Utvecklad för människor
och specialister
Skoglunds fotfilar är en svensk kvalitetsprodukt och klassiker för fot- och
nagelvård. Vi har utvecklat, producerat och levererat fotfilar sedan 1980.
Idag har vi säljkontor i såväl Sverige, USA och Australien som Lettland,
Estland och Polen. Bland våra kunder märks apotek och grossister till
hälso- och detaljhandel.
Sedan starten har vår vision hela tiden varit att skapa den ultimata fotfilen i
tätt samråd med användare, kunder och forskning – en vision vi är nära
att uppfylla. Välkommen att kontakta oss på mail eller telefon!

Miljötänket är ett arv
Redan för 30 år sedan var Skoglunds fotfilar
måna om att tillverka miljösmarta produkter.
Därför har vi alltid erbjudit konceptet ”refill”
för filarna Classic och Specialist. Det innebär
att den som använder Skoglunds fotfilar inte
behöver köpa en ny varje gång slipytan slitits
ut. Det räcker att byta ut själva ytan.

Unik slipyta
Det är slipytan på Skoglunds fotfilar som gör
oss unika. Fästklistret är framtaget tillsammans med bilindustrin och materialet utvecklas årligen genom samarbeten och forskning
på svenska Universitet och hudterapeut-utbildningar. Sådana samarbeten och vetenskapliga
tester har gjort att slipytan idag varken läcker
in vatten eller släpper från plasten. Dessutom
är den utbytbar – något som gör oss unika.

Säkra leveranser
Skoglunds fotfilar genomgår en ständig
utveckling och förbättring. För att säkra våra
leveranser går vi till exempel mot en automatiserad tillverkningsprocess även om våra kvalitetstekniker alltid håller en noggrann översyn i
produktionen. Vi är måna om att kvaliteten är
vårt främsta konkurrensmedel och levererar
därför alltid kvalitetssäkrade produkter.

Våra produkter

Slipytorna är utbytbara för varje ny kund.

Classic

Specialist

En riktig Classic fotfil från Skoglunds ska vara ergono-

produkt under de 30 år vi har varit i branschen.

Vår fil Specialist vänder sig främst till experter inom fot-

misk, enkel i sin konstruktion och tjäna sitt syfte.

Hemligheten bakom Classics popularitet är dess ﬂexibi-

och hudvård. Designen är funktionell och ergonomisk.

Dessutom ska slipytan vara slitstark, klara av fukt och

litet. Du kan få den brandad som du vill, i vilken färg som

Materialet är rostfritt stål som är lätt att rengöra och
slipytorna är utbytbara för varje ny kund.

väta och vara utbytbar för att uppfylla våra miljökrav.

helst och både med fast eller utbytbar slipyta. Dessutom

Alla de egenskaperna är vår utgångspunkt för vår Classic.

utvecklar vi den kontinuerligt, både när det gäller ergo-

Detta är vårt ”original” och har blivit vår populäraste

nomi och slipytornas hållbarhet.

Compact
Vår senaste fotfi l i modellfamiljen heter Compact och
har sitt ursprung i Classic. Den är mindre i storlek och
framtagen för att smidigt kunna bäras med på resan eller
i handväskan. Den har i princip samma egenskaper som
Classic bortsett från att slipytan inte är utbytbar.

www.holviks.se

Vägen till friska fötter
Så här gör du:
1. Ta bort gammalt nagellack
2. Sänk ner fötterna i ljummet vatten. Inte för hett det torkar ut huden.
Häll gärna i fotsalt eller en skvätt badolja.
3. Fila fötterna med en fotfil. Var aktsam och fila inte för hårt.
Om du har hälsprickor, var nog med att fila parallellt med
sprickorna, aldrig tvärs över (då kan de bli djupare).
4. Torka fötterna och smörj in med mjukgörande kräm.
5. Massera fötterna längs fotsulorna med lätt tryckande rörelser.
6. Dags för naglarna. Skjut försiktigt tillbaka nagelbanden.
Klipp naglarna rakt av för att undvika nageltrång och fila naglarna.
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