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Scholl’s Wellness Company on 

valinnut Transmerin Scholl-brändin 

jakelijaksi Suomessa.

Valikoimassa tulee olemaan 

viitisenkymmentä jalkojen 

hyvinvointituotetta, joita myymme 

pääasiassa päivittäistavarakauppojen, 

tavaratalojen ja apteekkien kautta 

kesäkuun alusta lähtien.



Johtava bostonilainen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut
sijoittamaan kuluttajabrändeihin ja yrityksiin

Scholl’s Wellness Company Ltd:n  
omistajana toimii



SCHOLL yli100 vuotta tiedettä jalkojen hyväksi

Yhtiön perustaja, tohtori William Mathias Scholl, halusi ymmärtää jalkojen rakennetta 
ja biomekaniikkaa suhteessa muuhun ruumiiseen – hänen innostuksensa ja 
ajatuksensa vaikuttavat yhä toimintaamme.

1899
Tarina alkaa Chicagosta vuonna 1899, jolloin 17-vuotias William meni töihin pieneen 
kenkäkauppaan. Kauppa oli erikoistunut mukaviin jalkineisiin. Kivuliaista jalkaongelmista 
kärsivien ihmisten suuri määrä vaikutti Williamiin niin voimakkaasti, että hän meni opiskelemaan 
lääketieteelliseen tiedekuntaan oppiakseen tuntemaan ihmiskehon paremmin. Ennen kaikkea hän 
halusi opiskella jalkojen anatomiaa ja fysiologiaa.

1904-1907
Pian valmistuttuaan 22-vuotiaana lääkäriksi vuonna 1904 hän patentoi ensimmäisen keksintönsä, 
Foot-Eazer-jalkatuen. Kengän sisälle sijoitettava jalkaholvituki oli aikanaan käänteentekevä tuote. 
vuonna 1907 hän perusti Scholl Manufacturing Co. Inc. -yhtiön.

1920
1920-luvulla hän kehitti ensimmäisen kenkämalliston, jonka suunnittelun lähtökohtana oli jalan 
anatomia. Kymmenen vuotta myöhemmin tri Scholl toi markkinoille tukisukat helpottamaan 
turvonneiden nilkkojen ja suonikohjujen aiheuttamia vaivoja. Tri Schollin pohjalliset kehitettiin ja 
tuotiin markkinoille 1940-luvulla, ja pian niistä tuli yksi yhtiön suosituimmista tuoteryhmistä.

1960
Kuusikymmentäluku oli kulta-aikaamme. Schollin Pescura-sandaalit, joissa oli anatomisesti 
muotoiltu pyökkinen jalkapeti, auttoivat kiinteyttämään jalkoja jokaisella askeleella. Niistä tuli 
nopeasti kansainvälinen menestystarina, ja julkkikset, kuten mallit Twiggy ja Jean Shrimpton, 
käyttivät niitä – tehden niistä tunnetun tyylin ja mukavuuden ikonin.

Nykypäivä
Schollin historia jatkuu noudattaen yhtiön perustajan intohimoa ja filosofiaa – parantaa ihmisten 
terveyttä ja hyvinvointia pitämällä huolta heidän jaloistaan.



Mikä on Scholl-brändin ydin ja 
olemassaolon oikeutus?

Mihin Schollin ylivertainen 
suosio perustuu?

Mihin 
tarvitsemme 
sinua Scholl?
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Markkinoilla on paljon potentiaalia
myynnin kasvuun, kunhan…
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Ratkaisuna 
Schollin kokonaisvaltainen jalkojen 
hyvinvoinnin konsepti 
Tavoitteena
Auttaa kuluttajia löytämään oikeat tuotteet 
jakojensa hyvinvoinnista huolehtimiseen



BRAND PURPOSE 

eli brändin ”tarkoitus”



JALKOJA HOITAVAT TUOTTEET

JALKOJA TUKEVAT TUOTTEET

ONGELMISSA AUTTAVAT TUOTTEET

KOKONAISVALTAISEN HYVINVOINNIN KONSEPTI



Scholl 
jalkojenhoitotuotteet



Scholl paristokäyttöinen 
jalkaraspi

Scholl paristokäyttöinen jalkaraspi kuorii jalkojen kuivaa 
ja hilseilevää ihoa tehokkaasti mutta hellävaraisesti. 
Raspia voi käyttää kuivalle ja märälle iholle, ja kaksi 
nopeustyyppiä mahdollistavat suorituskyvyn säätämisen 
tarpeidesi mukaan. Jalkojen säännöllinen kuorinta 
optimoi kosteusvoiteen tehon ja pitää ihon pehmeänä ja 
sileänä.

