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NatraCure Liktornsskydd, 2 st

Liktornsskydd i stretchbart tyg som sitter på plats så att du 
kan stå och gå bekvämt hela dagen. Hjälper till att lindra 
smärta från liktornar, blåsor och förhårdnader. Absorberar 
tryck och friktion, skyddar och lindrar smärtande och 
skadade fingrar och tår. Flexibel gel av 100% medicinsk 
mineralolja. Passar de flesta fingrar och tår, och i de flesta 
skor. Vid behov kan skyddet klippas av för bästa komfort.  

Tvätt- och återanvändbar. 

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

• Mjukgör och lindrar smärta från liktornar,
blåsor och förhårdnader.

• Absorberar tryck och friktion, skyddar fingrar
och tår.

• Passar de flesta och kan klippas till för bästa
passform.

Artikelnummer 6110 
EAN/GTIN 1 220 000 240 018 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, 
lufttorka Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
Ytter: 85% Nylon / 15% Spandex  
Inner: 100% gel av medicinsk mineralolja 

http://www.podgel.se/
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   NatraCure Tåskiljare, 2 st  

Tåskiljare som skyddar mot skav och smärta mellan tårna. 
Kan även användas vid hallux valgus. I gel av 100% 
medicinsk mineralolja berikad med vitamin E som lugnar 
och mjukgör huden. Tåligt material, lätt att använda.  

Tvätt- och återanvändbar.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri.  

• Skyddar mot skav och smärta mellan tårna. 
• Med vitamin E som berikar och mjukgör huden 
• Dermatologiskt testad, hypoallergen och 

latexfri. Tvätt och återanvändbar. 
 

Art.nr  6111 
  EAN/GTIN  1 220 000 240 049 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka.  
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 
 
Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

 

 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Yoga stretch & tådelare, 2 st 
Yoga stretch och tådelare lindrar mot stress, smärta och 
spänningar i tår, trampdyna och fotmuskler. Rätar ut och justerar 
problemtår samtidigt som flexibiliteten och cirkulationen förbättras. 
Kan även hjälpa vid hammartå och hallux valgus. Tådelaren är 
stark nog att räta ut tårna men tillräckligt mjuk för att inte skada 
dem. Trä på skyddet; börja först med stortån och trä därefter in 
tårna i tådelaren, en i taget. Om lilltån inte kan träs in, lämna den 
utanför till att börja med och prova igen efter några användningar. 
Använd tådelaren 5–10 minuter per dag. Av 100% medicinsk 
mineralolja fylld med botanisk oliv-, avocado-, raps-, sojabön-, 
jojoba och druvkärnolja samt berikad med ceramider och aloe vera 
som återfuktar och berikar huden mellan tårna vid användande. 

Dermatologiskt testad, hypoallergen och latexfri. 

Tvätt- och återanvändbar.  
 

• Lindrar vid stress, smärta och spänningar i tår,
trampdyna och fotmuskler.

• Rätar ut och justerar problemtår samtidigt som
flexibilitet och cirkulation förbättras

• Av 100% medicinsk mineralolja berikad med
återfuktande essentiella oljor och aloe vera.

Artikelnummer 6112 
 EAN/GTIN 1 220 000 240 025 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
 100% gel av medicinsk mineralolja. 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Tå och fingerhätta, 1 st

Tå/Fingerhätta som skyddar tår, fingrar och nagelband. Kan 
användas som skydd eller stötdämpning vid skador på nerver, 
inåtväxta naglar, hammartå samt liktornar och förhårdnader. 
Förebygger blåsor och skavsår. Skyddar och lindrar från 
smärta samt hjälper till att bevara fukten i huden på tår och 
fingertoppar. Vid behov kan hättan klippas av för bästa komfort. 
Håll naglarna kortklippta.  

