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DE PEDISIL GEL COLLECTIE VAN RODIQ FOOTCARE

De Pedisil Gel Collectie is speciaal voor u als professional geselecteerd. 
De meeste cliënten die u in uw praktijk ziet, ervaren ongemakken, pijn 
of irritaties aan de voeten. De zijdezachte Pedisil Gel Producten vormen 
daarom een oplossing voor heel veel klachten, zoals: Hallux Valgus, 
Hallux Rigidus, Hallux Limitus, Digitus Quintus Varus, ruiter-, hamer- en 
klauwtenen, doorgezakte voorvoet, hand- en voetsyndroom, (weke) 
likdoorns, pathologisch eelt, hielspoor, kloven, ulcus en nog veel meer.  

Met de hoogwaardige Silica Gel producten heeft Rodiq Footcare de 
meest uitgebreide collectie duurzame Silica Gel Ortheses die geschikt 
zijn voor bijna alle aandoeningen van voeten en tenen. Maak kennis met 
ons brede assortiment van Trainers, Teencorrectoren, Teenbeschermers, 
Teenspreiders, Bunion en Bunionette beschermers, Voorvoetkussens, 
Hielsokken en -kousen gevoerd met Silica Gel en Diabetische sokken. 

Voor meer informatie en om te bestellen kijk op onze website: 
https://rodiq.nl

U kunt ons persoonlijk benaderen via info@rodiq.nl of bel met: 
tel. 06 57 629 926 of tel. 06 24 813 420.

Het Pedisil assortiment van Rodiq Footcare is uitsluitend verkrijgbaar via 
Pedicure, Medisch Pedicure, Medisch Pedicure Sport, Oncologische Pedicure, 
Podotherapeut en Register Podoloog. 
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Maak kennis met de Pedisil Gel Trainer, 
het paradepaardje onder de trainers

Maakt 
gewrichten 

soepel

Spieren, pezen 
en botjes worden 

gestimuleerd

Corrigeert
& traint

Pedisil is een product van Rodiq Footcare          rodiq.nl

Train 3 x per week 1 uur uw voet. Door correctie van 
de voet, corrigeert u ook gelijk uw houding!

Gebruik de Gel Trainer en voorkom het verder 
ontwikkelen van uw klachten.

PEDISIL GEL TRAINER
Art.nr.: RPSIL0-0016

De Pedisil Gel Trainer heeft een ergonomische vormgeving en past op 
iedere voet. Door de ingenieuze verbinding worden de teengewrichten 
zowel horizontaal als verticaal getraind. De teenkussentjes spreiden 
de tenen, de muis vangt ze plantair op en de verbindingen tussen de 
kussentjes brengen de tenen terug in hun oorspronkelijke anatomische 
stand. De Trainer versterkt pezen, spieren en gewrichten. 

Actief of passief inzetbaar
De Trainer werkt tijdens beweging, maar ook terwijl u ontspant. Denk 
hierbij aan het effect die voetreflextherapie op uw lichaam heeft. Via 
de voeten worden gebieden bereikt die tot aan de hypofyse reiken. U 
zult merken dat de Trainer invloed heeft op uw gehele lichaam en niet 
alleen op uw voeten.
 
Indicaties
• Dient ook als corrector voor Hallux Valgus, Hallux Rigidus en/of Hallux 
 Limitus.
• Perfect ter bescherming en ter voorkoming van terugkerende likdoorns, 
 drukpunten, blaren of eeltplekken rondom de tenen.
• Ideaal bij ruiter-, hamer- en klauwtenen.
• Als Trainer gemiddeld drie keer in de week een uur gebruiken. 
• Ideaal voor jong en oud, voor iedereen die problemen heeft rondom de 
 tenen en teengewrichten.
• Opbouwend en gedoseerd gebruiken.
• Ook preventief te gebruiken.
• Gebruik telkens talkpoeder voor een langere levensduur en comfort
  TIP: Pedisil Mycose Voetpoeder: Art.nr.: RPSIL3-0333.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via info@rodiq.nl 
of bel met tel. 06 57 629 926 of tel. 06 24 813 420
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Pedisil Gel Teenspreider 
voor vier Tenen
Art.nr.: RPSIL0-0014

De Pedisil Gel Teenspreider 
remt de ontwikkeling van 
hamer- en klauwtenen, over 
elkaar vallende of langs 
elkaar wrijvende tenen, af. 
De kussentjes tussen de tenen 
corrigeren de tenenstand en 
zorgen ervoor dat ze in hun 
oorspronkelijke stand worden 
geplaatst. Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn 
 en ongemak aan ruiter-
 hamer- en klauwtenen.
• Corrector voor Hallux Valgus,       
 -Rigidus of -Limitus.
• Werkt eelt en likdoorns, op en 
 rondom de tenen, tegen.

Pedisil Gel Trainer
Art.nr.: RPSIL0-0016

De Pedisil Gel Trainer traint, 
beschermt, corrigeert en 
ontlast alle tenen tegelijkertijd 
en heeft een schokdempend 
effect tijdens het lopen. De 
teenseparators creëren ruimte 
tussen de tenen en bieden 
bescherming tegen vorming 
van interdigitale likdoorns. Het 
bovenmateriaal beschermt en 
corrigeert de stand van de 
tenen, de druk van bovenaf 
en voorkomt eeltvorming en 
likdoorns boven op de kootjes 
van de digits.  
Verpakt per paar.

Indicaties
• Corrector voor Hallux Valgus, 
 -Rigidus of -Limitus.

Pedisil Gel Teenspreider 
Hallux Valgus, twee Tenen
Art.nr.: RPSIL0-0003

De Pedisil Gel Teenspreider 
zorgt voor effectieve correctie 
van de Hallux Valgus en 
Bunion bescherming. Het Silica 
Gel gelkussentje beschermt 
de teengewrichten en zorgt 
ervoor dat de grote teen niet 
tegen de naastgelegen teen 
aanligt. Verpakt per stuk.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn en 
 ongemak aan de gevoelige 
 knobbel (Bunion).
• Ter voorkoming van eelt, 
 likdoorns etc.
• Corrigeert klauw- of 
 hamertenen.