EAN: 5701092113740
Merä: 3

CE-merkitty ei lääkinnällinen 
laite, virtalähde



Kovettuneen ihon poisto: 

1. Varmista, että hiontarulla on tukevasti kiinni laitteessa. 
Älä käytä laitetta ilman hiontarullaa. 

2. Käynnistä ja sammuta laite painamalla . Valitse
haluamasi nopeus painamalla . Liu'uta hiontarullaa
varovasti kuivalla iholla. Jatka, kunnes olet saavuttanut
haluamasi tuloksen. Jos painat liian kovaa, laite
sammuu. 

3. Sammuta laite ja tarkista, onko iho tarpeeksi sileä. 
Toista tarvittaessa, kunnes saat haluamasi
lopputuloksen. Varoitus: Älä käytä samassa kohdassa
pidempään kuin 3–4 sekuntia kerralla. Lopeta käyttö, 
jos iho tuntuu aralta. Älä käytä tuotetta, jos iho on 
tulehtunut. 

4. Pyyhi tai huuhtele kuolleet ihosolut jaloista. 

5. Kuivaa iho huolellisesti. Levittämällä kosteusvoidetta
saat ihanan pehmeät jalat



Scholl raspin vaihtopää karkea 
JA erittäin karkea, 2kpl

Erittäin karkea: 5701092112958                 Karkea:  5701092112781

Merä: 6



Scholl tehoraspi

EAN: 5038483204191
Merä: 6

Klassikko! Schollin kovettumaraspissa on kaksi ominaisuutta: 
karkea raspauspinta poistaa karheaa tai kovettunutta ihoa 
helposti ja turvallisesti. Sileämpi pinta hioo ihon tasaiseksi ja 
tekee siitä kauniin sileän.



Scholl Dual Action jalkaraspi

EAN: 5701092114167
Merä: 6

Kovettuneelle iholle tarkoitettu Velvet Smooth Dual Action Diamond
Crystals™jalkaraspi hyödyntää Schollin testattua hankausteknologiaa. Raspi 
poistaa kovettuneen ja karkean ihon jättäen jalat pehmeiksi jo ensimmäisellä 
käyttökerralla. Karkea puoli poistaa kovettuneen ihon tehokkaasti mutta 
hellävaraisesti, ja hieno puoli on tarkoitettu viimeistelyyn.
Ergonomisesti muotoiltu kahva sopii käteen.



• Scholl Advanced Repair jalkavoide sisältää 10% ureaa, B5-
provitamiinia sekä Schollin kehittämää PediCream™-seosta. 

• Voiteen koostumus kosteuttaa ihon paksumpia kerroksia tehden 
jaloista sileämmät ja pehmeämmät. 

• Jalkavoide lievittää jalkojen epämukavuutta välittömästi ja 
kosteuttaa ihoa tehokkaasti. 

• Voiteen käyttö uudistaa erittäin kuivaa ja halkeilevaa ihoa, ja 
parantaa kuivan ja halkeilevan ihon ulkonäköä. 

• Säännöllisesti käytettynä voide auttaa korjaamaan ihon luonnollista 
suojakerrosta ja estää ihon kovettumista.

Scholl Advanced Repair 
jalkavoide 150ml

EAN: 5701092115553
Merä: 6



Scholl Intense Nourish
jalkavoide 150ml

EAN: 5701092114563
Merä: 6

Tehokkaasti ravitseva Scholl Intense Nourish -jalkavoide soveltuu 
erityisesti kovettuneelle iholle. 
Se nostaa ihon kosteusarvoja välittömästi ja pehmentää erittäin kuivaa 
ja karkeaa ihoa. 
Säännöllisesti käytettynä jalkavoide estää kovettuneen ihon syntymistä, 
ja iho pysyy sileänä ja suojattuna.

Koostumus sisältää ureaa (5 %), E-vitamiinia, B5-provitamiinia sekä 
PediCream-sekoitusta.
Voide vie täsmäkosteutuksen ihon paksumpiin kerroksiin ja imeytyy 
nopeasti.



Scholl Daily Care jalkavoide 150ml

Daily Care -jalkavoide soveltuu päivittäiseen käyttöön normaalille ja 
kuivalle iholle. 
Voide helpottaa kuivan ihon kireää tunnetta ja kosteuttaa jalkoja 
näkyvästi. 
Säännöllisellä käytöllä jaloista tulee terveen näköiset ja pehmeät.

