
 

PROVIDING DEFENDERS WITH HEMOSTATIC 
 

Every defender of Ukraine needs these drugs. Help the Ukrainian heroes! 
 

 

They are produced by the Ukrainian 
biotechnology company Art Beauty 
Industry, Ltd., a long-term partner, and 
one of the sponsors of our foundation 
before the war. 
 
Available in batches of 100, 500, 
or 1000 packs. 
 

 

MAKE A DONATION 
a clickable link 

 
Each sponsor will receive photos from the 
defenders of Ukraine with their gratitude. 
 

 

ACTIVE PROTECTION SPECIAL SPRAY 
Science Technology Health 
 

 
          The freshness spray made is specifically for protection the feet and shoes. It contains herbal anti-fungal 
and anti-bacterial complex, which heals broken skin and eliminates unpleasant odors. The plant complex has 
a protection effect for the feet and nails from skin infections, reduces itching, burning, flaking of a skin and 
cracking nails. This spray has a light texture, quickly absorbed and gives a feeling of freshness and lightness, 
pleasantly cooling, prevents bad odor by controlling perspiration. This spray is recommended to be used as 
extra protection and prophylaxis when visiting public places, such as saunas, baths, swimming pools, water 
parks, the SPA salons, and so on as recommended by dermatologists. Indispensable for travel! With long 
period of wearing the shoes, the spray prevents the maceration of feet. In addition, the spray – protector is 
ideal for handling of casual, sports, tourism, mountaineering shoes, horse riding shoes and shoes for hire, 
special working and rubber shoes. The spray does not affect the color of the shoe. The biologically active 
amount of the ingredients in the spray helps to restore the natural functions of the skin feet. The result is 
visible within 2 weeks of using. Application: Apply it after washing and drying feet, rub the whole feet and 
between the toes, morning and evening time. For disinfection and refreshment of footwear – spray inside the 
shoes for a few seconds and use it after drying. Attention! In the case of contact with eyes, rinse with warm 
water. If irritation persists, consult a doctor. If you are hypersensitive to any components, stop using the spray! 
 
 

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=32B2ASU7T8W6A


 
 

 
  
 
 
 

الوقاية والنضارة رذاذ لألقدام واألحذية صنع خصيصاً لحماية األقدام يحتوي على مجموعة من خالصة النباتات ذات           
للبكتيريا، والتي تعمل علي حماية الجلد و األظافر من األلتهابات الجلدية وكذلك من التشققات تأثير مضاد للفطريات ومضادة 

للجلد واألظافر يعمل كذلك علي تقليل الشعور بالحكة. هذا الرذاذ لديه ملمس خفيف، يمتص بسرعة ويعطي شعورا باالنتعاش 
السيئة من خالل التحكم في العرق يوصي بأستخدام هذا الرذاذ هذا الرذاذ  يعطي برودة لطيفة للقدمين ويمنع الرائحة  والخفة

للحماية اإلضافية والوقاية عند زيارة األماكن العامة، مثل حمامات البخار والحمامات، وحمامات السباحة، الحدائق المائية، 
سفر مع ارتداء األحذية لفترة ، وذلك على النحو الموصى به من قبل اطباء االمراض الجلدية. ال غنى عنه عند الSPAصالونات 

الحامي هو األستخدام األمثال للتعامل مع األحذية الرياضة  -طويلة ، وباإلضافة إلى ذلك يمنع هذا الرذاذ النقع القدمين. الرذاذ 
ال يؤثر  ، وأحذية تسلق الجبال، وأحذية ركوب الخيل واألحذية للتأجير، و أحذية العمل الخاص واألحذية المطاطية. هذا الرذاذ

على لون الحذاء. كمية نشطة بيولوجيا من المكونات في الرذاذ يساعد على استعادة الوظائف الطبيعية لجلد القدمين. والنتيجة  
يستخدم بعد غسل وتجفيف القدمين، وفرك القدمين كلها وبين  كيفية اإلستخدام:تظهر بوضوح في حدود اسبوعين من استخدامه. 

في  إنتباة:رش داخل األحذية لبضع ثوان، واستخدامها بعد التجفيف.  -ومساء.لتطهير وإنعاش األحذية أصابع القدم ، صباحا 
حالة مالمسة العينين، يشطف بالماء الدافئ. إذا استمر االلتهاب، يجب استشارة الطبيب. فى حالة الحساسية المفرطة ألى من 

 المكونات، يجب ايقاف استخدام الرذاذ.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