Pedisil Gel Dubbele 
Teenspreider
Art.nr.: RPSIL0-0007

Het Silica Gel kussentje 
beschermt de teengewrichten, 
is schokdempend en zorgt 
ervoor dat de grote teen niet 
tegen de naastgelegen teen 
aanligt. Verpakt per paar.

Indicaties
• Correctie Hallux Valgus, 
 -Rigidus of -Limitus.
• Ter voorkoming van eelt, 
 likdoorns etc.
• Corrigeert hamer- of 
 klauwtenen.
• Ter bevordering van de 
 bloedcirculatie.
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Pedisil Gel Teenspreider, 
Hallux Valgus Corrector
Art.nr.: RPSIL0-0010

De Teencorrector is gemaakt 
van superzachte Silica 
Gel en is daardoor zeer 
comfortabel om te dragen. De 
teengewrichten worden door 
corrector beschermd en u heeft 
geen last of pijn tijdens het 
dragen van schoenen.  
Verpakt per stuk.

Indicaties
• Corrigeert de Hallux Valgus.
• Verlicht pijn en beschermt de   
 Bunion.
• Ter bevordering van de 
 bloedcirculatie.

Pedisil Gel Hallux Valgus 
Corrector, Bunion Beschermer
Art.nr.: RPSIL0-0013

De Pedisil Gel Corrector heeft 
een corrigerende functie voor 
de Hallux Valgus en biedt 
bescherming rondom de 
voorvoet. Verpakt per paar.

Indicaties
• Voorkomt irritatie 
 aan Bunion/Bunionette.
• Ter bescherming en ter 
 voorkoming van terugkerende 
 likdoorns, drukpunten, blaren 
 of eeltplekken. 
• Ter bevordering van de 
 bloedcirculatie.
• Luchtdoorlatend, ventileert en 
 corrigeert.

Pedisil Gel Teenspreider, drie 
Tenen met Voorvoetkussen
Art.nr.: RPSIL0-0006
 
Super zachte driedubbele 
teencorrector en beschermer 
van Pedisil Silica Gel, 
teencorrectie Hallux Valgus, 
Bunion protectie en plantaire 
bescherming onder de kootjes 
van de eerste drie tenen. 
Verpakt per paar.

Indicaties
• Correctie Hallux Valgus, 
 -Rigidus of -Limitus.
• Voorkomt likdoorns door 
 wrijving in de schoenen.
• Houdt de grote teen en de 
 naast gelegen teen vrij van 
 druk.

Pedisil Gel Hallux Valgus, 
Teencorrector
Art.nr.: RPSIL0-0001

De Pedisil Teencorrector 
corrigeert de afwijking van 
een Hallux Valgus. Gemaakt 
van zachte schokdempende 
Silica Gel en geeft 
ondersteuning en bescherming 
tijdens het lopen.
Verpakt per paar.

Indicaties
• Correctie HalluxValgus.
• Corrigeert de stand van de 
 tenen: Ruiter-, hamer- en/of   
 klauwtenen.
• Ter verlichting en voorkoming 
 van pijn tijdens het dragen   
 van schoenen.
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• Gebruik voor een langere levensduur en extra comfort, Mycose Voetpoeder (pag. 13)
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Pedisil Gel Dubbele 
Teenspreider / Bunionette
Art.nr.: RPSIL0-0005

De Pedisil Gel Teenspreider 
met Bunionette bescherming is 
gemaakt van zacht materiaal 
en draagt zeer comfortabel. 
Dit komt mede door de 
stabiele dubbele bevestiging 
aan de kleine tenen T4 en T5. 
Het gelkussentje corrigeert en 
beschermt de teengewrichten. 
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn en 
 ongemak aan de kleine tenen  
 en Bunionette.
• Ter voorkoming van eelt, 
 (weke) likdoorns, ruiter-,   
 hamer- of klauwtenen.
• Ter bevordering van de 
 bloedcirculatie.

Pedisil Gel Teenspreider, 
Beschermer, drie tenen 
Art.nr.: RPSIL0-0015

De Pedisil Gel Teenspreider 
zorgt voor correctie en 
verlichting van pijn van de 
laatste drie kleine tenen 
en de Bunionette. De Silica 
gelkussentjes beschermen de 
teengewrichten.  
Verpakt per stuk.

Indicaties
• Ter voorkoming van eelt, 
 (weke) likdoorns, ruiter-, 
 hamer- en klauwtenen, etc.
• Ter verlichting en voorkoming 
 van pijn tijdens dragen van 
 schoenen.
• Ter bevordering van de 
 bloedcirculatie.

Pedisil Gel Dubbele 
Teenspreider
Art.nr.: RPSIL0-0009

De Pedisil Gel Dubbele 
Teenspreider is ideaal bij 
pijnlijke tenen die te dicht op 
elkaar zijn gegroeid. Geeft 
steun en comfort tijdens het 
lopen, sporten of werken 
en past in elke schoen. De 
Teenspreider is multifunctioneel 
inzetbaar. Kan worden 
gedragen op T2 en T3, T3 en 
T4 of T4 en T5. 
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn en 
 ongemak aan de kleine tenen. 
• Ter voorkoming van eelt, 
 (weke) likdoorns, ruiter-,   
 hamer- of klauwtenen.

Pedisil Gel Teenspreider 
Art.nr.: RPSIL0-0011

 
De Pedisil Gel Teenspreider 
creëert ruimte tussen digitus 
T4 en T5 doormiddel van het 
zachte Silica Gel kussentje. 
Plantair beschermt het flapje 
het kootje van het vijfde 
middenvoetbeentje.  
Verpakt per paar.

Indicatie
• Ideaal bij Digitus Quintus   
 Varus.
• Ter voorkoming van   
 scheefgroei van de kleine teen.
• Ideaal bij blaren en (weke)   
 likdoorns.
• Werkt remmend bij   
 eeltvorming.
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Pedisil Gel Teenbeschermer 
Soft - voor drie tenen
Art.nr.: RPSIL0-0017

De Pedisil Gel Teenbeschermer 
is gemaakt van zijdezachte 
Silica Gel. De tenen T1, T3 en 
T5 worden rondom beschermd 
tegen invloeden van buitenaf. 
De ringen rondom de tenen 
vangen de druk en wrijving 
op tijdens het lopen. Licht 
corrigerend, maar vooral 
beschermend. Verpakt per 
paar. Kleur: wit.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn 
 en ongemak aan ruiter-
 hamer- en klauwtenen.
• Werkt eelt en (weke)likdoorns,  
 op en rondom de tenen, tegen.
• Milde ondersteuning van het   
  metatarsale deel van de voet,  
 plantair.

