
  
 

ALGEMENE KENMERKEN VAN DERMONAL®  
Dermonal® is een effectief en helder cosmeticaproduct, samengesteld uit zuiver water, Anoxyl, geurstoffen en Aloë 
Vera oliën. Het product is geproduceerd en getest volgens de strenge normen van een geaccrediteerd ISO13485 
kwaliteitssysteem.  Dermonal® is milieuvriendelijk en volledig veilig voor mens en dier.  
 
Het is een cosmeticaproduct voor de huidverzorging dat een antimicrobiële werking heeft en de groei van schimmels 
en gisten tegengaat, waardoor de huid weer gezond wordt. Daarnaast hebben de kruidige ingrediënten en oliën een 
rustgevende en verzorgende werking op de voeten. De reinigende werking in combinatie met de voedende stoffen 
brengen de huidflora van elke behandelde voet weer in balans.  
 
Dermonal® kan gebruikt worden bij elk huidtype en bij personen van alle leeftijden. Ouderen en diabetici die vrij 
vaak last hebben van voetschimmel, kalknagels en kloofjes, kunnen tevens baat hebben bij behandelingen met 
Dermonal®, door haar verzachtende en helende werking.  
 
Bijwerkingen  
Na het testen van ruim vijftig vrijwillige personen, waren er geen bijwerkingen bekend bij het gebruik van 
Dermonal®. Mocht er bij u toch een bijwerking optreden die u als ernstig ervaart, stop dan direct met de 
behandeling en informeer zo nodig uw pedicure.  
 
Bewaarcondities  
Het product kan eenvoudig op een donkere en koele plaats worden bewaard zonder dat het de werking zal 
beïnvloeden. De houdbaarheidsdatum staat vermeld aan de zijkant van de het flesje. Dermonal dient buiten bereik 
van kinderen te worden bewaard.  
 

GEBRUIK BIJ SCHIMMELNAGELS 
Dermonal® - Bij schimmelnagels 
Voor schimmelnagels wordt aangeraden om de eerste drie weken Dermonal® voor voetschimmel (voetenbad) twee 
keer per week (naast de dagelijkse nagelspray) te gebruiken, zodat de schadelijke effecten van de schimmel goed 
onder controle wordt gehouden. De hygiëne van de voet(en) en nagels is hierdoor optimaal en bevordert het 
herstel. Na drie weken volstaat een behandeling met Dermonal® voor voetschimmel (voetenbad) van één keer per 
week (naast de dagelijkse nagelspray) totdat het gewenste resultaat is verkregen.  
 
Duur van de behandeling 
De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de voetschimmel en/of nagelschimmel. Belangrijk is dat vanaf 
het begin de aanpak van de nagels goed wordt uitgevoerd (inclusief behandeling bij de pedicure). De totale 
behandelingsduur verschilt per persoon en kan twee tot drie maanden (en zelfs langer) duren. Het uitgroeien van 
een complete gezonde nagel duurt bij elke persoon ongeveer een half jaar tot een jaar. 
 
Bij het eerder stoppen van de behandeling (voordat de schimmel compleet is verwijderd), is de kans groot dat de 
voet(en) en nagels opnieuw worden geïnfecteerd met dezelfde schimmel. 
 

GEBRUIK BIJ SCHOENEN 
DERMONAL® - Bij schoenenspray 
Het dragen van schone sokken en schoenen na elke behandeling met Dermonal® voor voetschimmel is zeer 
belangrijk voor de hygiëne van de voet(en) en nagel(s) en bevordert het directe herstel van een goede huidflora, die 
schimmelinfecties tegengaat.  
 
 
 
Duur van de behandeling 



Aangeraden wordt om Dermonal® - Bij Voetschimmel de eerste drie weken van de behandeling ook in combinatie te 
gebruiken met Dermonal® - Schoenenspray voor optimaal resultaat (dagelijks 4 sprays per sok en 2x per week 4 
sprays per schoen zijn voldoende). 
 

GEBRUIK BIJ VOETSCHIMMEL 
Dermonal® - Bij Voetschimmel dient te worden gebruikt in een voet(en)bad 

Vul een teiltje of bak met 2 liter lauwwarm kraanwater en voeg de inhoud van één flesje Dermonal® van 50ml 
hieraan toe. Het voet(en)bad is nu direct klaar voor gebruik. 
 
Was altijd eerst uw voeten voordat u uw voetenbad neemt. Bij zweetvoeten zal Dermonal® grotendeels 
gedeactiveerd worden. Dompel daarna uw voet(en) en tenen gedurende 15 minuten onder in het voet(en)bad en 
laat de geurende oplossing op de huid en nagels inwerken. Iets langer behandelen doet geen kwaad, maar is niet 
noodzakelijk. De gehele voet wordt op deze wijze van mogelijke schimmels ontdaan. 
Droog na de behandeling uw voet(en) met een schone handdoek en trek schone sokken aan. Hiermee wordt 
voorkomen dat uw voet(en) opnieuw met de schimmel en schimmelsporen in aanraking komt/komen. 
Na de behandeling zijn uw nagels en de huid van uw voet(en) gereinigd en heeft de oplossing de groei van de 
schimmels en schimmelsporen afgeremd. De huid voelt nu soepel en zacht aan, wat het herstel van de huid en 
nagels gunstig zal beïnvloeden. 
 
Bij herhaaldelijk gebruik wordt de schadelijke werking van de schimmels tegengegaan en kunt u na één enkele 
behandeling de verandering van de huid gaan waarnemen. Dit zal per persoon verschillen, maar de klachten van 
voetschimmel zullen snel verdwijnen en de huid zal op natuurlijke wijze worden hersteld. Bij schimmelnagels zullen 
de resultaten niet direct zichtbaar zijn, omdat de nagel eruit dient te groeien. Na enkele behandelingen is wel snel 
verschil voelbaar aan de huid. 
 
Duur van de behandeling 
Voor voetschimmel en kloofjes volstaat een behandeling van twee keer per week, na drie weken zullen de klachten 
verdwenen zijn. Mocht u hierna toch nog last hebben van klachten, dan wordt aangeraden met de behandeling door 
te gaan tot deze zijn verdwenen. 


