
BIOpH+ Footcare — nytt namn och ny design ute i början av 2021 

Friska fötter är grunden för en balanserad kropp 

• Huden är kroppens största organ och vår första försvarslinje mot oönskade bakterier och andra 
mikroorganismer. Infektioner som leder till behov av antibiotikabehandling börjar ofta på fötterna. 
• Hudproblem, förhårdnader och sprickor i fötterna kan förändra hela biomekaniken i kroppen och leda till 
problem med rygg, höfter eller axlar. 
• Under en genomsnittlig livstid går vi människor cirka fyra varv runt jorden, ofta på asfalt eller betong i 
skor som inte är utformade efter fötternas behov. 
• Fötterna är människokroppens grund. De kan liknas med grunden på ett hus. Om man bygger grunden 
fel kan huset inledningsvis se bra ut, men stegvis kommer huset att fallera. Samma sak gäller med fötterna. 
En bristande fothälsa kommer förr eller senare att märkas.  
• Klicka här för att läsa en sammanfattning av vår studie. Har du frågor, funderingar eller vill ha en mer 
grundlig presentation av studien? Tveka inte att ta kontakt med oss. 

Det självklara första steget för behandling av problemfötter 

Snabb effekt, uppvisar kliniska resultat redan efter 
en veckas behandling 

  BIOpH+ Footcare är en mycket säker produkt  



• Nu bevisat 30% mer effektiv och räcker därmed 
längre, jämfört med Biocool Footcare  

• Kommer smidigt åt överallt, hela foten behandlas 
effektivt och skonsamt  

• Lätt att ta med då produkten blandas med vatten 
vid behandlingstillfället 

• Kladdar ej  
• Utan tillsatser av parfym och 

konserveringsmedel  
• Biologiskt nedbrytbar i naturen  
• Vegansk  

  

• Lång erfarenhet 
• BIOpH+ Footcare (tidigare Biocool Footcare) har 

använts sedan 2011 av fotterapeuter och sålts via apotek 
• Hög andel återkommande kunder 
• Få rapporterade besvär 
• Inga allvarliga biverkningar har rapporterats sedan 

produkten sattes på marknaden 2011, endast ett fåtal 
lindriga besvär i form av övergående klåda 

• Säkerheten bekräftas av ny klinisk studie 2020 

 