Pedisil Gel Teenbeschermer 
Soft - voor twee tenen
Art.nr.: RPSIL0-0008

De Pedisil Gel Teen-
beschermer remt wrijving en 
vorming van likdoorns tijdens 
het lopen. De tenen T1 en T5 
worden rondom beschermd. 
De middelste spreiders 
beschermen de tenen T2, T3 
en T4. Verpakt per paar. 
Kleur: huidskleur.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn 
 en ongemak aan de tenen. 
• Werkt eelt en (weke) 
 likdoorns, op en rondom de  
 tenen, tegen.
• Milde ondersteuning van het  
 metatarsale deel van de    
 voet, plantair.

Pedisil zelfklevende Gel Pads 
Art.nr.: RPSIL0-0050

De Pedisil Gel Pads zijn ideaal 
te gebruiken bij acute klachten 
zoals irritatie en pijn door wrijving 
in de schoen. Ze zijn makkelijk te 
gebruiken waardoor de pijn per 
direct verdwijnt. De Pads zijn zowel 
preventief als tijdens de klachten 
inzetbaar. Verpakt per 6.

Pedisil zelfklevende Gel Pelotte 
Art.nr.: RPSIL0-0051

De Pedisil Gel Pelotte is een 
zelfklevende orthese, een kussentje 
dat druk uitoefent op een bepaalde 
plaats onder de middenvoetsbeentjes 
en ondersteunt deze gericht. De Pelotte 
wordt op de binnenzool van de schoen 
geplaatst en geeft direct verlichting. 
Werkt vermoeidheid in de voeten 
tegen. Verpakt per paar.

Pedisil zelfklevende Gel antislip 
Hielpad 
Art.nr.: RPSIL0-0052

De Pedisil Gel antislip pad 
voorkomt blaren op de hiel tijdens 
het dragen van pumps/hakken. 
Zit als gegoten, irriteert niet en 
voorkomt dat de pump uitschiet. 
Verpakt per paar.Te
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Pedisil Gel Muis met één ring
Art.nr.: RPSIL0-0019

De Pedisil Gel Muis is ideaal 
voor het ondersteunen van 
een specifiek gebied van de 
voet. Door de overdruk op de 
middenvoetsbeentjes gaan de 
banden en pezen irriteren. De 
muis onder de voet ondersteunt 
de teen en geeft de voet 
stabiliteit. Verpakt per paar.

Indicaties
• Ideaal bij Metatarsalgie (pijn 
 onder de kopjes van de 
 middenvoetsbeentjes).
• Gebruik verlicht direct pijn en 
 ongemak aan een hamer- en/
 of klauwteen.
• Ter voorkoming van eelt en 
 likdoorns op de teen.
• Biedt stabiliteit tijdens het   
 lopen.

Pedisil Gel Bunion 
Beschermer 
Art.nr.: RPSIL0-0029

De Pedisil Gel Bunion 
Beschermer wordt ingezet om 
de wrijving en irritatie aan de 
Bunion te verlichten.  
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn, 
 wrijving en ongemak aan de   
 Bunion.
• Ter voorkoming van eelt, 
 likdoorns.

Pedisil Gel Muis met drie 
ringen
Art.nr.: RPSIL0-0012

De Pedisil Gel Muis is ideaal 
voor hamer- en/of klauwtenen, 
over elkaar vallende of 
langs elkaar wrijvende tenen. 
Irritatie, die vaak op de 
kromliggende tenen ontstaat 
met als gevolg eeltvorming, 
likdoorns of ganglion, wordt 
afgeremd. Verpakt per paar.

Indicaties
• Ideaal bij Metatarsalgie (pijn 
 onder de kopjes van de 
 middenvoetsbeentjes).
• Gebruik verlicht direct pijn en 
 ongemak aan hamer- en 
 klauwtenen.
• Ter voorkoming van eelt en 
 likdoorns op de tenen.
• Biedt stabiliteit en bevoordert  
 het evenwicht tijdens het lopen.

Pedisil Gel Bunionette 
Beschermer 
Art.nr.: RPSIL0-0028

De Pedisil Gel Bunionette 
Beschermer wordt ingezet om 
de wrijving en irritatie aan 
de Bunionette te verlichten. 
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn, 
 wrijving aan de Bunionette.
• Ter voorkoming van eelt en 
 likdoorns.
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Pedisil Gel Voorvoetkussen, 
Hallux Valgus Beschermer 
Art.nr.: RPSIL1-0250

Pedisil Gel Hallux Valgus 
Beschermer met licht 
corrigerende functie voor 
de Hallux Valgus en biedt 
bescherming rondom de 
voorvoet. Het Silica Gel 
kussen is ingebouwd en komt 
niet direkt in aanraking 
met de huid. Voorzien van 
klittenband. Kleur: zwart.
Verpakt per paar.

Indicaties
• Biedt een zachte bescherming  
 en geeft een lichte correctie   
 bij Hallux Valgus.
• Beschermt de Bunion, 
 Bunionette en de voorvoet 
 plantair en dorsaal. 

Pedisil Gel Voorvoetkussen & 
Teenspreider 2in1
Art.nr.: RPSIL0-0199

Pedisil Gel Teenspreider 
2in1 beschermt de voorvoet 
rondom en corrigeert alle 
tenen tegelijk. Zorgt voor 
bescherming en verlichting 
aan de tenen, doorgezakte 
voorvoet, likdoorns en eelt 
onder de voorvoet, problemen 
aan de Bunion en/of 
Bunionette.  
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn en 
 druk aan een ruiter-, hamer-  
 en/of klauwteen.
• Ter voorkoming van eelt en 
 likdoorns op de teen, Bunion, 
 Bunionette en/of voorvoet.

