
CUIDADOS QUE O SEU CORPO,
PÉS E UNHAS MERECEM.



www.feetpoint.com/cosmeticos

Scaneie o QR Code com a câmera do
seu celular para comprar nossos produtos.



A Feet Point é uma empresa moderna, inovadora 
e atual - preocupada com o estilo de vida atual
e com os hábitos mais saudáveis.

A Feet Point é uma loja online de produtos
ortopédicos e de cosméticos, com sua sede em 
Campinas, que oferece serviços especiais para 
quem deseja cuidar melhor do seu corpo,
aumentando sua qualidade de vida e disposição.

Somos a sua loja de produtos de ortopedia,
pós cirúrgico, fraturas e especialistas em
corpo, pés e unhas. 

Você precisa de cuidados para o
seu corpo. E a Feet Point te ajuda
com tudo que você precisa!

RECOMENDADO POR
PROFISSIONAIS DA SAÚDE
E DA BELEZA.



www.feetpointcampinas.com/cosmeticos

QUALIDADE GARANTIDA

TESTADO DERMATOLOGICAMENTE



Cicatribalm é um creme cicatrizante altamente hidratante, ideal para a 
prevenção e tratamento de fissuras, pés rachados, pés de diabéticos e 
áreas ressecadas do corpo. Contém extratos vegetais como a calêndula, 
que auxilia na emoliência, proteção e restauração de tecidos e a aveia 
com ação nutritiva, hidratante e suavizante.

O resultado pode ser percebido principalmente em regiões mais
afetadas pelo ressecamento, como pés, mãos, cotovelos, joelhos
 fissuras, queimaduras, asperezas e rachaduras da pele dos pés à cabeça.

BÁLSAMO HIDRATANTE E REGENERADOR
PARA PELE. AÇÃO PROFUNDA E DURADOURA. 

Restauração, Hidratação profunda,
Elasticidade, Tônus, Antioxidante e Anti-Aging.

MANTEIGA DE KARITÉ

EXTRATO DE AVEIA

EXTRATO DE CALÊNDULA

UREIA

D-PANTENOL

ÓLEO DE AMÊNDOA

ÓLEO DE MACADAMIA
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CUIDADOS QUE SEU CORPO MERECE

CICATRIBALM 50G F0000415
CICATRIBALM 150G F0000414



Clean Lotion pode ser usado nos pés e nas mãos em casa antes do
banho para obter limpeza profunda e emoliência. Ideal para usar antes
de depilar as pernas com lâmina.

Desenvolvido para ser um produto de limpeza e emoliência para uso
profissional, esta maravilhosa loção permitiu aos manicures e pedicures
trabalharem de maneira prática, higiênica e extremamente eficaz
dispensando o uso da bacia de água. É um inovador substituto para o 
sabonete. Basta aplicar o produto nas mãos e massagear bem. É super fácil 
de enxaguar e deixa as mãos profundamente limpas e macias ao mesmo 
tempo em que se economiza uma enorme quantidade de água.

LOÇÃO PARA LIMPEZA E HIDRATAÇÃO
DA PELE. AÇÃO EMOLIENTE,
FACILITA A REMOÇÃO DE CALOS,
CALOSIDADES E QUERATOSES.

Loção de limpeza emoliente para pés
e mãos e auxiliar de esfoliação mecânica,
promovendo a remoção da pele grossa
e ressecada dessas regiões,
especialmente dos pés.

EXTRATO DE ALOE VERA

EXTRATO DE ALGAS MARINHAS

ÓLEO DE AMÊNDOAS
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CUIDADOS QUE SEU CORPO MERECE

CLEAN LOTION 110G F0000416



Esfolio Therapy é um creme esfoliante natural com argila branca
e delicadas partículas de sementes de damasco. Mantém a pele saudável 
fazendo a renovação celular, revitalizando a região e ajudando no
clareamento da pele devido à argila branca em sua composição.

Pode ser utilizado em todo o corpo, e não agride a pele!
Além de proporcionar renovação celular e deixar a pele macia e sedosa,
Esfolio Therapy também prepara o tecido cutâneo para uma melhor
absorção dos produtos que serão aplicados após o processo.

