
 
 

 
 

 
Zmäkčujúci sprej na zhrubnutú pokožku s AHA, BHA a aloe vera na dokonalé 
zmäkčenie a ľahšie odstránenie. S peelingovým zjemňujúcim efektom. 

Inovatívny komplex alfa a beta hydroxykyselín (AHA & BHA) pre dokonalý peelingový 
efekt. Obsahuje tiež aloe vera, ktoré pôsobí ako elixír pohody pre nohy a upokojuje, 
regeneruje a spevňuje pokožku a dodáva vlhkosť. 

VÝHODY 

 Špeciálny rýchlo pôsobiaci sprej na prípravu odstraňovania zhrubnutej pokožky. 
 Inovatívny komplex unikátnych alfa a beta hydroxykyselín (AHA & BHA) pre 

dokonalý peelingový efekt. 
 Brezová šťava má antiseptický, protizápalový a regeneračný účinok na pokožku. 
 Podporuje krvný obeh a čistí hlboko do pórov. 
 S aloe vera ako elixírom pohody pre nohy, uvoľňuje chodidlá, regeneruje a 

spevňuje pokožku a dodáva hydratáciu. 
POUŽITIE 
Pred použitím dobre pretrepte. Nastriekajte na postihnuté miesta a nechajte pôsobiť 
aspoň 4 minúty. Pokožka zmäkne a začne sa uvoľnovať. V prípade potreby uvoľnenú 
zhrubnutú kožu opatrne odstráňte škrabkou. Potom nohy dobre opláchnite vodou, 
osušte a naneste ošetrujúce prípravky SatisFeet. 

ZLOŽENIE 
Brezová šťava, extrakt z listov Hamamelis Virginiana, extrakt z listov eukalyptu, extrakt 
z citrónovej kôry, gél z Aloe Vera, alfa a beta hydroxy kyseliny. 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných zložiek. Vhodné pre diabetikov. 



 
 
 

 
Ochranný antimykotický olej pre starostlivosť o poškodené nechty. 

Výživný, hydratačný olej na nechty s vôňou rozmarínu s kokosovým, rozmarínovým, 
jojobovým a mandľovým olejom. Na terapiu pre starostlivosť o pleseň nechtov. Má 
regeneračný účinok a robí nechty pevnými a odolnými. 

Charakteristika 

 Kokosový olej obsahuje dôležité vitamíny a minerály ako kyselina laurová, 
vitamíny K a 

 Vitamín E a má vynikajúce antibakteriálne, protiplesňové, hojivé a hydratačné 
vlastnosti. 

 Rozmarínový olej vďaka antiseptickému účinku prispieva k rýchlejšiemu 
hojeniu nechtov a rán. 

 Jojobový olej je pre nechty veľmi hydratačný. Vďaka vitamínom v cennom oleji 
sú nechty pekné, pevné a menej lámavé. 

 Mandľový olej robí nechty obzvlášť odolnými. Mandľový olej pomáha nechtom 
a nechtovej kožičke pri regenerácii.  

Použitie 
Pred každým použitím pretrepte. Aplikujte na postihnuté miesta 1-2 krát denne. 
 
Zloženie 
Slnečnicový olej (Helianthus Annuus Seed Oil), Kokosový olej (Cocos Nucifera (kokosový) olej), Rozmarínový olej 
(Rosmarinus Officinalis Leaf Oil), Jojobový olej (Simmondsia Chinensis Seed Oil, Mandľový olej (Prunus amygdalus 
dulcis), Vitamín E (tokoferol) 

 
Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 
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Zmäkčujúca hydratačná tinktúra pre zdravý rast nechtov, zabraňuje zarastaniu. 

S vôňou zeleného jablka, regeneruje a hydratuje. Poskytuje trvalú starostlivosť 
a stabilizuje zdravý rastnechtov. Zvyšuje schopnosť stratum corneum viazať vodu a 
zlepšuje jej elasticitu. Čistí, odmasťuje a posilňuje necht. 

