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laufwunder sininen
Laufwunder sininen sisältää kamo-
millaa ja hamameliuutetta. Sopii 
kuiville jaloille ja pitää ihon peh-
meänä ja kimmoisana.

• 100101   75 ml 

• 100102   1 l 

laufwunder tuotteet 

saksalainen laufwunder on 
laadukas jalkojenhoidon tuote-
sarja. tutkitusti säännöllisellä hoi-
tamisella ja laadukkaiden voitei-
den käytöllä edistetään jalkojen 
hyvinvointia läpi elämän.

 
laufunder JalkasPray
Jalkaspray ei sisällä ponnekaasuja. 
Sisältää kamferia ja mentolia, jotka 
viilentävät ja virkistävät rasittunei-
ta jalkoja. Sprayta voidaan suih-
kuttaa suihkuttaa suoraan kenkiin 
ja poistaa hienhajua tehokkaasti 
pitkäksi aikaa. Varottava suihkut-
tamasta limakalvoille tai silmiin.  

• 1001006   125 ml

halkeamavoide
Laufwunder Halkeamavoide on ke-
hitetty halkeilevalle, karhealle ja 
kuivalle iholle. Erityisen halkeileville 
kantapäille tehohoitona laitetaan 
voidetta runsaasti ja annetaan imey-
tyä käyttäen puuvillasukkia apuna. 

• 1001003   75 ml  

• 1001004   900 ml

  
voidekylPy
Laufwunder   voidekylpyyn   lisätty 
Rosmariinia ja hevoskastanjauutet-
ta,  jotka  kosteuttavat  paremmin 
kuivia jalkoja ja virkistävät väsynei-
tä jalkoja. 

• 1001007   200 ml 

kovettumavoide 
Laufunder kovettumavoide tekee 
jaloista pehmeät ja kimmoisat.  
Allantoiini, salisyylihappo ja paju 
nkuoriuutteet tekevät kuivasta ja 
halkeilevasta ihosta pehmeän ja sar-
veistumien kehittyminen vähenee.  

• 1001005    30 ml

 
kylPysuola 
Laufwunder kylpysuolassa on puh-
taita suolakiteitä, joihin on lisät-
ty puhdistavia aineita ja yrttejä. 

• 1001008   250 g

diabeetikon  
Jalkavoide
Laufwunder Diabeetikon jalkavoi-
teessa on huomioitu ihon vauri-
oaltiuden ehkäisy ja voide sisäl-
tää useita öljyisiä ainesosia ja ihon  
mikrobitasapainoa suojaavia puh-
distavia aineita. 

• 1001009   75 ml  

• 1001010   500 ml

sensitivbalm
Laufwunder Sensitivbalm on herkän 
ja ekseema-altiin sekä neuroderma-
tosis ihon hoitoon kuuriluontoisesti. 
Sisältää mikrohopeaa ja ceramideja.  

hydrobalm tehovoide
Laufwunder hydrobalm on erittäin 
kosteuttava tehovoide, joka sisäl-
tää 10 % ureaa ja natriumlaktaattia. 
Ihossa on näitä omia ainesosia ja 
nämä auttavat sitomaan kosteut-
ta. Voide imeytyy nopeasti ja sinä 
on miellyttävä tuoksu. Ei säännöl-
liseen käyttöön vaan kuuriluontei-
sesti ja kun ongelma on tasoittunut  
voidaan siirtyä kevyempiin voiteisiin 
kuten Laufwunder siniseen.

• 1001011  75 ml 

•1001012   450 ml

mykoredforte  
hoitovoide 
Laufwnder Mykored Forte kynsi-ja 
jalkasienen hoitovoide. Kynsi- ja 
jalkasienen tehokkaaseen hoitoon 
ja ehkäisyyn. Voiteen hieman ras-
vaisen rakenteen ansiosta, estää 
ihonärsyyntymistä, kosteuttaa ja 
vahvistaa haurastuneita kynsiä. Yk-
sin ei hoida jo alkanutta sienitau-
tia. Vaikuttava aine klotrimatsoli. 