Pedisil Gel Voorvoetkussen 
- Wit
Art.nr.: RPSIL0-0200

Pedisil Gel Voorvoetkussen 
- Huidskleur
Art.nr.: RPSIL0-0210

Pedisil Gel Voorvoetkussen 
- Zwart
Art.nr.: RPSIL0-0220

Het Pedisil Gel Voorvoetkussen 
is ergonomisch uitgevoerd en 
zit als gegoten om de voet. De 
fijne luchtdoorlatende textuur 
zorgt voor een schokdempend 
effect met als doel 
bescherming en biedt comfort 
tijdens het lopen. Ook perfect 
te dragen in schoenen met 
hoge hakken. Per paar verpakt 
en in drie kleuren leverbaar.

Indicaties
• Ideaal voor alle leeftijden, 
 en ook perfect voor de ouder 
 wordende voet, waarbij het 
 vetpolster dunner wordt.  
• Biedt de nodige bescherming  
 en veerkrachtigheid tijdens het  
 lopen.
• Ter bescherming 
 en ter voorkoming van   
 terugkerende likdoorns,   
 drukpunten, blaren of 
 eeltplekken onder de voorvoet.
• Ook ideaal voor sporters:   
 wielrenners, wandelaars, etc.
• Luchtdoorlatend, ventileert en 
 corrigeert.  
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Pedisil Gel Voorvoetkussen 
met Teenseparator, open
Art.nr.: RPSIL0-0201

Het Pedisil Gel Voorvoetkussen 
heeft als voornaamste doel het 
beschermen van de voorvoet. 
Door de open teen separatie 
geeft de voorvoetbeschermer 
extra comfort aan de grote 
tenen. Verpakt per paar.

Indicaties
• Ideaal voor alle leeftijden; 
 perfect voor de ouder 
 wordende voet, waarbij het 
 vetpolster dunner wordt. 
• Perfect ter bescherming 
 en ter voorkoming van
 terugkerende likdoorns, 
 drukpunten, blaren of 
 eeltplekken onder de voorvoet 
 en tenen.
• Luchtdoorlatend, ventileert en 
 corrigeert.

Pedisil Gel Kousenvoet
Art.nr.: RPSIL0-0206

De Pedisil Gel Kousenvoet is 
een genot voor iedere voet 
en een weldaad voor mensen 
met hand- en voet syndroom. 
De Gel Kousenvoet beschermt 
en ontlast de gehele voet 
met een hulpmiddel. De kous 
is voorzien van perforaties 
voor een optimale ventilatie. 
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik beschermt en verlicht 
 direct pijn en druk aan de 
 gehele voet.
• Ter voorkoming van wrijving,   
 eelt en likdoorns.
• Beschermt de Bunion, 
 de Bunionette, voorvoet en   
 hiel.

Pedisil Gel Voorvoetkussen 
met Teenseparator
Art.nr.: RPSIL0-0203

Het Pedisil Gel Voorvoetkussen 
wordt speciaal aanbevolen 
voor mensen met overgevoelige 
voorvoeten en tenen. Door 
de zachtheid en elasticiteit 
van het voorvoetkussen past 
deze perfect om iedere voet 
zonder daarbij de circulatie te 
verstoren. Verpakt per paar.

Indicaties
• Ter voorkoming en 
 verlichting van drukpunten 
 rondom de voorvoet. Extra   
 aandacht voor de grote 
 teen. 
• Bescherming voor alle tenen,   
 (ideaal bij hoge hakken) 
• Luchtdoorlatend, ventileert en 
 corrigeert.

Pedisil Gel Voorvoetkussen 
met Teenbeschermer 
Art.nr.: RPSIL0-0202

Het Pedisil Gel Voorvoetkussen 
met Teenbeschermer wordt 
speciaal aanbevolen voor 
mensen met overgevoelige 
voorvoeten en tenen. Door 
de zachtheid en elasticiteit 
van het voorvoetkussen past 
deze perfect om iedere voet 
zonder daarbij de circulatie te 
verstoren. Verpakt per paar.

Indicaties
• Ideaal ter voorkoming en 
 verlichting van drukpunten 
 rondom de voorvoet.
• Biedt tevens bescherming 
 voor alle tenen: denk aan te 
 lang staan, lopen in schoenen 
 met hoge hakken.
• Luchtdoorlatend, ventileert en 
 corrigeert. Vo
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Pedisil Gel Kousenvoet met 
wreefband 
Art.nr.: RPSIL0-0205

De Pedisil Gel Kousenvoet is 
een genot voor iedere voet 
en een weldaad voor mensen 
met hand- en voetsyndroom. 
De Gel Kousenvoet beschermt 
en ontlast de gehele voet. 
De wreefband houdt de 
gelkous op haar plek. De kous 
is voorzien van perforaties 
voor een optimale ventilatie. 
Verpakt per paar.

 Indicaties
• Beschermt en verlicht 
 direct pijn en druk aan de 
 gehele voet.
• Ter voorkoming van wrijving,  
 eelt en likdoorns.
• Beschermt de Bunion, 
 Bunionette, voorvoet en   
 hiel.

Pedisil Gel Hiel Beschermer 
Art.nr.: RPSIL0-0204

De Pedisil Gel Hiel Beschermer 
is door therapeuten speciaal 
ontworpen om alle soorten 
hielpijn optimaal tegen te 
gaan. De Hiel Beschermer 
werkt uitstekend bij pijnpunten 
op het hielbeen, bijv. door 
harde schoenranden of bij 
gevoelige huidplekken. Kan 
dagelijks worden gebruikt 
tijdens lopen, sporten en 
werken. Verpakt per paar.

Indicaties
• Ideaal bij hielspoor en ter 
 verlichting van het hielbeen.
• Ter ontlasting van Hielspoor,   
 pathologisch eelt en likdoorns.
• Helpt bij het herstellen van 
 kloven.

Pedisil Gel Hielspoor zooltje
Comfort - S
Art.nr.: RPSIL0-0060

Het Pedisil Gel zooltje is 
schokdempend en ideaal te 
dragen, zowel preventief als 
bij een aanwezige hielspoor. 
Verdeelt en vangt de druk 
op de hiel op tijdens het 
lopen en werkt pathologisch 
eelt en likdoorns tegen. Door 
de zelfklevende laag is het 
gemakkelijk in de schoen te 
plaatsen. Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik beschermt en verlicht 
 direct pijn en druk aan de 
  hiel (Hielspoor).
• Ter voorkoming van eelt en     
 likdoorns.
 