CREME ESFOLIANTE CORPORAL.
REMOVE CÉLULAS SUPERFICIAIS
E REVIGORA A PELE.

Creme indicado para eliminar células 
mortas e usar antes da hidratação. 
Pode ser utilizado em todo o corpo.

ARGILA BRANCA

QUARTZO

SEMENTE DE DAMASCO

03

CUIDADOS QUE SEU CORPO MERECE

ESFOLIO THERAPY 170G F0000419



Fresh Clean é uma loção desodorante, refrescante
e hidratante para pés com toque seco. Elimina
odores pela ação de óleos essenciais e extratos
vegetais naturais.

Pulverize nos pés, entre os dedos e espalhe
suavemente com as mãos até sentir o toque seco
do produto.
Em calçados: pulverize nos calçados com
odores indesejáveis antes de guardá-los,
aplique sempre que necessário.

LOÇÃO HIGIENIZANTE E DESODORANTE
COM TOQUE SECO. ALTO PODER
HIDRATANTE E REFRESCANTE.
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CUIDADOS QUE SEU CORPO MERECE

FRESH CLEAN 120ML F0000418

Loçao higienizante e desodorante.
Hidratante e refrescante para mãos
e pés com toque seco.

ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM 

ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA

ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA

CLOREXIDINA



Hydra Care proporciona bem-estar e alívio das dores com
uma agradável sensação de refrescância, levando ao relaxamento
das tensões musculares. Com óleo de amêndoas e vitamina E
na sua composição, que é um excelente emoliente.
Hidrata e alivia no pós-sol e no pós-depilatório.

Loção nutritiva, calmante e refrescante, ideal para acalmar dor
e tensão nas costas, pescoço, pernas e pés. Proporciona profundo
relaxamento da musculatura, ideal para finalizar o procedimento
de tratamento dos pés. Indicado para todos os tipos de pele.

HIDRATA E RESTAURA A MACIEZ
DA PELE SECA E ÁSPERA.

Loção hidratante
para a pele.

D-PANTENOL

ÓLEO DE AMÊNDOAS

VITAMINA E

UREIA
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CUIDADOS QUE SEU CORPO MERECE

HYDRA CARE 110G F0000417



Skin Therapy é um hidratante corporal nutritivo com cera de abelha e silicone. 
Possui uma fórmula suave e cremosa de rápida absorção que hidrata
profundamente o corpo, aliviando o ressecamento instantaneamente.
Cria a sensação de hidratação profunda e absoluta. Sua fina camada de
silicone protege a pele contra agressões externas, deixando sua pele
macia por horas.

Aroma suave, agradável e marcante. Deixa a pele com uma sensação única de 
hidratação, maciez e suavidade. Funciona maravilhosamente bem em massa-
gens e pode ser levado na bolsa para hidratar a pele quando e onde precisar.

CREME HIDRATANTE NUTRITIVO
PARA A PELE. HIDRATAÇÃO PROFUNDA,
ACALMA, REFRESCA E TONIFICA.

Altamente hidratante,
nutritivo, com cera de
abelhas e silicone, para 
mãos, pés e corpo. Possui 
textura leve e pode ser
usado em massagem.

CERA DE ABELHA

MANTEIGA DE KARITÉ

EXTRATO ALOE VERA

D-PANTENOL
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CUIDADOS QUE SEU CORPO MERECE

SKIN THERAPY 40G F0000424 
SKIN THERAPY 110G F0000423



Odor Free é uma loção desodorante spray
anti-odores para pés e calçados e oferece um cuidado 
especial atuando no combate eficiente contra os
odores dos pés e também dos calçados. Age com
rápida absorção, trazendo uma imediata e agradável 
sensação de refrescância com fragrância de alfazema, 
oleo de alecrim, melaleuca e menthol. 100% natural. 

Possui tecnologia inovadora com agente vegetal de 
ação prolongada. Produto vegano, não sendo agressivo 
para seu corpo. Contém glicerina, que evita o
ressecamento dos pés. Produto livre de triclosan.

