
forA  DEOMED un DEOFRESH  

Pretbakteriālie līdzekļi kājām, apaviem, 
manikīram, pedikīram ar pretsēnīšu un 

pretmikrobu efektu. 
  

 



 
Kāpēc forA līdzekļi? 

 • veic baktericīdu un antiseptisku iedarbību 

• aizsargā no sēnīšu infekcijas.  

• samazina kāju svīšanu 

• aizsargā no nepatīkama aromāta 

• satur ēteriskās eļļas 

• rekomendēti  Latvijas Mikologu Asociācijā. 

 



 
   DEOMED 
                                                       

Kāju atsvaidzinātājs ar  
pretbakteriālu un pretsēnīšu iedarbību. 
  
Līdzeklis ar baktericīdu un antiseptisku 

iedarbību un dezodarējošu īpašību. 

Regulāra lietošana ļaus Jums: aisargāties no 

 kaitīgām bakterijām, samazināt kāju svīšanu, 

 izvairīties no nepatīkamas smakas rašanās. 

 



DEOMED ICE MINT  
Kāju atsvaidzinātājs ar pretbakteriālu 
un pretsēnīšu iedarbību.  
Ar atvēsinošu efektu. Ar piparmētras 
 un eikalipta ēteriskajām eļļām. 
 
Piemīt ilgstošs atsvaidzinošs, atvēsinošs un  
dezodorējošs efekts. Veic baktericīdu un  
antiseptisku iedarbību, samazina kāju  
svīšanu, aizsargā pret sēnīšu slimībām  un  
nepatīkamas smakas. 
Piparmētras un eikalipta ēteriskās eļļas 
nodrošina kājām patīkamu svaigumu , noņem 
nogurumu, pietūkumu, mīkstina un 
nomierina kāju ādu. 

 



   DEOMED TONUS  
 Kāju atsvaidzinātājs ar pretbakteriālu un 

pretsēnīšu iedarbību. Ar tonizējošu efektu. Ar 
apelsīna, citrona, greipfrūta, bergamota, neroli 
ēteriskajām eļļām   

 
 Uzmundrinošs citrusaugu ēterisko eļļu aromāts 

dāvās siltuma, mundruma un svaiguma 
sajūtu.Piemīt patīkams tonizējošs efekts. Veic 
baktericīdu un antiseptisku iedarbību, samazina 
kāju svīšanu, aizsargā no sēnīšu slimībām un 
nepatīkamas smakas.          Apelsīna, citrona, 
greipfrūta, bergamota un neroli ēterisko eļļu 
kombinācija nodrošina kājām ilgstošu, patīkamu 
svaigumu, mīkstina, mitrina, tonizē un nomierina 
kāju ādu. 

 



  
  DEOMED SPA 
 

 Kāju atsvaidzinātājs ar pretbakteriālu un 
pretsēnīšu iedarbību. Ar ilang-ilang, 
bergamota, apelsīna, sandalas ēteriskajām 
eļļām.      

                              
 Maigs, noslēpumains un izsmalcināts ēterisko 

eļļu aromāts dāvās siltuma un komforta sajūtu. 
Veic baktericīdu un antiseptisku iedarbību, 
samazina kāju svīšanu, aizsargā no sēnīšu 
slimībām un nepatīkamas smakas.  Ilang-ilangas, 
bergamota, apelsīna un sandalas ēterisko eļļu 
kombinācija nodrošina kājām relaksējošu efektu 
un siltuma sajūtu, nomierina kāju ādu, mīkstina, 
mitrina un uzlabo tās elastību. 

 



 
   DEOMED RELAX 
  Kāju atsvaidzinātājs ar pretbakteriālu un 

pretsēnīšu iedarbību.  Ar lavandas, 
piparmētras, bergamota, salvijas 
ēteriskajām eļļām. 

 
  Dziļš, noslēpumains ēterisko eļļu aromāts 

dāvās siltuma un komforta sajūtu. Veic 
baktericīdu un antiseptisku iedarbību, 
samazina kāju svīšanu, aizsargā no sēnīšu 
slimībām un nepatīkamas smakas. Lavandas, 
piparmētras, bergamota un salvijas ēterisko 
eļļu kombinācija nodrošina kājām relaksējošu 
efektu un siltuma sajūtu, nomierina kāju ādu,  
noņem nogurumu un kāju pietūkumu, 
patīkami atsvaidzina un tonizē. 

 



 
   DEOFRESH SPORT ACTIVE 
 
 Kāju un apavu atsvaidzinātājs ar 

pretsēnīšu un pretbakteriālu 
iedarbību. 

      Ar ciedras, sandalas un pačulijas 
ēteriskajām eļļām. 

 
  Ciedras, sandalas un pačulijas 

ēterisko eļļu savienojums nodrošina 
noturīgu un dziļu smaržu.Veic 
antiseptisku, dezinficējošu un 
tonizējošu iedarbību. Rada svaiguma 
sajūtu kājām visas dienas garumā. 
Aizsargā kājas no sēnīšu infekcijas. 

 



 DEOFRESH 

Kāju un apavu atsvaidzinātājs ar 
pretsēnīšu un pretbakteriālu 
iedarbību. 
 
Novērš smakas rašanos, rada 
svaiguma sajūtu un saglabā to visas 
dienas garumā. Lietojot ikdienu, 
samazina kāju svīšanu, aizsargā kājas 
no kaitīgās mikrofloras, nepieļauj 
smakas rašanos, novērš nepatīkamu 
smaku un aizvieto ar patīkamu 
aromātu. 



 DEOFRESH SPORT 

Kāju un apavu atsvaidzinātājs ar 
pretsēnīšu un pretbakteriālu 
iedarbību. 
 
Novērš smakas rašanos, rada svaiguma 
sajūtu un saglabā to visas dienas 
garumā. Lietojot ikdienu, samazina 
kāju svīšanu, aizsargā kājas no kaitīgās 
mikrofloras, nepieļauj smakas rašanos, 
novērš nepatīkamu smaku un aizvieto 
ar patīkamu aromātu. 



 
DEOFRESH  WOMAN 
 

Kāju un apavu atsvaidzinātājs ar 
pretsēnīšu un pretbakteriālu 
iedarbību. 
 
Novērš smakas rašanos, rada svaiguma 
sajūtu un saglabā to visas dienas 
garumā. Lietojot ikdienu, samazina 
kāju svīšanu, aizsargā kājas no kaitīgās 
mikrofloras, nepieļauj smakas rašanos, 
novērš nepatīkamu smaku un aizvieto 
ar patīkamu aromātu. 

 



 
   LĪDZEKLIS PEDIKĪRAM un MANIKĪRAM 

 

 Droši atsvaidzina kaju pēdas 

 visas dienas garumā. Mīkstina tulznas un 
sacietējumus, atvieglo to izgriešanu. Veic 
dezinficējošu un dezodorējošu darbību, 

samazina svīšanu, regulāri lietojot noverš 

sēnīšu slimību rašanās iespēju. Saglabā 

ādas PH līmeni. 

 



 
   DEOMED PLUS 
 
 Veic baktericīdu un dezodorējošu 

iedarbību. Piemīt pretsēnīšu īpašibas.   

 Tiek lietot, ka antiseptisks līdzeklis ādas 

virsmu, slimnieku kopšanas priekšmetu, 

apģerbu, gultas un apakšvieļas 

dezinfekcijai. Veic iedarbību uz 

grampozitīvām un gramnegatīvām 

baktērijām un Candida sēnēm. 
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