
Tilbud gælder fra 17. marts til og med 10. april 2023

Tilbudskatalog

Påsken 2023

Bestil direkte på:

kjaerulff-fodpleje.dk

https://kjaerulff-fodpleje.dk/


Påsketilbud på
udstyr til din klinik
Se alle vores gode påsketilbud
i vores store showroom i Otterup
på Fyn eller bestil direkte på
vores hjemmeside:
kjaerulff-fodpleje.dk

Kjærulff Fodplejeartikler A/S 
Ørkebyvej 2, 5450 Otterup
Tlf.: 70 21 15 35  |  info@kjaerulff-fodpleje.dk
www.kjaerullf-fodpleje.dkDen 16. og 17.

september ’23

DELTAG OG VIND

vores store påske
konkurrence

Viste Go Dream oplevelsesgavekort er kun et eksempel  
– du kan vælge mellem mange forskellige oplevelser.

1.000,-
Præmieværdi

Vær med i konkurrencen om at vinde ét oplevelsesgavekort 
til Go Dream til en værdi af 1.000 kr.

Vi udlodder i alt 4 gavekort af 1.000 kr. til Go Dream og trækker lod blandt 
alle ordre der er lagt i perioden 17. marts - 10. april 2023.

Vinderne får direkte besked i uge 16.

EN GAVE TIL DIG
Køb for min. 1.000,- ekskl. moms 

og få håndlavede påskeæg fra 
L’artisan med.

Max 1 gave pr. kunde

Følg med

https://www.facebook.com/profile.php?id=100059898684852


Bentlon Patientstol, 
Gold Rotate

Bentlon Podo Gold Rotate er den ideelle patientstol til klinikken.
Kombinationen af at armlænene kan løftes op og muligheden for at 
rotere, tillader patienten at komme ind og ud af stolen uden besvær.
Meget komfortabel patientstol med ergonomisk udformet sæde, ryg 
og benstøtte. Benstøtter der nemt løftes ved hjælp af en gaspatron.

• Løftekapacitet på 200 kg
• Brugervenlig, stolen kan rotere 180 grader
• Let at komme ind og ud af stolen
• Maksimal udnyttelse af klinikkens plads
• Elektrisk højde, vippe og ryg justering m. fodpedal
• Arbejdshøjde på max 130 cm
• Kvalitets polstring for fremragende siddekomfort
• Ergonomisk formede fodstøtter
• Trinløs justerbare fodstøtter

Varenummer: 221260

Vi LEVERER 
OG SÆTTER OP

I DIN KLINIK
U/B!

Danmarks
mest solgte
patientstol

Bentlon Patientstol, 
Gold Rotate, 5 motorer

En patientstol med høj brugervenlighed for behandleren og 
som lever op til de højeste kvalitetskrav. Meget komfortabel 
stol med ergonomisk udformet sæde, ryg og benstøtter.

• Løftekapacitet på 200 kg
• Brugervenlig, stolen kan rotere 180 grader
• Let at komme ind og ud af stolen
• Maksimal udnyttelse af klinikkens plads
• Elektrisk højde, vippe og ryg justering m. fodpedal
• Arbejdshøjde på max 130 cm
• Kvalitets polstring for fremragende siddekomfort
• Ergonomisk formede fodstøtter
• Elektriske fodstøtter, styret via håndkontrol

Matcher din 
klinik – fås i 37   
forskellige farver.

Bestil på dine produkter og udtstyr på kjaerullf-fodpleje.dkRabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

22.000,-
Normalpris: 

26.750,-

Påsketilbud

28.600,-
Normalpris:

33.900,-

Påsketilbud

Varenummer: 221290

https://kjaerulff-fodpleje.dk/bentlon-patientstol-gold-rotate/p/67239/126012/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/bentlon-patientstol-gold-rotate-5-motorer/p/68791/


Bentlon Behandlerstol, 
Silver Pro

Behagelig behandlingsstol fra Bentlon. Justerbart ryglæn 
og ovalt sæde med polstring i rengøringsvenligt Skai. Fås  
i 12 forskellige farver, der matcher Bentlons patientstole.

