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Rodiq Footcare introduceert een nieuwe exclusieve antibacteriële ortheselijn, speciaal ontworpen
voor de kwetsbare voet: Pedisil-Zilver. De Pedisil-Zilver Collectie bestaat uit zeer comfortabele
teen-en voet ortheses en is uniek in Europa. De kant-en-klare ortheses zijn gemaakt van een
compleet nieuw en revolutionair materiaal. Fysisch, anorganisch en zilverhoudend. Effectief
tegen bacteriën en een aantal virussen, zeer comfortabel, zacht, veerkrachtig en veilig. De
ortheses zijn schokdempend, werken ondersteunend en licht corrigerend.
Voor vragen en adviezen: info@rodiq.nl, https://rodiq.nl
De Pedisil-Zilver Ortheses zijn CE-Gecertificeerd conform de MDR-Wetgeving.
Team Rodiq Footcare

REVOLUTIONAIR EN ZILVERHOUDEND
De Pedisil–Zilver ortheses zijn van een compleet nieuw, uniek en revolutionair materiaal
gemaakt. Fysisch, anorganisch en zilverhoudend. Effectief tegen bacteriën en een aantal
virussen, zeer comfortabel, zacht, veerkrachtig en veilig. De ortheses zijn schokdempend,
werken ondersteunend en beschermend.

EFFICIËNT EN BESCHERMEND
De zilverdeeltjes kunnen in korte tijd tot wel 650 soorten pathologische bacteriën elimineren
en het product is uiterst efficiënt bij aandoeningen zoals Diabetes Mellitus (verteert necrose),
Reuma, Artritis, slechte vaten, schimmels, eczeem, psoriasis, gesloten wonden, een ulcus en
nog veel meer. Ook ideaal voor de gevoelige voet waarbij hygiëne en bescherming voorop
staan.

BEVORDERT WONDGENEZING
De unieke eigenschappen van het zilverhoudende materiaal helpt bij de vertering van
necrotisch weefsel, maakt nieuw huidweefsel aan en bevordert de wondgenezing.

ZIJDEZACHT EN COMFORTABEL
De zilverdeeltjes blijven zelfs na drie jaar hun werking behouden (tot maar liefst 99,9%).
De ortheses zijn zijdezacht en geven de juiste ondersteuning dankzij de eigenschappen van
het materiaal. De ortheses hebben voornamelijk een comfortabel en beschermend karakter
met licht corrigerende werking.

Nieuw

Exclusief

Uniek

Beschermend
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PEDISIL-ZILVER
Het Pedisil-Zilver assortiment bestaat uit kant-en-klare
hoogwaardige ortheses. De producten zijn direkt te
gebruiken en zorgen voor effectieve bescherming met
direkt resultaat.
ASSORTIMENT
Hallux Valgus-beschermers, stand correctoren,
voorvoetkussens met en zonder teenbescherming,
voorvoetpelotte, teenspreiders, multifunctionele ortheses,
bunion- en bunionette beschermers, teenkappen en tubes,
hielsokken, braces, hielzolen en muizen voor Metatarsale
ondersteuning.
VOORDELEN VAN PEDISIL-ZILVER
• Elimineert tot wel 650 soorten bacteriën en enkele 		
virussen.
• Bevordert wondgenezing en verwijdert geuren.
• Vertering van necrotisch weefsel.
• Maak nieuw huidweefsel aan (synthese van 			
collageencellen).
• Duurzame bescherming en langdurig antibacterieel 		
vermogen.
• Ondersteunend en beschermend.
• Veilig en effectief.

Pedisil-Zilver Dubbele
Teenspreider

Pedisil-Zilver Dubbele
Teenspreider/Bunion Beschermer

TIP
Gebruik elke dag voetpoeder bij
uw Pedisil-Zilver producten. Het
absorbeert transpiratie, houdt
het product op zijn plaats, zorgt
voor een langere levensduur en
werkt verfrissend. U kunt het ook
gebruiken in de schoenen en
sokken. Inhoud 75 gram.