Doftfri. Tvätt- och återanvändbar.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

• Skyddar tår, fingrar och området kring nageln.
• Förebygger blåsor och skavsår.
• Hjälper till att bevara fukten i huden på tår och

fingertoppar

Artikelnummer 6113 
 EAN/GTIN 1 220 000 240 032 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Tådelare med tå-ring, 2 st

Tådelare med tå-ring dämpar smärta från liktornar, 
förhindrar skav och irritation till följd av friktion mellan 
tårna. Kan också hjälpa till att räta upp tår och förhindra 
att tårna överlappar varandra. Ringen håller delaren på 
plats och passar 2:a, 3:e, 4:e tån. Trä skyddet över 
problemtån eller intilliggande tå (välj det som känns mest 
bekvämt). Placera tådelaren mellan tårna. Av 100% 
medicinsk mineralolja berikad med vitamin E som skyddar 
och bevarar fukten i huden. One size.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

Tvätt- och återanvändbar. 

• Dämpar smärta från liktornar och förhindrar
skav och irritation.

• Kan också hjälpa till att räta upp tår och
förhindra att tårna överlappar varandra.

• Av 100% medicinsk mineralolja berikad med
E-vitamin.

Artikelnummer 6114 
 EAN/GTIN 1 220 000 240 056 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Tåspridare, 2 st

Tåspridare skyddar huden mellan tårna och motverkar att 
skavsår och blåsor uppstår. Hjälper till att separera tårna 
och ser till att stortån hålls i en mer rak position vid 
exempelvis hallux valgus. Den mjuka tåspridaren kan 
också lindra smärta och irritation mellan tårna. Av 100% 
medicinsk mineralgel berikad med E-vitamin som mjukgör 
huden. Bekvämt och tåligt material.  

Tvätt- och återanvändbar.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

• Mjuk tåspridare som skyddar huden mellan
tårna och motverkar skavsår och blåsor.

• Hjälper vid hallux valgus
• Berikad med E-vitamin som mjukgör huden.

Artikelnummer 6115 
  EAN/GTIN 1 220 000 240 063 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

http://www.podgel.se/
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Förfotsskydd med tådelare avlastar fötter och trampdynor 
samt förbättrar blodcirkulationen. Förfotskudden skonar 
fotsulan mot hårda stötar. Hjälper vid nedsjunket fotvalv, 
Mortons neurom, Hallux valgus, tunn fettkudde och 
liktornar. Av 100% medicinsk mineralolja som skyddar och 
bevarar fukten i huden. Passar de flesta fötter och skor. 
Den breda delen av skyddet placeras under trampdynan 
och tådelaren mellan stortån och intilliggande tå. Sträck ut 
och justera in så det känns bekvämt.  

Tvätt- och återanvändbar.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

• Hjälper vid nedsjunket fotvalv, Mortons
neurom, Hallux valgus, tunn fettkudde och
liktornar.

• Avlastar fötter och trampdynor samt förbättrar
blodcirkulationen.

• Passar de flesta fötter och skor.

Artikelnummer 6116 
 EAN/GTIN 1 220 000 240 209 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

   NatraCure Förfotsskydd med tådelare, S/M 1 par 

http://www.podgel.se/
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Hallux valgus skydd med tådelare lindrar smärta vid 
fotknölen, absorberar tryck och skyddar från friktion 
mellan fot och sko. Tådelaren rätar upp felställning av 
stortån. Patenterad design av 100% medicinsk mineralolja 
som skyddar och bevarar fukten i huden. Passar både 
höger och vänster fot. Trä öglan med tådelaren över 
stortån och positionera gel-kudden över utsidan av 
stortåleden.  

Tvätt- och återanvändbar.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

• Skyddar och lindrar smärta vid hallux valgus.
• Rätar upp felställning av stortån.
• Absorberar tryck och skyddar från friktion

mellan fot och sko.

Artikelnummer 6117 
 EAN/GTIN 1 220 000 240 087 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

   NatraCure Hallux valgusskydd med tådelare, 2 st 

http://www.podgel.se/
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Hallux valgus skydd i patenterad design som lindrar 
smärta vid fotknölen, absorberar tryck och skyddar från 
friktion mellan fot och sko. Av 100% medicinsk mineralolja 
som skyddar, mjukgör och bevarar fukten i huden. Passar 
både höger och vänster fot. Trä öglan över stortån och 
positionera gel-kudden över utsidan av stortåleden.      
One size.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

Tvätt- och återanvändbar. 

