
SKIN 
Skarpetki złuszczające do stóp  
exfoliating foot mask 

• kwasy AHA/BHA 
wspomagają odbudowę i regenerację naskórka 

• naturalne ekstrakty roślinne 
• mocznik 
• alantoina 
• betaina 

Feet care  
Jedwabiście gładka skóra w 7 dni  

INTENSYWNIE NAWILŻONA SKÓRA 
EFEKT ZADBANYCH I MIĘKKICH STÓP 

1 para/ pair 
rozmiar uniwersalny/ universal size  
 

Skarpetki złuszczające, wyselekcjonowana kompozycja z aktywnie działającym płynem, 
delikatnie usuwa zrogowacenia czego efektem są wypielęgnowane i aksamitnie miękkie stopy. 
Innowacyjna skarpetka pozwala pominąć pracochłonne i trudne usuwanie zrogowaceń za 
pomocą przyrządów do pielęgnacji stóp. Aktywnie działający płyn zawierający kwasy AHA i 
BHA działają keratolitycznie, zmiękcza naskórek oraz zapewnia skuteczną odbudowę 
zniszczonej skóry stóp. Regenerację i nawilżenie zapewniają mocznik, alantoina i betaina, 
dzięki czemu skóra stóp po zabiegu jest miękka i gładka. W odnowie naskórka pomagają 
zawarte w produkcie ekstrakty roślinne z cytryny, ananasa, marakui, gruszki, winogrona, 
opuncji oraz ekstrakt z miodu. 

Efekt złuszczenia uzależniony jest od kondycji skóry i stopnia zrogowacenia. Proces złuszczania 
zwykle zaczyna się po 4-7 dniach i może trwać kolejne 3-5 dni. W tym okresie nie należy 
używać innych preparatów złuszczających ani złuszczać skóry mechanicznie. Dla podtrzymania 
efektu gładkich stóp zabieg należy powtarzać nie częściej niż co 30 dni.  
 
Przeznaczenie 
Produktu należy używać zgodnie z instrukcją, nie częściej niż co 30 dni. Produkt przeznaczony 
wyłącznie do stosowania na stopach, nie używać na innych częściach ciała. Produkt do 
jednorazowego użytku, zużyć bezpośrednio po otwarciu opakowania.   
 

Ostrzeżenia  
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować u 
osób chorych na cukrzycę, grzybicę, egzemę. Nie stosować na podrażnioną, uszkodzoną i 
wrażliwą skórę. Przed użyciem wykonać próbę alergiczną: nałożyć niewielką ilość preparatu 
na skórę, w przypadku wystąpienia podrażnienia nie stosować na stopy. W przypadku 



szczególnie wrażliwej skóry, przed aplikacją skarpetek śródstopie, skórę między palcami oraz 
wierzchnią część stopy można posmarować wazeliną. W przypadku pojawienia się w miejscu 
stosowania podrażnienia, pieczenia, wysypki, zaczerwienienia lub świądu należy przerwać 
stosowanie produktu i umyć stopy wodą. Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W 
przypadku kontaktu z oczami i błonami śluzowymi niezwłocznie i obficie spłukać wodą. 
Produkt przechowywać w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu w temperaturze pokojowej. 
Chronić przed światłem i wysoką temperaturą.   
 

Przechowywanie 
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować u osób poniżej 16 roku życia. 
Bezwzględnie nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.  
 
INGREDIENTS: Alcohol Denat., Aqua, Propylene Glycol, Lactic Acid, Glycolic Acid, Urea, Sodium Lactate, 
PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, Betaine, Parfum, Passiflora Edulis Fruit Extract, Allantoin, Citrus 
Limon Fruit Extract, Menthol, Mel Extract, Opuntia Ficus-Indica Extract, Pyrus Communis Fruit Extract, 
Ananas Sativus Fruit Extract, Vitis Vinifera Fruit Extract, Citric Acid, Malic Acid, Salicylic Acid, 
Hydroxypropyl Methylcellulose, Sodium Chloride, Citronellol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Disodium EDTA, Sodium Bisulfite. 

Jak stosować   

• Umyj i osusz stopy. 
• Wyjmij skarpetki z opakowania. 
• Ostrożnie odetnij nożyczkami górną część skarpetki około 0,5 cm od zgrzewu. 
• Załóż skarpetki na czyste i suche stopy, zabezpieczając je naklejką. W celu poprawy 

komfortu dodatkowo można nałożyć bawełniane skarpetki. 
• Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Pozostaw skarpetki na stopach 60-90 minut. 

Proces złuszczania naskórka uzależniony jest od kondycji stóp i stopnia zrogowacenia. 
Złuszczanie naskórka rozpoczyna się po 4-7 dniach i będzie trwać 3-5 dni.  
 
Dodatkowe informacje  
Najlepiej zużyć przed końcem: data ważności i numer partii na opakowaniu. 

Producent 
ALG Pharma Sp. z o.o.  
ul. Kasprzaka 31  
01-234 Warszawa  
NIP 527-271-55-95 