Kleur: transparant / rood

Pedisil Gel Hielspoor zooltje
Comfort - M
Art.nr.: RPSIL0-0060

Het Pedisil Gel zooltje is 
schokdempend en ideaal te 
dragen, zowel preventief als 
bij een aanwezige hielspoor. 
Verdeelt en vangt de druk 
op de hiel op tijdens het 
lopen en werkt pathologisch 
eelt en likdoorns tegen. Door 
de zelfklevende laag is het 
gemakkelijk in de schoen te 
plaatsen. Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik beschermt en verlicht 
 direct pijn en druk aan de 
  hiel (Hielspoor).
• Ter voorkoming van eelt en     
 likdoorns.

Kleur: transparant / blauw
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Pedisil Mycose Voetpoeder 
Art.nr.: RPSIL3-0333

Pedisil Voetpoeder is 
onmisbaar tijdens het gebruik 
van Silica Gel Producten. De 
Mycose Voetpoeder is ook te 
gebruiken als ondersteuning 
tijdens een Mycosekuur in 
de schoen en sokken. De 
Voetpoeder voelt zijdezacht 
aan, absorbeert transpiratie, 
houdt de schoen droog en 
comfortabel. 

Indicaties
• Gebruik de poeder voor 
 het opzetten van het Silica Gel 
 product. 
• Absorbeert transpiratie en   
  draagt bij aan een langere 
 levensduur van het product.
• Schimmelwerend en     
 desinfecterend. M
yc
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Pedisil Gel Teenkap - XL
Afmeting: Ø 2,5 cm x 5,8 cm.
Art.nr.: RPSIL0-0022

De Pedisil Gel Teenkap XL 
beschermt de grote teen 
rondom. Ideaal te dragen 
tijdens sportactiviteiten waarbij 
rennen en stilstaan kort op 
elkaar volgen. De Pedisil 
Gel Teenkap is gemaakt van 
een extra dikke laag nieuwe 
generatie Silica Gel. Deze 
is veerkrachtig en effectief 
tegen stoten en druk, dus 
ook ideaal tijdens werk 
waarbij werkschoenen worden 
gedragen met metalen neuzen.  
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn, 
 wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt en 
 (weke) likdoorns.

Pedisil Gel Geperforeerde Kap
Afmeting: Ø 2,5 cm x 5 cm.
Art.nr.: RPSIL0-0018

De Pedisil Gel Teenbeschermer 
biedt bescherming bij (weke)
likdoorns, littekens, blaren, 
hamer- of klauwtenen, 
eeltvorming. Verpakt per paar.
 
Indicaties
• Ter bescherming en comfort
  voor de top van de grote   
  teen. 
• Extra schokdempend wegens   
  dubbele perforaties. 
• Ideaal bij blaren en likdoorns.
• Werkt remmend bij    
 eeltvorming.
• Ideaal tijdens sporten  
  (voetbal, tennis).

Pedisil Gel Teen-/Vingerkap 
Afmeting: Ø 1,8 cm x 4,2 cm.
Art.nr.: RPSIL0-0020

De Pedisil Gel Teen-/
Vingerkap M wordt 
preventief gebruikt en/of ter 
bescherming rondom de teen 
of vinger. Verpakt per paar. 
 
Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn, 
 wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt, 
 (weke) likdoorns of irritatie.
• Bescherming van de teen 
 tijdens het werk en/of  
 sporten.

Pedisil Gel Teenkap - L
Afmeting: Ø 2,5 cm x 4 cm.
Art.nr.: RPSIL0-0021

Ter bescherming en comfort 
voor de top van de grote teen.
Ideaal voor sporters, maar 
ook voor beroepen waarbij 
werkschoenen worden gebruikt. 
De Pedisil Gel Teenkap 
dient ook als bescherming 
tegen likdoorns, eelt en bij 
overgevoeligheid.  
Verpakt per paar. 

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn, 
 wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt, 
 (weke) likdoorns of irritatie. 
• Bescherming van de tenen 
 tijdens het werk en/of sporten.
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Pedisil Gel Open Teenbuis - L
Art.nr.: RPSIL0-0026
Afmeting: Ø 2,5 cm x 2 cm.

Pedisil Gel Open Teenbuis - XL
Art.nr.: RPSIL0-0027
Afmeting: Ø 2,5 cm x 3,2 cm.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn,   
 wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt en   
 (weke) likdoorns.
• Ideaal voor ruitertenen.
• Ideaal tijdens werk/sport.
• Corrigeert en/of beschermt.
• Helpt littekens soepeler te   
 worden.
Verpakt per paar.

Pedisil Gel Teenspreider 
Basis Fit - M
Art.nr.: RPSIL0-0038 

Pedisil Gel Teenspreider 
Basis Fit - L
Art.nr.: RPSIL0-0039

De Gel Teenspreider Basis 
Fit kan op verschillende 
posities aan de voet worden 
geplaatst, creëert ruimte 
tussen twee tenen, biedt 
stabiliteit.  
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn, 
 wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt, 
 (weke) likdoorns en irritatie.

Pedisil Gel Open Teenbuis - S
Art.nr.: RPSIL0-0023
Afmeting: Ø 1,5 cm x 1,9 cm.

Pedisil Gel Open Teenbuis - M 
Art.nr.: RPSIL0-0024
Afmeting: Ø 1,8 cm x 2 cm.

Pedisil Gel Open Teenbuis - L
Art.nr.: RPSIL0-0025
Afmeting: Ø 1,8 cm x 3 cm.

De Pedisil Gel Teenbuis wordt 
gebruikt ter bescherming en 
comfort aan de tenen. De 
Teenbuis beschermt rondom 
de gehele teen. Het is zowel 
preventief inzetbaar als 
tijdens klachten. De Teenbuis 
beschermt tegen de vorming 
van eelt, likdoorns of over 
elkaar liggende tenen. 

Pedisil Gel Teenspreider ovaal - S
Art.nr.: RPSIL0-0030

Pedisil Gel Teenspreider ovaal - M
Art.nr.: RPSIL0-0031

Pedisil Gel Teenspreider ovaal - L
Art.nr.: RPSIL0-0032

De Pedisil Gel Teenspreider ovaal 
kan op verschillende posities aan 
de voet worden geplaatst en 
creëert ruimte tussen twee tenen.  
Verpakt per paar.