• Skydd för hallux valgus.
• Lindrar smärta, absorberar tryck och friktion.
• Dermatologiskt testad, hypoallergen och

latexfri

Artikelnummer 6118 
 EAN/GTIN 1 220 000 240 094 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

NatraCure Hallux valgusskydd, 2 st 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Vadderat tåstöd, 2 st
NatraCure Vadderat tåstöd i mjuk geléskum och sammet, 
fäste med kardborrre. Tåstödet håller ihop två tår för stöd och 
hjälp vid hammartå, överlappande och/eller böjda tår. 
Vadderar tåspetsar och mellan tårna. Lindrar besvär och 
irritation. Enklare att använda än tejp. Trä tåskyddet över 
problemtån, med den vita sidan uppåt, vira fästremmen under 
och runt intilliggande tå. Håll problemtån rakt och fäst 
remmen stadigt. Lindningen ska hållas säkert på plats men 
får inte påverka blodcirkulationen.  

Tvätt- och återanvändbar.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

• Vadderat tåstöd i mjuk geléskum och sammet
som fästes med kardborre.

• Ger stöd och hjälp vid hammartå,
överlappande och/eller böjda tår.

• Enkel att använda och mer bekvämt än tejp.

Artikelnummer 6119 
EAN/GTIN 1 220 000 240 124 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
 Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
Sammet av 100% EVA, kardborrekrokar av 100% Nylon 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Lilltå skydd, 2 st
Lilltåskydd absorberar tryck och friktion, lindrar smärta och 
irritation från liktornar, förhårdnader och blåsor. Hjälper huden 
att läka naturligt samtidigt som den skyddar den känsliga 
lilltån från tryck och skav av skor. Flexibelt och stretchbart 
material som passar de flest lilltår. Trä skyddet över lilltån och 
placera där det känns bra. Tåskyddet kan klippas till för god 
passform. Dra försiktigt på en strumpa och justera skyddet vid 
behov.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

Tvätt- och återanvändbar. 

• Skyddar lilltån genom att absorbera tryck,
friktion och skav av skor.

• Hjälper huden att läka naturligt och lindrar
smärta från liktornar, förhårdnader och blåsor.

• Kan klippas till för god passform.

Artikelnummer 6120 
EAN/GTIN 1 220 000 240 131 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Gel footies, 1 par
Gelstrumpa som vadderar och skyddar hela foten. Kan 
användas med eller utan skor för en bekväm känsla hela 
dagen. Av 100% medicinsk mineralolja som bevarar fukten i 
huden. Har lufthål som låter huden andas.  

One Size: dam ca 36-42, herr ca 39-44.  

Doftfri. Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

Tvätt- och återanvändbar. 

• Mjuk och bekväm Gelstrumpa som vadderar
och skyddar hela foten.

• Kan användas med eller utan skor för en
bekväm känsla hela dagen.

• Av 100% medicinsk mineralolja som bevarar
fukten i huden.

Artikelnummer 6121 
EAN/GTIN 1 220 000 240 193 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 

Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

http://www.podgel.se/
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   Natra Cure Hammartåkudde, 1 st  

Hammartåkudde med tå-ring hjälper till att behandla och 
förebygga hammartå, artritiska tår, liktornar, förhårdnader 
och blåsor och ger stöd för böjda tår. Tåkudden lättar 
trycket på tåspetsarna och minskar påfrestning av 
framfotsbenen. Formar sig efter foten och passar bekvämt 
i de flesta skor. Ring-designen ger större stabilitet och 
mindre glidning. Placera kudden under tårna med den 
smala delen mot lilltån och öglan runt en av dina mittersta 
tår (beroende på vilken tå som behöver rätas upp)  

Tvätt- och återanvändbar.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen doft- och latexfri. 
 