Charakteristika 

 Panthenol má zvlhčujúci, protizápalový a regeneračný účinok. Je dokázané, že 
posilňuje bariérovú funkciu, zvyšuje schopnosť rohovej vrstvy viazať vodu a 
zlepšuje jej elasticitu 

 Bisabolol chráni pred dehydratáciou, reguluje absorpciu vlhkosti, poskytuje 
trvalú starostlivosť a zároveň stabilizuje zdravý rast nechtov a kožičky 

 Aloe Vera Gel má prirodzené protizápalové, protiplesňové, antibakteriálne a 
hydratačné vlastnosti a zlepšuje pevnosť a kvalitu nechtov 

 Izopropylalkohol dôkladne čistí a odmasťuje nechty 

Použitie 
Aplikujte do nechtových valov na tlakové miesta a okraje nechtov 1-2 krát denne, kým 
príznaky neustúpia. 

Zloženie 
 Panthenol, Bisabolol, extrakt z listov Aloe Barbadensis, extrakt z ovocných bunkových 
kultúr Malus Domestica 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 



 
 
 

 

Revitalizačný peeling čistí a detoxikuje do hĺbky a stimuluje krvný obeh v 
pokožke. 

Použitie 

Po očistení naneste peeling na suchú pokožku a jemne vmasírujte krúživými 
pohybmi. Nechajte krátko pôsobiť a odstráňte vodou alebo vlhkou kozmetickou 
vreckovkou. V závislosti od typu pokožky používajte peeling raz až dvakrát týždenne. 

Zloženie 

Aqua, Maris Sal, glycerylstearát, glycerín, sodík, lauroyl ovsené aminokyseliny, chlorid 
sodný, laureth disodný, sulfosukcinát, propándiol, fenoxyetanol, hippophae, 
rhamniodový ovocný olej, parfum, benzoát sodný, papaín, kaprylyl-2glykol , Carbomer, 
Algin 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Masážny krém s vynikajúcou rozotierateľnosťou. Poskytuje veľa vlhkosti a uvoľňuje 
pokožku. 

Charakteristika 

 Inovatívna kombinácia zmäkčovadiel pre jemnú, zamatovú pokožku 
 Výborná sklznosť 
 Bohaté na vitamín A, vitamín B, vitamín E a minerály 
 Bohaté na omega-6 a omega-9 mastné kyseliny 
 Počas masáže vyživuje a upokojuje pokožku 

 
Zloženie 
Olej zo semien Simmondsia Chinensis, maslo Butyrospermum Parkii, triglyceridy 
kaprinovej 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Sprej neutralizuje nepríjemné pachy vďaka najnovšej technológii založenej na 
mikroorganizmoch. Tým sa zapuzdrujú molekuly zápachu v topánkach a textíliách. 

Použitie 

 Naneste 1 až 2 streknutia priamo do topánky a nechajte zaschnúť. 
 Vhodné aj pre športové vybavenie, ako sú chrániče holení, vybavenie na ľadový 

hokej atď. 
 V prípade potreby opakujte 

Zloženie 

Voda, fenoxyetanol, alkylpolyglykozidy, patentovaný éterický olej, 
cetylpyridiumchlorid, parfum 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

S.O.S. SPREJ je produkt na vlhké hojenie rán, ktorý pozostáva zo špeciálne 
formulovanej, synergicky účinnej kombinácie neemového oleja, ľubovníkového oleja a 
olivového oleja. 

Výhody 

 Vytvára vlhké prostredie rany a umožňuje tak telu ranu rýchlo uzavrieť. 
 100% prírodné 
 Chráni pokožku a podporuje zdravú funkciu pokožky. 
 Ideálne na veľké a malé rany 

Bez alergénov. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov 

 Oblasti použitia 

 Suchá, popraskaná pokožka, praskliny a zarastené nechty 
 Kožný defekt u atletickej nohy 
 Pľuzgiere 
 Suché, popraskané pery 
 Kožný defekt pri oparoch 
 Svrbivá, podráždená, šupinatá pokožka v dôsledku kožného ochorenia 
 Rezné rany 
 Jazvy 
 Odreniny/tržné rany 
 Popáleniny 

