


Sveikiname atsivertus pirmąjį ša-
lyje specializuotą leidinį, skirtą 
pėdų priežiūrai. Pėdos, kaip liudija 
senovės kinų išmintis, - tai puikus 
žmogaus kūno žemėlapis. Jame 
atsispindi visos organizmo sveika-
tos bėdos, kurias spręsti verta bū-
tent pradedant nuo pėdų gydymo. 
Deja, šių dienų visuomenėje pėdų 
problemos vis dar yra stigma, apie 
kurią nemažai žmonių drovisi pra-
bilti ir renkasi ignoruoti, kol tai įma-
noma. Ar galime situaciją pakeisti?
Jūs, podologijos profesionalai, pe-
dikiūro ir kiti odos ir nagų prie-
žiūros meistrai, labiau nei bet kas 
kitas suvokiate, kaip nelengva 
spręsti kojų sveikatos ir estetikos 

bėdas, kai šios jau yra įsisenėju-
sios. Pagarba Jums, kad net ir tų 
klientų, kurių vizitas būna gerokai 
pavėluotas, Jūs nepaliekate vienų 
bei ieškote būdų kokybiškai padė-
ti. Nuo šiol Jums norime pasiūlyti 
tvirtą užnugarį bei pasiūlyti prie-
mones, su kuriomis savąją misiją 
galėsite atlikti dar efektyviau.
Esame Baltic Foot, Lietuvoje įsikū-
rę podologijos entuziastai, kelian-
tys tikslą puoselėti pėdų priežiūros 
kultūrą mūsų šalyje. Mūsų veiklą 
sudaro specializuotų produktų 
distribucija Baltijos šalyse (Baltic 
Foot Supply) bei tiesioginė klini-
kinė praktika Šiauliuose (Baltic Foot 
Studio). O pagrindinis mūsų tikslas – 

Mieli 
skaitytojai,
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jos papasakos apie savo mėgsta-
miausius pėdų priežiūros produk-
tus, padedančius spręsti skirtingas 
sveikatos ir estetikos problemas.
Leidinio paskutinėje dalyje rasite 
Baltic Foot atstovaujamų prekinių 
ženklų ir produktų katalogą (12-38 
psl.). Primename, kad pėdų prie-
žiūros profesionalams taikome 
specialias, itin draugiškas produk-
cijos įsigijimo kainas, leidžiančias 
ne tik drąsiai ir efektyviai naudoti 
preparatus savo atliekamose pro-
cedūrose, bet ir susikurti naują pa-
stovių pajamų šaltinį: tam tereikia 
suteikti galimybę galutiniams kli-
entams įsigyti aktualias priemones 
tiesiogiai iš Jūsų.
Baltic Foot gyvuoja tam, kad Jūsų 
verslas būtų žingsniu priekyje. Esa-
me lankstūs ir pasirengę padaryti 
viską, kad mūsų pažintis būtų pras-
minga ir taptų puikia daugiametės 
partnerystės pradžia. Linkiu Jums 
malonaus skaitymo ir – jei mūsų 
požiūriai sutampa – raginu nelau-
kiant susisiekti su manimi asme-
niškai, kad aptartume galimybes 
Jums padėti.

NUOŠIRDŽIAI –
OKSANA SOBOLEVSKAJA

BALTIC FOOT SUPPLY VADOVĖ 

pagalba pėdų priežiūros specialis-
tams, atveriant naujas galimybes 
gauti aktualią informaciją bei uni-
kalius produktus, kurie šalies klini-
koms, grožio salonams, pedikiūro/
manikiūro ir kosmetologijos studi-
joms kuria realią vertę. 
Pirmajame „Jūsų verslo pėdomis“ 
numeryje Jūsų laukia išsamus in-
terviu su Baltic Foot Studio Šiau-
liuose įkūrėja Veneta Liaudanskie-
ne (4-7 psl.). Ji primins dažniausiai 
pasitaikančias pėdų priežiūros 
problemas ir šioje srityje sklandan-
čius mitus, kuriuos metas kartą ir 
visiems laikams paneigti. Veneta 
jau daugiau kaip dešimt metų tie-
siogiai sprendžia Lietuvos žmonių 
pėdų sveikatos sutrikimus, pri-
taikydama stažuotėse Lietuvoje, 
Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir 
Ukrainoje įgytas žinias ir patirtį. Ji 
yra atvira savo ekspertize dalintis, 
o informacija keistis su podologi-
jos meistrais visoje Lietuvoje. 
Žurnale taip pat pakalbinome ir 
dvi nuostabias pėdų priežiūros 
ekspertes Eriką Zacharevičienę bei 
Moniką Lavrukaitę, savo profesi-
ją pavertusias sėkmingais verslais  
(8-11 psl.). Pašnekovės sutiko pasi-
dalinti savo sėkmės istorijomis bei 
savo požiūriu į pagrindinius podo-
logijos iššūkius Lietuvoje. Taip pat 
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netinkama avalynė ir kojinės, ne-
teisingas nagų kirpimas, pėdų higi-
ena. Dėmesys profilaktikai ir pėdų 
priežiūrai namuose yra ne mažiau 
svarbus nei seansai podologijos 
kabinete.  