EAN: 5701092114556
Merä: 6



Scholl jalkakuorinta 75ml

EAN: 5701092115157
Merä: 6

Scholl jalkakuorinnan luonnollista hohkakiveä sisältävä koostumus kuorii kuivaa 
ja karkeaa ihoa tehokkaasti. 
Tuote on helppo huuhdella pois iholta, lopputuloksena pehmeät ja sileät jalat. 
Tuote on dermatologisesti testattu.



Scholl PediMask 3xOil jalkanaamio

Scholl Pedimask jalkanaamio hoitaa ja kosteuttaa jalkoja 
nopeasti ja tehokkaasti: saat sileät ja pehmeät jalat vain 20 
minuutissa. 

Jojoba-, avokado- ja arganöljyä sisältävä koostumus kosteuttaa 
jalkojen ihoa pitkäkestoisesti. 

Sukanmuotoista naamiota on helppo käyttää, eikä se tahmaa. 

Pakkaus sisältää yhden naamioparin.

EAN: 5701092114938
Merä: 6



Scholl Pedimask Aloe Vera 
jalkanaamio

Scholl Pedimask jalkanaamio kosteuttaa jalkojasi nopeasti ja 
tehokkaasti: saat sileät ja pehmeät jalat vain 20 minuutissa. 
Sukanmuotoista naamiota on helppo käyttää, eikä se tahmaa. 
Naamio sisältää kosteuttavaa aloe veraa. 

Pakkaus sisältää yhden naamioparin.

EAN:5701092115393
Merä: 6



Scholl PediMask kosteuttava 
jalkanaamio

Schollin Expert Care kosteuttava PediMask -jalkanaamio syväkosteuttaa
jalkojasi nopeasti ja tehokkaasti. 

Macadamiaöljyä sisältävän naamion avulla saat pehmeät ja sileät jalat 
vain 20 minuutissa. Sukanmuotoista naamiota on helppo käyttää, se ei 
ole rasvainen eikä tahmaa.

Pakkaus sisältää yhden sukkanaamioparin.

EAN: 5701092114150
Merä: 6



Scholl PediMask Hajusteeton 
jalkanaamio

Schollin hajusteeton ja väriaineeton jalkanaamio, joka on erityisesti suunniteltu 
kosteuttamaan jalkojen kuivaa ihoa.

Sisältää kookosöljyä ja tekee jaloista 20 minuutissa pehmeät ja sileät.

Pakkaus sisältää yhden sukkanaamioparin.

EAN: 5701092433503
Merä: 6



Scholl Gel Active –pohjalliset 
Every Day, Work ja Sport

Scholl GelActiv -pohjalliset ehkäisevät jalkojen väsymistä ja 

kipeytymistä. 

Scholl GelActiv -teknologia yhdistää kaksi erityyppistä geeliä, 

jotka vaimentavat pienimmätkin iskut ja vähentävät tehokkaasti 

kävellessä ja juostessa tuntuvia tärähdyksiä:

✓ kiinteämpi geeli tukee jalkaholveja ja kantapäitä

✓ pehmeämpi geeli toimii laadukkaana pehmusteena ja 
lisäiskunvaimentimena.

Scholl GelActiv -pohjalliset on helppo leikata jokaiseen 

jalkineeseen sopivaksi. Pohjan alapinnan pito-ominaisuudet 

estävät pohjallista liukumasta asettamisen jälkeen pois 
paikaltaan.

Pohjalliset voi puhdistaa ja käyttää uudelleen: pyyhi ne 
puhtaaksi lämpimällä pesuainevedellä.





Scholl Gel Active 
Everyday Men -pohjallinen

Jokapäiväiseen käyttöön: vapaa-ajan kenkiin, avokkaisiin, saappaisiin. 
Geelipohjallinen vaimentaa pienimpiäkin iskuja ja  vähentävää 
ylimääräistä kuormitusta.

Scholl GelActiv™-pohjallisen teknologiassa yhdistyy kaksi geeliä, jotka 
yhdessä vaimentavat iskuja ja vähentävät liikkumisen aiheuttamaa 
kuormitusta. 

Miesten pohjallisten koot ovat 42-48 (leikataan sopivaan kokoon).