Zloženie 

Oleum Hyperici, Oleum Azadirachtae, Oleum Olivarum, Propán, Bután 



Možnosti účinku 
 
VLHKÉ KRYTIE 
Olejový film podporuje vlhké prostredie rany. To aktivuje fyziologické hojenie rán a 
podporuje bunkovú proliferáciu 
ANTIMIKROBIÁLNY ÚČINOK 
 Mastné kyseliny obsiahnuté v olejovom filme majú antimikrobiálny účinok bez toho, 
aby boli toxické pre bunky a tým brzdili hojenie rán 
 
REGENERÁCIA POKOŽKY 
 Olejový film a mastné kyseliny, ktoré obsahuje, zlepšujú elasticitu pokožky, podporujú 
regeneráciu epidermis a podporujú tvorbu jaziev 

NÍZKA BOLESŤ PRI  VÝMENE OBVÄZOV 

Olejový film zabraňuje prilepeniu obväzu na ranu. To umožňuje atraumatickú a 
bezbolestnú výmenu obväzu. 

Použitie 
Sprej dobre pretrepte. Nastriekajte WOUND na postihnuté miesto zo vzdialenosti cca 
5 cm tak, aby bol viditeľný číry olejový film. Ak požadujete presnú aplikáciu (pery, 
prsty, miesta na tvári, jazvy), odporúčame použiť APLIKÁTOR. Nechajte olejový film 
krátko usadiť. 

Zakryte postihnutú oblasť pokožky fleecovým obkladom a zafixujte (lepiacim) 
obväzom. Ak je postihnutá oblasť pokožky pokrytá náplasťou, odstráňte zvyšky oleja z 
oblasti lepidla. 
Poznámka: Sprej WUNDE môže zašpiniť odev, ak sa používa nezakrytý. 

Aplikáciu opakujte každých 24 hodín až do zahojenia. V prípade potreby aj 
niekoľkokrát denne. 

Dôležité: Pri hlbokých ranách vždy existuje riziko infekcie rany. Ak sa bolesť zvýši a 
lokálna situácia sa zhorší, je potrebné vyhľadať lekára. 

Dôležité: Ak sa na začiatku používajú na prispôsobenie okrajov rany pásiky na 
uzatváranie rany, použite WOUND až po odstránení pásikov (olej znižuje priľnavosť 
pásikov). 

Počet nástrekov na aplikáciu 
1 cm x 1 cm rana: aspoň 1 až 2 streknutia na aplikáciu 
3 cm x 3 cm rana: aspoň 4 streknutia na aplikáciu 
6 cm x 6 cm rana: aspoň 15 streknutí na aplikáciu 

1 sprej obsahuje minimálne 105 vstrekov a umožňuje cca 25 aplikácií. 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 



 

 

 

Odporúčaný doplnok k spreju na rany SATISFEET WUNDE. 
SOS ošetrujúci gél na podpornú liečbu všetkých druhov rán, popálenín a 
kožných defektov. 

Aktívne zložky 

S neemovým olejom, ľubovníkovým olejom, slnečnicovým olejom, čajovníkovým 
olejom, levanduľový olej a olivový olej. 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov.  
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 
Rýchlo sa vstrebávajúci, hydratačný a ošetrujúci krém na ruky, vhodný najmä pre 
citlivú pokožku, bez parfumácie. 

Charakteristika 

 S extraktom plesnivca proti poškodeniu DNA kožných buniek 
 Chráni pred agresiou prostredia 
 Aktivuje proteazóm a zabezpečuje optimálnu obnovu buniek 
 Chráni pred stresom z modrého svetla 
 Znižuje hromadenie a prejavy AGE v pokožke 

Zloženie 

Bunková kultúra Leontopodium Alpinum Meristem, Levan, extrakt z listov Olea 
Europea, extrakt zo semien Zizyphus Jujuba, extrakt z ovocnej bunkovej kultúry Malus 
Domestica 
 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
Hydratačný krém na ruky so sviežou vôňou manga a anti-age komplexom. 
 

Rýchlo sa vstrebávajúci, hydratačný krém na ruky so sviežou vôňou manga s 
prirodzenou ochranou pred slnkom a novým typom komplexu proti starnutiu pre 
jemné, hodvábne a dobre upravené ruky. 