• 1001017  20 ml

liPidbalm
Sisältää korkealaatuisia ceramideja, 
joka vastaa parhaiten ihon omaa li-
pidipuskuria. Afrikkalaisen Karité-
puun sheavoi vahvistaa ihon omaa 
suojakerrosta ja kosteuttaa. Pant-
henol ja bisabolol rauhoittaa. Päivit-
täin käytettynä ihon kunto paranee 
ja vastustuskyky kasvaa. Sopii myös 
diabeetikoille.

• 1001013  75 ml 

• 1001014  450 ml

mykoredforte  
hoitolios 
Mykored jalka- ja kynsisienen hoi-
toliuos. Mykored Forte-tuotteet on 
suunniteltu ensisijaisesti ehkäise-
mään sienten aiheuttamien tautien 
(mykoosi) syntymistä. Suositellaan 
käytettäväksi erityisesti silloin kun 
sairastumisriski on kohonnut. Jos 
joudut usein käyttämään urhei-
lujalkineita, joissa jalat herkästi  
hikoavat tai peseydyt yleisissä uima/
urheiluhalleissa, on syytä huolehtia 
jalkojen hygieniasta jo ennakkoon. 
MykoredForte hoitovoide on raken-
teeltaan hieman rasvainen eikä siksi 
ärsytä ihoa. Kosteuttaa tehokkaasti. 
Ei yksinään hoida jo alkanutta sieni-
tautia. Vaikuttava aine klotrimatsoli.  

• 1001018   50 ml

laufwunder tuotteet 

• 1001015  75 ml  

• 1001016  450 ml
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rasvainen Jalkavoide
Peclavus rasvainen jalkavoide on 
vesi-öljy-emulsiopohjainen, joka 
sisältää kamferia ja mentolia. Ihan-
teellinen kuivalle ja halkeilevalle 
iholle. Voide pehmentää, kosteut-
taa, virkistää ihoa ja sillä on antibak-
teerinen vaikutus. 

• 2001001  30 ml 

• 2001002  75 ml 

• 2001003  500 ml

Pihkavoide
Peclavus pihkavoide sisältää lano-
liinia, Cera albaa, mehiläisvahaa ja 
männynpihkaa. Hoitaa huonokun-
toista, halkeilevaa ja kuivaa ihoa. 
Lisää ihon elastisuutta ja vastus-
tuskykyä. Ei jätä ihoa liukkaaksi.  

• 2001004  50 ml

kovettumavoide
Peclavus kovettumavoide. Sisäl-
tää kuusama ja hopeapaju-uutetta 
sekä jojoba- kookos- vehnäalkio- ja  
manteliöljyä. Voide ravitsee ja  
pehmentää paksuuntunutta ihoa. 
Luonnon öljyt lisäävät ihon kim-
moisuutta. Käytetään hyvin kuivan, 
paksuuntuneen ja kovettuneen ihon 
hoitoon.

• 2001008  75 ml 

• 2001009  500 ml

teePuuölJy 
Peclavus teepuuöljy 10 ml. 100% 
eteerinen teepuuöljy. Teepuu- 
öljyllä on antiseptinen ja ihoa 
rauhoittava vaikutus. Voidaan 
käyttää sellaisenaan infektoitu-
neen kynnen kuten sienikynnen  
hoitoon tai laimennettuna jal-
kakylpyveteen. Voidaan käyttää 
myös rauhoittamaan kutiavaa ihoa 
esim. hyönteisen piston jälkeen.  

• 2001010  10 ml                

herkän ihon  
Jalkavoide  
Peclavus Herkän ihon jalkavoide. 
Sisältää 10 % synteettistä ureaa, 
merileväuutetta sekä muita arvok-
kaita ainesosia kuten auringon-
kukasta ja tyrnimarjasta saatavia 
öljyjä. Voide ei sisällä keinotekoi-
sia hajusteita tai väriaineita. Peh-
mittää ja kosteuttaa ihoa tehok-
kaasti. Soveltuu käytettäväksi 
herkälle, kuivalle ja sarveistuneelle 
iholle. Hoitava voide diabeetikoille. 