EAN: 5052197039405
Merä: 4



Scholl Gel Activ
Everyday Women -pohjallinen

Jokapäiväiseen käyttöön: vapaa-ajan kenkiin, avokkaisiin, saappaisiin. 
Geelipohjallinen vaimentaa pienimpiäkin iskuja ja  vähentää ylimääräistä 
kuormitusta.

Scholl GelActiv™-pohjallisen teknologiassa yhdistyy kaksi geeliä, jotka 
yhdessä vaimentavat iskuja ja vähentävät liikkumisen aiheuttamaa 
kuormitusta. 

Naisten pohjallisten koot ovat 38-42 (leikataan oikeaan kokoon)

EAN: 5052197039436
Merä: 4





Työkäyttöön: Erityisesti seisomatyötä ja muuta jalkoja rasittavaa työtä tekeville 
suunniteltu pohjallinen. 

Scholl GelActiv™-teknologia tarjoaa pehmentävän ja iskua vaimentavan 
kokemuksen 12 tunnin ajan ja helpottaa rasitusta.

Juuri omaan kokoosi leikattavat pohjalliset antavat jaloillesi mukavan olon 
työkengissä tai saappaissa koko päivän ajan, ja ne auttavat jalkojasi ja 
jalkateriäsi tuntumaan vähemmän väsyneiltä.

Odor resistant fresh feet top cloth™ -hajuja hillitsevä teknologia. 
Miesten pohjalliset sopivat kokoihin 42-48 (leikataan sopivan kokoisiksi).

Scholl Gel Activ
Work Men -pohjalliset

EAN: 5052197046458
Merä: 4



Scholl Gel Activ
Work Women -pohjalliset

Työkäyttöön: Erityisesti seisomatyötä ja muuta jalkoja rasittavaa työtä 
tekeville suunniteltu pohjallinen. 

Scholl GelActiv™-teknologia tarjoaa pehmentävän ja iskua vaimentavan 
kokemuksen 12 tunnin ajan ja helpottaa rasitusta.

Juuri omaan kokoosi leikattavat pohjalliset antavat jaloillesi mukavan 
olon työkengissä tai saappaissa koko päivän ajan, ja ne auttavat jalkojasi 
ja jalkateriäsi tuntumaan vähemmän väsyneiltä.

Odor resistant fresh feet top cloth™ -hajuja hillitsevä teknologia. 

Naisten pohjallisten koot ovat 38-42 (leikataan oikeaan kokoon)

EAN: 5052197046489
Merä: 4





Scholl Gel Activ
Sport Men -pohjallinen

Erittäin pehmeä sininen geeli toimii iskunvaimentimena ja vähentää kehon 
alaosan nivelten rasitusta. Kaarituki tuo lisätukea ja parantaa liikekontrollia sekä 
sivuttaista stabiliteettia.

Pehmeämpi geeli ja kovempi vaahto suojaavat siellä missä suojausta eniten 
tarvitaan.
Leikkaa kenkääsi sopivaksi; leikkaa kengänkokoasi vastaavan viivan kohdalta tai 
käytä kengän alkuperäistä pohjallista apuna. 

Parhaan tuloksen saamiseksi ota vanhat pohjalliset kengistä pois ja laita niiden 
tilalle Scholl GelActivTM-pohjalliset geelipuoli alaspäin. 

Suosittelemme vaihtamaan Sport-pohjalliset vähintään kuuden kuukauden 
välein.

EAN: 5052197039467
Merä: 4



Scholl Gel Activ
Sport Women -pohjallinen
Erittäin pehmeä sininen geeli toimii iskunvaimentimena ja vähentää kehon alaosan 
nivelten rasitusta. Kaarituki tuo lisätukea ja parantaa liikekontrollia sekä sivuttaista 
stabiliteettia.

Pehmeämpi geeli ja kovempi vaahto suojaavat siellä missä suojausta eniten 
tarvitaan.
Leikkaa kenkääsi sopivaksi; leikkaa kengänkokoasi vastaavan viivan kohdalta tai käytä 
kengän alkuperäistä pohjallista apuna. 

Parhaan tuloksen saamiseksi ota vanhat pohjalliset kengistä pois ja laita niiden tilalle 
Scholl GelActivTM-pohjalliset geelipuoli alaspäin. 

Suosittelemme vaihtamaan Sport-pohjalliset vähintään kuuden kuukauden välein.