Charakteristika 

 Prirodzená UVA/UVB ochrana 
 Obnova kožných buniek 
 Aktivuje proteazóm a zabezpečuje optimálnu obnovu buniek 
 Posilňuje sa antioxidačný ochranný systém pokožky a predchádza sa tvorbe 

zoxidovaného bunkového odpadu 

Zloženie 

Bunková kultúra Leontopodium Alpinum Meristem, Levan, extrakt z listov Olea 
Europea, extrakt zo semien Zizyphus Jujuba, extrakt z ovocnej bunkovej kultúry Malus 
Domestica 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 
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Hydratačný krém na ruky so sviežou vôňou zeleného jablka a anti-age 
komplexom. 

Rýchlo sa vstrebávajúci, hydratačný krém na ruky so sviežou vôňou zeleného jablka, 
prirodzenou ochranou pred slnkom a novým typom komplexu proti starnutiu pre 
jemné, hodvábne a dobre upravené ruky. 

Charakteristika 

 Prirodzená UVA/UVB ochrana 
 Obnova kožných buniek 
 Aktivuje proteazóm a zabezpečuje optimálnu obnovu buniek 
 Posilňuje sa antioxidačný ochranný systém pokožky a predchádza sa tvorbe 

zoxidovaného bunkového odpadu 

Zloženie 

Bunková kultúra Leontopodium Alpinum Meristem, Levan, extrakt z listov Olea 
Europea, extrakt zo semien Zizyphus Jujuba, extrakt z ovocnej bunkovej kultúry Malus 
Domestica 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 
 



 
 
 
 

 

Relaxačný rýchlo sa vstrebávajúci, hydratačný a ošetrujúci krém na riešenie 
problémov, vhodný najmä na unavené nohy. S vysoko čistými kryštálmi CBD - 
kanabidiol farmaceutickej kvality.  

Upokojuje podráždenú pokožku, stimuluje obnovu buniek. Uvoľňuje unavené chodidlá 
a nohy, je ideálny aj na boľavé svaly po cvičení. 

Aplikujte denne na vyčistenú pokožku podľa potreby a jemne vmasírujte. 

Charakteristika 

 Dodáva pokožke jedinečný pocit 
 Upokojuje a uvoľňuje unavené chodidlá a nohy 
 Zastavuje zápalové procesy a posilňuje imunitný systém pokožky 
 Účinné pri svalových kŕčoch alebo boľavých svaloch 
 Obzvlášť hypoalergénne 

 
Zloženie 

kanabidiol, fosforečnan horečnatý 

 

  



 

 
 

 

Krém na praskliny a veľmi zrohovatenú pokožku so zložkou Defensil+. 

Pôsobí špeciálne proti silne zrohovatenej, popraskanej pokožke. Vďaka 
prírodným zložkám Defensil+ je zápal zachytený v zárodku. Pokožka je okamžite 
upokojená a kožná bariéra je regenerovaná a chránená. Pokožka je opäť hladká a je 
zásobená množstvom vlhkosti. 

Charakteristika 

 Tlmí zápalové procesy v zárodku 
 Znižuje alergické reakcie 
 Znižuje poruchy tkaniva 
 Upokojuje pokožku 
 Chráni a regeneruje poškodenú kožnú bariéru 

 
Zloženie 
oktyldodekanol, olej zo semien Ribes Nigrum, olej zo semien Helianthus Annuus, 
nezmydliteľné látky, extrakt z viniča Cardiospermum Halicacabum, tokoferol, olej zo 
semien Helianthus Annuus, extrakt z listov Rosmarinus Officinalis 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 

 
 



 
 
 
 

 

Krém na nadmerne zhrubnutú pokožku na chodidlách s alantoínom a 18% UREA. 
Určený na cielenú aplikáciu na silné mozole a praskliny. S alantoínom, hodvábnymi 
proteínmi a 18% UREA. Spoľahlivo a šetrne k pokožke odstraňuje mozoly. Vyživuje a 
rýchlo sa vstrebáva. Pre hodvábne hladké chodidlá. 

Použitie 
Používať na zhrubnuté miesta na chodidle, po dobu zlepšenia stavu pokožky. Vhodné 
použiť i na zábal – oklúziu. 

