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De rijke BIOS crème is uiterst doeltreffend tegen kloven en bevat 
o.a. Bijenwas, Jojoba olie en Tea Tree. De soms wel pijnlijke, gekloofde 
huid wordt snel hersteld, vooral aan de hielen en de voorvoet.

Bijenwas is een natuurlijk huidverzachtende grondstof en heeft 
een bijzonder beschermende werking en kan huidvochtverdamping 
verminderen. De herstellende, talgregulerende en licht 
adstringerende jojoba olie zorgt voor een snel herstel van de 
gebarsten huid. De groene thee olie (Tea Tree) zal de open kloofjes 
verzorgen en de ontstekingen afremmen. Bij ernstige kloven kan 
u BIOS als pakking gebruiken, naast het dagelijks gebruik. Dit 
garandeert zeer snelle, optimale resultaten.

“Draag zorg voor uw voeten ... 
zij dragen u!”

Balzame producten zijn ontstaan in 1951 in België en worden voornamelijk 
verdeeld in de Benelux. Ze richten zich in het bijzonder tot de pedicuren 
en podologen om ze te helpen bij hun beroepsactiviteiten en om de 
Balzame producten tijdens de praktijk te kunnen stimuleren.

Nog steeds worden alle producten in de Benelux geformuleerd en 
gefabriceerd. De combinatie van essentiële oliën en hoogwaardige 
grondstoffen zorgen voor verbluffende resultaten.
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Verkrijgbaar bij:
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& Eucalyptus

Aloë vera Gel
& Soja

PD.1 PD.4

Salie
& Pepermunt

PD.6

Balzame PD.1 wordt aanbevolen bij gevoelige, verhitte en vermoeide 
voeten. Menthol en eucalyptus olie versterken het afkoelend effect.

Menthol zorgt voor een langdurig verkoelend effect. Als het ware 
dompelt u uw voeten in koel water. Het effect is vrijwel onmiddellijk. 
Eucalyptus olie is niet alleen antibacterieel maar ook verkoelend 
en zeer verfrissend. In combinatie met menthol worden de verhitte 
voeten aangenaam afgekoeld. Eventuele onaangename geurtjes 
zullen verdrongen worden. Kortom, staat u lang recht, loopt u een 
ganse dag op een tapijt, is er teveel frictie in uw schoeisel. PD.1 
brengt u soelaas.

PD.4 bevat verzorgende Aloë Vera Gel en soja olie die lecithine 
aanlevert. 

Aloë Vera is een plant met natuurlijke hydraterende 
eigenschappen. De gel zit boordevol eiwitten, vitamines 
en mineralen. Aloë Vera helpt littekens te voorkomen. 
Soja lecithine is een antioxidant. Ze hydrateert de huid 
en ondersteunt de verbetering van de vochtarme huid. 
De schilfers verdwijnen en de huid versoepelt. PD.4 wordt 
sterk aanbevolen bij droge, schilferende voeten en een licht 
verharde huid.

PD.6 is een gel die je gebruikt bij vochtige voeten. PD.6 bevat o.a. 
salie- en pepermuntolie.

Salie heeft een sterke antibiotische werking en voorkomt 
ongewenste bacteriële overwoekering tussen de tenen, waar 
irritaties (zwemmerseczeem) en geurtjes ontstaan. De kruidige 
geur van salie ondersteunt de pepermunt, die een onmiddellijke 
langdurige verkoeling van uw verhitte, transpirerende voeten geeft. 
De onaangename geur wordt sterk gedempt. Deze gel normaliseert 
en neutraliseert overdreven transpiratie, ontgeurt en voorkomt 
ongewenste bacteriële overwoekering.


