


Yards Fine Footcare er et avanceret og innovativt fodplejekon-
cept, som dækker alle pleje og behandlingsbehov.
Plejeprodukterne bygger på nyeste forskning og viden, og er ud-
viklet i tæt samarbejde med professionelle fodterapeuter.

Yards pleje- og behandlingskoncept er af den højeste kvalitet. 
Alle ingredienser og råvarer er underkastet de strengeste kva-
litetsstandarder og krav, og den permanente laboratoriekontrol 
garanterer ensartet kvalitet gennem hele produktlinien.

Yards fodplejeprodukter er en serie af eksklusive naturprodukter 
med de fineste æteriske olier, og bygger på en intensiv vegeta-
bilsk base. Den høje kvalitet gør produkterne drøje i brug, mens 
formula intensivt forebygger, reparerer og plejer, samt dybde- og 
overfladebehandler.

Yards repræsenterer gennemført kvalitet, smukke, eksklusive, 
hygiejniske og salgsvenlige emballager, samt kundevenlige priser 
fra kun 59,- i vejledende udsalg. Endvidere findes flotte reklame-
artikler, som sikrer et stort flow af salgsprodukter.

Med en gennemsnitlig bruttoavance på over 50% og helt eget valg 
af udsalgsprisen, er Yards blandt markedets højeste fortjeneste 
på professionelle fodplejeprodukter. 

Yards Fine Footcare sætter nye standarder indenfor professionel 
fodterapi, fodpleje og pedicure.

Velkommen til Yards Fine Footcare.
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FOOT MASSAGE CREAM 
 
Massage creme med et højt fedtindhold til særlig skrøbelig 
og tør hud på fødderne. Hovedingrediens er morgenfrueolie, 
som holder huden glat og smidig i dybden. 
 
Nr.  Indhold   
56212  450 ml beholder uden pumpe 

FOOT REPAIR CREAM
 
Regenererende fodcreme til overbelastet og skadet hud. 
Genopliver og regenererer fødderne i dybden med udtræk fra 
røde vinblade og vitamin E. Nærende Macadamia nøddeolie 
forhindrer ru og sprukken hud, og forebygger effektivt hård 
hud. Perfekt til daglig pleje.    

Nr.  Indhold  
56001
56110
56210
56410

 100 ml tube  
 30 ml pumpe  
 450 ml beholder uden pumpe
 5 ml prøve 

HEEL BALM
 
Helende balsam med koncentreret vaseline. Velegnet til medtag-
ne fødder med dybe revner og meget tør hud. Morgenfrue og ma-
cadamianødder gør effektivt huden blød og smidig, mens dannel-
se af hård hud og ligtorne mindskes. Koncentrationen af vitamin 
A og E efterlader huden intakt, elastisk og silkeblød.  
 
Nr.  Indhold  
56003
56120
56220
56390
56420

 100 ml tube  
 30 ml pumpe  
 450 ml beholder uden pumpe
 Pumpe til 450 ml beholder
 5 ml prøve 

 

CALLUS SOFTENER 

Mild hårdhudsopløser mod hård hud og ligtorne. Påføres di-
rekte på hård hud eller ligtorn med en vatpind. Opløser, blød-
gør og udglatter effektivt hård hud og ligtorne.  

Nr.  Indhold  
56045
56245

 150 ml  
 500 ml beholder uden pumpe 
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UREA FOOT CREAM
Intensiv creme til pleje af tør, sart og følsom hud på fødderne. 
Urea binder fugten i de dybere hudlag, mens indholdet af Al-
lantoin og D-panthenol gør huden blød og elastisk. Regelmæs-
sig brug modvirker revner og kløe, samt forebygger intensivt 
dannelse af hård hud. Særlig velegnet til diabetikere.   

Nr.  Indhold  
56002
56115
56215
56415

 100 ml tube  
 30 ml pumpe  
 450 ml beholder uden pumpe
 5 ml prøve 

DEODORANT FOOT CREAM 
 
Deodorantcreme med langsigtet beskyttelse mod ildelugten-
de fødder. Den antibakterielle formula bekæmper effektivt 
fodsved, fugt, kløe og ømhed. Bruges dagligt for effektivt 
beskyttelse og vedligeholdelse af huden. Dannelse af hård 
hud mindskes samtidigt effektivt. 
 
Nr.  Indhold  
56004
56225

 100 ml tube  
 450 ml beholder uden pumpe
  

DEODORANT SPRAY 
 
Eksklusiv og forfriskende deodorantspray, som straks fjerner 
lugtgener fra fødder. Forebygger effektivt fodsved og fod-
svamp. Desinficerer og plejer intensivt huden i dybden med 
naturlig pebermynteolie og bisabolol. Stimulerer kredsløbet 
og giver fødderne en frisk og let fornemmelse.  
 