• Sæde: Ovalt
• Sædedybde: 42 cm
• Højde: 48 - 61 cm
• Ryglæn: Ja, justerbart
• Max. vægt: 120 kg
• Vægt: 7,8 kg
• Farver: 12 forskellige
• Polstring: Skai

Varenummer: 221633

Sid godt, 
mens at du 
behandler

Buddy behandlerstol 
med ryg

Ergonomisk og elegant saddelstol, specielt designet til at 
forbedre din siddestilling under arbejde. Stolen styrker din 
ryg- og lændemuskulatur, giver optimal siddekomfort og 
ekstra mobilitet. 

• Ergonomisk
• Styrker din ryg- og lændemuskulatur
• Trinløst justerbar sæde, ryg og højde
• Fås i mange forskellige farver

Varenummer: 212072

BESTSELLER

2.600,-
Normalpris:

3.250,-

Påsketilbud

Husk plejemiddel, så din 
stol holder i mange år.

2.200,-
Normalpris:

2.675,-

Påsketilbud

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/bentlon-behandlerstol-silver-pro/p/67379/126224/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/saddelstol-buddy-buet-ryg/p/68328/133470/


Instrumentbord, model 
Exclusiv, hvid laminat

Praktisk kvalitets instrumentbord med 4 skuffer i 3 forskel-
lige størrelser med soft close mekanisme – til skånsom 
og lydløs lukning. Monteret med 4 låsbare hjul. Bordet er 
beklædt med en slidstærk HPL højtrykslaminat, som er 
rengøringsvenlig og har en holdbar overflade. 

• Fremstillet af lokal snedker
• Førsteklasses højtrykslaminat
• 4 skuffer med soft close
• 1 åbent rum
• Dimensioner:  

B: 70 D: 45 H: 75 cm.

Varenummer: 212027

Varenummer: 212360

Bestil på dine produkter og udtstyr på kjaerullf-fodpleje.dk

Inliners gummihjul er gode på alle glatte gulve, og beskytter 
gulvet. Disse er af rigtig god kvalitet og nemme at skille ad. 
Der medfølger 5 stk. hjul i dette sæt.

• Beskytter gulvet
• Høj kvalitet
• Nemme at skille ad
• Formpresset aluminium

420,-
Normalpris: 

500,-

Påsketilbud

7.500,-
Normalpris: 

8.995,-

Påsketilbud

Hjulsæt til behandlerstole, 
inliners, 5 stk.

Den 16. og 17. september ’23 afholder Kjærulff Fodplejeartikler den årlige Fod Messe, 
hvor du garanteres inspiration, professionel rådgivning og ikke mindst gode tilbud!

Husk at sætte kryds i kalenderen

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/hjulsaet-inliners-til-behandlerstol-5-stk/p/68412/133738/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/instrumentbord-bentlon-exclusiv-hvid-100/p/66588/124905/


Instrumentbord, model 
Elegant, hvid laminat

Denwax rens- og plejeprodukter

Praktisk kvalitets instrumentbord i hvid laminat med 6 skuffer 
i 4 forskellige størrelser. Laminat er særligt populært fordi det 
har en rengøringsvenlig og holdbar overflade. Bordet er frem-
stillet af lokal snedker i førsteklasses spån og er beklædt med 
en slidstærk HPL højtrykslaminat.

• Dimensioner: B: 70 D: 35 H: 73
• Farve: Hvid

Denwax, Clean, 200 ml. 
Varenummer: 221301
• Gør emnet blødt og smidigt
• Sikrer en effektiv ridsefri afrensning
• Indeholder ikke optisk hvidt

Denwax, Care, 200 ml. 
Varenummer: 221302
• Aktiverer emnets farve
• Gør emnet blødt og smidigt
• Imprægnerer mod vand og skjolder
• Smitter ikke af

Denwax, Svampepakke, 2 stk. 
Varenummer: 221300
• Ekstra gode svampe
• 2 stk. i pakken

Varenummer: 212211

Elegant
instrumentbord

i snedker kvalitet

Før

Efter

-15%
Denwax 

produkter

Påsketilbud

7.200,-
Normalpris: 

