
 
Hei! 
 
Mitt navn er Tove og jeg er en utdannet fotterapeut, som driver 
Clinique Glade Føtter i Holmestrand. Jeg har tatt inn et produkt 
i klinikken som heter “Utrolig”. Dette er en salve som også er 
relartert til føttene! Det utrolige med denne saven - er at det 
kun er din egen fantasi som kan stoppe bruken av den! 
 
Jeg har mange positive erfaringer både fra meg selv og mine 
kunder, som jeg gjerne vil dele med andre fotterapeuter! 
 
 
Mann 52 år - diabetiker med senkomplikasjoner: 
Har 3 brudd i en ankel, bruker ortose og han måtte ha spesial 
sko. Han hadde kjøpt sko som var for trange - dette medførte 
til blå negl og en krafttig betennelse. Han  tok kontakt med sin 
primær lege - legen ville avvente en 2-3 dager for en eventuell 
antibiotika kur! Han tok kontakt med meg - jeg anbefalte han å 
smøre på “Utrolig” 3-4 gager daglig. I løpet av 2 dager trakk 
salven betennelsen ut, og han ble bra av betennelsen! Helt 
utrolig! 
 
 
Mann 63 år diabetiker: 
Brukt “Utrolig” til smerter i føttene, tll tørrre legger og ben. 
“Jeg har ikke den intense smerten – så lenge jeg smører meg 
regelmessig med Utrolig” sier han! 
 
 
Kvinne 56 år - plaget med betente neglerøtter. 
Bruker “Utrolig” hver dag på de utsatte stedene – hun har ikke 
hatt noen problemer siden hun  begynte å bruke Utrolig! Hun 
anbefaler på det sterkeste også andre å prøve denne 
fantastiske salven! 
SNU ARKET : 



 
 
Dame 80 år - har vært inn og ut av sykehuset pga et leggsår 
som ikke ville gro. 
I løpet av 14 dager bruk med “Utrolig” var såret leget! Hun 
takker på det sterkeste - kjempe  morro å få slike tilbake 
meldinger fra fornøyde kunder! 
 
Dame 62 - har down syndrom og er plaget med sår bak på 
helen pga ortose. 
Snakket med personalet på pleiehjemmet - ba de smøre på 
“Utrolig”  2-3 ganger daglig. Få dager senere fikk jeg telefon - 
salven var bare helt utrolig! Såret leget seg etter 3 dager! Nå 
skal “Utrolig” testes på hennes soppnegler - skal også være bra 
for dette! 
 
Ellers har jeg konkrete tilbakemeldinger fra kunder om at 
salven  hjelper for: 

� Hemmorider - meget god effekt! 
� Fjerning av ukjent hudflekker – fjernet i løpet av 1-2 

dager! 
� Eksem – meget bra virkning på tidlig utbrudd! 
� Psoriasis – god effekt - men det kreves mange 

smøringer! 
� Sår - meget gode resultater - salven renser og lukker sår 

meget raskt. 
� Smerter - i nakke, arm og rygg – god lindrings effekt med 

flere smøringer pr dag! 
 
 
Dette anbefaler jeg at du prøver i din klinikk – du vil garantert 
få enda flere fornøyde kunder☺☺☺☺ 
 
Med vennlig hilsen 
Tove Anita Stensnes 
Autorisert Fotterapeut 