Artikelnummer: RPSIL3-0334

Zorgt voor effectieve correctie
van de Hallux Valgus en biedt
Bunion bescherming. Het kussentje
beschermt de teengewrichten.
Indicaties:
• Met extra aandacht voor Hallux
Valgus.
• Corrigeert de stand van de 		
ruiter-, hamer- of klauwtenen.
• Bunion bescherming.
• Ter voorkoming van eelt en		
(interdigitale) likdoorns.

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0003

Pedisil-Zilver Dubbele
Teenspreider
Deze multifunctionele orthese
past op alle kleine tenen. Door
de ingenieuze vormgeving werkt
deze dubbele teenspreider zowel
horizontaal als verticaal.

Zorgt voor effectieve correctie van
de Hallux Valgus. Het kussentje
beschermt de teengewrichten
ten opzichte van elkaar. Deze
orthese werkt zowel horizontaal als
verticaal.

Indicaties:
• Corrigeert de stand van de 		
ruiter-, hamer- of klauwtenen.
• Ter voorkoming van eelt, 		
(interdigitale) likdoorns etc.

Indicaties:
• Met extra aandacht voor Hallux
Valgus.
• Ter voorkoming van eelt, 		
(interdigitale) likdoorns etc.
• Corrigeert de stand van de 		
ruiter-, hamer- of klauwtenen.

Maat - S
Artikelnummer: RPSIL6-0009

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0007
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Uniek
Pedisil-Zilver Hallux Valgus
Teencorrector
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De Hallux Valgus Teencorrector
is de meest compacte Hallux
Valgus orthese. De Teencorrector
is comfortabel, eenvoudig te
gebruiken, doeltreffend en past in
alle schoenen.

Indicaties:
• Met extra aandacht voor Hallux
Valgus.
• Ter voorkoming van eelt, 		
(interdigitale) likdoorns etc.
• Corrigeert de stand van de 		
hamer- of klauwteen.

Maat - S
Artikelnummer: RPSIL6-0001

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0002

Pedisil-Zilver Muis Mini

Pedisil-Zilver Muis 3 - rings

Indicaties:
• Ideaal bij Metatarsalgie.
• Ondersteunt een specifiek 		
gewricht.
• Gebruik verlicht direct pijn 		
en ongemak aan hamer- of 		
klauwteen.
• Ter voorkoming van eelt en 		
likdoorns.

Indicaties:
• Ideaal bij Metatarsalgie.
• Geeft ondersteuning aan 2 tot 3
gewrichten.
• Ideaal bij hamer- of klauwteen.

Indicaties:
• Ondersteunt het gehele 		
Metatarsale gebied.
• Herstelt het evenwicht tijdens
het lopen en geeft stabiliteit.
• Ideaal bij ruiter-, hamer- of 		
klauwtenen.
• Ter voorkoming van eelt en 		
(interdigitale) likdoorns.

Maat - M
Artikelnummer: RPSIL6-0019

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0012

Pedisil-Zilver Muis Midi

METATARSALE ONDERSTEUNING
De Muizen zijn comfortabel,
ondersteunen en beschermen de
tenen dorsaal en plantair. Ideaal
voor hamer- of klauwtenen, over
elkaar vallende of langs elkaar
wrijvende tenen. De bovendruk
in de schoen wordt opgevangen
door de siliconen ring(en) en de
muis ondersteunt het metatarsaal
gebied en geeft de voet stabiliteit.
Maat - S
Artikelnummer: RPSIL6-0037

7

Nieuw
Pedisil-Zilver Bunionette
beschermer

BESCHERMERS
De Bunion en de Bunionette
beschermer kunnen
multifunctioneel worden ingezet
zowel lateraal (bunionette),
mediaal (bunion), plantair als
dorsaal van de voet. De PedisilZilver beschermer kan preventief
worden gebruikt of tijdens een
klacht ter bescherming tegen
eeltvorming, likdoorn, wrat of
een ulcus. Effectieve bescherming
met direkt resultaat.

Indicaties:
• Preventief of tijdens 		
aanwezigheid van een ulcus,
likdoorn, wrat en/of eelt.
• Gebruik verlicht direct pijn, 		
wrijving en ongemak.