Galbūt galite pasidalinti pa-
grindiniais su pėdų priežiūra 
susijusiais mitais, kuriuos 
į Jūsų kabinetą „atsineša“ 
klientai?   

Dažniausiai pasikartojantys yra šie:

Mitas Nr.1 Nagų kirpimas ne-
turi įtakos nagų įaugimui
Netiesa. Norint išvengti įaugusių 
nagų problemos, labai svarbu tei-
singai kirpti nagus. Kirpti reikia 
tiesiai, nerekomenduotina nagų 
kirpti itin trumpai, ypač kampuose. 
Jeigu nagų kampučiai bus nuolat 
iškarpomi - tai gali pakeisti nagų 
augimo trajektoriją, o tai gali sąly-
goti nagų įaugimą.

Mitas Nr.2 Kojomis nereikia 
rūpintis taip dažnai kaip veidu 
ir rankomis
Netiesa. Norint, kad pėdų oda 
būtų švelni, graži ir sveika, ja reikia 
rūpintis kasdien. Lygiai taip pat ir 
su kojų nagais. Tam skirtos specia-

lios, profesionalios priemonės, ati-
tinkančios žmogaus odos tipą bei 
sprendžiančios aktualią odos arba 
nagų problemą. 
Priemones geriausia tepti masa-
žo judesiais ant švarios ir sausos 
odos, ypač daug dėmesio skiriant 
probleminėms sritims – kulnams 
ir tarpupirščiams. Naudojant prie-
mones nagams - švelniais judesiais 
įtrinti į nagą ir odą aplink. 

Mitas Nr.3 Avalynė neturi dide-
lės įtakos mūsų pėdoms
Netiesa. Pėdos, palyginus su visu 
kūnu, yra mažos ir joms tenka at-
laikyti labai didelius krūvius. Vienas 
pagrindinių pėdų problemų sukė-
lėjų – netinkamo dydžio ir formos 
avalynė. Apmaudu, tačiau daugiau 
nei pusė žmonių avi netinkamo dy-
džio batus ir kojines. Įvairi avalynė 
su per siauru priekiu, kietu ar plo-
nu padu, taip pat aukštakulniai ir 
balerinos bateliai yra svarbi pėdų 
problemų, traumų ir skausmo 
priežastis. 

Mitas Nr.4 Efektyviausias 
būdas nuospaudoms šalinti – 
pjaustyti peiliukais
Netiesa. Tokie veiksmai gali rimtai 
pažeisti odą ir ji tik dar labiau ra-
gės. Atsikratyti suragėjusios odos 

namų sąlygomis padės profesi-
onalios priemonės ir specialios 
pėdų šlifavimo dildės.

Mitas Nr.5 Pedikiūro kabinete 
pakanka lankytis tik vasarą
Šiuo metų laiku žmonių pėdos ti-
krai dažniau matomos, tačiau vi-
siškai neteisinga podologiją laikyti 
sezoniniu reikalu. Pėdų estetika 
nebus tvari nesprendžiant svei-
katos problemų, o kad jų nebūtų, 
pėdų profilaktika ir higiena reika-
linga ištisus metus. 

Ką patartumėte podologijos, 
pedikiūro ir kitiems odos 
ir nagų priežiūros specialis-
tams, norintiems nepasi-
klysti pėdų priežiūrai skirtų 
produktų pasiūloje bei savo 
klientams atrinkti efekty-
viausias priemones? 

Teisingai atsirinkti nėra paprasta. 
Rinkoje gausu neaiškios kilmės bei 
sudėties masinės gamybos prepa-
ratų, kurių naudojimas ne spren-
džia, o tik gilina žmogaus pėdos 
problemas. 
Pirmoji rekomendacija būtų dirbti 
su profesionalia kosmetika, skirta 
būtent pėdų priežiūros specialis-
tams. Šios priemonės dažniausiai 
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yra šiek tiek brangesnės nei masi-
nės gamybos produktai, tačiau net 
iki penkių kartų veiksmingesnės, 
lyginant su pigiausiais analogais.
Bene svarbiausias kriterijus ren-
kantis priemonę yra produkcijos 
sudėtis bei sukaupti atsiliepimai. 
Čia didįjį darbą už savo partnerius 
atliko Baltic Foot. Kiekvienas asor-
timente įtrauktas preparatas yra 
skrupulingai patikrintas. Informa-
ciją apie produkto savybes, naudo-
jimą ir veikimą renkame „po grū-
delį“, tam skirdami be galo daug 
laiko. Tačiau įdėtos pastangos su 
kaupu atsiperka. Turime metai iš 
metų augančias patenkintų klien-
tų gretas. Jų liudijimai apie mūsų 
priemonių poveikį ir rezultatus yra 
geriausias įrodymas, kodėl pre-
paratas yra vertas būti Baltic Foot 
asortimente.
Šiuo metu Baltic Foot turi išskirti-
nes teises Lietuvoje atstovaujant 
tokiems pasaulyje pripažintiems 
prekės ženklams kaip Spirularin 
(Ocean Pharma GmbH), Pronto-
man (PRONTOMED GmbH), SÜ-
DAcare (IONTO Health & Beauty 
GmbH), RUFUS (Rufus Kozmetik), 
LUKAS (LUKAS ERZETT GmbH & Co. 
KG) ir LIGASANO (LIGAMED medi-
cal Produkte GmbH). Asortimentą 
nuolatos papildome perspekty-

viais atradimais. O sudarydami su-
sitarimus su tiekėjais siekiame, kad 
ne tik produkcijos kokybė, bet ir jos 
kaina bei atsiskaitymo sąlygos ati-
tiktų mūsų klientų lūkesčius. 