• 1001005  30 ml

• 2001006  75 ml

• 2001007  500 ml

tintur mix
Mikrohopeaa sisältävä AntiMYX 
tinktuura. Sisältää myös aloe veraa 
sekä laventeli- ja salviaöljyä. Kos-
teuttaa, rauhoittaa ja desinfioi. So-
veltuu monenlaisiin iho-ongelmiin.  

• 2001011  20 ml

antimykoottinen 
hoitoPuikko kynsille 
Antimykoottinen puikko on help-
pokäyttöinen ja tehokas kynnen 
hoitopuikko. Sisältää eteerisiä  
öljyjä kuten teepuuöljyä, laven-
telia ja sinisypressiä. Parantaa  
kynnen ulkonäköä ja estää kynsisientä  
aiheuttamien mikro-organis-
mien kasvua kynnellä. Käy-
tetään 2-3 kertaa päivässä.  
Sivellään suoraan kynnelle ja  
annetaan imeytyä 1-2 minuuttia. 
Vain henkilökohtaiseen käyttöön.  

• 2001011  4 ml

Jalkatalkki
Deodoroiva jalkatalkki sisäl-
tää kamomillan ja rosmarii-
nin ainesosia. Desinfioiva ja  
raikastava sekä sieni-infektioita  
ehkäisevä vaikutus. Sopii hyvin hi-
koileville jaloille ja varvasväleihin.  

• 2001013  70 g

JalkakylPyneste
Jalkakylpyneste sisältää  vehnäpro-
teiinia,  naavauutetta,  salviaa  ja 
vuorimäntyä.  Luonnollisia   kasviöl-
jyjä sisältävällä  jalkakylpynesteellä 
on  ihoa  pehmentävä,  puhdistava 
vaikutus.   Ihana   granaattiomenan 
tuoksu. Riitoisa pieni määrä nestet-
tä   lisätään   jalkakylpyveteen.  

• 2001014  150 ml

hoitoPuikko 
kovettumille
Hoitopuikko kovettumille. Helppo-
käyttöinen ja tehokas hoitopuikko 
sisältää korkealaatuisia ainesosia:  
risiini- ja jojobaöljyä, ihoa kosteutta-
vaa sheavoita ja mehiläisvahaa sekä 
ihoa rauhoittavaa laventeliöljyä.  
Uudistaa, ravitsee ja pehmen-
tää  paksuuntunutta ja hilseile-
vää ihoa. Ihanteellinen kovet-
tumien ja halkeamien hoitoon 
sekä hyvin kuivalle iholle.  

• 2001012  23 g

mikrohoPeavoide 
Peclavus mikrohopeavoide 75 ml, 
hoitava voide ihonhoitoon sopii  
hyvin diabeetikoille pienten ihovau-
rioiden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.     

teePuuölJy 
Teepuuöljyä sisältävä jalkojenhoi-
tovoide.  

• 2001017  30 ml 

• 2001018  75 ml

Peclavus tuotteet Peclavus tuotteet 

• 2001015 30 ml 

• 2001016 75 ml
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huippulaatuiset leikkurit ovat parasta terästä ja 
pysyvät pitkään terävinä ja ruosteettomina. Pop 
art sarjassa värilajitelmassa viisi eri väriä, jokai-
selle perheenjäsenelle oma väri henkilökohtai-
seen hygieniaan. 
värit: oranssi, lime, pinkki, sininen, keltainen

callusan tuotteet 

callusan extra-voide-
vaahto
Callusan Extra-voidevaahto 125 ml, 
Nopeasti imeytyvä voidevaahto. 
Hajusteeton. 10 % ureaa.  

• 3001002  125 ml  

• 3001002X  40 ml  

callusan hydro- 
voidevaahto
Callusan Hydro-voidevaahto 125 
ml, Nopeasti imeytyvä voidevaahto 
kuivalle iholle. Hajusteeton. 5 % 
ureaa.  

• 3001003  125 ml 

callusan fresh- 
voidevaahto 
Callusan Fresh-voidevaahto 125 
ml, Nopeasti imeytyvä voidevaahto 
hikoileville jaloille. Hajusteeton.  

