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Cutasept® feet 
Atjauninošs pēdu aerosols un kāju sēnītes profilakse 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Īpašie izstrādājumi ādai  

Kāju s ēnītes profilakse. 



 
 
 
 
 
Izstrādājuma īpaš ības 

■ atsvaidzina un atspirdzina kājas 
■ palīdz novērst kāju sēnīti 
■ efektīvs 30 sekunžu laikā 
■ bez aromāta un krāsvielām 

Raksturlielumi 

Cutasept feet pēdu aerosols sniedz 
nogurušām kājām dzīvinoša svaiguma 
sajūtu un palīdz novērst kāju sēnīti. 
Vienlaikus Cutasept feet ātri un droši 
nogalina sēnītes un baktērijas. 

Sastāvs 

Izopropilspirts, ūdens, benzalkonija 
hlorīds. 

Pielietojuma sf ēras 

Kāju sēnītes pielipšanas risks vienmēr 
pastāv vietās, kurās cilvēki iet basām 
kājām vai bez kurpēm, piemēram: 

■ mazgāšanās un dušas telpās 
■ peldbaseinos 
■ saunās 
■ ģērbtuvēs 
■ fitnesa studijās 
■ solārijos 
■ viesnīcu numuros 

Lietošanas nor ādījumi 

Cutasept feet ir ar ādas saderīgs, 
propelentu nesaturošs aerosols, ko 
neatšķaidīta smidzina uz ādas, zeķes 
un/vai kurpēs. Pēdu aerosols ir aprīkots 
ar praktisku otrādi apgrieztu aerosola 
smidzinātāju un ir piemērots šādam 
pielietojumam: 

Nogurušām pēdām: 
Cutasept feet pēdu aerosols atdzīvina 
un atsvaidzina pēdas, piemēram, pēc 
nogurdinoša darba ilgstoši stāvot kājās, 
pēc sporta nodarbībām, vai arī kad 
ilgstoši jāvalkā smagi apavi. 
Izsmidziniet to dāsni, ļaujiet iedarboties 
30 sekundes un nožūt. 

Kājas sēnītes profilaksei: 
Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju cieš 
no kāju sēnītes. Problēma: pastāv 
pastāvīga atkārtota inficēšanās un 
sēnīte var tik pārnest arī uz citām 
ķermeņa daļām. 
Cutasept feet palīdz novērst sākotnējo 
inficēšanos. Preparāts tiek izsmidzināts 
uz ādas, zeķēm un / vai uz kurpēs. 
Nodrošiniet pilnīgu pārklājumu un 
ļaujiet iedarboties vismaz 30 sekundes. 
 

Pieejam ība 

50 ml aerosola pudelīte, 250 ml 
aerosola pudelīte, 
5 litru kanna 
 
 

Piezīme: rekomendācijas par mūsu preparātiem ir balstītas 
uz zinātniskiem testiem un sniegtas godprātīgi. Sīkākas 
rekomendācijas, piemēram, attiecībā uz materiālu 
saderību, iespējamas tikai īpašos gadījumos. Mūsu 
rekomendācijas neparedz nekādas saistības un nesniedz 
garantijas. Tās neizslēdz mūsu uzņēmumā veiktu 
testēšanu paredzētajiem mērķiem un procesiem. Šajā 
sakarā mēs neuzņemamies nekādu atbildību. Tas atbilst 
mūsu vispārējiem pārdošanas un piegādes nosacījumiem. 
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Atbalstīti ar visaptverošiem iedarbīguma apliecinājumiem un zinātniskās pētniecības un izstrādes darbu, mūsu 
higiēnas un dezinfekcijas līdzekļi nodrošina vislabāko iespējamo kvalitāti. 
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Plašākai informācijai par izstrādājumu 
apmeklējiet www.bode-chemie.com 


