menthol koelt de huid en zorgt voor een
fris aroma.
125 ml/4,23 oz.
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Shoe Fresh Deodorant Spray met tea-treeolie rekent af met
de bacteriën die de zweetgeur veroorzaken in de schoen en
laat een fris aroma achter. Niet schadelijk voor leer of canvas.
125 ml/4,23 oz.

SCHIMMELWERENDE
OPLOSSINGEN
7

Peeling Skin Formula bevat Clotrimazol, een doeltreffend
schimmelwerend middel. Verlicht de symptomen
(scheurtjes, schilferende huid, jeuk en irritaties) veroorzaakt
door schimmelinfecties als zwemmerseczeem.
125 ml/4,23 oz.

7+

Rough Skin Formula bevat Clotrimazol, een doeltreffend
schimmelwerend middel. Helpt goed tegen droge, ruwe en
jeukende huid die aanvoelt als schuurpapier (en gevoelig is
voor schimmelinfecties). Bevat ook ureum om vocht vast
te houden in de huid.
125ml/4,23 oz.

7T

Anti-Fungal Toe Tincture Spray bevat Clotrimazol, een
doeltreffend schimmelwerend middel. Aangewezen voor
de verzorging van onooglijke teennagels die gevoelig zijn
voor schimmelinfecties. Bevat avocado-olie en panthenol
om de teennagels weer gezond te maken.
50 ml/1,7 fl. oz.

PEDICUREPRODUCTEN
VOOR THUIS
13

Foot Soak Concentrate is een delicaat reinigingsproduct
voor de voeten. Helpt ruwe, droge huid te verzachten
zonder de huid uit te drogen.
250ml/8,45 fl. oz.
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Exfoliating Seaweed Scrub is een delicate scrub die niet
schuurt. Met etherische oliën en gepolijste puimsteen.
250 ml/8,45 oz.

19

RF

Alle Footlogix®-producten
zijn veilig voor alle
huidtypes. Ook geschikt
voor diabetespatiënten.

Massage Formula is een voet- en beenmassagelotion die
de poriën niet afsluit. Maakt de voeten zijdezacht en laat
geen vette laag achter. Bevat ureum en zonnebloempitolie
om de huid de hele dag lang gehydrateerd te houden.
250 ml/8,45 oz.
“At Home” Foot File is een lichte en praktische,
dubbelzijdige vijl. Perfect voor thuisgebruik tussen twee
pedicurebeurten in.

We Care and Repair—
Van hiel tot teen

Deze mousse
is brilliant!
•
•
•
•
•
•
•

Sluit de poriën niet af
Niet vettig
Gemakkelijk aan te brengen
Wordt snel geabsorbeerd
Hygiënische applicator
Zeer doeltreffend
Werkt snel en geeft goede resultaten

Footlogix®
Footlogix® werd opgericht in 2007 door dr. Katharin von Gavel en
is de eerste en enige Pediceutical®-voetverzorgingslijn ter wereld.
Onze innovatieve producten bieden oplossingen voor tal van
huidaandoeningen aan de voeten, en zorgen voor een doeltreffend
resultaat dat écht het verschil maakt.
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