• 3001004  125 ml 

callusan vinum-
voidevaahto
Callusan Vinum-voidevaahto 125 
ml, Nopeasti imeytyvä voidevaah-
to. Väsyneille ja turvonneille jaloille.  

• 3001004  125 ml

callusan vital- 
voidevaahto
Callusan Vital-voidevaahto 125 ml, 
Nopeasti imeytyvä voidevaahto. Ha-
justeeton. Sisältää A- ja E-vitamiineja.  

• 3001005  125 ml
Saatavilla myös matkalle sopiva 40-
50 ml pakkaus.

callusan forte-voide-
vaahto
Callusan Forte-voidevaahto 125 
ml, Nopeasti imeytyvä voidevaahto 
erittäin kuivalle iholle. Hajusteeton.  

• 3001001  125 ml

• 3001001X  40 ml

credo tuotteet 

erilaisia hohkakiviä ja raspeja saatavissa. 
käytä kuitenkin enemmin rasvaa kuin 
raspia hyvän tuloksen saamiseksi jalko-
jen terveydessä.

PoP art ikynsileikkuri
Pop Art kynsileikkuri kotelossa ja 
leikkurin kärki on viisto, joka helpot-
taa leikkaamista.

• 8001001 

PoP art  kynsileikkurit 
isot
Pop Art kynsileikkurit isot, 
pituus 12 cm. Pyöristet-
ty kärki, pysyy hyvin kädessä. 
 • 8001002

PoP art taittuva  
kynsiviiva
Pop Art taittuva viila, jonka te-
rän voi taittaa kädensijan si-
sään. Kokonaispituus 14,50 cm. 

• 8001003
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PäkiäPehmuste
Comfort päkiäpehmuste  

• 4001008

varvasvälierottaJa
Varvasvälierottaja  

• 4001013A-C

varvastuPPi
Varvastuppi kankaalla  

• 4001016

PäkiäPehmuste
Universal päkiäpehmuste 

• 4001009

PäkiäPehmuste
Päkiäpehmuste umpinainen kärki 

• 4001011

varvasvälierottaJa
Varvasvälierottaja kapea  

• 4001014

geelisuoJa
Geelisuoja Taylors bunion eli räätä-
linpatille 

• 4001017

PäkiäPehmuste 
Päkiäpehmuste paikallaan pysyvä  

• 4001010

PäkiäPehmuste 
Anatomisesti muotoiltu Hallux 
Valgus suoja  

• 4001012

varvastuPPigeeli
Varvastuppi geeliä 

• 4001015 A–C

varvasvälierottaJa
Sandaalin varvasväli erottaja/suoja 
pisaran mallinen oikea/vasen. 

• 4001018 A–B

fleecy web 
Fleecy web 100 % kevyesti huovu-
tettu puuvillakudos. Fleecypintaista 
materiaalia käytetään suojaamaan 
ihoa hankaukselta ja ihovaurioil-
ta. Mukautuu hyvin iholle ja py-
syy paikallaan ja pysyy paikallaan 
myös suihkuin ajan. Suihkun jälkeen  
painellaan kuivaksi pyyhkeellä.  
Sopii myös diabeetikoille ja voidaan  
pitää iholla korkeintaan viikon ajan 
kerrallaan. Diabeetikoiden tulee 
tarkastaa ihon kunto päivittäin. 
Hypoallerginen liima.   Koko 22,5 X 
45, saa myös puoli arkkia kerralaan. 

• 4001001
Fleecy foam 5 mm paksu ja pehmeä 
erittäin mukava ihonsuojamateriaali 

• 4001008 

100% villaa
2 mm 100% villaa. Käytetään suo-
jaamaan ihonpintoja paineelta ja  
hankaukselta. Sitä on helppo muo-
kata ja leikata.  5 mm, 7 mm ja 10 mm 
sekoitehuopia (70% villaa ja 30%  
viskoosia), puolipuristettu. Käy-
tetään erilaisiin kevennyk-
siin, esim. haavakevennyksiin.  
Kevennys vaihdettava viimeis-
tään viikon välein normaalisti. 