8.800,-

Påsketilbud

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/denwax-clean-200-ml/p/68232/133276/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/denwax-care-200-ml/p/68233/133277/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/denwax-svampepakke-2-stk/p/68306/133448/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/instrumentbord-laminat-hvid-model-elegant/p/66571/124888/


ALT Hadewe udstyr 
- Micromotorer, tilbehør
og udebehandlingsudstyr

-18%
Hadewe
udstyr

Påsketilbud
BESTSELLER

BESTSELLER

Hadewe, Micromotor, Hyperios 
Chrome, Lys, Spray
Varenummer: 221283
• Vibrationssvag
• Memory funktion
• 3 LED lys i håndstykke
• Renseprogram
• Medicinsk udstyr

• Praktisk og robust kuffert
• Plads til Hadewe micromotorer  

SB, KG, KN og Xantos.
• Kombinationslås
• Dimensioner: (indvendige)  

B: 43 D: 36 H: 18 cm.

Hadewe, Micromotor, Veloria 40, 
Sug, Lydsvag
Varenummer: 229744
• Sugemotor uden kul
• Lydsvag, 49 dB
• Patenteret fastspændingssystem
• Vibrationssvag
• Suger 200 liter i minuttet

Hadewe, Micromotor,
Xantos-22
Varenummer: 229740
• Digitalt display
• Touch knapper
• Trinvis regulering
• Valgt hastighed vises i display
• Let og slankt håndstykke
• Perfekt til udebehandling
• Patenteret lukkemekanisme

Hadewe, Udebehandlingskuffert, Alu, Trolley
Varenummer: 229737

UDPLUK AF HADEWE UDSTYR – SE MANGE FLERE PÅ WEBSHOPPEN

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/products/#p=1&ps=12&s=Default&pg=20200&c=IiI=&f=W3siSWQiOiJCcmFuZC5CcmFuZE5hbWUudmFsdWUiLCJWYWx1ZXMiOlsiSGFkZXdlIl0sIlZhbHVlc0FzU3RyaW5nIjoiSGFkZXdlIn1d
https://kjaerulff-fodpleje.dk/hadewe-micromotor-hyperios-chrome-lys-spray/p/68590/135466/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/hadewe-udebehandlingskuffert-alu-trolley/p/67547/126472/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/hadewe-micromotor-veloria-40-sug-lydsvag/p/67552/126477/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/hadewe-micromotor-xantos-22/p/67548/126473/


Callusan er et plejekoncept for de mest almindelige  
hudproblemer. Med otte forskellige typer skumcreme  
tager Callusan sig af både sund og skadet hud og får  
fødder, hænder og krop til at have det godt. 

HFL Laboratories er specialisten 
inden for problemløsning til fod- 
og kropspleje. Årelang forskning 
og praktisk erfaring står centralt 
hos HFL Laboratories.

De skønne produkter fra Camillen, er et af de brands, som 
mange behandlere sværger til. Camillen er lavet med 
ekstrakt fra kamilleblomster og andre sunde ting, der til 
sammen giver nogle lækre og blødgørende produkter. 

BESTSELLER

-20%
Callusan

skumcreme

Påsketilbud

-18%
Camillen
produkter

Påsketilbud

-15%
HFL 

Laboratories

Påsketilbud

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

Dette har ført til udviklingen af pålidelige og effektive 
produkter, der både kan bruges til daglig pleje samt 
til hud- og negleproblemer. Alt dette takket være 
brugen af klinisk rene stoffer og uden brug af  
hormoner eller antibiotika.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/cremer-wellness/callusan-skumcreme/g/23423/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/cremer-wellness/callusan-skumcreme/g/23423/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/products/#p=1&ps=12&s=Default&pg=20200&c=IiI=&f=W3siSWQiOiJCcmFuZC5CcmFuZE5hbWUudmFsdWUiLCJWYWx1ZXMiOlsiQ2FtaWxsZW4iXSwiVmFsdWVzQXNTdHJpbmciOiJDYW1pbGxlbiJ9XQ==
https://kjaerulff-fodpleje.dk/products/#p=1&ps=12&s=Default&pg=20200&c=IiI=&f=W3siSWQiOiJCcmFuZC5CcmFuZE5hbWUudmFsdWUiLCJWYWx1ZXMiOlsiSEZMIl0sIlZhbHVlc0FzU3RyaW5nIjoiSEZMIn1d