Ką palinkėtumėte savo kole-
goms specialistams, kasdie-
niniu darbu prisidedantiems 
prie pėdų priežiūros kultū-
ros puoselėjimo Lietuvoje? 

Ne tik palinkėti, bet visų pirma – 
padėkoti. Jūs dirbate srityje, kurioje 
be galo svarbu žmones edukuoti, 
parodant teisingą kelią bei pade-
dant išvengti klaidų. Jūsų dėka, vis 
daugiau žmonių atsikrato skaus-
mo, bereikalingų baimių ir kom-
pleksų, kreipdamiesi pagalbos ir 
pasirūpindami savo pėdomis. To-
dėl man belieka paraginti nesusto-
ti – ir toliau gilinti žinias bei pasiūly-
ti savo klientams tai, kas geriausia. 
Mes – Baltic Foot – esame tam, 
kad padėtume. Ne atsitiktinai savo 
verslo klientams rengiame produk-
cijos pristatymus, pasidalindami 
visu savo žinių bagažu ir pagelbė-
dami atlikti teisingus produkcijos 
pasirinkimus.
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Erika, kas paskatino įkurti 
podologijos kabinetą ir kaip 
supratote, kad ši veikla yra 
skirta būtent Jums? 

Būdama grožio industrijoje, pra-
dėjau ieškoti savosios nišos. Ir, 
nors žmonės pėdoms skiria vis dar 

INTERVIU SU PODOLOGIJOS KABINETO 
PODOLOGIJA.LT ĮKŪRĖJA ERIKA ZACHAREVIČIENE 

nepakankamą dėmesį, pamačiau 
kasmet stipriai augančią paklausą. 
Sveikos ir tvarkingos pėdos bei na-
gai yra būtinas kiekvieno šiuolaiki-
nio žmogaus poreikis. O tai, kas yra 
reikalinga bei paklausu, natūraliai 
yra ir įdomu. Šiandien galiu drąsiai 
teigti, kad mano verslas yra mano 
gyvenimas.  

„Mano 
verslas – 
tai mano 
gyvenimas“
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Šiuo metu Jūsų podologijos 
kabinetas Vilniuje neatsigina 
klientų. Ką laikytumėte savo 
„sėkmės formule“? Ir ką 
Jūsų veikloje klientai vertina 
labiausiai?   

Visų pirma, labai daug investavau 
į mokymus ir tobulėjimą. Žinios ir 
praktika man leidžia „pakovoti“ už 
kliento sveikatą ir interesą net tose 
situacijose, kada kitas specialistas 
nuleistų rankas ir išsiųstų žmogų 
pas chirurgą. Savo klientus visuo-
met supažindinu su skirtingomis 
problemos sprendimų sistemomis, 
kad kartu padarytume optimalų 
pasirinkimą.  

Kokias pagrindines pėdų 
problemas dažniausiai 
sprendžia Jūsų klientai? 

Į mano kabinetą žmonės ateina 
su labai skirtingomis kojų ir nagų 
problemomis – nuo karpų iki pačių 
įdomiausių ligų, su kuriomis tekę 
susidurti tik knygose. Stengiuosi 
padėti visiems. Net tais retais atve-
jais, kada paaiškėja, jog procedūrų 
kabinete neužtenka, padedu klien-
tui susisiekti su reikiamais kitos sri-
ties specialistais. 

Ar susiduriate su situacijo-
mis, kuomet dalis žmonių 
vis dar gėdijasi atvirai kalbė-
ti apie savo pėdų proble-
mas, priežiūrą bei higieną? 
O galbūt situacija pamažu 
keičiasi? 

Man atrodo, kad žmonės nieka-
da nenustos drovėtis. Tai būdin-
ga žmogaus prigimčiai. Žinoma, 
dabar tendencija keičiasi į gerąją 
pusę ir vis daugiau žmonių galvoja 

apie savo sveikatą, apie rūpinimąsi 
savimi ir svarbiausia – apie savo ar-
timųjų sveikatą. 

Kaip atradote Baltic Foot? 
Kas lemia, jog kadaise prasi-
dėjusi partnerystė sėkmingai 
tęsiasi iki šiol? 