Indicaties
• Gebruik verlicht direct pijn, 
 wrijving en ongemak.
• Ter voorkoming van eelt,(weke)  
 likdoorns en irritatie.
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Pedisil Gelsok, Hallux 
Valgus met Bunion ring
Art.nr.: RPSIL1-0200

De Pedisil Gel Hallux Valgus 
Sok heeft een ingebouwde 
Silica Gel ring die de pijn 
door druk en wrijving van de 
schoen op de scherpe Bunion 
drastisch vermindert.  
Verpakt per stuk.

Indicaties
• Ideaal bij standafwijking   
 grote teen Hallux Valgus. 
• Ideaal bij Artrose/Artritis.
• Te gebruiken bij een 
 Peesontsteking ‘Tendinitis’   
 aan de grote teen.

Pedisil Gelsok, Hallux Valgus 
en Voorvoet Beschermer
Art.nr.: RPSIL1-0220

De Pedisil Gelsok, Hallux 
Valgus met Bunion, Bunionette 
en voorvoet beschermer 
vermindert drastisch de pijn 
door druk en wrijving van 
de schoen en corrigeert en 
beschermt de voorvoet rondom. 
Zeer comfortabel, nauwsluitend 
en ideaal voor de ouder 
wordende voet, waarbij de 
vetpolster afneemt.  
Verpakt per paar.

Indicaties
• Ideaal bij Artrose/Artritis.
• Ideaal ter voorkoming en 
 verlichting van drukpunten 
 rondom de voorvoet.
• Voorkomt vorming van          
  ulcussen, eelt en likdoorns.

Pedisil Gelsok, Hallux Valgus 
met Bunion Ovaal Beschermer 
Art.nr.: RPSIL1-0210

De Pedisil Gel Hallux Valgus 
Sok heeft een ingebouwde 
ovalen Silica Gel bescherming 
die de pijn door druk en 
wrijving van de schoen op de 
Bunion van de Hallux Valgus 
drastisch vermindert. Zeer 
comfortabel, nauwsluitend en 
past in alle schoenen en zelfs in 
een hakschoen. Het kan de hele 
dag door worden gedragen. 
Verpakt per stuk.

Indicaties
• Ideaal bij standafwijking van 
 de grote teen Hallux Valgus.
• Ideaal bij Artrose/Artritis.
• Te gebruiken bij een 
 Peesontsteking ‘Tendinitis’ aan 
 de grote teen.

Pedisil Gelsok, Hallux Valgus 
Corrector, Ovaal Beschermer
Art.nr.: RPSIL1-0230

De Pedisil Gel Hallux Valgus 
Sok heeft een ingebouwde 
ovalen Silica Gel bescherming 
en Hallux Valgus Gel kussen 
die de pijn door druk en 
wrijving van de schoen op de 
Bunion van de Hallux Valgus 
drastisch vermindert en tevens 
de Hallux Valgus corrigeert. 
Verpakt per stuk.

Indicaties
• Ideaal bij standafwijking van 
 de grote teen Hallux Valgus.
• Ideaal bij Artrose/Artritis.
• Te gebruiken bij een 
 Peesontsteking ‘Tendinitis’ aan 
 de grote teen.
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Pedisil Gel Wreef & 
Achillespees brace
Art.nr.: RPSIL1-0235

De Pedisil Gel brace is op 
twee manieren te dragen. Met 
de gellaag boven op de voet 
wordt de wreef beschermd 
bij bijvoorbeeld te strak 
geveterde schoenen. Indien 
u de brace draagt met de 
gellaag richting hiel creëert 
u steun aan de achillespees. 
Verpakt per paar. 

Indicaties
• Het geeft de nodige 
 bescherming aan de wreef en/
 of de achillespees.
• Ideaal zowel voor onderweg 
 als voor thuis gebruik.

Pedisil Gel Voetboog brace
Art.nr.: RPSIL1-0240

De Pedisil Gel Voetboog brace 
is speciaal ontwikkeld voor 
de doorgezakte voetboog. 
De Gel pelotte ondersteunt 
en corrigeert de lengte boog 
van de voet. Het corrigeert 
direct de stand van de voet 
waardoor klachten aan hiel, 
voorvoet, enkel, knie, rug en 
zelfs nek worden verminderd. 
Verpakt per paar.

Indicaties
• Voor een optimaal gebruik 
 dient het product gedoseerd te 
 worden gebruikt.
• Ideaal voor alle leeftijden. Het 
 geeft de nodige correctie aan 
 de boog van de voet.

Pedisil Hallux Valgus Dag- en 
nachtspalk voor twee tenen
Art.nr.: RPSIL1-0100

De Dag- en nachtspalk voor 
twee tenen is voorzien van een 
scharnier die tijdens het lopen 
(in verbandschoenen) mee 
beweegt om zo door middel 
van geringe krachten de 
teenscheefstand te corrigeren. 
Hierdoor wordt een maximale 
ontspanning gecreëerd van de 
weke delen van de grote teen. 
Verpakt per stuk.

Indicaties
• Ideaal bij HalluxValgus, zowel 
 conservatief als postoperatief.
• Ideaal bij een Peesontsteking 
 Tendinitis aan de grote teen.

Pedisil Demo voet
Art.nr.: RPSIL2-0998

Handige Demo voet voor uw 
praktijk. Zeer geschikt ter 
ondersteuning van uw 
productpresentatie. U kunt 
de voet ook gebruiken als 
hulpmiddel voor uitleg naar 
de cliënt. Verpakt per stuk.

by rodiq.nl
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Pedisil Gelkous 
Art.nr.: RPSIL1-0301

De Gelkous sluit perfect om 
de voorvoet en om de hiel 
en is zeer comfortabel. De 
kous is schokdempend en past 
perfect in iedere hakschoen 
en blijft onzichtbaar in de 
schoen. Verpakt per paar.

Indicaties
• Is voorzien van gellaag aan   
 de voorvoet en hiel.
• Comfortabel/schokdempend.
• 100% katoen + cocktail van 
 etherische oliën en vitamine E.
 Maat 37-42. Camel.

Pedisil Gel Teenkous met 
Hielbescherming 
Art.nr.: RPSIL1-0320

Deze uiterst comfortabele 
tenenkous past perfect om de 
voet en om de hiel. De kous 
is schokdempend, beschermt 
alle tenen individueel, past 
perfect in iedere hakschoen en 
blijft onzichtbaar in de schoen. 
Verpakt per paar.