• cccccc

Plum Mild håndsæbe
1 liter pose

Varenummer: 821538 

Plum Hånddesinfektion 85%
1 liter pose, gel 

Varenummer: 821535

1 liter pose, flydende 
Varenummer: 821532

ALLE Plum produkter
- Håndsæbe, desinfektion og wipes

Byt din gamle dispenser ud
– eller supplér med flere

Optimér hygiejnen i din klinik 

Vi tilbyder at ombytte dine
gamle dispensere til

CombiPlum EASY dispensere

- HELT UDEN BEREGNING,
NATURLIGVIS!

CombiPlum EASY dispenser
til 1 liter poser

Varenummer: 821548

-15%
Plum

produkter

Påsketilbud

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-combiplum-easy-1ltr-dispenser-til-poser/p/68759/135727/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-haandsaebe-mild-pose-1000-ml/p/68737/135750/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-haandsprit-gel-85-pose-1000-ml/p/68736/135749/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-haandsprit-flydende-85-pose-1000-ml/p/68735/135748/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-wipeclean-universal-rengoring-20x30-cm-25-stk/p/68738/135704/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-haandsprit-flydende-85/p/68735/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-haandsaebe-mild/p/68737/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-combiplum-staal-10-l-traaddispenser-med-14-cm-arm/p/68760/135728/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-wipeclean-uden-alkohol-20x30-cm-25-stk/p/68739/135705/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/plum-wipeclean-80-ethanol/p/68740/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/products/#p=1&ps=12&s=Default&pg=20200&c=IiI=&f=W3siSWQiOiJCcmFuZC5CcmFuZE5hbWUudmFsdWUiLCJWYWx1ZXMiOlsiUGx1bSJdLCJWYWx1ZXNBc1N0cmluZyI6IlBsdW0ifV0=


Strømper
ReflexWear Kompressionsstrømper 
• Hurtigere sårheling
• Reducerer neuropati smerte og neuropati
• Holder dine fødder dejlig varme/ regulere temperaturen
• Helt flad søm i tåen og et dejligt blødt skaft der ikke strammer
• Optimal komfort og velvære
• Reducerer uro og kramper i fødderne så du får en mere rolig søvn

KiiLTO Pro
Professionelle rengøring og desinfektions produkter til  
klinikudstyr og instrumenter. Produkterne er udviklet i  
Finland og er til professionelt brug, da de er koncentrerede, 
effektive og økonomiske i brug.

-15%
KiiLRO PRO 
produkter

Påsketilbud

-15%
ReflexWear komp.

strømper

Påsketilbud
Diabetes,  

tynd strømpe, 
natur og sort

Diabetes, tynd 
knæstrømpe, 
sort

Diabetes,  
kraftig strømpe, 

sort og natur

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/kiilto-pro-erinox-ultralyd-instrumentsaebe-1000-ml/p/68741/135708/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/reflexwear-kompressionsstrompe-sort-str-35-37/p/68295/133402/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/reflexwear-diabetes-tynd-knaestrompe-sort-35-38/p/68291/133390/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/reflexwear-diabetes-tynd-strompe-natur-35-38/p/68290/133384/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/reflexwear-diabetes-kraftig-strompe/p/68289/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/reflexwear-low-cut-ankel-strompe/p/68351/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/reflexwear-kompressionsstrompe-natur-str-35-37/p/68295/133406/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/kiilto-pro-superquick-spurt-universal-rengoring/p/68785/135761/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/kiilto-pro-erisan-des-henstandsvaeske-3000-ml/p/68788/135768/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/kiilto-pro-erisan-des-henstandsvaeske-500-ml/p/68788/135767/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/kiilto-pro-hydragel-750-ml/p/68757/135724/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/kiilto-pro-erisan-oxy-henstandsgranulat-50x50g/p/68789/135769/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/products/#p=1&ps=12&s=Default&pg=20200&c=IiI=&f=W3siSWQiOiJCcmFuZC5CcmFuZE5hbWUudmFsdWUiLCJWYWx1ZXMiOlsiS2lpTFRPIFBybyJdLCJWYWx1ZXNBc1N0cmluZyI6IktpaUxUTyBQcm8ifV0=
https://kjaerulff-fodpleje.dk/products/#p=1&ps=12&s=Default&pg=20200&c=IiI=&f=W3siSWQiOiJCcmFuZC5CcmFuZE5hbWUudmFsdWUiLCJWYWx1ZXMiOlsiUmVmbGV4d2VhciJdLCJWYWx1ZXNBc1N0cmluZyI6IlJlZmxleHdlYXIifV0=