EAN: 5052197039498
Merä: 4



Scholl-tuotteet jalkojen 
hyvinvoinnin ongelmien hoitoon



Scholl Voide halkeileville 
kantapäille 60ml

EAN: 5038483668467
Merä: 6

Scholl Voide halkeileville kantapäille Active Repair K+ auttaa 
korjaamaan epätasaisten, kuivien ja haljenneiden 
kantapäiden ihoa. Tuote sisältää Active Repair K+:aa, jonka 
on kliinisesti todistettu tukevan kehon luonnollista 
paranemisprosessia. Se auttaa luonnollisten rakenteiden 
muodostumista ja tehostaa ihon korjautumista.



Scholl Kovettumavoide 60 ml

Jalkojemme iho poikkeaa siinä mielessä muusta ihostamme, että sen on tarkoitus 
kestää kävelyaskeltemme ja jaloillaan seisomisemme aiheuttamaa jatkuvaa painetta. 
Joskus esim. pitkäaikaisesta seisomisesta aiheutuva paine tai huonosti istuvien 
kenkien hankaavat liikkeet voivat johtaa kovettumiin.

Schollin asiantuntijat tietävät, että tehokkain tapa hoitaa karheaa ja kovettunutta 
ihoa on pehmentämällä sitä sekä kuorimalla sitä säännöllisin välein. Siksi Scholl onkin 
kehittänyt erillisen tuotesarjan nimenomaan kovettumia vastaan.

EAN: 5038483999295
Merä: 6
SH: 8,50



Scholl Päivittäinen kosteusvoide 
jaloille 75ml

Scholl Päivittäinen kosteusvoide kuiville jaloille on ihanteellinen niille, joilla 
on kuiva ihoa ja halkeamia jaloissa. Tuote kuuluu Schollin sarjaan 
ammattituotteita. Kuiva iho on tavallisin iho-ongelma. Tavallisesti se ei 
aiheuta mitään suurempaa epämukavuutta, mutta voi olla ikävän näköistä, 
kun iho on vaurioitunut, karkea ja joskus myös hilseilevä. Jos ongelmaa ei 
hoideta, voi ihosta tulla kova ja siihen voi tulla kovettumia, jotka voivat 
aiheuttaa suurempia vaivoja. Kosteusvoide imeytyy nopeasti ihoon käytön 
jälkeen ja jaloista tulee välittömästi pehmeät ja kosteutetut.

EAN: 5052197016048
Merä: 6



Scholl Virkistävä jalkasuihke 150ml

Fresh Step -antiperspirantin ansiosta uskallat riisua kengät stressaamatta. Kevyt 
ja raikas tuoksu takaa tehokkaan suojan hajuja vastaan ja takaa, että jalkasi 
pysyvät raikkaina koko päivän. Schollin jalka-antiperspirantissa on erityinen 
kolmitehokoostumus.

EAN: 5038483668221
Merä: 6

Aerosoli



Scholl Raikastava jalkakylpy 275g 

Klassikko! Schollin raikastava jalkakylpy sisältää luonnon suolakristalleja, jotka 
puhdistavat ja virkistävät väsyneitä ja aristavia jalkoja. Appelsiini- ja minttuöljyä sekä 
ureaa sisältävä koostumus tehostaa jalkojenhoitoa, raikas tuoksu stimuloi aisteja ja 
virkistää sekä sinua että jalkojasi. Tuotteen sisältämä farnesoli ehkäisee pahoja 
hajuja ja antaa jaloillesi pitkäkestoista raikkautta. 

Riittoisa! Yhdestä pakkauksesta saa noin 14–18 jalkakylpyä.

EAN: 5038483668344
Merä: 6



Scholl Kynsileikkuri

Schollin kynsileikkurissa on vipumekanismi, jonka ansiosta varpaankynsien 
leikkaamiseen tarvitsee paljon vähemmän voimaa. Sen avulla jopa kovien 
ja paksujen varpaankynsien leikkaaminen on helppoa. Tarkka, turvallinen 
ja helppokäyttöinen. Auttaa leikkaamaan kynnet suoraan, jotta ne eivät 
kasva sisäänpäin. Leikkurissa on leikattuja kynsiä varten kotelo, johon 
kynnenpalat kerääntyvät hygieenisesti. Kotelo on helppo irrottaa ja 
tyhjentää.

HUOM! Vain ulkoiseen käyttöön. Säilytä lasten ulottumattomissa. Jos 
kynsien nurkat leikataan hyvin alhaalta, kynnet voivat kasvaa sisään.