Indicaties
• Is voorzien van gellaag aan   
 de hiel.
• Comfortabel/schokdempend.
• 100% katoen + cocktail van 
 etherische oliën en vitamine E.

Maat 37-42. Huidskleur.Toelichting Pedisil Gellaag in Sokken en Kousen - Cocktail van etherische oliën en vitamine E
• Rozenolie: zorgt voor een veerkrachtige en elastische huid.
• Olijfolie: voorkomt uitdroging van de huid en zorgt ervoor dat de huid zacht en soepel blijft.
• Jojoba olie: vol met vetzuren, werkt verzachtend en zorgt voor een goede hydratatie van de huid.
• Vitamine E: biedt bescherming tegen beschadigingen van de huid en tegen vrije radicalen.G
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Pedisil Gelkous 
Art.nr.: RPSIL1-0302

Deze uiterst comfortabele 
fluweel zachte Silica GelKous 
past perfect om de voorvoet en 
om de hiel en is schokdempend. 
Kan de hele dag worden 
gedragen. Verpakt per paar.

Indicaties
• Is voorzien van gellaag aan   
 de voorvoet en hiel.
• Comfortabel/schokdempend.
• 100% katoen + cocktail van 
 etherische oliën en vitamine E.

Maat 37-42. Zwart.

Pedisil Gelkous 
Art.nr.: RPSIL1-0303

Deze uiterst comfortabele 
fluweel zachte Silica Gelkous 
past perfect om de voorvoet en 
om de hiel en is schokdempend. 
Kan de hele dag worden 
gedragen. Verpakt per paar.

Indicaties
• Is voorzien van gellaag aan    
 de voorvoet en hiel.
• Comfortabel/schokdempend.
• 100% katoen + cocktail van 
 etherische oliën en vitamine E.

Maat 37-42. Wit.
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Pedisil Gel Klassieke Heren 
Sok met Hielbescherming
Art.nr.: RPSIL1-0310

Comfortabele Klassieke geruite 
sokken met schokdempende 
Silica Gel in combinatie met 
een cocktail van etherische 
oliën en vitamine E. Perfect ter 
verlichting van hielspoor en ter 
voorkoming van kloven en eelt 
onder de hiel van de voet.  
Verpakt per paar.

Maat 40-45. Zwart, geruit.

Pedisil Gelsok met Voorvoet- 
en Hielbescherming
Art.nr.: RPSIL1-0313

Comfortabele Pedisil 
Gelsokken met schok- 
dempende Silica Gel bij 
voorvoet en hiel in combinatie 
met een cocktail van 
etherische oliën en vitamine 
E. Perfect ter verlichting van 
hielspoor of eeltvorming en 
kloven. Verpakt per paar.

Maat 40-45. Grijs, unisex.

Pedisil Gelsok met 
Hielbescherming 
Art.nr.: RPSIL1-0312

Comfortabele Klassieke sokken 
met schokdempende Silica Gel 
in combinatie met een cocktail 
van etherische oliën en vitamine 
E. Perfect ter verlichting van 
hielspoor en ter voorkoming 
van kloven en eelt onder de 
hiel van de voet.  
Verpakt per paar.

Maat 40-45. Zwart, unisex.

Pedisil Gel Klassieke Heren 
Sok met Hielbescherming
Art.nr.: RPSIL1-0311

Comfortabele Klassieke geruite 
sokken met schokdempende 
Silica Gel in combinatie met 
een cocktail van etherische 
oliën en vitamine E. Perfect ter 
verlichting van hielspoor en ter 
voorkoming van kloven en eelt 
onder de hiel van de voet.  
Verpakt per paar.

Maat 40-45. Antraciet, geruit.
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Pedisil Gel Hielsok - Grijs
Art.nr.: RPSIL1-0305

Pedisil Gel Hielsok - Zwart
Art.nr.: RPSIL1-0306

Comfortabele Pedisil Gel 
Hielsok met Silica Gel in 
combinatie met een cocktail 
van etherische oliën en 
vitamine E. Ideaal bij 
sportactiviteiten of gewoon 
voor thuis. Verpakt per paar.

Indicaties
• Ideaal bij hielspoor en ter 
 verlichting van het hielbeen.
• Ter ontlasting van          
 pathologisch eelt, kloven en   
 likdoorns.

Pedisil Gelsok met Silica 
Binnenvoering - Wellness
Art.nr.: RPSIL1-0314

De sok is compleet voorzien 
van een Silica Gel voering in 
combinatie met een cocktail 
van etherische oliën en vitamine 
E. Deze sterk hydraterende 
sok wordt ter ontspanning 
gedragen. Een helende 
werking voor de huid en uw 
voeten. Verpakt per paar.

Indicaties
• Geschikt voor mensen met 
 droge huid. 
• Beschermt tegen kloven en 
 wintervoeten. 
• Uitsluitend voor Wellness.   
 Geen pantoffel.

Pedisil Gel Hydraterende 
Teensok 
Art.nr.: RPSIL1-0325

Pedisil Gel Hydraterende 
Teensokken gevoerd met 
Silica Gel in combinatie met 
een cocktail van etherische 
oliën en vitamine E. Ideaal 
voor gevoelige wintervoeten. 
Beschermt en hydrateert de 
voorvoet. Verpakt per paar.
 
Indicaties
• Ook te gebruiken bij de   
 ouder wordende voet voor 
 bescherming en comfort. 
• Ook zeer geschikt bij
 winterhanden. 

Pedisil Teensok Separator 
Art.nr.: RPSIL2-0320

Pedisil zachte, witte sokken met 
teenverdelers, speciaal voor de 
gevoelige voet.  
Verpakt per paar.

Indicaties
• Verbetert de bloedcirculatie in 
 de voeten ter voorkoming van 
 gevoelloosheid in de voet.
• Masseert de voet.
• Biedt optimaal comfort 
 en draagt bij aan een meer 
 ontspannen nachtrust.

Maat 36-42.