Diabetes strømper i bambus
• Ultimativ komfort
• Blød pique top-rib uden elastik
• Sømløse ved tæerne
• Behageligt løs uden at glide ned
• Antibakteriel effekt
• Svedtransporterende

Strømper

-15%
Diabetes strømper

bambus

Påsketilbud

-15%
Diabetes strømper

uld

Påsketilbud

-15%
Diabetes strømper

merinould

Påsketilbud

Diabetes strømper i merinould
• Ingen elastikkant der strammer,  

hvilket giver et bedre blodomløb
• Ingen indvendige syninger mindsker 

risikoen for gnave sår
• Udvalgte materialer
• Fås i sort eller grå

Bakterie og lugtfjerner
til sko – startkit
Varenummer: 421010
• Fjerner vira, svampe og bakterier

• Eliminerer dårlig lugt

• Forebygger negle- og fodsvamp

• Hudneutral

• Dermatologisk 
testet

82,-
Påsketilbud

Bakterie og lugtfjerner
– dråber, 30 ml.
Varenummer: 421008
• Fjerner vira, svampe og bakterier

• Eliminerer dårlig lugt

• Forebygger negle- 
 og fodsvamp

• Hudneutral

• Dermatologisk 
testet 49,-

Påsketilbud

Diabetes strømper i bomuld
Diabetes strømper strikket i bomuld. Strømperne har flere fordele som 
gør dem særligt brugbare for folk med følsomme fødder:
• Ingen elastikkant der strammer, hvilket giver et bedre blodomløb
• Ingen indvendige syninger mindsker risikoen for gnave sår
• Meget åndbare og derved sikrer  

et godt klima for fødderne
• Fås i marineblå, grå, hvid eller sort

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/diabetes-stromper-bambus-sort/p/68529/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/search/?q=190160%20190164%20190168%20190172
https://kjaerulff-fodpleje.dk/search/?q=190176%20190180
https://kjaerulff-fodpleje.dk/comfosan-bakterie-og-lugtfjerner-til-sko-startkit/p/68754/135721/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/comfosan-bakterie-og-lugtfjerner-draaber-30-ml/p/68756/135723/


Indlægssåler
til alle formål

Stort udvalg i Pedag indlægssåler
Se dem alle på kjaerulff-fodpleje.dk

*Flere modeller kan ses på hjemmesiden.

Varenummer Model Beskrivelse

220596 Forfodsindlæg, 
Queen

Smal og extra tynd. Elegant indlæg med forfodspelotte. Støtter og løfter 
nedsunket forfod. Med klæbebagside til fiksering. Str. 37/38 - 41/42.

220673 Indlægssål,  
Magic Step Plus

Blød effekt af Memory Foam med tredobbelt støtte; langsgående svang-
støtte, pelotte og hælpude. Aflaster straks og tilpasser sig form på fod. 
Elastisk læder absorberer fugt og giver god hygiejne. Str. 36-46.

220660 Indlægssål,  
Sneaker Magic Step

Blød effekt af Memory Foam med tredobbelt støtte; langsgående svang-
støtte, pelotte og hælpude. Aflaster straks og tilpasser sig form på fod. 
Bambusfibre på oversiden absorberer 60% mere fugt og tørrer 20%  
hurtigere. Str. 36-46.

220412 Indlægssål,  
Viva Sport

Behageligt fodindlæg med hælpude og svangstøtte. Innovativ indlægssål 
til alle årstider og til alle former for sport. Str. 36-48.

220502 Indlægssål,  
Worker

Indlægssål til arbejdssko og sikkerhedssko. Anatomisk formet indlægssål 
med tredobbelt støtte med langsgående svangstøtte, pelotte og hælpude. 
Velegnede til sko med klimamembran, TEX. Str. 36-48.