Susipažinome jau seniai – vienuo-
se iš mokymų. Savo praktikoje 
mėgstu išbandyti ir naudoti labai 
skirtingus prekės ženklus, todėl 
negalėjau neišbandyti Baltic Foot 
produktų. Jūsų asortimente atra-
dau perliukų, kurie labai gerai pa-
pildo mano naudojamų priemonių 
„vaistinėlę“. 

Kas yra Jūsų „perliukai“? 
Gal galite pasidalinti?

Kaip jau minėjau, man patinka 
naudoti ir išbandyti įvairių preki-
nių ženklų kosmetiką. O Baltic Foot 
siūlomi produktai yra tarp mano 
mėgstamiausių. Ypač vertinu kre-
mą nuo karpų Spirularin VS, taip 
pat norėčiau atskirai pažymėti SÜ-
DAcare liniją Nature.

Ką patartumėte kitiems nau-
jai atsiveriantiems grožio bei 

sveikatos industrijos vers-
lams, siekiantiems teisin-
gai pasirinkti tiek tiekėjus/
partnerius, tiek konkrečias 
kosmetines ir gydomąsias 
priemones, nepaklystant 
pasiūlos gausoje?
 
Viskas išmokstama bandymų ir 
klaidų būdu. Įsitraukite į eksperti-
nių bendruomenių tinklus, rinkite 
nuomones ir atsiliepimus interne-
te bei palyginkite šią informaciją 
su teorine medžiaga ir moksliniais 
duomenimis. Taip pat noriu pa-
brėžti, jog tobulėjimas yra nuola-
tinis procesas, svarbiausia – ne-
sustoti. Todėl užsukite į naujas 
reklamos platformas, mokykitės 
naujų metodų ir testuokite naujus 
produktus.

Daugiau apie E. Zacharevičie-
nės veiklą – www.podologija.lt
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Kaip Jums pavyko suburti 
tokį platų ištikimų klientų 
ratą? 

Stengiuosi būti nuoširdi, atvira ir 
rūpestinga. Kartais dėl to tenka pa-
čiai nudegti, bet viską atperka kli-
entai ir mokiniai, kurie tai įvertina, 
dėkoja už suteiktą pagalbą, žinias 
ir rekomendacijas. Taip pat klientai 
vertina mano elektroninę parduo-
tuvę, kurioje prekiauju tik tais pro-
duktais, kuriuos pati ištestuoju ir 
kurie pasiteisina. Manau, tai –  pa-
grindinis raktas į sėkmę.

Kokiomis pagrindinėmis 
pėdų problemomis dažniau-
siai skundžiasi Jūsų klientai?
 
Šiuo metu dažniausios problemos 
yra onichokriptozė (nagų įaugima-
as), onicholizė (nago plokštelės 
atsiskyrimas nuo nago guolio) ir 
onichomikozė (nagų grybelis). Ieš-
kodama sprendimo, visada ypatin-
gą dėmesį skiriu kliento istorijai ir 
kontekstui: nežinant kliento pomė-
gių, ligų, darbo pobūdžio, visos re-
komendacijos ir veiksmai gali būti 
beverčiai. O juk mano tikslas – pa-
dėti pasiekti rezultatą.

Kaip apibūdintumėte bendrą 
pėdų priežiūros kultūrą Lie-
tuvoje? Ar pėdų problemos 
mūsų šalyje vis dar yra tabu?   
Tikrai taip. Kasdieniame darbe gir-
dėdama savo klientų nuogąstavi-
mus įsitikinu, kad apie pėdų pro-
blemas reikia kalbėti kuo plačiau ir 
garsiau. Šiam tikslui nusprendžiau 
ir pati savo socialiniuose tinkluose 
dalintis naudinga informacija bei 
skatinti žmones nebesigėdyti. La-
bai džiaugiuosi, kad šiais laikais eiti 
pas psichologą ar psichiatrą tapo 
normalu ir žmonės nebijo apie tai 
garsiai kalbėti. Norisi tikėtis, kad 
toks supratimas įsitvirtins ir pėdų 
priežiūros srityje.   

Papasakokite, kaip ir kodėl 
nusprendėte bendradarbiau-
ti su Baltic Foot? Kas lėmė 
jūsų pasirinkimą?

Esu labai žingeidi, ir ši savybė mane 
nuvedė į mokymus. Juose kolegos 
pasidalino rekomendacijomis dėl 
skysčio, kuris padeda kovoje su 
onichomikoze. Man viską reikia 
išbandyti, todėl tuoj pat susira-
dau atstovus Lietuvoje, ir tai buvo 
Baltic Foot. Taip ir prasidėjo mūsų 
draugystė. Ilgainiui pamačiau, kad 

atstovaujate ir kitiems prekiniams 
ženklams, kuriuos labai rekomen-
duoja mano kolegos iš užsienio. 
Nieko nelaukusi, nusprendžiau po 
truputį testuoti ir juos. 

Kuriuos Baltic Foot produk-
tus dažniausiai rekomen-
duojate savo klientams? 