Maat - S
Artikelnummer: RPSIL6-0028

Pedisil-Zilver Bunion beschermer
• Schokdempend.
• Duurzame bescherming langdurig
antibacterieel vermogen.
• Ondersteunend en beschermend.
• Veilig en effectief.

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0029

Pedisil-Zilver Voorvoet pelotte
De voorvoet pelotte van PedisilZilver biedt stabiliteit door
twee bevestigingsringen. Het
voorvoetkussen is schokdempend
en geeft de voorvoet een ideale
bescherming en verlichting bij druk
en wrijving in de schoen tijdens
lopen of werken.

Pedisil-Zilver Voorvoetkussen

Pedisil Starterskit Medium-Duo

De voorvoetkussen beschermt en
ontlast de voorvoet en heeft een
schokdempend effect tijdens het
lopen, fietsen of autorijden.

De starterskit is ideaal voor uw
praktijk of als u ambulant werkt.
Vol met prachtige Pedisil-Zilver en
Pedisil Gel Producten in handige
meeneemkoffer.

Indicaties:
• Gebruik verlicht direct pijn, 		
wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt, 		
likdoorn en irritatie.

Indicaties:
• Ergonomisch uitgevoerd en zit als
gegoten om de voet.
• Perfect ter bescherming en ter
voorkoming van terugkerende
likdoorns, drukpunten, blaren of
eeltplekken onder de voorvoet.
• Ideaal bij het dragen van hakken.

Inhoud:
• 4 paar RPSIL6-0011
• 2 paar RPSIL6-0009
• 2 paar RPSIL6-0041
• 4 paar RPSIL0-0023
• 4 paar RPSIL0-0024
• 2 paar RPSIL0-0009

Artikelnummer: RPSIL6-0171

Artikelnummer: RPSIL6-0200

Artikelnummer: RPSIL4-0006

Pedisil Talkpoeder
Pedisil Talkpoeder is onmisbaar bij
het gebruiken van Pedisil Ortheses.
Inhoud: 20 gram.
Indicaties:
• Draagt bij aan een langere
levensduur van het product.
• Absorbeert transpiratie.
• Verzorgend en beschermend.

Artikelnummer: RPSIL3-0335
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Beschermend

Pedisil-Zilver Trainer & Teenspreider
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Indicaties:
• Ideaal bij Hallux Valgus, -Rigidus en
-Limitus.
• Ideaal bij Metatarsalgie.
• Perfect ter bescherming en ter
voorkoming van terugkerende likdoorns,
drukpunten, blaren of eeltplekken rondom
de tenen.
• Geeft evenwicht tijdens het lopen.

De Pedisil Teenspreider is ergonomisch uitgevoerd, voelt zijdezacht aan de voet en zit als
gegoten. Het beschermt, corrigeert en ondersteunt alle tenen ten opzichte van elkaar. De
teenkussentjes creëren ruimte tussen de tenen en herstellen de anatomische functie van de voet.
Tegelijkertijd biedt het bescherming tegen vorming van eelt, likdoorns, klauw- en hamertenen.
De muis ondersteunt het metatarsale gebied en geeft stabiliteit aan de voet. of (interdigitale)
likdoorns. De muis vangt en corrigeert het metatarsale deel onder de voet.
Artikelnummer: RPSIL6-0016

Pedisil-Zilver Voorvoetkussen met
Teenspreider 2 in 1
Het Voorvoetkussen is ergonomisch
uitgevoerd en zit als gegoten
om de voet. Het zijdezachte
voorvoetkussen zorgt ervoor dat de
hele voorvoet wordt ondersteund
en gecorrigeerd met uitsluitend één
hulpmiddel.

Pedisil-Zilver Voorvoetkussen met
Teenbeschermer
Pedisil-Zilver Voorvoetkussen met
extra verdeler
Beschermt en ontlast de voorvoet
en heeft een schokdempend effect
tijdens het lopen.

