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zasypka do stóp 
POTPROTEKT 
do pielęgnacji stóp 
Symbol:         PKWiU 20.42.14-00 

 
 

Charakterystyka:   

 Przeciwpotliwa zasypka do stóp POTPROTEKT ma postać lekkiego proszku. Zasypka do stóp 
POTPROTEKT oparta jest na talku farmaceutycznym z dodatkiem mentolu, zawierając składniki aktywne 
mające działanie przeciwpotowe, przeciwgrzybiczne i odkażające. 

 
Właściwości wyrobu:   

 

Przeciwpotliwa zasypka do stóp POTPROTEKT działa antybakteryjnie, przeciwgrzybicznie 
i przeciwzapalnie. Zasypka POTPROTEKT przeznaczona jest do pielęgnacji stóp, skutecznie 
wchłaniając wilgoć, zapobiegając nadmiernej potliwości i maceracji skóry. Dzięki zawartości składników 
o działaniu antyseptycznym zapobiega rozwojowi drobnoustrojów, w tym bakterii jak i grzybów 
chorobotwórczych. Ponadto zawarty w zasypce tlenek cynku działając przeciwzapalnie łagodzi otarcia     
i podrażnienia naskórka stóp. Działa osuszająco oraz znosi przykry zapach potu, dając uczucie czystości, 
świeżości i przyjemny zapach mięty. 

 
Przeznaczenie:   

 

Przeciwpotliwa zasypka do stóp POTPROTEKT jest preparatem przeznaczonym do codziennej higieny 
skóry stóp ze skłonnością do grzybicy, pocenia i pękania naskórka. Zasypka do stóp zalecana 
w szczególności dla osób ze skłonnością do grzybicy międzypalcowej stóp. Zasypka do stóp 
POTPROTEKT, szczególnie przydatna dla ochrony stóp osób używających nieprzewiewnego obuwia lub 
cierpiących na nadmierną potliwość nóg. Zalecana dla wszystkich, którzy przebywają w dużych 
skupiskach ludzkich, korzystających ze wspólnych kąpieli, basenów, natrysków i łaźni, sal 
gimnastycznych, siłowni i innych obiektów sportowych, również pracujących w odzieży i ubraniu 
ochronnym, wszędzie tam gdzie występuje możliwość infekcji chorobami grzybiczymi.  

 
Sposób stosowania:   

 

Preparat stosować po uprzednim starannym umyciu i osuszeniu stóp, do czasu ustąpienia objawów 
pocenia lub profilaktycznie w przypadku ciągłego narażenia na nadmierna potliwość i rozwój 
drobnoustrojów. Stosować 1-2 razy dziennie, pudrując przestrzenie międzypalcowe i skórę stóp 
niewielką ilością preparatu, rozprowadzając go równomiernie dłonią. Można stosować do buta lub 
skarpetki. UWAGA! Nie stosować preparatu w przypadku ran, otarć, owrzodzeń skóry stóp lub uczulenia. 
Nie stosować u dzieci poniżej trzeciego roku życia (brak stosownych badań). 

 
Transport:   

 

Zasypkę do stóp należy transportować w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
Opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się oraz możliwością powstania uszkodzeń 
mechanicznych. Zasypka nie jest klasyfikowana jako materiał niebezpieczny i nie podlega przepisom 
transportowym wg RID/ADR. Zabrania się transportu zasypki pojazdami odkrytymi i innymi 
nieprzystosowanymi do wymogów transportu danego wyrobu. Nie dopuszczać do zawilgocenia 
opakowań. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich i wysokich temperatur. W czasie transportu 
należy utrzymać temperaturę wyrobu powyżej 0 ºC. 

 
Składowanie:   

 

Zasypkę do stóp POTPROTEKT należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach. Opakowania powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się oraz możliwością 
powstania zanieczyszczeń chemicznych i mechanicznych znajdującego się w nich produktu. Zasypkę 
POTPROTEKT składować z dala od źródeł ognia i ciepła. Nie narażać na długotrwałe działanie niskich  
i wysokich temperatur. Nie doprowadzać do zawilgocenia opakowań. Przechowywać w zakresie 
temperatur od +8 do +20 ºC w pomieszczeniach zamkniętych gwarantujących dostateczną ochronę, 
z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność w miejscach niedostępnych dla osób 
niepowołanych. Pomieszczenie magazynowe powinno być dobrze wentylowane i suche. Czas 
przechowywania określa się jako równy okresowi gwarancji czyli 24 miesięcy.  
Opakowania należy chronić przed możliwością zalania wodą. 



 

Nº PL006475/P 
 

 

 

KARTA WYROBU 
Nr 74/KW/CH-H/12 

 
 

44-20044 
44-200 Rybnik, ul. Zebrzydowicka 117c; tel. +48 32 433 14 40; fax: +48 32 716 85 95; e-mail: info@chemika.pl 

Informacje i zalecenia zawarte w niniejszej karcie wyrobu, oparte są na naszym doświadczeniu i posiadanej wiedzy. 
Strona 2 z 2                                   sierpień 2017 r. 

 
 

Warunki gwarancji:   

 

Przeciwpotliwa zasypka do stóp POTPROTEKT objęta jest 24 miesięczną gwarancją producenta liczoną 
od daty produkcji. Gwarancja nie obejmuje wyrobu w opakowaniach, które zostały uszkodzone 
mechanicznie na wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi np.: rzucanie, nieostrożny transport. 
Gwarancja nie obejmuje wyrobu wskazującego na zewnętrzne zanieczyszczenie chemicznie. Gwarancji 
nie podlega wyrób w opakowaniach noszących ślady zalania wodą lub innymi płynami. Gwarancji nie 
podlega również wyrób którego wady powstały w wyniku nieprzestrzegania zasad magazynowania 
i składowania u odbiorcy. Wymianie podlega produkt dla którego zostały zachowane warunki pakowania, 
przechowywania i transportu, a wady uniemożliwiające używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem 
powstały w procesie produkcji i wynikają z winy producenta. 

 
Wybrane parametry techniczne:   

 

Postać fizyczna, barwa ciało stałe w postaci proszku, biała 
Jednorodność jednorodna bez zanieczyszczeń mechanicznych 
Zapach delikatny, miętowy 
Wartość pH roztworu 1%  7,0÷8,0 
Gęstość nasypowa (g/dm3) 360÷520 
Zawartość substancji lotnych (%) nie więcej niż 3 

Przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w miejscu suchym.  
Stosować zgodnie z przeznaczeniem. 

Zakładowa norma surowcowa Nr ZN-2009/CH/12. Świadectwo Jakości Zdrowotnej Nr H-HŻ-6701-0004/2016/A.  
Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych, nr referencyjny CPNP: 1552178. 
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