Charakteristika 
 Podporuje hojenie rán a tvorbu buniek 
 Hodnota pH šetrná k pokožke 
 Upokojuje podráždenie pokožky 
 Hydratačné 
 Keratoplastický a keratolytický účinok 
 Podporuje penetráciu (hydrofilné aktívne zložky lepšie prechádzajú rohovou 

vrstvou) 
Zloženie 
5-ureidohydantoín, sericín, urea (18%) 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Hydratačný krém na suchú pokožku, chráni pred zápachom a plesňami. 

Krém pre optimálnu starostlivosť pre suchú pokožku s novým 
hydrokomplexom. Pokožka je zásobená množstvom vlhkosti. Posilňuje ochrannú 
funkciu pokožky. Zabraňuje tvorbe zhrubnutej pokožky, mozoľov a chráni pred 
zápachom nôh a atletických nôh. 

Charakteristika 

 Hlboká hydratácia pokožky 
 Stimuluje sa bunkový metabolizmus a produkcia kolagénu 
 Pravidelné používanie trvalo a viditeľne zlepšuje obnovu pokožky 
 Aktívne zložky sa lepšie vstrebávajú a smerujú hlbšie do pokožky 
 Zabraňuje zápachu núh a plesňovým infekciám 
 Zvyšuje sa schopnosť pokožky viazať vodu 
 Znižuje TEWL (strata vody cez pokožku) 
 Keratolytický účinok 
 Zvýšenie vlhkosti pokožky až o 38 % po 1 hodine, trvalé zlepšenie až o 14 % 

po 28 dňoch  
Zloženie 
Kyselina glykolová, adenozíntrifosfát disodný (ATP), extrakt z plodov Carica papája, 
algin – výťažok z  rias 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 
 



 
 

 
 

 
 

Ošetrujúce mlieko s čerstvou vôňou po jablkách s hodvábnymi proteínmi a extraktom 
z jujuby. Úžasne ľahko sa vstrebáva a chodidlám a nohám sa dodáva dostatok vlhkosti 
hlboko do pokožky. Extrakt z jujuby posilňuje a posilňuje ochranný systém pokožky. 

Charakteristika 

 Hodnota pH veľmi šetrná k pokožke 
 Hodvábne fibríny sa dostávajú do hlbších vrstiev pokožky a poskytujú 300-

krát viac vlhkosti ako bežné produkty 
 Upokojuje podráždenie pokožky 
 Podporuje hojenie rán 
 Vytvára film, spevňuje pokožku, vyrovnáva nerovnomernú pokožku 
 Podporuje detoxikáciu buniek, poškodené bielkoviny sa opäť efektívne 

odbúravajú 
 Spomaľuje proces bunkového starnutia pokožky 
 Obsahuje 100-krát viac vitamínu C ako jablko 
 Podporuje antioxidačný obranný systém pokožky 
 Posilnenie a oživenie 

Zloženie 
Sericín, Levan, Výťažok z listov Olea Europaea, Výťažok zo semien Zizyphus Jujuba – 
čínska ďatľa 
 
Hypoalergénne. Bez senzibilizačných prísad. Vhodné pre diabetikov. 
 



 
 

 
 

 
 
 
Vyživujúci a upokojujúci krém s medom. Pokožku chodidiel a nôh zjemňuje a viditeľne 
vyhladzuje. Optimalizuje rovnováhu pri tvorbe a rozpade kožného kolagénu a vďaka 
tomu je pokožka výrazne jemnejšia a pružnejšia. 

Vyživujúci a upokojujúci krém s medom. Pokožku chodidiel a nôh zjemňuje a viditeľne 
vyhladzuje. Optimalizuje rovnováhu pri tvorbe a rozpade kožného kolagénu a vďaka 
tomu je pokožka výrazne jemnejšia a pružnejšia. 

 

Použitie: 
Na každodennú starostlivosť. Ráno aj večer naneste množstvo veľkosti orieška na 
chodidlá a nohy a jemne vmasírujte. Vhodné ako zakončenie pedikúry alebo 
masáže. Hypoalergénne. Bez senzibilizujúcich zložiek. Vhodné aj pre diabetikov. 