• 4001005A-D

suPerlonPutki
Superlonputki koko 14 mm -25 
mm myös suurempia kokoja.  

• 4001002A-E

mikäli näistä ei löydy sopivaa 
tuotetta,  tiedustele. voimme 
tehdä myös yksilöllisen silicon 
ortoosin jalan mukaan.

varvaskamPa
Varvaskampa on pehmeästä  
superlonista valmistettu ja  
helpottaa varpaiden erottamisen 
toisistaan. Soveltuu hyvin varpai-
den nivelpintojen suojaamiseen, 
koukkuasennossa olevan varpaan 
hellavaraiseen ojentamiseen sekä 
estämään varpaan kääntyminen 
toisen varpaan alle tai päälle.  

• 4001006

ihonsuoJalevy
Silikoni ihonsuojalevy 9,6 * 10,4 
cm tai 10*10 cm, päällystetty  
itsekiinnittyvä silikonisuojalevy. 
Käytetään suojaamaan ihoa pai-
neelta ja hankaukselta. Tarttuu 
iholle, eikä sisällä liimapintaa,  
soveltuu esim. säären alueen tai 
akillesjänteen ihon suojaamiseen.  

• 4001003 
Myös paksumpi levy saatavissa mm. 
päkiän tai kantapään suojaamiseen 

• 4001004
Huopalevyt painealueiden keven-
nykseen kysy tarvittaessa apua jal-
kojenhoidon ammattilaiselta.

huoParenkaat
Huoparenkaat koko pienii  
reikä 0,5 cm halkaisija 2 cm,  
keskikoko reikä 1 cm halkaisija 
2,5 cm, suuri reikä 2,2 cm, halkai-
sija 4,5 cm myös soikean mallisia.  

• 4001007A-D

omahoitotuotteet omahoitotuotteet 

vaivasenluunsuoJa Ja 
erotin

• 4001020

vasaravarPaan  
oJentaJa geelihiiri 

• 4001019
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soft 6*100
SOFT 6*100. Itseensä tarttuva pin-
ta, joustava sidos, joka voidaan kas-
tella.  Soveltuu hyvin suojaamaan 
rikkinäistä herkkää ihoa palovam-
moille tai erittävän haavan päälle, 
sidos ei tartu ihokarvoihin. Sopii 
erinomaisesti sormien ja varpaiden 
sitomiseen. Ei sovellu lateksiallergi-
sille. Vaihdetaan tarpeen mukaan.
pakkauskoko 3 X 500 cm / 6 x 500 
cm  /  6 x 100 cm  

• 5001001A-C 

leukoflex  
Leukoflex 2,5cm*5m. Itseliimau-
tuva suojakalvo, joka on ilma- ja 
vesitiivis. Tarkoitettu kynsi- ja 
syyläokluusioiden sulkemiseen.  

• 5001005

sorPact sidetaitos
Helppokäyttöinen steriili haavatuo-
te. Sorbact sidetaitos on vettähyl-
kiväksi käsiteltyä asetaattisilkkiä. 
Se ei sisällä lääkeaineita, luonnon-
kumia, hartsia tai sen johdannaisia. 
Vähän tai kohtalaisesti erittävän 
pinnallisen tai syvä haavan hoitoon. 
Mikrobit, haavanerite ja kuollut iho-
kudos sitoutuvat sidoksen pintaan 
ja poistuvat haavalta sidoksen vaih-
don yhteydessä. 
Pakkauskoko; haavanauha 5*200 
cm ja 2*50 cm, 1 rulla  

• 5001002A-B
Sidetaitos 7*9 cm ja  4*6 cm 1 kpl  

• 5001003A-B

lamPaanvilla 100% 
Sopii varvasvälihautumien sekä 
muiden ihohautumien hoitoon 
ja ennaltaehkäisyyn. Villa imee  
kosteutta itseensä, iho pysyy kuivana 
ja paraneminen nopeutuu. Voidaan 
käyttää yhdessä paikallishoitoai-
neiden kanssa. Villa on pitkäkuitui-
nen, erikoispehmeä (28 micronia) ja  
kemiallisesti puhdistettu. Lampaan-
villa sopii kaikkien ihohautumien 
hoitoon; varvasvälien, rinnanalus-
ten, nivusten sekä ihopoimujen 
hoitoon. Säästää aikaa ja kustan-
nuksia. Pysyy hyvin paikallaan. 
Myös sairaala- ja laitoskäyttöön.  
 
