
Eeltverwijderaar nodig die echt goed werkt?

Met deze eeltverwijderaar haalt u dode huidcellen op een zeer efficiënte en professionele 

manier weg!

 Gebogen design voor het weghalen van eelt op moeilijke plekken!✔

 Een extra groot metalen raspblad voor een snelle en ergonomische verwijdering!✔

Het verlengde handvat en het gebogen ontwerp maakt het verwijderen van moeilijk bereikbare 

plekken zeer makkelijk en dus ook aan de zijkanten van de voet. Het beste is deze te gebruiken op 

een droge huid! Gebruik deze manier om op grove manier eelt te verwijderen. Gebruik de fijne 

zijden voor een gladde en en fijne afwerking. Als er diabetes aanwezig is of men heeft problemen 

met bloed circulatie dan is het handig om een arts te raadplegen.

• Deze eeltverwijderaar geeft een zeer goed gevoel bij het verwijderen van eelt! 

• Nooit meer last van dode huidcellen en eelt met deze eeltverwijderaar, zodat u voeten fijner 

en soepeler aanvoelen. 

• Keer op keer te gebruiken en van zeer goede kwalitiet! 

• Niet meer naar een dure pedicure en zelf je eigen voeten verzorgen! 

• Een goede voetzalf gebruiken nadat je eelt verwijderd is zeker wel verstandig! 

• Dat doe je tenslotte om je voeten soepel te houden en je huid niet te laten uitdrogen! 

• Haal nooit overbodig veel eelt weg onder je voeten, omdat je anders je voeten beschadigd en

je daardoor irritatie aan je huid gaat ondervinden. 

• Wees daarom altijd alert bij het weg halen van eelt! 

• Neem altijd de juiste maatregelen bij elke beurt om eelt weg te halen! 

• Het is niet nodig om je voeten vooraf in te smeren met een zalf! 

• Dus alleen dode huidcellen weg halen en dus niet goede huidcellen! 

• Na gebruik is het verstandig om het geheel makkelijk schoon te maken met warm of lauw 

water na gebruik! Uiteraard goed afdrogen is verstandig! 

• Gebruik ook geen andere tools om eelt mee te verwijderen of niet professionele 

eeltverwijderaars! 

• Want dan kan je schade aan je voeten brengen en ben je slechter af! 

• Deze speciale voet eeltverwijderaar is speciaal bedoeld om eelt te verwijderen! 

• Let op: deze eeltverwijderaar wordt in een kleur verzonden. Zie afbeelding! 

productspecificaties:

• Afmeting lengte totaal: 270 mm 

• Afmeting lengte raspblad: 140 mm 

• Breedte raspblad: 72 mm 

• Materiaal: Plastic en RVS staal 

• Kleur:Zwart 

• Gewicht: 92 gram 




