
werkt langdurig: de mentholgeur 
houdt tot 5 dagen in schoenen
relaxeert voeten en benen
is 100% biologisch
is CFK-vrij: geen ozonvervuiling
doorbreekt het taboe van zweet-
voeten: gebruikersvriendelijk, 
droogt je huid niet uit, geeft geen 
plakkerig gevoel
verlicht vermoeide benen en voeten
geeft een langdurige sensatie van 
frisheid op elk moment van de dag
makkelijk te gebruiken: de spray-kop 
spuit ook ondersteboven!

Coolfeet deodorant is de meest moderne en gemakkelijke vorm
van DAGELIJKSE voetverzorging. 
ZOWEL IN DE WINTER ALS IN DE ZOMER is het de meest ideale
voetverzorging voor vermoeide, zware, droge, geurende en tran-
spirerende voeten.

Spray de deo over de volledige voet, zelfs
tussen de tenen, van op een afstand van
± 20 cm. Coolfeet is eveneens aangewe-
zen voor gebruik in schoenen en sokken.
Bij eerste gebruik enkele keren rechtop-
staand sprayen.

Hoe gebruik je c o o l f e e t deodorant?

Wanneer gebruik je c o o l f e e t deodorant?

De voordelen van  coolfeet deodorant
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ontgeurt en verfrist de voeten
is een natuurlijke benadering 
om zweetvoeten tegen te gaan:
neutraliseert zweetgeur
werkt onmiddellijk tegen 
overmatig zweten
geeft voeten een frisse mentholgeur
kan gebruikt worden in 
elk type gesloten schoen
is voor mannen en vrouwen
kan gebruikt worden voor voeten, 
benen en in schoenen
werkt onmiddellijk: je merkt meteen 
het verschil

Op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Buiten bereik van
kinderen houden. Slechts gebruiken voor het beoogde doel.
Niet richting ogen spuiten. Spoelen met veel water indien irri-
tatie optreedt. Indien huidirritatie optreedt, stop met gebruik.



Geef jij je voeten de 
JUISTE AANDACHT!

Wist je dat je voeten onge-
veer 5 keer je lichaamsge-
wicht absorberen? Of dat
elke voet opgebouwd is uit 
1/4 van al onze beenderen? 

Het is dus belangrijk en
essentieel om onze voeten in
de watten te leggen!

van voetverzorging!

Iemand van 70 jaar heeft ongeveer 4 maal de aarde rondgewandeld.
De voet is duidelijk één van de meest belaste lichaamsdelen die een
goede verzorging vereist. 
De huid van de voet is in vele opzichten anders dan de huid van de
rest van het lichaam. Een hele dag op je voeten staan en de continue
wrijving tegen je schoenen belasten je huid. 

In dat geval  
IS COOLFEET DEODORANT DE BESTE TIP VOOR GEZONDE VOETEN.

Waarom c o o l f e e t deodorant?

Uw verkooppunt

Een 
verademing
voor

vermoeide, 
droge, 
transpirerende,
geurende

voeten

Het b e l a n g van voetverzorging!
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COOLFEET, Spiegelstraat 9 - 3300 Tienen
0032 (0)16/82 14 67
www.coolfeet-deo.com