Zloženie: 
Aqua, Izopropyl Myristate, Cera Albumu, Glyceryl Stearate, Glycerín, Ceteareth-25, 
Cetyl Alcohol, Cetearyl Isononanoate, Propylheptyl Caprylate, Undecan, Tridecane, 
Phenoxyetanol, Bulbine Frutescens, Perfume, Malus Domestica Fruit Cell Culture 
Extract, Xanthan Gum, Lecithin. 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných zložiek. Vhodné pre diabetikov. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Zeleno sfarbený krém s čiastočkami prasličky pre potivé chodidlá. Rýchlo sa 
vstrebáva a zaisťuje výživu. S dlhotrvajúcim účinkom zabraňuje vzniku 
nepríjemného zápachu. Aktívne zložky z prasličky roľnej posilňuje spojivové 
tkanivo, zatiaľ čo drvené listy vlašských orechov pôsobia ako 
antiperspirant. Pokožka je vyživená a dobre hydratovaná bez pocitu mastnoty. 

Výhody 

 Adstringentný -sťahujúci 
 Antiperspirant - dlhotrvajúca ochrana pred zápachom nôh a potením 
 Posilňuje spojivové tkanivo 
 Pokožka je dobre hydratovaná bez pocitu mastnoty 

Použitie 
Na každodennú starostlivosť. Naneste množstvo vo veľkosti orieška na chodidlá a 
nohy a jemne vmasírujte. 
Zloženie 
Aqua, Isopropyl Myristate, Glyceryl Stearate, Cera Alba, Glycerín, Ceteareth-25, Cetyl 
Alcohol, Cetearyl Isononanoate, Propylheptyl Caprylate, Undecane, Tridecane, 
Phenoxyethanol, Juglans Regia, Melaleuca Fruit Cell Culture Extract, Xanthan Gum, 
Lecithin. 

Hypoalergénne. Bez senzibilizujúcich zložiek. Vhodné aj pre diabetikov. 

  



 
 
 

 

Upokojujúce mlieko na chodidlá a nohy, ktoré sa ľahko vstrebávajú a výsledkom je 
hladká, hodvábna pokožka. Levanduľový olej z Mont Blancu zanechá vašu pokožku 
viditeľne posilnenú a dobre hydratovanú. 

Výhody 

 Zvlhčovanie 
 Antimikrobiálne 
 Revitalizácia 
 Upokojujúce 

Zloženie 
Oleum lavandulae 40/42 (Mont Blanc, bastitrácia) 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných zložiek. Vhodné pre diabetikov. 

  
 
 

 

 

 

 



 

 

 
 
Osviežujúci krém, na chodidlá a nohy s chladivým a hydratačným účinkom. Vhodné 
pre tých, ktorí pociťujú horúce, unavené nohy. 
 
Krém na nohy s rýchlo chladivým účinkom, ktorý sa ľahko vstrebáva a poskytuje 
úplnú hydratáciu. Osviežujúci, chladivý a revitalizujúci. Chladivý efekt zotrváva až 8 
hodín.  

Výhody 

 Chladivý efekt 
 Veľmi jemný v porovnaní s produktmi obsahujúcimi čistý voľný mentol 
 Osviežujúci a revitalizujúci 
 Hydratujúci 

Zloženie 

Questice Plus (Pyroglutaminsäure-Menthyleste, mentol), dipropylénglykol 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných zložiek. Vhodné pre diabetikov. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Výživný krém na nohy a chodidlá s hrejivým účinkom. 

Tento hrejivý, ľahko vstrebateľný krém na nohy rozhýbe váš krvný 
obeh. Revitalizuje namáhané, unavené a boľavé nohy vďaka vybranej kombinácii 
rozmarínového a levanduľového oleja. 

 
Výhody 

 Upokojujúce, nedráždivé zložky 
 Stimuluje krvný obeh 
 Dlhotrvajúci hrejivý efekt 
 Mäkký exfoliačný efekt 
 Posilňuje unavené a boľavé nohy 

Aktívne zložky 

Rosmarinus officinalis, Oleum lavandulae, Vanillyl Butyl Ether, Glycerín, Aqua, Pyrus 
Malus Fruit Extract, Pektín, Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus Proteínový ferment, 
Kyselina citrónová 
 
Hypoalergénne. Bez senzibilizačných zložiek.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Čistiaci sprej s vôňou čerstvého grapefruitu má osviežujúci a chladivý účinok. 
Bez oplachovania. 
 