Galiu išskirti 3 perkamiausius ir kli-
entų pamiltus produktus:
Spirularin nagų serumas – itin 
efektyvi priemonė kovoje su oni-
chomikoze. Jau po trumpo laiko 
tarpo matyti teigiama dinamika. 
Švari, natūrali sudėtis leidžia prie-
monę naudoti bet kokiame amžiu-
je, taip pat esant cukriniam diabe-
tui, nėštumui ar žindant.
Suda Microsilber Forte – įtrūku-
sių tarpupirščių kremas. Praktika 
parodė, jog tai ypač veiksminga 
priemonė, kurios rezultatai paste-
bimi jau po poros dienų.
Suda Clotrineem Plus – kremas 
grybelio pažeistai odai. Šią prie-
monę rekomenduoju esant odos 
grybelinei infekcijai. Patogi ir dide-
lė pakuotė su dozatoriumi leidžia 
tinkamai dozuoti produktą, kurio 
užteks gana ilgam laikui, lyginant 
su vaistinėse esančiais tepalais.

Ką patartumėte pradedan-
tiems pedikiūro meistrams, 
kurie skaito šį interviu ir 
norėtų žengti Jūsų pėdo-
mis? Į ką jiems atsižvelgti 
renkantis pėdų priežiūros 
produkciją bei siekiant kuo 
geriau aptarnauti savo klien-
tus? 

Linkiu turėti noro ieškoti naujausių 
ir efektyviausių priemonių. O tuo 
pačiu nebūti patikliems. Labai daž-
nai pasitaiko situacijų, kuomet pro-
duktas nėra jau toks geras, kokiu jį 
„padaro“ marketingas. O labiausiai 
linkiu nebijoti kalbėti ir klausti. Jei 
nebūčiau išdrįsusi nepažįstamų 
kolegų paklausti rekomendaci-
jų, taip ir nebūčiau atradusi Baltic 
Foot, o mano klientai ir mokiniai 
neturėtų puikių bei efektyvių prie-
monių.

Daugiau apie  
M. Lavrukaitės studiją –  

www.nagusprendimai.lt.  
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Spirularin NS  
Regeneruojantis serumas nagų grybeliui naikinti

Sukurtas kovoti su grybelinių ir bakterinių infekcijų sukė-
lėjais, naikina visų tipų grybelius - Candida, Trichophyton, 
Aspergillus. Spirulina naikina grybelio struktūrą ir pagrei-
tina nago plokštelės regeneraciją. Dėl regeneracinių sa-
vybių serumas skatina nago plokštelės augimą. Malšina 
uždegiminį procesą. Saldymedžio šaknies ekstraktas užti-
krina švelnų skausmą malšinantį poveikį, mažina audinių 
jautrumą. Pagamintas iš natūralių sudėtinių dalių. 

Veikliosios medžiagos:
• Spirulina 
• Jojoba aliejus
• Hamamelio ekstraktas
• Saldymedžio šaknies ekstraktas

Prekės kodas: 
OP001    

Talpa / Pakuotė:
10 ml / Flakonas su dozavimo antgaliu dėžutėje
30 ml / Flakonas su dozatoriumi

SPIRULARIN kosmetikos produktų įvairovė nagams ir odai 
pasižymi aukšta kokybe, odą drėkinančiais komponentais ir 
inovatyviu Spirulinos veikimo metodu.

Spirulina – pagrindinė produktų sudedamoji dalis, sukurta 
šių mikrodumblių pagrindu. Spirulina naikina grybelio struk-
tūrą, apsaugo nuo virusų ir bakterijų įsiskverbimo į sveiką 
ląstelę bei pagreitina ląstelių regeneraciją. Produktų paskirtis 
yra stabilizuoti natūralų odos barjerą.

Kilmės šalis - Vokietija

Spirularin
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Spirularin Mousse Plus   
Putos labai sausai ir probleminei odai

Putos yra skirtos probleminei, itin sausai ir įtrūkusiai odai. 
Ypač tinka esant pleiskanojančioms-hiperkeratozinėms 
grybelio, egzemos, psoriazės formoms. Jos pasižymi sti-
priu antimikrobiniu poveikiu, švelniai nušveičia ir veiks-
mingai atkuria epidermį. Sulaiko drėgmę ląstelių viduje, 
ilgą laiką išlaikydamos sveiką hidrolipidinę odos pusiaus-
vyrą. Sudėtyje esantis 10 % šlapalas užtikrina veiksmingą 
drėkinimą ir itin greitą įsigėrimą į giliuosius epidermio 
sluoksnius. Putas galima tepti ant viso kūno, visose pa-
žeistose vietose, jos greitai įsigeria, užteptos nepalieka 
riebaus, lipnaus sluoksnio. Skatina mikroįtrūkimų gijimą. 
Tinka diabetikams ir dermatito pažeistai odai. 