EAN: 5038483198926
Merä: 6



Syylä on kiusallinen mutta 
hoidettavissa oleva vaiva

Syylät ovat pieniä hyvänlaatuisia ihokasvaimia, joita voi esiintyä missä tahansa osassa kehoa. 
Niiden aiheuttaja on ihmisen papilloomavirus eli HPV. Useimmat ihmiset saavat syyliä 
jossain vaiheessa elämäänsä, suurimmaksi osaksi lapsuus- ja nuoruusiässä. Yleensä syylät 
eivät kuitenkaan aiheuta ongelmia, mutta ilman asianmukaista hoitoa voi esiintyä kipua ja 
epämukavuutta.

Jalkapohjan syylät kasvavat jalkapohjissa. Ne tarttuvat helposti ja leviävät sekä suorasta että 
epäsuorasta kontaktista. Yleinen paikka jalkapohjan syylien leviämiselle on julkiset 
peseytymistilat. Jalkineiden käytöllä voidaan ehkäistä tartunnan mahdollisuutta.

Litteät syylät ovat yleisimpiä leikki- ja kouluikäisillä lapsilla, mutta niitä esiintyy harvakseen 
myös aikuisilla. Esiintyvyys on yleisintä kasvoissa ja käsien selkäpuolilla. Ulkomuodoltaan 
litteät syylät ovat litteitä ja hieman rusehtavia, läpimitan ollessa 1–5 mm. Tarttuminen 
tapahtuu kosketuksen välityksellä. Litteät syylät häviävät ilman hoitoa, eikä niitä pidä yrittää 
hoitaa kotikonstein.

Syylän jäädytys on prosessi, jonka tavoitteena on jäädyttää syylät kokonaan pois. Syylä voi 
uusiutua, jos juuria ei saada poistettua kokonaan. Jäädytys voidaan tehdä 
itsehoitovalmisteiden avulla tai vaihtoehtoisesti myös nestetyppijäädytyksellä 
ihotautilääkärillä.



Scholl jäädyttävä syylänpoistaja 80 ml

Scholl Freeze jäädyttävän syylänpoistajan teho perustuu terveydenhuollon 
ammattilaisten käyttämään nopeaan jäädytykseen. Se on tehokas ja helppo 
tapa poistaa syylät. Vaikutus alkaa jo 40 sekunnissa, ja syylä häviää yleensä 
10-14 päivässä. 

Sama jäädytystapa kuin lääkäreillä.

EAN: 5701092113993
Merä: 6
SH: 23,90

CE



Scholl jäädyttävän syylänpoistajan käyttöohje
1.Kiinnitä valmisteen levittämiseen tarkoitettu puikko valkoiseen korkkiin työntämällä sitä lujasti kohti perällä olevaa 
isompaa aukkoa.

2. Aseta pullo pystyyn suojatulle pöydälle tai muulle vastaavalle tukevalle pinnalle. Älä pitele pulloa lähellä kasvoja, 
muita ruumiinosia tai vaatteita. Kiinnitä korkki pulloon kuvan mukaisesti niin, että levityspuikko on läpinäkyvässä 
muovisessa kotelossa pullon sivulla. Käytä tuotetta vain sellaisessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Tilassa ei saa 
olla syttymislähdettä, ja käsittely on tehtävä kaukana lämmönlähteestä. 

3.Pidä pullo pystysuorassa. Pidä kiinni korkista kuvan osoittamalla tavalla ja paina sitä alaspäin 5 sekunnin ajan. Älä 
pidä kiinni muovikotelosta 

4.Poista korkki pullosta. Levityspuikko on edelleen paikallaan. Älä päästä nestettä ihollesi. Älä pidä pulloa lähellä 
silmiäsi. Pitele puikkoa paikallaan kärki alaspäin ja ODOTA 15 sekuntia ennen kuin levität ainetta syylään. Näin aine 
imeytyy puikon levityspäähän ja saavuttaa jäädyttävän lämpötilan, joka tarvitaan syylien tehokkaaseen hoitoon.

5.Käsiteltävän syylän tulee olla ylöspäin. Pitele levityspuikkoa kärki alaspäin. Aseta puikon pää kevyesti syylän keskelle 
ja pidä sitä paikallaan 40 sekunnin ajan. Älä anna vaikuttaa kauempaa kuin 40 sekuntia. Älä painele syylää. Hävitä 
levityspuikko yhden käyttökerran jälkeen.



Scholl syylänpoistokynä 2 ml

Scholl-syylänpoistokynä on terveydenhuollon tarvike, jolla on kliinisesti osoitettu teho 
käsissä ja jaloissa esiintyvien syylien hoidossa.