Indicaties:
• Directe verlichting van pijn, 		
druk en wrijving.
• Beschermt de Bunion, 		
Bunionette en voorvoet.
• Ideaal bij het dragen van hakken.

Indicaties:
• Ze zijn perfect ter bescherming
en ter voorkoming van 		
terugkerende likdoorns, 		
drukpunten, blaren en/of
eeltplekken.

Artikelnummer: RPSIL6-0199

Artikelnummer: RPSIL6-0201

Het wordt speciaal aanbevolen
voor mensen met overgevoelige
voorvoeten en tenen. Het
zijdezachte voorvoetkussen zorgt
ervoor dat de hele voorvoet wordt
beschermd met uitsluitend één
hulpmiddel.
Indicaties:
• Ideaal ter voorkoming en 		
verlichting van drukpunten 		
rondom de voorvoet en tenen.

TIP
Gebruik elke dag voetpoeder bij
uw Pedisil-Zilver producten. Het
absorbeert transpiratie, houdt
het product op zijn plaats, zorgt
voor een langere levensduur en
werkt verfrissend. U kunt het ook
gebruiken in de schoenen en
sokken. Inhoud 75 gram.

Artikelnummer: RPSIL6-0202

Artikelnummer: RPSIL3-0334
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Exclusief

Pedisil-Zilver Teenkappen
De Pedisil-Zilver Teenkap is voorzien
van perforaties en past perfect om
de teen. Ideaal ter bescherming
van de teen en ter voorkoming van
irritatie en wrijving tijdens het lopen.
De teenkap is zowel preventief als
tijdens klachten te gebruiken. Het
is comfortabel, schokdempend en
ventilerend.
Maat - M
Artikelnummer: RPSIL6-0020
Afmeting: Ø 1,2 x 4,2 x 2,8 x 0,2 cm

Indicaties:
• Vangt schokken op en 		
beschermt gevoelige plekken.
• Ideaal bij ingegroeide nagels,
blaren, eelt en/of (interdigitale)
likdoorns.
• Ideaal tijdens sporten (voetbal,
tennis).

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0018
Afmeting: Ø 3,5 x 5 x 3,8 x 0,2 cm

Pedisil-Zilver Teenkappen
De Pedisil-Zilver Teenkap wordt
gebruikt ter bescherming en
comfort van de top van de teen.
Sportactiviteiten, waarbij rennen
en stilstaan kort achter elkaar
volgen, veroorzaken trauma’s
aan de grote tenen (ingegroeide
nagels). De Teenkap is ideaal
voor sporters, maar ook voor
beroepen waarbij werkschoenen
worden gebruikt. De Teenkap is
ook inzetbaar ter bescherming
van (interdigitale) likdoorns.

Maat - M
Artikelnummer: RPSIL6-0051
Afmeting: Ø 2,5 x 4 cm x 3,5 cm

Indicaties:
• Vangt schokken op en 		
beschermt gevoelige plekken.
• Ideaal bij blaren en 		
(interdigitale) likdoorns.
• Werkt remmend bij 		
eeltvorming.
• Extra dikke gellaag.

Maat - S
Artikelnummer: RPSIL6-0050
Afmeting: Ø 1,5 x 4 x 3,5 cm

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0052
Afmeting: Ø 2,5 x 5,8 x 3,5 cm
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Pedisil-Zilver Teenspreider
Protector

VOORDELEN VAN
PEDISIL-ZILVER
• Elimineert tot wel 650 soorten
bacteriën en enkele virussen.
• Bevordert wondgenezing en
verwijdert geuren.
• Vertering van necrotisch 		
weefsel.
• Maak nieuw huidweefsel aan
(synthese van collageencellen).
• Duurzame bescherming 		
langdurig antibacterieel 		
vermogen.
• Ondersteunend en 		
beschermend.
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De Teenspreider heeft een
belangrijke functie, namelijk twee
strak tegen elkaar liggende
tenen uit elkaar houden om
eventuele interdigitale likdoorns
te voorkomen. De PedisilZilver teenspreider kan tussen
verschillende tenen worden
geplaatst, geeft bescherming en
voorkomt irritatie.

