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PPREZENTACJA             PODOLOGIA

INNOWACJE 
W PREPARATACH 

PRZECIWGRZYBICZYCH 
DO STÓP

G rzybica stóp to duży problem epidemiologiczny, dermatologiczny, jak i społeczny. Szacuje się, że 

na tę przypadłość cierpi co piąty Polak. Grzybicą można się zarazić np. chodząc boso na basenie, 

w saunie, przymierzając na gołą stopę buty w sklepie lub korzystając z zabiegów pedicure, gdzie nie 

używa się sterylnych narzędzi i nie przestrzega zasad higieny. Szczególnie na infekcje grzybicze nara-

żeni są sportowcy, osoby wykonujące aktywną pracę, nosząc przez cały dzień nieprzewiewne obuwie, 

a także diabetycy i osoby z niską odpornością organizmu.

Grzybicę możemy rozpoznać po za-
czerwienionej, swędzącej i piekącej 
skórze stóp. Początkowe zmiany 
pojawiają się między czwartym 
a piątym palcem i z upływem czasu 
przesuwają się na kolejne miejsca 
na stopach. Mogą pojawić się krost-
ki, pęcherzyki miejscowo lub na ca-
łej podeszwie stóp. Naskórek zaczy-
na się robić wilgotny, pęka, łuszczy 
się i swędzi. Choroba może objąć 
również paznokcie, które stają się 
żółte i zgrubiałe. Aby skutecznie 
walczyć z grzybicą, należy podjąć 
leczenie jak najwcześniej. 

 | PODOPHARM ® 

W WALCE Z GRZYBICĄ

PODOFLEX ®

Na rynku mamy szereg różne-
go rodzaju kremów, aerozoli czy 
zasypek dostępnych bez recepty. 
Stosownym staje się sięgnąć po 
poradę podologa, czyli specjalistę 
od pielęgnacji stóp lub lekarza der-
matologa, gdy podjęte miejscowe 
leczenie nie przynosi skutków. Fir-
ma PODOPHARM® wprowadziła 
na rynek PODOFLEX® – przeciw-

grzybiczy spray do stóp. Preparat 
o niezwykle bogatej recepturze 
opartej na innowacyjnym skład-
niku aktywnym w maksymalnym 

2% stężeniu Dermosoft Decalact 

Liquid. Surowiec ten stanowi alter-
natywę dla nieco przestarzałych 
już substancji przeciwgrzybiczych, 
takich jak Triclosan czy Climbazol. 
Otrzymywany jest z mieszaniny 
średnio łańcuchowych mleczanów 
w połączeniu z roślinnym Cytrynia-
nem Trójetylu, który jest szczególnie 
znany ze swojej efektywności w eli-
minowaniu bakterii odpowiedzial-
nych za rozkład potu i powstawanie 
nieprzyjemnego zapachu. Aniono-
wy charakter surowca Dermosoft 
Decalact Liquid pozwala na opty-
malną adhezję do skóry i zapewnia 
długotrwały efekt1.

PODOFLEX® spray dodatkowo 
zawiera ekstrakty z kasztanow-

ca, nostrzyka białego, hamameli-

su i ruszczyka, które zmniejszają 
uczucie ciężkich stóp i pieczenie 
skóry stóp. Naturalne aromatycz-
ne olejki cytrynowy i lawendowy 
działają relaksująco oraz niwelują 
nieprzyjemny zapach. Mentol daje 
doskonałe uczucie chłodzenia. Sku-
teczność przeciwgrzybicza i anty-
bakteryjna sprayu PODOFLEX® 
została potwierdzona w niezależ-
nych badaniach laboratoryjnych. 
Stopy należy spryskać z odległości 
około 10 cm. Można zastosować na 
rajstopy z lycrą, 1-2 razy dziennie 
lub w razie potrzeby. PODOFLEX® 
jest również doskonały na zakoń-
czenie profesjonalnych zabiegów 
podologicznych. Produkt reko-
mendowany jest dla diabetyków. 
Dostępny wyłącznie w gabinetach 
kosmetycznych i podologicznych, 
a dla profesjonalistów z branży 
u autoryzowanych dystrybutorów 
firmy PODOPHARM®, których 
dane znajdują się na stronie inter-
netowej producenta. mgr inż. Aneta Oleszek
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1. Dane dotyczące surowca Dermosoft Decalact 
Liquid pochodzą z badań firmy dr.  Straet-
mans GMBH i zostały udostępnione na po-
trzeby firmy PODOPHARM Sp. z o.o.