Veikliosios medžiagos:
- Spirulina 
- Šlapalas 10 %
- Aloe Vera

Prekės kodas: 
OP016 (35 ml), OP006 (125 ml), OP005 (300 ml)

Talpa / Pakuotė:
35 ml / Flakonas su dozatoriumi 
125 ml / Flakonas su dozatoriumi 
300 ml / Flakonas su dozatoriumi

Spirularin Gel 
Gelis skirtas sausai ir probleminei odai 

Su priešgrybeliniu ir antivirusiniu poveikiu. Ypač tinka plo-
nai odai, esant drėgmės pertekliui, pavyzdžiui, esant odos 
maceracijai. Skatina odos atsinaujinimo procesą. Drėkina, 
maitina ir ramina odą, atkuria natūralias barjerines funk-
cijas. Sudėtyje esantis betainas yra augalinis drėkiklis, 
kuris pagerina Spirulinos įsiskverbimą į giliuosius odos 
sluoksnius. Kokosų aliejus užtikrina intensyvų drėkinimą, 
apsaugą ir greitą rezorbciją. Skatina mikroįtrūkimų gijimą. 
Galima naudoti visam kūnui. Tinka diabetikams ir derma-
tito pažeistai odai.

Veikliosios medžiagos:
• Spirulina 
• Betainas 
• Kokosų aliejus 

Prekės kodas: 
OP011 (40 ml), OP007 (100 ml), OP011 (500 ml)

Talpa / Pakuotė:
40 ml / Tūbelė 
100 ml / Tūbelė 
500 ml / Kabinetinė pakuotė su pompa

Spirularin Cracked Heel Cream  
Kremas įtrūkusios odos priežiūrai su lengvai šildan-
čiu arba vėsinančiu efektu

Itin giliai drėkina, skatina įtrūkimų gijimą. Dėl Spirulinos 
mikrodumblių savybių kremas pasižymi regeneruojančiu, 
priešuždegiminiu poveikiu, apsaugo nuo bakterijų, viru-
sų ir grybelių. Sviestmedžio aliejus, šlapalas ir natūralūs 
augaliniai aliejai intensyviai aprūpina odą maistingomis ir 
drėkinančiomis medžiagomis.

Veikliosios medžiagos:
• Spirulina 
• Šlapalas (20%)
• Taukmedžio sviestas
• Grybo Tremella Fuciformis ekstraktas

Prekės kodai: 
Su šildančiu efektu 35 ml - OP012
Su šildančiu efektu 75 ml - OP013
Su vėsinančiu efektu 35 ml - OP014
Su vėsinančiu efektu 75 ml - OP015

Talpa / Pakuotė:
35 ml / Tūbelė
75 ml / Tūbelė
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Rufus Keratolytic Gel
Keratolitinis gelis trynėms, kietai ir suragėjusiai 
odai minkštinti

Keratolitinis gelis suragėjusiai odai minkštinti ir epitelio 
sluoksniui pašalinti. Tinka profesionaliam naudojimui dir-
bant įprastais mechaninio odos šlifavimo įrankiais: ranki-
ne dilde, odos obliuku, odos šlifavimo frezomis, diskais. 
Nepažeidžia normalios odos pH. Galima naudoti ant atvi-
rų įtrūkimų. Panaudojus nereikia pašalinti gelio perteklių, 
po panaudojimo oda tampa lygi ir minkšta. 

Veikliosios medžiagos:
• Šlapalas 20 %
• Glicerinas
• Jojoba aliejus
• Bergamočių aliejus
• Arbatmedžio aliejus

Prekės kodas: 
RUF006 

Talpa / Pakuotė:
250 ml / Indas su dozatoriumi

Rufus MOLLIS Keratolytic
Odelių minkštiklis skirtas odelių poliravimui aparatu

Rufus Mollis minkština odeles aplink nagą. Skirtas apara-
tiniam pedikiūrui ir manikiūrui, odelių poliravimui. Dėl su-
dėtyje esančio alantoino skatina odos gijimą ir atstatymą 
esant pedikiūro ir manikiūro pažeidimams. Sudėtyje nėra 
dažiklių ir parafino. 

Veikliosios medžiagos:
• Šlapalas (10 %)
• Alantoinas
• Bergamotės aliejus
• Arbatmedžio aliejus
• Jojoba aliejus

Prekės kodas: 
RUF011   

Talpa / Pakuotė:
30 ml / Stiklinis flakonas su pipete

Rufus MODUM Zinc
Džiovinantis cinko tepalas apsaugantis nuo padidė-
jusio prakaitavimo

Džiovintis cinko tepalas naudojamas apsaugoti nuo pėdų, 
tarpupirščių ir delnų hiperhidrozės (padidėjusio prakaita-
vimo). Sugeria drėgmę neužkimšdamas prakaito liaukų. 
Tinka naudoti ant odos iššutimų, esant odos nudegimui 
ir paraudimui. Turi antibakterinių savybių, pašalina nema-
lonų kvapą. 

Veikliosios medžiagos:
•  Peru balzamas
• Cinkas
• Taukmedžio sviestas

Prekės kodas: 
RUF007

Talpa / Pakuotė:
50 ml / Stiklinis indas užsukamu kamšteliu
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SÜDA SPECIAL Nagelreparatur Fluid
Priešgrybelinis skaidrus lakas su regeneraciniu po-
veikiu

Skaidrus apsauginis lakas nagų negeneravimui, turi prieš-
grybelinį poveikį. Tinka naudoti kaip pagalbinę priemonę 
gydant grybelį ir jo prevencijai. Prisotina nago plokštelę ir 
suteikia apsaugą nuo infekcijos patekimo ir plitimo. Grei-
tai džiūna.

