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Ulrika Berlstedt är fotterapeut i Huskvarna. Foto: FOTVÅRD & HÄLSA

Så lätt kan du bli kvitt dina onda
hälsprickor
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 Hälsprickor kan bli till långvariga bekymmer – om du inte gör
något åt dem i tid. 

Ulrika Berlstedt, medicinsk fotterapeut, vet exakt hur man ska gå
tillväga för att förvandla hård hud till len. 

Hon vet också vad många gör för fel. 
– Varje dag möter jag det här i mitt arbete. 
Här är före- och efterbilderna som visar att behandling kan ge

snabba resultat – och vilka preparat som funkar. 
5 nr av Topphälsa + hårvård från IDUN Minerals för endast 199 kr. Köp nu!
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Till Ulrika Berlstedts hud- och fotvårdsklink i Huskvarna kommer det dagligen kunder
som drabbats av torra förhårdnader, sargade hälar och djupa sprickor. 

Flera av dem upplever smärtor. 

Expressen Premium - Digital prenumeration

Hälsoliv är nu en del av 
Prenumerera på Expressen Premium för att ta del av allt vårt innehåll.

Första veckan är gratis för alla nya prenumeranter

Därefter är priset 79 kr/mån

Digital tillsvidareprenumeration

Ingen bindningstid – säg upp online när du vill

Betala direkt.

Snabbt och säkert

Bankkonto •••• 932

Kort

Från bankkonto •••• 932

Byt betalsätt till faktura

STARTA PREMIUM
5 nr av Topphälsa + hårvård från IDUN Minerals för endast 199 kr. Köp nu!

https://www.expressen.se/premium/
mailto:magnus.hellberg@expressen.se
https://login.expressen.se/login?return_uri=https%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fhalsoliv%2Fhalsa%2Fhud%2Fsa-latt-kan-du-bli-kvitt-dina-onda-halsprickor%2F%23no_universal_links
javascript:void(0);
https://kampanj.bonniermag.se/c/topphalsa_1_53?utm_source=internal&utm_medium=site&utm_campaign=2107_kro_5nr199kr_idunminerals_dig&utm_content=beam_halsoliv&step=1


2022-09-30 12:12 Hälsprickor – så enkelt kan du bli av med... | Hälsoliv

https://www.expressen.se/halsoliv/halsa/hud/sa-latt-kan-du-bli-kvitt-dina-onda-halsprickor/ 3/3

Om oss

Hälsoliv är en del av Expressen och
Bonnier News. Vårt mål är att vara den
enda hälsosajten du behöver med en
bred mix av ämnen. Vi bevakar det mesta
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personliga hälsa – med säkra och enkla
råd från ledande experter och forskare.
Här hittar du mer info om Hälsoliv.
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