DESODORANTE SPRAY PARA
CUIDADOS DOS PÉS.
ANTI ODOR E HIGIENIZADOR.

Higieniza e combate os odores
dos pés e de calçados.

ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA 

ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM

ÓLEO DE MELALEUCA

EXTRATO DE ALECRIM

EXTRATO DE MENTA

EXTRATO DE ALOE VERA
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CUIDADOS QUE SEU CORPO MERECE

ODOR FREE 120ML F0000427



Free Cose é uma loção reparadora para unha e de pele, produto
dermocosmético regenerador e fortalecedor, mantendo-as sempre
bonitas e saudáveis. Auxilia na prevenção e combate de frieiras e micoses.
Deixa as unhas fortes e saudáveis. Incolor, que não mancha a pele.

Acabe com o que mais te incomoda! Livre-se de frieiras e micoses.
Para mãos, pés e unhas. Produto incolor, não mancha. Resultados rápidos
e unhas sempre à mostra! Fortalecedor de unha e regenerador da pele, 
mantendo-a macia e com aspecto saudável.

LOÇÃO REPARADORA
CONTRA FRIEIRAS E MICOSES.
FORTALECE E REGENERA.

Loção Reparadora
de unhas e pele. indicada
para micose de unha,
de pele, frieira e para
unhas “duplicadas”
e fracas.

ÓLEO DE CRAVO

ÓLEO DE MELALEUCA
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CUIDADOS QUE SUA UNHA E PELE MERECEM

FREE COSE 20ML F0000425



Cuticula Therapy desenvolvida com o cuidado que as suas unhas e pele 
merecem.A Loção Amolecedora de Cutícula CT Cutícula Therapy foi
elaborada com ativos que não são agressivos à sua pele. Sua ação ajuda 
na remoção das verrugas que aparecem no canto das unhas, deixando as 
suas mãos e pés mais bonitos.

Também colabora para a eliminação da calosidade e daquelas lesões
que deixam sua pele vermelha e escamosa. Use a Loção Amolecedora
de Cutícula CT Cutícula Therapy para limpar a sua unha de forma mais 
fácil e confortável.

AMOLECEDOR E REMOVEDOR
DE CUTÍCULAS.

Loção com ação amolecedora
para cutículas, não agride a pele
e auxilia no amaciamento e remoção
de cutículas, calos e excesso de
pele nos cantos das unhas.

UREIA

ÁCIDO LACTICO
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CUIDADOS QUE SUAS UNHAS MERECEM

CUTICULA THERAPY 40G F0000420



Fungi Care fortalece e regenera as unhas através da ação da queratina
em associação com óleos essenciais como melaleuca, cravo e tomilho.

Penetra profundamente no tecido ungueal promovendo flexibilidade
e impermeabilização da unha. Trata unhas extremamente danificadas. 
Unhas tratadas tendem a ter maior protecao contra ação de germes
causadores de patologias.

FORTALECEDOR E
REGENERADOR DE UNHAS.

Fortalece e regenera unhas
fracas e profundamente
danificadas. Fórmula eficiente
com óleos essenciais e queratina.

ÓLEO ESSENCIAL DE CRAVO

ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA

ÓLEO ESSENCIAL DE TOMILHO BRANCO

QUERATINA HIDROLIZADA
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CUIDADOS QUE SUAS UNHAS MERECEM

FUNGI CARE 20ML F0000426



MANTEIGA DE KARITÉ

EXTRATO DE AVEIA E DE CALÊNDULA

UREIA, D-PANTENOL

ÓLEO DE AMÊNDOA E DE MACADÂMIA

RECOMENDADO POR

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

E DA BELEZA.

INGREDIENTES DE PRIMEIRA GRANDEZA 

PARA RESULTADOS EFICAZES NO

CUIDADO DA SUA PELE!



sac@feetpoint.com.br

www.feetpointcampinas.com

Rua Conceição, 233 - Loja 03, Centro,
Campinas . São Paulo . CEP 13010-050

19 3231-5865

19 98457-3835