• Behandlar och förebygger hammartå, artritiska 
tår, liktornar och förhårdnader. 

• Ger stöd för böjda tår, minskar påfrestning av 
framfotsbenen. 

• Formar sig efter foten och passar i de flesta 
skor. 

Artikelnummer 6125 
EAN/GTIN 1 220 000 240 100 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, 
lufttorka Känns produkten klistrig, pudra med lite talk. 
 
Innehållsförteckning: 
100% gel av medicinsk mineralolja 

 

 

NatraCure Hammartåkudde med tå-ring, 1 st 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Tåskydd sandal, 2 st

Tåskydd för sandaler och flip-flops i 100% polyuretangel 
som absorberar tryck, stötar och friktion utan att kollapsa. 
Skyddar huden mellan tårna från skavsår och blåsor. 
Transparent tåligt material som är mjukt och följsamt och 
självhäftande. Dra loss den genomskinliga skyddsfilmen, 
trä skyddet över sandalens tåstropp och fäst på plats. 
Handtvättas med mild tvål, lufttorka. Tåskyddet blir åter 
självhäftande efter varje tvätt. 

Dermatologiskt testad, hypoallergen, doft- och latexfri. 

• Skyddar huden mellan tårna mot skavsår,
blåsor och tryck.

• Never Slip-teknik i mjukt och följsamt material.
• Självhäftande efter varje tvätt.

Artikelnummer 6150 
EAN/GTIN 1 220 000 240 070 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Sätt tillbaka skyddsfilmen vid förvaring 

Innehållsförteckning: 
Gel av 100 % Polyuretan 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Förfotsskydd Lady, 1 par 

Förfotskudde i 100% polyuretangel som absorberar tryck, 
stötar och friktion utan att kollapsa. En tunn, mjuk och 
diskret gelsula som avlastar förfoten och förebygger 
smärta under trampdynan. Den tunna sulan passar i de 
flesta skor och är självhäftande. Dra loss skyddsfilmen. 
Håll den räfflade delen av sulan uppåt och den 
avsmalnande delen bakåt. Placera gelsulan under främre 
trampdynan i skon. Handtvätta med mild tvål, lufttorka. 
Sulan blir åter självhäftande efter varje tvätt.  

Dermatologiskt testad, hypoallergen doft- och latexfri. 

• Avlastar förfoten och förebygger smärta och
brännande känsla under trampdynan.

• Absorberar tryck, stötar och friktion utan att
kollapsa.

• Självhäftande efter varje tvätt.

Artikelnummer 6151 
EAN/GTIN 1 220 000 240 117 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Sätt tillbaka skyddsfilmen vid förvaring. 

Innehållsförteckning: 
  Gel av 100 % Polyuretan 

http://www.podgel.se/
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NatraCure Gelsula ¾ Lady, 1 par 

Gelsula 3/4 lady är en ultratunn transparent sula i 100% 
polyuretangel som absorberar stötar, tryck och 
skjuvkrafter utan att kollapsa. Skyddar mot tryckskador 
och brännande känsla i fötterna. Självhäftande med non-
slip teknik som sitter bekvämt på plats hela dagen. Dra 
loss den genomskinliga skyddsfilmen och fäst gelsulan 
från hälen och framåt i skon. Handtvätta med mild tvål, 
lufttorka. Sulan blir åter självhäftande efter varje tvätt. 

Dermatologiskt testad, hypoallergen doft- och latexfri. 

• Extra tunn och transparent patenterad gelsula
som sitter säkert i skon.

• Tryck- och stötdämpande.
• Sulan kan flyttas mellan olika skor och blir

åter självhäftande efter varje tvätt.

Artikelnummer 6152 
EAN/GTIN 1 220 000 240 148 

Skötsel: 
Tvättas med mild tvål och ljummet vatten, lufttorka. 
Sätt tillbaka skyddsfilmen vid förvaring. 

Innehållsförteckning: 
Gel av 100 % Polyuretan 

http://www.podgel.se/