         Освіжаючий спрей, спеціально створений для шкіри стоп і обробки взуття, містить рослинний 
протигрибковий і антибактеріальний комплекс, який оздоровлює шкіру стоп і позбавляє від 
неприємного запаху. Натуральні екстракти і масла рослинного комплексу захищають шкіру стоп і 
нігтьову пластину від хвороб та інфекцій, усуваючи свербіж, печіння, лущення шкіри і розтріскування 
нігтів. Спрей має легку текстуру, завдяки чому миттєво вбирається, надає відчуття свіжості і легкості, 
приємно охолоджує, перешкоджає появі неприємного запаху, контролюючи потовиділення. Цей срей 
рекомендовано використовувати як засіб додаткового захисту під час розношення нового взуття, а 
також при відвідуванні місць загального використання, таких як сауни, лазні, басейни, аквапарки, SPA 
салони, тощо. Незамінний для подорожей! При тривалому носінні спеціального захисного взуття 
запобігає мацерації шкіри стоп. Крім того, цей спрей є ідеальним засобом для обробки повсякденного, 
спортивного, туристичного, альпіністського взуття, взуття для верхової їзди та взятої на прокат, 
спеціального робочого і гумового взуття. Спрей не пошкоджує фарбу на взутті. Біологічноактивна 
кількість діючих інгредієнтів в спреї сприяє відновленню природних функцій шкіри стоп. Результат 
відчутний після 2-х тижневого застосування. Застосування: наносити ввечері і вранці після миття ніг 
на чисту суху шкіру стоп і між пальцями. Після повного висихання спрею, можна одягати взуття. Для 
обробки взуття - розпорошувати спрей на протязі декількох секунд в середину взуття і просушити. 
Увага! У разі потрапляння спрею в очі, промити великою кількістю теплої води. Якщо подразнення не 
проходить, зверніться до лікаря. При індивідуальній підвищеній чутливості до деяких компонентів, 
припинити використовувати спрей! 
 
 
          Le déodorant est spécialement conçu pour protéger les pieds et les chaussures. II contient des 
complexes d’herbes antifongiques et antibactériens qui guérissent la peau brisé et éliminent les mauvaises 
odeurs. Le complexe d’extraits naturels et d'huiles végétales protège la peau, les pieds et les ongles contre 
les maladies et les infections, réduit les démangeaisons, brûlures, fissurations de la peau et la casse des 
ongles. Ce déodorant a une texture légère, rapidement absorbée et donne une sensation de fraîcheur et de 
légèreté. Il prévient contre les mauvaises odeurs en contrôlant la transpiration. Ce déodorant est conseillé 
pour être utilisé comme une protection prophylactique et lors de visite d’endroits et lieux publics comme 
saunas, bains, piscines, parcs aquatiques, salons SPA. Quand vous portez des chaussures pour une longue 
durée le déodorant prévient la macération des pieds; il offre une protection idéale pour toutes les situations 
vestimentaires (casual, sport, tourisme, escalade, équitation). Le déodorant n‘altère pas les couleurs des 
chaussures. La quantité biologiquement active des composants aide activement à restaurer les fonctions 
normales de la peau des pieds. Le résultat est visible après 2 semaines d’utilisation. Application: Utilisez le 
produit après lavage et séchage pieds, frotter les pieds entre les orteils le matin et le soir. Pour désinfecter 
et rafraichir les chaussures: pulvériser le spray dans les chaussures pendant quelques secondes puis les 
mettre une fois sèches. Attention! En cas de contact avec les yeux rincer abondamment avec de l'eau 
chaude. En cas d’irritation persistante consulter un médecin. Si vous êtes sensibles ā un des composants 
stoppez l’utilisation du déodorant! 
 
 
          Освежающий спрей специально создан для кожи стоп и обработки обуви. Содержит 
растительный противогрибковый и антибактериальный комплекс, который оздоравливает кожу стоп и 
избавляет от неприятного запаха. Натуральные экстракты и масла растительного комплекса 
защищают кожу стоп и ногтевую пластину от болезней и инфекций, устраняя зуд, жжение, шелушение 
кожи и растрескивание ногтей. Спрей имеет легкую текстуру, благодаря чему мгновенно впитывается, 
придает чувство свежести и легкости, приятно охлаждает, препятствует появлению неприятного 
запаха, контролируя потоотделение. Этот спрей рекомендовано использовать как средство 
дополнительной защиты во время разнашивания новой обуви, при посещении общественных мест, 



таких как сауны, бани, бассейны, аквапарки, SPA салоны и так далее. Незаменим для путешествий! 
При длительном ношении специальной защитной обуви предотвращает мацерацию кожи стоп. Кроме 
того, спрей является идеальным средством для обработки повседневной, спортивной, туристической, 
альпинистской обуви, обуви для верховой езды и взятой на прокат, специальной рабочей и резиновой 
обуви. Спрей не повреждает окраску обуви. Биологически активное количество действующих 
ингредиентов в спреи способствует восстановлению естественных функций кожи стоп. Результат 
ощутим после 2-х недельного применения. Применение: наносить вечером и утром после мытья ног 
на чистую сухую кожу стоп и между пальцами. После полного высыхания спрея, можно надевать 
обувь. Для обработки обуви – распылять спрей на протяжении нескольких секунд во внутрь обуви и 
просушить. Внимание! В случае попадания спрея в глаза промыть большим количеством теплой 
воды. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. При индивидуальной непереносимости 
некоторых компонентов, прекратите использовать спрей! 
 
AQUA, LOCRON S, CYMBOPOGON FLEXUOSUS (LEMONGRASS) ESSENTIAL OIL, MELALEUCA ALTERNIFOLIA 
(TEA TREE) LEAF OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) ESSENTIAL OIL, MENTHA PIPERITA 
(PEPPERMINT) ESSENTIAL OIL, CITRUS AURANTIFOLIA (LIME) ESSENTIAL OIL, CITRUS AURANTIUM 
BERGAMIA (BERGAMOT) PEEL OIL, MARIS SAL (SEA SALT), POLYSORBATE-20, BENZOIC ACID. 
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