Nr.  Indhold  
56030  150 ml  

COOL SPORTS 
Forfriskende og eksklusiv fodcreme med vindruekerneolie og ci-
trus. Til intensiv pleje af overophedede fødder og skadet hud. 
Fjerner straks ømhed og træthed, og tilfører fornyet energi. Ind-
holdet af urea binder fugt i dybden og afhjælper tør hud, hård hud 
og revner. Særligt velegnet til diabetikere.   
 
Nr.  Indhold  
56005
56235
56435

 100 ml tube 
 450 ml beholder uden pumpe
 5 ml prøve 
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FOOT BATH SALT 
 
Forfriskende og ekslusiv fodbadesalt med plejende grape-
frugtolie. Renser mildt, og efterlader en behagelig duft af 
citrus. Badesaltet har en stimulerende virkning på hudens 
stofskifte, og holder huden glat og spændstig. 
 
Nr.  Indhold  
56060  300 g  

FOOT REPAIR BATH 
Forfriskende og eksklusiv fodbad med nærende grape-
frugtolie som giver nyt liv til trætte, overanstrengte og 
smertende fødder. Renser mildt, stimulerer blodcirkulatio-
nen og desinficerer effektivt fødderne. 

Nr.  Indhold  
56050
56250

   150 ml  
   500 ml

HAND CREAM 
 
Nærende fugtighedscreme specielt udviklet til tør, skadet 
og sart hud på hænderne. Den hurtigt absorberende creme 
beskytter effektivt mod miljøpåvirkninger. Panthenol, Ka-
mille og Gulerodsolie gør hænderne silkebløde og forbedrer 
effektivt elasticiteten i huden.

Nr.  Indhold  
56009  100 ml tube  
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SOFT NAILS GEL 
Blid og lindrende neglegel med D-panthenol og Bisabolol. 
Blødgør ekstrem forhornelse og lindrer effektivt smerter fra 
indgroede negle. Neglebånd blødgøres og bliver fleksible, 
og kan let kan skubbes tilbage. Bruges dagligt indtil ubehag 
aftager. 

Nr.  Indhold  
56075  30 ml  

NAIL REPAIR FLUID 
 
Nærende og intensiv pleje til skrøbelige tå- og fingernegle. 
Regenererer og styrker effektivt beskadigede negle. Keratin 
og D-panthenol styrker neglens struktur, så neglene bli-
ver fleksible og modstandsdygtige. Anti-inflammatorisk og 
beroligende bisabolololie beskytter intensivt neglene og den 
omkringliggende hud. 

Nr.  Indhold  

56080  30 ml  

MYCO FLUID
 
Effektiv svampebeskyttelse og dybdepleje af hud og negle. 
Intensiv antibakteriel og svampedræbende formula beskyt-
ter effektivt hud og negle fra svampeangreb. Indeholder D-
panthenol, som har en anti-inflammatorisk effekt. Giver styr-
ke til skadet hud, og gør huden velplejet og elastisk.

Nr.  Indhold  
56085  30 ml  

MYCO SPRAY 
 
Intensiv desinficerende og hygiejnisk fodspray der aktivt 
beskytter mod svamp. Med antibakteriel mild formula renses 
og desinficeres skadet hud. Ved regelmæssig brug beskyttes 
effektivt mod svampeangreb. Den hygiejniske spray sikrer at 
svampen ikke berøres og tilfører ny smitte. 

Nr. 
 

 Indhold  
56095  150 ml  
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AKRYL-DISPLAY 
 
Smukt akryl display til præsentation af produkter. (uden 
produkter) 
 
Nr.   
56504  Størrelse: 25 x 30 x 30 cm 

YARDS POLO-SHIRTS 
 
Flot polo med broderet logo. Meget høj kvalitet af 230 g/m2 

og 100% bomuld. Strikket manchetter og dobbelsygninger. 
Brander effektivt Yards eksklusive fodplejeprodukter.
     

Nr.  Størrelse 
56622 S
56622M
56622 L
56622 X

  S
  M
  L
  XL

DISPENSERE & PUMPER 
 
Nr.  
56390
56391

 Pumpe til 450 ml beholder
 Pumpe til 500 ml beholder
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POSTERS 
 
Flotte plakater

Nr.  Størrelse 
56622 S

56530

  * Produktplakat 42 cm x 59,4 cm
   * Se eksempel på plakat på sidste side
Plakat med benmotiv 42 cm x 60 cm

GAVEKORT 

Nr.  Indhold 
56509  10 stk gavekort.

HÆFTE MED FILE 
 
Pakke med 6 file (5 cm) - Praktisk i farten.

Nr.  Indhold                  

56402  10 Hæfter   



eksklusivt 
    fodplejekoncept

forskning. innovation. kvalitet

- for professionelle behandlere