Veikliosios medžiagos:
• Neem lapų ekstraktas
• Klimbazolas
• Triklozanas

Prekės kodas: 
SUD002  

Talpa / Pakuotė:
20 ml / Stiklinis flakonas dėžutėje

SÜDA SPECIAL Haut & Nagelweicher
Įaugusių nagų minkštiklis

Skirtas profesionaliam naudojimui. Priemonė palengvina 
įaugusio nago apdorojimą, daro jį veiksmingesnį ir mažiau 
skausmingą. Pieno rūgštis ir kalio šarmas labai greitai ir 
efektyviai suminkština kietą, neelastingą nagą ir šiurkštų 
velenėlį, kas leidžia meistrui atlikti reikiamą įaugusio arba 
deformuoto nago apdorojimą.

Veikliosios medžiagos:
• Pieno rūgštis
• Kalio šarmas (hidroksidas)

Prekės kodas: 
SUD004  

Talpa / Pakuotė:
10 ml / Stiklinis flakonas su pipete dėžutėje

SÜDA SPECIAL Clotrineem Fluid
Tirpalas su klotrimazoliu, apsaugantis nuo nagų gry-
belio

Tirpalas skirtas onichomikozės (grybelio) problemai spręs-
ti ir jos profilaktikai. Klotrimazolis, esantis tirpale, naikina 
grybelio ląstelių membranas neleisdamas jam vystytis.

Veikliosios medžiagos:
• Klotrimazolis
• Indinis nimbamedis
• Piroktono olaminas

Prekės kodas: 
SUD019

Talpa / Pakuotė:
20 ml / Stiklinis flakonas su pipete
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SÜDA SPECIAL Nageltinktur
Priešgrybelinė tinktūra nagams

Priešgrybelinė tinktūra nagams, skirta užkirsti kelią grybe-
linėms ligoms ir pagreitinti nago plokštelės augimą. Bio-
logiškai aktyvių medžiagų derinys, pagrįstas arbatmedžio 
aliejumi, turi antibakterinį poveikį. Priemonė puoselėja 
nagus, padidina nago plokštelės elastingumą ir atsparu-
mą grybelinėms infekcijoms. 

Veikliosios medžiagos:
• Arbatmedis
• Eukaliptas
• Pipirmėtės

Prekės kodas: 
SUD020     

Talpa / Pakuotė:
30 ml / Stiklinis flakonas su pipete

SÜDA SPECIAL Nagelfalzcreme
Kremas su vaistinių žolelių kompleksu

Skirtas jautriai, į alergiją linkusiai odai apsaugoti nuo 
agresyvaus aplinkos poveikio. Minkština ir gydo šiurkščią, 
įtrūkusią kutikulę, įbrėžimus, nekraujuojančias žaizdas. 

Veikliosios medžiagos:
• Ramunėlės
• Taukmedžio sviestas
• Biotinas

Prekės kodas: 
SUD023  

Talpa / Pakuotė:
75 ml / Tūbelė

SÜDA SPECIAL Nagel-Fluid
Antiseptinis, priešgrybelinis fluidas nagams 

Eterinių aliejų sudėtis daro šią priemonę ypač veiksmingą 
kovoje su grybelinėmis nagų ligomis. Apsaugo ir stiprina 
nagų plokštelę. Padeda atkurti matriksos vitaminų pu-
siausvyrą. 

Veikliosios medžiagos:
• Cinamono žievė
• Bergamotė
• Arbatmedis

Prekės kodas: 
SUD007  

Talpa / Pakuotė:
20 ml / Stiklinis flakonas su pipete
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SÜDA NATURE Fussbad
Skystas koncentratas kojų vonelėms 

Su kario ekstraktu. Sudėtyje yra švelnių, odai palankių ir 
paviršiuje veikiančių aktyviųjų medžiagų. Turi valomąjį, 
raminamąjį ir minkštinamąjį poveikį. Optimaliai paruošia 
kojų odą pedikiūro ir pėdų priežiūros procedūrai. Puikiai 
tinka atpalaiduojančioms kojų vonelėms namuose.

Veikliosios medžiagos:
• Spanguolė
• Dažinė ciberžolė
• Saldymedžio šaknis

Prekės kodas: 
SUD039 (250ml), SUD040 (1000ml)   

Talpa / Pakuotė:
250 ml / Indas su užsukamu kamšteliu
1000 ml / Kabinetinis indas su užsukamu kamšteliu

SÜDA NATURE Schrundensalbe 
Kremas, apsaugantis nuo odos įtrūkimų labai sausai 
ir ragėjančiai odai

Į sudėtį įeinantys ingredientai pastebimai suminkština su-
ragėjusią odą, atstato drėgmės balansą, didina odos elas-
tingumą. Reguliarus balzamo naudojimas neleidžia toliau 
vystytis įtrūkimams ir rodai ragėti. Su juodųjų kmynų alie-
jumi ir šaltalankiu, tinka diabetinei odai. Juodieji kmynai 
turi tonizuojantį ir regeneruojantį poveikį. Gali būti nau-
dojamas esant neurodermitui ir dermatitui. Putonių sėklų 
aliejus drėkina, maitina ir ramina net ir labai jautrią odą, 
atlieka apsauginę funkciją, suformuoja nepastebimą plė-
velę, kuri neleidžia išgaruoti drėgmei.