Jemne, rýchlo a dôkladne odstraňuje všetky druhy nečistôt. Zvlhčuje a upravuje 
pokožku na ďalšie ošetrenie. Výťažok z listov eukalyptu tiež uvoľňuje chodidlá. 
Výhody 

 Výťažok z hamamelu (výťažok z listov Hamamelis virginiana) znižuje svrbenie, 
tlmí zápal, bojuje proti baktériám a plesniam a zastavuje menšie krvácanie 

 Extrakt z listov eukalyptu (Eucalyptus Globulus Leaf Extract) uvoľňuje 
chodidlá, zmierňuje bolesť a má antimikrobiálny a antifungálny účinok 

 Grapefruitový extrakt (Citrus Grandis Extract) je bohatý na prírodný vitamín C, 
antioxidant citrusové organické flavonoidy a minerály. Jeho vitalizujúci a 
prejasňujúci účinok robí extrakt všeobecne odporúčaným 

 Kombinácia izopentyldiolu, jemného povrchovo aktívneho činidla a 
izopropylalkoholu jemne, rýchlo a dôkladne odstraňuje rôzne druhy nečistôt. 

Zloženie 
extrakt z listov Hamamelis Virginiana, extrakt z listov eukalyptu, extrakt z grapefruitu, 
kmeňové bunky jablka 

Hypoalergénne. Bez senzibilizačných zložiek. Vhodné pre diabetikov. 
 
 
 
 



 
 
 

 
  
Špičkový kúpeľ na nohy, nepenivý koncentrát s vôňou zeleného jablka, hĺbkovo 
prečisťuje, s mnohými prírodnými zložkami a výrazne menej penivými a biologicky 
odbúrateľnými povrchovo aktívnymi látkami. 
 

 Kyselina glykolová 
 Výťažok z kôry hamamelu (výťažok z listov Hamamelis Virginiana (hamamel) 
 Extrakt z listov eukalyptu (extrakt z listov Eucalyptus Globulus) 
 Extrakt z citrónovej kôry (extrakt z citrónovej kôry) 
 Jablkové kmeňové bunky 
 Povrchovo aktívne látky vyrobené zo 100% obnoviteľných surovín, 100% 

biologicky odbúrateľné 
 Nepenivý 

Vhodné pre diabetikov. 

Použitie: 

Pridajte 1-2 streky koncentrátu do asi 2 litrov teplej vody. Kúpte si nohy 5-10 minút, 
dobre ich osušte a potom ich natrite ošetrujúcimi prípravkami SatisFeet. 

Hypoalergénne. Bez SLS, ALS a SLES. 

Ingrediencie: 

Kyselina glykolová, extrakt z listov Eucalyptus Globulus, extrakt z listov Hamamelis 
Virginiana (hamamel), glycerín, extrakt z kôry citrusového limonu (citrón), extrakt z 
ovocných bunkových kultúr Malus Domestica 



 

 

 
 

SatisFeet Drevený pilník na nohy 
 
Veľmi praktický pilník na domáce ošetrenie tvrdej kože na chodidlách. 
Použite ho na nanesenie krému na nohy SatiFeet pre dosiahnutie 
najlepších výsledkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Testovacia sada krémov na nohy v darčekovej krabičke, obsahuje celý základný 
rad produktov SatisFeet. 

Súpravy od SatisFeet vám umožnia zažiť to najlepšie z nášho výberu za zvýhodnenú 
celkovú cenu. Ideálne pre tých, ktorí chcú vyskúšať niečo nové, ako ponúka naša rada. 
Dodáva sa v cestovnej mini veľkosti a perfektne sa hodí na cesty. 

9 X 30 ml 

Sada obsahuje 
Silk,Honey,Lipid, Schrundena, Hornhaut, Vital, Fresh,Deo,  Hot 


