
Frågor och svar om Baby Foot 

• Jag vill prova Baby Foot, men jag ska sporta samma dag. Kan jag 

fortfarande använda den? 

All typ av sportande, speciellt där man utsätter fötterna för belastning, måste 

undvikas omedelbart efter att du har använt Baby Foot. Hudlagren och underhuden 

kommer att vara mer känslig i samband med en behandling. 

• Är Baby Foot effektiv mot liktorn, hornhud eller vårtor? 

Baby Foot påverkar bara de döda hudcellerna och har därför ingen direkt effekt på 

liktorn, hornhud och vårtor. Men det finns fall där symptomen lindrats eller 

försvunnit helt. 

• Kan jag använda Baby Foot mot ringorm? 

Baby Foot kan med fördel användas mot vissa hudproblem på foten, så som 

exempelvis ringorm. 

• Hur utför jag testet av produkten innan användning? 

Ta en liten mängd vätska/gel från förpackningen och applicera på fotsulan och låt 

den vara där 2 timmar. Tvätta områden noggrant med tvål efter två timmar och låt 

lufttorka. Använd inte Baby Foot eller konsultera läkare om irritation, klåda, eksem 

eller liknande uppstår. 

• Behöver jag bara använda Baby Foot en enda gång? 

Ja! Baby Foot är en inpackningskur som görs en gång och under 2 timmar, sedan 

kommer effekten att verka under 2-3 veckor efter behandlingen. Det är dock viktigt 

att du enbart använder Baby Foot en gång per 2 månaders period och max i 2 timmar 

samt att du tvättar foten med tvål och vatten efter inpackningen. 

• Kan jag använda Baby Foot när jag är gravid? 

Vi rekommenderar att man är mycket försiktig när man är gravid och att man 

undviker alla typer av påverkningar på kroppen. Huden har under denna period en 

större känslighet p.g.a. förändringar i kroppens normala hormonbalans. 



• Jag har spillt Baby Foot lotion på golvet. Vad ska jag göra? 

Tvätta bort det omedelbart med en trasa som doppats i ljummet vatten. 

• Kan jag tvätta fötterna efter att jag har använd Baby Foot? 

Ja, du bör tvätta fötterna med tvål och vatten direkt efter att 2 timmarsbehandlingen 

är färdig. 

• Måste jag vara sittande när jag använder Baby Foot? 

Så länge foten hålls i plastsockan är det fritt fram att röra sig. Var försiktig så att 

ingen vätska läcker ut. Koppla av en stund! 

• Efter att jag använde Baby Foot har torrhet på fotsulan varit 

jobbigt. Kan jag använda lotion? 

För att få ut mest av Baby Foot rekommenderar vi dig att inte använda något på 

fötterna under 2-3 veckor efter behandlingen. Om du är orolig för torrheten kan du 

använda en mild lotion och undvika produkter med alkohol eller olja. 

• Det har gått en vecka sedan jag använde Baby Foot, men de döda 

hudcellerna har inte skalats av ännu. Hur lång tid tar det innan det 

peelas bort? 

Peelingen börjar vanligtvis efter 5-7 dagar och är klar efter 2 veckor. I vissa fall kan 

det dock dröja mellan 10-14 dagar efter användning innan peelingen startas. 

• Jag har följt instruktionerna men har extremt problematiska fötter 

och har inte fått något bra resultat av att använda Baby Foot. Kan jag 

använda produkten igen? 

Om du inte har fått några märkbara resultat alls efter 2-3 veckor rekommenderar vi 

att du provar en behandling till. Resultaten är individuella och vissa fötter reagerar 

något annorlunda. Bäst effekt har uppvisats när Baby Foot använts kontinuerligt 3-4 

gånger (vanligtvis med 2 månader mellan behandlingarna). 

 


