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Unique Formula with Milk Enzymes

Reborn of 
a Pair of 
SOFT Feet as 
SMOOTH as 
MILK!

The Effortless Way to

Exfoliate Your Feet!



Direction of use:

•	 Wear Milky Foot exfoliating Foot Pad on both feet after cleansing. 
Tape with attached double-faced adhesive plastic tape. Press 
the pad softly together. Suggest putting on socks for optimal 
absorption and free movement.

•	 Soak your feet in the Foot Pad for 60 minutes. Remove Foot Pad 
and wash feet with warm water. Dry your feet with towel. Do not 
use Foot Pad longer than recommended duration.

•	 Dead skin will be peeling off naturally after 5 to 10 days. 
Automatic feeling effect will start on your feet. Exfoliating 
process can last for 3 weeks.

•	 If calluses are still present on your feet after the first application, 
suggest using Milky Foot Intense Exfoliating Foot Pad for one 
more application.

•	 Recommend to repeat the programme every two months to 
maintain perfect soft skin and smooth feet.

•	 Please do not forcefully remove dead skin when exfoliating 
process begins. It may damage your skin. Recommended to 
soak your peeling feet in lukewarm water for better exfoliation.

Amazing Foot Peeling Effect

A pair of milky, soft and smooth feet is reborn in 60 minutes!

Step1

Soak your soles in foot pad 
for 60 minutes.

Step 2

Wash with warm water

Step 3

Dead foot skin cells starts 
exfoliating in 5-10 days

Step 4

A pair of milky, soft and 
smooth feet is reborn!



The Effortless way to

Exfoliate Your Feet!
After just 1 application hardened skin peels off naturally!

الطريقة السهلة

لتقشيــر القدميـن
تق�سري طبيعي للجلد من ا�ستعمال واحد فقط!

The Most Innovative Foot Care العنـايـة بالقدميـن األكثـر إبتكـارًا

قدم جافة

اإ�ستعمال واحد فقط

يزيل اجللد امليت طبيعيًا

اإغ�سل باملاء الفاتر

5-6 اأيام
يبداأ التق�سري 

الطبيعي للجلد



طريقة الإ�ستعمال:

• يتم ارتداء جوارب )Milky Foot( يف كال القدمني بعد غ�سلهما جيداً	

• قم بنزع الغالف الال�سق املزدوج وا�سغط برفق على اجلانبني	

• �سع قدميك داخل اجلوارب لأف�سل امت�سا�ص	

• اإترك قدميك بداخلها ملدة 60 دقيقة ثم قم بنزع اجلوارب واغ�سل قدميك مباء دافئ	

• �ستالحظ اجللد امليت يبداأ يف الت�ساقط خالل الفرتة من 5 اإىل 10 اأيام ثم ت�ستمر  	

عملية الت�ساقط تلقائياً حتى 3 اأ�سابيع

• ناعمة 	 اأقدام  على  للمحافطة  �سهرين  كل  الربنامج  هذا  اإ�ستخدام  باإعادة  ين�سح 

مل�ساء رائعة املظهر

مالحظة:

• ل تقوم بنزع اجللد امليت بالقوة عند بداية عملية التق�سري لأن هذا قد يوؤدي اإىل 	

تلف خاليا اجللد

• ين�سح 	 ول  اأف�سل،  تق�سري  عملية  على  للح�سول  فاتر  مباء  الأق��دام  بنقع  يو�سى 

باإ�ستعماله ملر�سى ال�سكر اإل حتت اإ�سراف الطبيب

فعالية مده�سة يف تق�سري القدمني

قدمان ناعمتان كاحلليب تولد من جديد خالل 60 دقيقة

خطوة 1

اإنقع القدمني يف اجلوارب ملدة 60 دقيقة

خطوة 2

اإغ�سل باملاء الفاتر

خطوة 3

تق�سري خاليا اجللد امليت 

يبداأ من 5 - 10 اأيام

خطوة 4

قدمان ناعمتان كاحلليب تولد من جديد



�سركة دان الطبية لبناء امل�ست�سفيات والعيادات

تلفون: 23728174 - فاك�س: 23728752

بتركيبة فريدة بإنزيمات الحليب

قدمان ناعمتان 
كالحليب

يولدان من جديد
من إستخدام

واحد فقط

الطريقة السهلة
لتقشيـر القدميـن


