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Tudta Ön, hogy naponta átlagosan 8-10.000 lépést teszünk meg? Ez azt jelenti, hogy annyit
gyalogolunk életünk során, hogy kb. négyszer körbejárhatnánk a Földet.
Annak ellenére, hogy a lábaink ilyen nagy igénybevételnek vannak kitéve, a bőrápolási
szokásainkat vizsgáló felmérések szerint a legkevesebb törődést kapják a mindennapi
testápolás során. Lábainknak az sem tesz jót, hogy a divatnak hódolva gyakran préseljük őket
szűk vagy magas sarkú cipőkbe.
Az emberek 80%-a szenved valamilyen lábproblémától: száraz, berepedező bőr, tyúkszem,
szemölcs stb. A fájdalmas bőrkeményedés vagy tyúkszem kialakulását gyakran a nem
megfelelő, szűk cipő használata, illetve a bokasüllyedés okozza. Fontos, hogy akár a
bőrkeményedés, akár a tyúkszem eltávolítására ne használjunk ollót, kést vagy egyéb
vágószerszámot, mivel könnyen megsérthetjük a környező területet, vagy a mélyebben fekvő
rétegeket. Az ilyen bőrproblémák kezelésére és eltávolítására alkalmazható a szalicilsav
tartalmú NATURLAND® Tyúkszemirtó balzsam.
Alkalmazása bőrkeményedés esetén:
Az előzetesen meleg vízben kiáztatott, majd szárazra törölt felületet bekenjük, majd 20-30
percig pihentetjük. Ezután a bőrkeményedés könnyedén eltávolítható bármilyen tompa
eszközzel.
Alkalmazása tyúkszem esetén:
Az első kezelés előtt meleg vízben kiáztatjuk a kezelendő területet, majd szárazra töröljük és
bekenjük a készítménnyel. A kezelést kb. 1 hétig, naponta 2x (reggel és este) kell folytatni,
amíg a tyúkszem a szalicilsav hatására sárgásfehér, kocsonyás anyaggá nem válik. A kezelés
végén egy alapos, meleg vizes áztatás után az elhalt tyúkszem könnyen eltávolítható.
Fontos, hogy kezelés közben a lábakat (a kezelt felületet) csak gyors lemosással tisztítsuk. A
készítmény gyorsan felszívódik, nem hagy nyomot a ruhaneműn, kezelés után azonnal
felhúzható a zokni vagy harisnya. A régi vagy nagyon kemény tyúkszem esetén nem mindig
elegendő az 1 hetes kúra, ilyenkor 1 hét pihentetés után a leírás szerint megismételhető a
kezelés.
Figyelmeztetés: Kizárólag külső használatra! Ép bőrfelületen ne alkalmazza! Ha a
készítmény ép bőrfelületre kerülne, akkor le kell mosni! A termék szembe, nyílt sebre,
nyálkahártyára ne kerüljön! Gyermekek elől gondosan elzárandó!
Ne feledje: Ahhoz, hogy lábai fittek és szépek maradjanak, a megfelelő ápoláson kívül
szükséges a rendszeres torna. Elegendő naponta pár perc, és lábai meghálálják!
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