Indicaties:
• Gebruik verlicht direct pijn, 		
wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt en		
interdigitale likdoorns.

Maat - S
Artikelnummer: RPSIL6-0011
Afmeting: 3 x 2,3 x 0,4 cm

Maat - M
Artikelnummer: RPSIL6-0021
Afmeting: 4,5 x 3 x 0,4 cm

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0031
Afmeting: 4,5 x 3,2 x 0,5 cm

Pedisil-Zilver Teenspreider
De Pedisil-Zilver Teenspreider is
ontworpen ter verlichting van druk
en om overlapping van de tenen
te voorkomen. De Teenspreider
kan op verschillende posities aan
de voet worden geplaatst, creëert
ruimte tussen twee tenen en zorgt
ervoor dat wrijving en irritatie
wordt tegengegaan.

Indicaties:
• Ideaal bij Hallux Valgus.
• Gebruik verlicht direct pijn, 		
wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt en		
interdigitale likdoorns.

Maat - S
Artikelnummer: RPSIL6-0040
Afmeting: 2 x 2,8 x 1,5 cm

Maat - M
Artikelnummer: RPSIL6-0041
Afmeting: 2,2 x 3 x 1,7 cm

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0042
Afmeting: 2,4 x 3,2 x 1,9 cm
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Pedisil-Zilver Teenbuis
De Teenbuis wordt gebruikt ter
bescherming en is comfortabel
aan de tenen. Het is gemaakt
van extra sterk en dik materiaal
en beschermt rondom de gehele
teen. Het is zowel preventief als
tijdens klachten te gebruiken. De
Pedisil-Zilver Teenbuis beschermt
tegen de vorming van eelt,
(interdigitale) likdoorns of over
elkaar liggende ruitertenen.

Maat - M
Artikelnummer: RPSIL6-0025
Afmeting: Ø 1,5 x 5 x 2,5 cm

Indicaties:
• Gebruik verlicht direct pijn, 		
wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt en 		
(interdigitale) likdoorns.
• Ideaal bij ruitertenen.
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Maat - S
Artikelnummer: RPSIL6-0024
Afmeting: Ø 1,5 x 3 x 2,5 cm

Maat - L
Artikelnummer: RPSIL6-0026
Afmeting: Ø 2 x 3 x 3,5 cm

Pedisil-Zilver Pols- en Voet Brace
De Brace is voorzien van magneten
en kan op de pols of op de voet
worden gedragen. De magneten
geven prikkels via magnetische
velden, wanneer ze rechtstreeks
tegen het lichaam worden
gedragen. De magnetische velden
draaien rond de slagaders van
je pols/voet, waar magneten de
bloedsomloop en de bloedstroom
verbeteren.

De verhoogde circulatie geeft het
lichaam meer voedingsstoffen die
het nodig heeft in het bloed, wat
de gezondheid op natuurlijke wijze
stimuleert. Per stuk verpakt.
Indicaties:
• Biedt verlichting bij artritis, 		
Hallux Valgus en Carpaal 		
tunnel syndroom.
• Ontstekingsremmend in 		
armen, pols, handen of voeten.
Artikelnummer: RPSIL6-0301

Pedisil-Zilver Hielzooltjes

Pedisil-Zilver Hielbeschermer

De Hielzooltjes zijn ideaal bij
hielspoor, zowel preventief of
postoperatief. Ze zorgen ervoor
dat de druk in de hiel door het
zachte schokdempende kussen
wordt verlicht.

De Pedisil-Zilver Hielbeschermer
werkt uitstekend bij pijnpunten op
het hielbeen.

Indicaties:
• Ideaal bij achillespees- en
slijmbeursklachten.
• Overbelasting tendinopathie.
Artikelnummer: RPSIL6-0181

Indicaties:
• Ideaal bij Hielspoor en ter 		
verlichting van het hielbeen.
• Ter ontlasting van pathologisch
eelt en likdoorns.
• Helpt bij het herstellen van 		
kloven.
Artikelnummer: RPSIL6-0204
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Pedisil Voetpoeder
Gebruik Pedisil Voetpoeder bij
uw producten. Het zorgt voor
een langere levensduur en werkt
zeer verfrissend. U kunt het ook
gebruiken in de schoenen en
sokken. Inhoud 75 gram.
Ingrediënten: Talk, Menthol,
Salicylzuur en Undecyleenzuur.
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Pedisil Blower Puffer
Pedisil Refill
Pedisil Talkpoeder
Pedisil Talkpoeder is onmisbaar bij
het gebruiken van Pedisil Ortheses.
Inhoud: 20 gram.

