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Nowy spray Medisept – skutecznie usuwa przykry zapach i dba o zdrowie stóp 

 

Ciepłe i wilgotne środowisko wnętrza butów sprzyja rozwojowi bakterii oraz grzybów 

odpowiedzialnych za przykry zapach, a także grzybicę stóp i paznokci. W drogeriach Rossmann 

pojawił się nowy spray marki Medisept, który skutecznie chroni przed infekcjami stóp, uwalniając 

jednocześnie obuwie od nieprzyjemnego zapachu.  

Nowy spray Medisept jest preparatem do dezynfekcji, czyli odkażania, obuwia i wkładek – wyrobów 

ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Wyróżnia go przede wszystkim skład oraz udokumentowane 

badaniami spektrum bójcze wobec grzybów i bakterii. Co to znaczy? Przede wszystkim, że nie jest 

kosmetykiem, lecz wyrobem medycznym skutecznie eliminującym m.in. dermofity –  mikroorganizmy 

wywołujące grzybicę stóp i paznokci. Zawarte w nim aktywne związki, takie jak klotrimazol oraz etanol 

działają grzybobójczo i bakteriobójczo, a olejek eukaliptusowy odświeża wkładki i wnętrze butów, 

utrzymując w nich przyjemny zapach.    
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Nowy spray dostępny jest w poręcznym opakowaniu, które z łatwością zmieści się w damskiej torebce, 

męskiej aktówce czy torbie na trening. Zmiana obuwia w miejscu, takim jak praca lub siłownia, nie 

będzie już krępująca. Produkt Medisept idealnie sprawdzi się też podczas letnich wycieczek, spacerów 

oraz sportu na świeżym powietrzu. Dodatkowym jego atutem jest wydajność i szybkość działania. 100 

ml preparatu wystarcza na minimum 600 aplikacji. Działa po upływie 60 sekund, a więc w zaledwie 

kilka chwil po aplikacji buty są wolne od przykrej woni, a stopy odzyskują naturalny komfort.   

Produkt dostępny jest w sieciach Rossmann. Pojemność: 100 ml / Cena: 12,99 zł brutto 

 

 

*** 

Medisept to polski producent kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny  

i dezynfekcji. Od ponad 25 lat działa na rynkach europejskich, dostarczając rozwiązania dla sektora 

profesjonalnego, między innymi dla szpitalnictwa i usług medycznych. 