221501 Forfodsindlæg,  
Comfort 142

Smidigt indlæg med forfodspelotte. Støtter og løfter nedsunket forfod. 
Med klæbebagside til fiksering. Str. 36-46.

220581 Forfodsindlæg,  
Comfortable

Behageligt indlæg med forfodspelotte. Støtter og løfter nedsunket forfod. 
Kromgarvet svinelæder med latexbund. Blød hælepude. Str. 36-46.

220555 Fodindlæg,  
Siesta 154

Fleksibelt indlæg af  læder med indbygget  støtte til  forfod og svang. Yder 
god kompensation ved platfod. Ideel i aftensko. Bund af latexfri kulfilter 
som hæmmer svedlugt. Str. 36-46.

221574 Hælkile,  
Perfect

Ekstra blød og stødabsorberende hælkile. Aflaster hofter, knæ og fødder. 
Lavet af åndbar, vegetabilsk garvet okselæder. Symetriske hælkiler, der kan 
bruges i alle sko. Bruges ved hælspore eller andre hælsmerter. Str. 35-37 
og op til 44-46.

221543 Svangindlæg, 
Step 166

Small. Stødabsorberende svangstøtte af kalvelæder.
Med klæbebagside til fixering i skoen. Str. 35-37 og op til 41-43.
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Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/products/#p=1&ps=12&s=Default&pg=20200&c=IiI=&f=W3siSWQiOiJCcmFuZC5CcmFuZE5hbWUudmFsdWUiLCJWYWx1ZXMiOlsiUGVkYWciXSwiVmFsdWVzQXNTdHJpbmciOiJQZWRhZyJ9XQ==
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-forfodsindlaeg-queen/p/67093/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-indlaegssaal-magic-step-plus/p/68360/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-indlaegssaal-sneaker-magic-step/p/68359/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-indlaegssaal-viva-sport/p/68172/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-indlaegssaal-worker/p/68722/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-forfodsindlaeg-comfort-142/p/67336/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-forfodsindlaeg-comfortable/p/67092/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-fodindlaeg-siesta-154/p/67090/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-haelkile-perfect/p/67344/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedag-svangindlaeg-step-166/p/67340/


Lav smukke negle og et flot finish

• Tør neglelak på kun 2 minutter
• Gør lakken mere glansfuld
• Undgå ventetid
• 125 ml. spray

Peggy Sage,  
Hurtigtørrende spray til neglelak
Varenummer: 214503Ice Color neglelak leverer fyldig, 

skinnende, langtidsholdbar farve 
og glans. Den flade pensel sikrer 
perfekt dækning uden udtværing.
• Inklusiv 45 stk. neglelak
• Flot display til disken

Golden Rose, Neglelak, Display
Varenummer: 214299

555,-
Normalpris: 

678,-

Påsketilbud

• Display med 48 stk.
• Korn 150/220
• Allround finish af alle typer negle
• Dobbeltsidet

Camillen, Neglefile display
Varenummer: 611072

195,-
Normalpris: 

238,-,-

Påsketilbud

• Trænger hurtigt og dybt ind
• Gør neglene mere fleksible så 

de nemmere kan modstå stød
• Har lang holdbarhed
• 95% økologisk

Dadi’Oil,  
95% økologisk negleolie

-15%
Dadi Oil

- negleolie

Påsketilbud

Nærer, blødgør og letter fjernelse 
af neglebånd.
• Bedøvende
• Nærer, blødgør og renser
• Økonomisk i brug
• Afprøvet og testet i mange år

Pedilen, Bedøvelse  
og desinfektion

-15%
Pedilen bedøvelse

og desinfektion

Påsketilbud

Lækre stofhåndklæder som er 
hypoallergen, parfumefri og  
100% bionedbrydelige. Luksuriøst 
og praktisk - dette allround klæde 
kan bruges til mange forskellige 
behandlingstyper. Efter hver kunde 
er det nemt og hurtigt.