TIP Art.nr.: RPSIL3-0333
• Gebruik voor een langere levensduur en extra comfort, Mycose Voetpoeder (pag. 13)
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Pedisil Diabetes Sokken Gekamd Katoen - Zwart
Art.nr.: RPSIL2-0300

Pedisil Diabetes Sokken Gekamd Katoen - Wit
Art.nr.: RPSIL2-0301

Pedisil Diabetes sokken hebben een preventieve werking en helpen 
voetcomplicaties bij diabetes te voorkomen. De sokken zijn anatomisch 
gevormd rondom de enkel en gewrichten en knellen niet. Ze zijn 
speciaal voor diabetische voeten geweven uit duurzaam gekamd 
katoen (98% en 2% elastan). De zool, wreef en boord hebben elk een 
eigen weefmethode. Verpakt per paar.

Indicaties
• Verhoogt het zuurstofgehalte in de voeten zodat huid en zenuwen 
 gezond blijven.
• Vermindert de pijn zodat men actief en mobiel kan blijven.
• Regelt de temperatuur van de voeten, zodat u warmere voeten houdt.
• Verbetert de bloedcirculatie in de voeten ter voorkoming van 
 gevoelloosheid in de voet.
• Biedt optimaal comfort en niet-knellende boorden.
• Draagt bij aan een snellere genezing van wonden. 
 TIP Handwas met lauw water en zeep. Liggend drogen.

Maat 39-45. Unisex.

Pedisil Diabetes Sokken Comfort - Zwart
Art.nr.: RPSIL2-0310

Pedisil Diabetes Sokken Comfort - Blauw
Art.nr.: RPSIL2-0311

Pedisil Diabetes Sokken Comfort - Grijs
Art.nr.: RPSIL2-0312

Pedisil Diabetes Sokken Comfort - Wit
Art.nr.: RPSIL2-0313

Pedisil Diabetes Sokken Comfort zijn uitgebreid 
getest, hebben een preventieve werking en helpen 
voetcomplicaties bij diabetes te voorkomen. De 
sokken zijn speciaal voor diabetische voeten 
geweven uit duurzaam katoen (98% en 2% elastan). 
Verpakt per paar. Maat 38-44. Unisex.
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Pedisil Gel Starterskit - Mini 
Afmeting: 13 x 6,5 x 2,2 cm.
Art.nr.: RPSIL4-0004

De Pedisil Gel Starterskit 
Mini cassette is ideaal voor 
uw praktijk of als u ambulant 
werkt. 

De Minicassette is gevuld met 
6 paar universele Pedisil Gel 
Producten en heel handig 
om mee te nemen. Denk aan 
Teenspreiders en Beschermers, 
Teencorrector en Tubes. 
Verkrijgbaar in pastel kleuren.

TIP Voor extra informatie en 
product specificaties over de 
Starterkits kijk op rodiq.nl

Pedisil Gel Starterskit - Dubbel
Afmeting: 27 x 20 x 6,5 cm.
Art.nr.: RPSIL4-0001

De Pedisil Gel Starterskit 
Dubbelzijdig Groot is 
omnisbaar voor uw praktijk of 
als u ambulant werkt. 

Bomvol met meer dan 30 
paar praktische Pedisil 
Gel Producten in een 
handige dubbelzijdig 
gevulde meeneemkoffer. 
Denk aan Hallux Valgus 
beschermers, Teenspreiders, 
Teencorrector, Trainer, Tubes, 
Teenkous, Teenbeschermers, 
Voorvoetkussen en nog veel 
meer. De box is leverbaar in 
verschillende kleuren. 

Pedisil Gel Starterskit - Medium
Afmeting: 19 x 13 x 2 cm.
Art.nr.: RPSIL4-0003

De Pedisil Gel Starterskit 
Medium mag niet ontbreken in 
uw praktijk of als u ambulant 
werkt.
 
Gevuld met 12 paar  
praktische Pedisil Gel 
Producten in transparante 
meeneem mediumbox. Denk 
aan Teenbeschermers- en 
Spreiders, Teencorrectoren, 
Tubes en nog veel meer. 

Pedisil Gel Starterskit - Groot 
Afmeting: 20 x 15 x 3,5 cm.
Art.nr.: RPSIL4-0002

De Pedisil Gel Starterskit Groot 
is ideaal voor in uw praktijk of 
als u ambulant werkt.
 
Gevuld met 16 paar Pedisil 
Gel Producten voor de meest 
voorkomende klachten in een 
handige meeneemcassette. 
Denk aan Teenspreiders, 
Teencorrector (Hallux Valgus), 
Tubes en nog veel meer. 
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Pedisil Gel Starterskit - Flora 
Afmeting: Ø 10 x 2 cm. 
Art.nr.: RPSIL4-0005

De Pedisil Gel Starterskit Flora 
is ideaal voor in uw praktijk of 
als u ambulant werkt.
 
Gevuld met 4 paar omnisbare 
Pedisil Gel Producten in een 
handige meeneemcassette. 
Denk aan Teenbeschermer, 
Spreider, Corrector en Tubes. 

GEBRUIK
• Draag het Pedisil Gel product altijd op de droge huid. Geen voetencrème   
  gebruiken in combinatie met Silica Gel producten.

• De gellaag van het Pedisil product draagt u direct op de huid.

• Behandel het product altijd met talkpoeder voor het gebruik. Talkpoeder neemt      
 transpiratie op tijdens het lopen en biedt comfort. Tevens sluit het product beter  
 aan op de huid en draagt het bij aan 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.

• TIP: Ter bescherming van de Gel producten wordt geadviseerd om altijd sokken  
 of kousen erover heen aan te trekken. 

• Rol de sok op tot de teenpartij en controleer of deze goed ansluit om de voet.  
 Vouwen in de schoen kunnen onnodige irritaties veroorzaken.

• Pedisil beschermers kunnen de hele dag worden gedragen.

• Correctoren dienen gedoseerd te worden gebruikt.

ONDERHOUD
• Het Pedisil Gel product uitspoelen met lauw water en eventueel een beetje     
  zeep. Deppend afdrogen. Voor het gebruik steeds opnieuw met talkpoeder   
  behandelen. (Pedisil Mycose Voetpoeder: Art.nr.: RPSIL3-0333, Pag. 13).

• (Gel) Sokken: Handwas met lauw water en zeep. Liggend drogen.

Voordelen Gel Producten
• Beschermend en corrigerend.
• Comfortabel te dragen.
• Schokdempend.
• Hypoallergeen. G
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