Syylänpoistokynä sisältää geeliä, jonka aktiivinen ainesosa TCA-Active™, saa sairastuneen 
ihon kuoriutumaan. Paksuuntunut iho ja paksuuntumisen aiheuttanut virus irtoavat, ja 
tilalle kasvaa uusi terve iho. Yhdellä painalluksella toimivassa kynässä on erittäin tarkka 
annostelukärki. Geeliin on lisätty sinistä väriä, jonka avulla annosteleminen on helpompaa, 
eikä geeliä tule vahingossa levitettyä myös terveelle iholle. Näkyviä tuloksia jo viikossa. Pidä 
poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

AINESOSAT:

TCA-ActiveTM (based on Trichloroacetic Acid), Carbopol, Methylene Blue, Aqua.

EAN: 5701092115041
Merä:

CE



Scholl syylänpoistokynä käyttöohjeet

1. Levitä varovaisesti yksi sininen geelitippa (yksi painallus) tarkasti syylän päälle. Jos yksi tippa ei riitä peittämään koko syylää, 
levitä toinen geelitippa.

2. Jos geeliä vahingossa joutuu terveelle iholle, pese koko alue saippualla ja vedellä, estääksesi terveen ihon ärtymisen ja 
polttavan tunteen. Voit käyttää vaseliinia tai muuta voidetta ympäröivän ihoalueen suojaamiseen.

3. Anna geelin kuivua 10–15 minuuttia ennen kuin puet sukat, kengät tai käsineet.

4. Pyyhi varovasti ylimääräinen geeli kynän kärjestä pehmeällä paperipyyhkeellä. Sulje kynä huolellisesti ja kierrä korkin nuolet 
eri kohtiin.

Toista käsittely kahdesti päivässä 4 päivän ajan. Lapsille, joilla on pieniä syyliä, geeliä annostellaan kerran päivässä.

Turvallisuusohjeet:

Syylänpoistokynää voivat käyttää aikuiset ja vähintään 4-vuotiaat lapset. Suosittelemme, että aikuiset huolehtivat geelin 
levittämisestä lasten syyliin. Suosittelemme, että lapsilla annostelukertoja on 1 päivässä (ks. ohjeet kohdassa MITEN 
SYYLÄNPOISTOKYNÄÄ KÄYTETÄÄN). Jos olet raskaana tai imetät, sairastat diabetestä, sinulla on heikko ääreisverenkierto tai 
jokin ihosairaus, suosittelemme, että neuvottelet lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä.



Kynsisieni (onykomyoosi)
Kynsisienitartunta johtuu usein sieni-infektiosta ihossa, esimerkiksi jalkasienestä eli jalkasilsasta. Tila on yleisempi 
urheilijoiden ja uimareiden keskuudessa, koska kosteus ja lämpö antavat ihanteellisen ympäristön sienen kasvamiseen ja 
leviämiseen. 

Jalkasieni on ihoinfektio, kun taas onykomykoosi on infektio itse kynnessä. Monelle jalkasienestä kärsivälle ihmiselle 
kehittyy myös kynsisieni siitä syystä, että hoitamattomana sieni leviää helposti varpaiden välisestä ihosta varpaankynsiin.

Kynsisieni on tarttuvaa. Erityisesti ihmisillä, jotka käyttävät yleisiä uimahalleja ja suihkuja, käyvät manikyyreissä ja 
pedikyyreissä, joiden työkaluja on käytetty toisiin ihmisiin, on suurempi riski saada kynsisienitartunta.

Kun sieni on päässyt muodostumaan ihoon tai varpaankynsiin, se voi levitä myös sormenkynsiin kosketuksesta, esimerkiksi 
raapiessa. Toinen riskitekijä sormenkynsisienen muodostumiseen on usein toistuva käsienpesu tai toistuva käsien 
liottaminen vedessä, nämä vahingoittavat suojaavaa ihoa kynsien ympärillä ja edesauttavat mahdollisen kynsisienen 
muodostumista.