Engangshåndklæder, 
100% Bionedbrydelige

-18%
Engangs- 

håndklæder

Påsketilbud

82,-
Normalpris: 

99,-

Påsketilbud

40x80 cm 
20x40 cm

• Gør det let at rette de små 
fejl der kan komme under 
påføring af lak

• Mild mod huden
• Acetone-fri
• 3 ekstra stifter

Korrekturpen, 10 ml
Varenummer: 214360

32,-
Normalpris: 

38,-

Påsketilbud

Rabatten fratrækkes varens listepris, og kan ikke kombineres med andre rabatter, tilbud eller kampagner. Tilbuddet gælder fra den 17. marts - 10. april 
2023. Alle priser er ekskl. moms. Køb for min. 1.000kr. ekskl. moms og få 1 æske med 6 håndlavede påskeæg fra L’artisan. Max 1 gave pr. kunde.

https://kjaerulff-fodpleje.dk/golden-rose-neglelak-display-inkl-45-stk/p/68234/133278/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/camillen-neglefile-display-korn-150220-18-cm-48-stk/p/68576/135428/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/dadi-oil-95-okologisk-negleolie/p/68613/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/pedilen-bedovelse-og-desinfektion/p/68724/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/engangshaandklaeder-100-bionedbrydelige/p/68339/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/peggy-sage-hurtigtorrende-spray-til-neglelak-125-ml/p/68716/135664/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/korrekturpen-10-ml/p/68609/135491/


Kjærulff Fodplejeartikler A/S 
Ørkebyvej 2, 5450 Otterup
Tlf.: 70 21 15 35  |  info@kjaerulff-fodpleje.dk
www.kjaerullf-fodpleje.dkDen 16. og 17.

september ’23

• Blid og smertefribehandling af vorter 
på hænder og fødder

• Synlig effekt efter 1 uge.
• Nem, hurtig og klar til brug
• Præcis dosering med innovativ pen-applikator
• Øjeblikkelig absorbering af opløsningen
• Ikke-flossende og langtidsholdbar spids

Nilocin, Vorte Pen, 3 ml.
Varenummer: 214186

Sunde fødder med god behandling

BESTSELLER

-15%
Alle Nilocin
produkter

Påsketilbud

• Effektiv, nem og hurtig, blid smertefri behandling
• Velegnet til både børn og voksne
• Synlige resultater efter 1 uge
• Korrekt dosering uden spild med  

præcisionsapplikator
• Penetrationsforstærker sikrer hurtig absorbering 

af opløsningen
• Én pakke er nok til at behandle ca. 10 vorter

Nilocin, Vorte Gel, 4 ml.
Varenummer: 214187

• 3 ml. pen inkl. plastre
• Øjeblikkelig smertelindring ved  

Hydrocolloid plastre
• Behandler alle typer af ligtorne
• Præcis og nem applikation
• Trænger umiddelbart ind i og helt  

ned i ligtornen
• Hydrolyse-effekt sker inde i ligtornen
• Forebygger yderligere udvikling

Nilocin, Ligtorn Pen + Plastre
Varenummer: 214188

Et effektivt middel til behandling af vorter. 
• Æske à 4 ampuller
• Mindst 7 dage mellem hver behandling

Verrutop, Vortemiddel
Varenummer: 214190

Køb 3 æsker
og spar 18%

-15%

• 100 stk.
• 70% isopropyl alkohol

Injektionsswabs
Varenummer: 741125

En ny effektiv og topikal behandling af neglesvamp, 
som forhindre svampens vækst og spredning.
• Mod neglesvamp
• Registreret som medicinsk udstyr
• Ingen allergener

Nilocin, Serum Pen, 3 ml.
Varenummer: 214189

https://www.facebook.com/profile.php?id=100059898684852
https://kjaerulff-fodpleje.dk/search/?q=Nilocin
https://kjaerulff-fodpleje.dk/nilocin-vorte-pen-3-ml/p/68670/135567/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/nilocin-vorte-gel-4-ml/p/68674/135571/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/nilocin-ligtorn-pen-plastre-3-ml/p/68672/135569/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/verrutop-vortemiddel-aeske-4-ampuller/p/66977/125343/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/injektionsswabs-100-stk/p/67872/130596/
https://kjaerulff-fodpleje.dk/nilocin-serum-pen-3-ml/p/66976/125342/