Indicaties:
• Absorbeert transpiratie.
• Deodoriseert en verzorgt.

Indicaties:
• Draagt bij aan een langere
levensduur van het product.
• Absorbeert transpiratie.
• Verzorgend en beschermend.

Artikelnummer: RPSIL3-0334

Artikelnummer: RPSIL3-0335

De Pedisil Blower Puffer wordt
speciaal gebruikt voor het
behandelen van schoenen en
sokken. De navulbare voetpoeder
dringt tot het uiterste punt van de
schoen. Leverbaar met twee refill
zakjes. Inhoud: 2 x 20 gram.

De Pedisil Voetpoeder Refill wordt
gebruikt voor de Blower Puffer bij
het behandelen van sokken.
Inhoud: 20 gram.

Indicaties:
• Verzorgend en desinfecterend.
• Absorbeert transpiratie.

Indicaties:
• Bevordert, helpt en versnelt
het genezingsproces.
• Absorbeert transpiratie.
• Deodoriseert en verzorgt.

Artikelnummer: RPSIL3-0336

Artikelnummer: RPSIL3-0337

GEBRUIKSAANWIJZING
De Pedisil-Zilver Ortheses bestaan uit beschermers en correctoren
of een combinatie van beide. De Orthese is speciaal ontworpen
voor de ‘normale’ voet. Bij een te grote of te brede voet of
een afwijkende voet (denk aan een holvoet, spastische voet of
een verlamming) kan extra frictie op het product ontstaan en
daardoor kan de duurzaamheid van de orthese nadelig worden
beïnvloedt. Kies daarom zorgvuldig het juiste product voor de
juiste voet.

BELANGRIJK
• Niet direct op een open wond gebruiken!

GEBRUIK
• Draag het Pedisil product altijd op de droge huid. Gebruik geen
voetencrème in combinatie met Pedisil producten.

De producten zijn per paar verpakt, tenzij anders aangegeven.

• U draagt het product direct op de huid.
• Behandel het product voor gebruik elke dag met talk- of
voetpoeder. De poeder neemt transpiratie op tijdens het lopen
en werkt verfrissend. Tevens sluit het product beter aan op de
huid en zorgt voor een langere levensduur van het product.
• Forceer of trek niet onnodig aan het materiaal. Het product
moet als het ware de teen, voorvoet en/of hiel omarmen.
• Gebruik altijd maar één product per voet.
• Zorg voor een voldoende ruime schoen.
• De orthese mag niet knellen.

ONDERHOUD
De orthese af en toe kort uitspoelen met lauw water en eventueel
een beetje zeep (niet in de wasmachine). Deppend afdrogen.
Voor het gebruik steeds opnieuw met talk- of voetpoeder
behandelen.

ADVIES
Ter bescherming van de producten wordt geadviseerd om altijd
sokken of kousen erover heen aan te trekken. Rol deze op tot de
teenpartij en controleer of de orthese goed aansluit om de voet.
Voorkom frictie tijdens het aantrekken. Vouwen in het materiaal
kan onnodige irritaties veroorzaken.
TIP
Gebruik elke dag voetpoeder bij uw Pedisil-Zilver producten. Het
absorbeert transpiratie, houdt het product op zijn plaats, zorgt
voor een langere levensduur en werkt deodoriserend. U kunt het
ook gebruiken in de schoenen en sokken.
Artikelnummer: RPSIL3-0334.
Vanwege de hygiëne kan het product niet worden geretourneerd
wanneer de verpakking is geopend. Zie ook onze voorwaarden
op onze website: https://rodiq.nl.
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