Yleisiä kynsisienen oireita ovat värjäytymät, paksut ja hauraat kynnet, joiden kärjet saattavat katkeilla. Kynsisientä esiintyy 
tavallisemmin varpaankynsissä kuin sormenkynsissä, ja kynsisientä ilmenee yleisimmin miehillä kuin naisilla. Kynsisientä 
ilmenee pääasiassa aikuisiällä ja riski saada kynsisienitartunta suurenee iän myötä, koska iän myötä verenkierto heikkenee 
ja myös kynnet kasvavat paksummaksi ja hitaammin. Riski kynsisienen kehittymiseen on yleisempää yli 60-vuotiaille. 
Riskiin saada kynsisieni vaikuttavat myös huono verenkierto, psoriasis, diabetes, heikentynyt immuunijärjestelmä tai 
perinnölliset tekijät.

https://www.nalox.fi/fi-fi/kynsimuutokset/kynsisieni/kynsisienen-syyt/
https://www.nalox.fi/fi-fi/kynsimuutokset/kynsisieni/jalkasieni
https://www.nalox.fi/fi-fi/kynsimuutokset/kynsisieni/kynsisienioireet/


Kynsisieni-infektion oireet

Kynsisieni-infektio on aluksi yleensä kivuton. On kuitenkin olemassa useita merkkejä 
kynsisieni-infektiosta, joita voit panna merkille. Niitä voivat olla esimerkiksi:

• Yleisin merkki on kynsien paksuuntuminen, sekä värin muutos. Kynnet voivat 
muuttaa väriään keltaiseksi, valkoiseksi tai mustaksi.

• Keltaiset raidat kynnen alla ja sen alapinnalla (tarkista leikatut kynnet nähdäksesi 
se).

• Havaittavissa olevan ihon ja kynsien palojen kertyminen ihon alle.
• Kynsi hajoaa helpommin ja siitä tulee hauras.
• Ajan myötä paksuuntuminen voi aiheuttaa kynnen irtoamisen.
• Jos infektio ei hoideta, komplikaatioita, kuten kipua ja epämukavuutta voi esiintyä 

ja hoito voi kestää pitkään.



Scholl Pharma kynsisienen hoitoaine, 
1 kpl, 9 kk hoito

EAN: 5038483965139
Merä: 6

Helppokäyttöinen kynsisienen hoitoaine.
Hoitoneste kaivautuu kynnen sisälle tuhoten kynsisientä ja ehkäisten 
infektion leviämistä ja uusiutumista.
Kynsistä tulee taas kauniit.
Riittoisa pakkaus kestää jopa 9kk:n mittaiseen hoitoon

Ainesosat: Deionised Water, Citric acid, Urea, Xanthan Gum, Glycerin, 
Isopropyl Alcohol, Sodium Benzoate, Panthenol, Sodium Benzotriazolyl
Butylphenol Sulfonate.

CE



Scholl Sieniä torjuva kenkäsuihke, 
250 ml

Käyttötarkoitus: sieniä torjuva ja desinfioiva kenkäsuihke. 
Scholl sieniä torjuva kenkäsuihke on ennaltaehkäisevä ja desinfioiva suihke, joka pitää 
kenkien sisäpuolen hygieenisenä. 
Suihkeen tehokas koostumus tappaa jopa 99,9 % sienistä, jotka aiheuttavat jalka- ja 
kynsisieni-infektioita.

Käyttö: Suihkuta kengät päivittäin käytön jälkeen jalka- tai kynsisienen hoitamisen lisäksi. 
Pidä suihkepäätä pystysuorassa asennossa. Suuntaa suihke kengän sisään ja suihkauta 2–3 
kertaa. Anna kenkien kuivua ennen kuin panet ne jalkaan. Pidä poissa lasten ulottuvilta. 
Vain ulkoiseen käyttöön.

Ainesosat: 100 g tuotetta sisältää: 
0.166 g alkyl (C12-16)dimethylbenzyl ammonium chloride, 0.084 g didecyldimethyl
ammonium chloride.

EAN: 5701092115300
Merä:6 Biosidi



Scholl 24h Deo Kenkäsuihke, 150ml

Scholl Fresh Step Kenkäsuihkeella on erityinen kolmitehokoostumus; neutraloi 
epämiellyttävät hajut välittömästi, suojaa kenkiäsi hajuilta ja raikastaa 
vuorokauden ajan. 

Riittoisa ja raikas kenkäsuihke ei jätä kuivuessaan kenkään näkyviä jälkiä, joten voit 
riisua kenkäsi missä tahansa. Sopii kaikenlaisille kengille.

EAN: 5038483668429
Merä: 6



Scholl Pharma sormi- ja varvassuojus 
Merä 6

EAN: 5038483850619 

Scholl Pharma 2in1 tehohoito liikavarpaille
Merä 6

EAN: 5038483999189 