Veikliosios medžiagos:
• Sėjamoji juodgrūdė
• Jojoba aliejus
• Saldymedžio šaknis

Prekės kodas: 
SUD011 (50 ml), SUD025 (250 ml)

Talpa / Pakuotė:
50 ml / Indas su užsukamu kamšteliu
250 ml / Indas su užsukamu kamšteliu

SÜDA NATURE Fusscreme Extrem
Kojų kremas labai sausai odai su mangų, avokadų ir 
kakavos aliejais

Didelis aliejaus kiekis stimuliuoja odos epidermio hidroli-
pidinę plėvelę. Ciberžolės ekstraktas suteikia antioksida-
cinį poveikį, turi regeneruojantį, maitinantį ir minkštinantį 
poveikį, pašalina dirginimą, ramina odą, turi priešuždegi-
minį poveikį. Rimbinės karpažolės vaškas suteikia lengvą 
antibakterinį poveikį.

Veikliosios medžiagos:
• Avokadas
• Mango sviestas
• Hialurono rūgštis

Prekės kodas: 
SUD041(30ml), SUD042 (100ml), SUD041 (500ml)

Talpa / Pakuotė:
30 ml / Tūbelė
100 ml / Tūbelė
500 ml / Kabinetinė pakuotė su pompa
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SÜDA NATURE Fusscreme plus 
Apsauginis kojų kremas su ciberžolės ekstraktu ir 
spanguolių aliejumi

Ciberžolės ekstraktas turi stiprų antioksidacinį poveikį, 
turi regeneruojantį, maitinantį ir minkštinantį poveikį, 
padeda greitai pašalinti dirginimą, ramina odą, turi prie-
šuždegiminį poveikį. Dėl didelio tokoferolio kiekio span-
guolių aliejus maitina odą, pašalina pleiskanojimą ir giliai 
minkština. Palengvina odos dirginimą, uždegimą, niežė-
jimą ir pleiskanojimą esant dermatitui, odos įtrūkimams 
ar pažeidimams nuo šalčio ar saulės; turi baktericidinį ir 
dezodoruojantį poveikį.

Veikliosios medžiagos:
• Kokosas
• Jojoba aliejus
• Taukmedžio sviestas

Prekės kodas: 
SUD046 (30ml), SUD047 (100ml), SUD048 (500ml)

Talpa / Pakuotė:
30 ml / Tūbelė
100 ml / Tūbelė
500 ml / Kabinetinė pakuotė su pompa

SÜDA NATURE Nagelhaut creme
Pažeistų odelių kremas su 6-ių aliejų kompleksu

Efektyvus maistingų aliejų kompleksas viename produkte 
teigiamai veikia nago plokštelės, odelių ir velenėlių būklę. 
Šalavijas ir juodųjų kmynų aliejus pasižymi stipriu antibak-
teriniu poveikiu – palengvina odos uždegimą, pagreitina 
jos atsinaujinimą, veikia priešgrybeliškai. Spanguolių ir ci-
trinų aliejus apsaugo nuo skilimo ir stiprina nagus.

Veikliosios medžiagos:
• Indinis nimbamedis (Neem)
• Šalavijas
• Paprastasis apynys

Prekės kodas: 
SUD044 (30ml), SUD045 (100ml)

Talpa / Pakuotė:
30 ml / Tūbelė
100 ml / Tūbelė

SÜDA NATURE NagelölSÜDA 
NATURE Beincreme
Kojų kremas su kaštonu normaliai ir sausai odai

Kaštonas pagerina kraujotaką ir apsaugo nuo kasdienio 
streso bei turi antioksidacinį poveikį, o rapsų aliejus veikia 
priešuždegimiškai. Organinis atalių aliejus yra laikomas 
vienu vertingiausių aliejų gaminant kosmetinius produk-
tus. Šis aliejus yra viena iš geriausių drėkinamųjų medžia-
gų. Kadangi aliejaus sudėtis yra panaši į sebumą (odos 
riebalus), kremas greitai absorbuojasi ir lengvai pasiskirs-
to išlaikydamas drėgmę ilgam.

Prekės kodas: 
SUD049 (30ml), SUD050 (100ml), SUD051(500ml) 

Talpa / Pakuotė:
30 ml / Tūbelė
100 ml / Tūbelė
500 ml / Kabinetinė pakuotė su pompa
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KONTAKTAI:
Telefonas: +370 645 68691
El. pašto adresas: info@balticfoot.lt
Adresas: Tilžės g. 68, LT-78157 Šiauliai
www.balticfoot.lt
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