Pakkauskoko 5 g, 20 g, 100 g, 500 g  

• 5001006A-D

mePitac Pehmeä teiPPi
Pehmeä silikonipäällysteinen teip-
pi. Mepitac on suunniteltu kiin-
nittämään sidoksia ihoon. Hellä-
varainen ja suojaa ihoa. Beige. 

• 5001004

chirofix-JoustoteiPPi
Chirofix-joustoteippi 5 cm x 10 m  

• 5001007

haavanhoitotuotteet

ortomalli
Ortomalli on kotimainen inte-
raktiivinen pohjallinen. Pohjal-
linen aktivoi jalkaterän lihaksia.  

• 6001001

3/4 PohJallinen
Pohjallinen poikittaiskaaren tuella 

• 6001003

footbalance
FootBalace QuickFit  

• 6001002

PohJalliset Ja sukat 
Pohjallisvalmistajia on useita ja ratkaisevaa on käyttötarve. klinikal-
la teemme yksilöllisiä kevennyspohjallisia tarvittaessa. Jalkojenhoi-
don yhteydessä pääset tutustumaan valikoimaan, jonka jälkeen on  
helppo tilata itselle sopiva vaihtoehto, parantaa jalkojen hyvinvointia 
ja pidentää näin myös kengän ikää.

omnifix JoustoteiPPi
Omnifix 10 * 10 joustoteippi  

• 5001008

hartmann hoPeasidos  
 Hartmann hopeasidos pakkausko-
ko 5 * 5 cm voi ostaa myös kappa-
leittain  

• 5001009

dermaPlast laastari
Dermaplast suojalaastari 9 laastaria 
1,7 cm * 4 cm  

• 5001010

haavanhoitotuotteet 
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smartknit
SmartKnit saumaton hopeasukka. 
Saumaton rakenne estää ihohier-
tymiä ja painetta. Mukautuu ihon 
muodon mukaisesti. Säilyttää ihon 
kuivana. Kiristämätön varren suu.  
Värit vaaleanharmaa (S-L)  ja musta  (S-
XL). 97 % polyesteria, 3 % spandexia 

• 7001001

tukisukka
Kompressioluokan tukisukka. Val-
mistettu USA:ssa Medi-Cool kui-
tuteknologialla. Kompressio 15-20 
mm/Hg. Erittäin miellyttävä, ohut 
ja pehmeä materiaali. Naisten 
koot 36-41, miesten koot 40-46. 
Pesu käsin miedolla pesuaineella. 
Ilmakuivaus. Materiaali 84 % nailo-
nia, 16 % spandexia.

• 7001006
 

hoitosukka
Diabeetikon hoitosukka. Puris-
tamaton hyvin ylhällä pysyvä ja 
pehmeä erikoissukka diabeeti-
koille. Sisältää 45 % puuvillaa.  

• 7001002.

kantasuoJa trevira
Kantasuoja trevira 

• 7001004

lahJakortit Ja tuotePaketitPohJalliset Ja sukat  

geelisukka 
Smartgel kosteuttava geelisukka 
2 kpl. 1 koko. Kosteuttaa tehok-
kaasti kuivaa ja halkeilevaa ihoa. 
Vuorattu geelillä, josta vapautuu 
hoitavia öljyjä (avokado-, oliivi- ja 
rapsiöljy, greipinsiemenöljy sekä 
soijapavun öljy). Voidaan käyt-
tää yhdessä jalkavoiteen kanssa.  
Tunnin käyttö riittää tarpeen  
mukaan.

• 7001003

kotihoitolahjakortit sähköpostilla jalkahoitolapodogram@gmail.com
lahjakortit lääkärikeskus mehiläiseen, kauppiaskatu 8,  
ajanvarausnumero 01041400 tai sähköposti www.mehilainen.fi

lat air 3/4
Pohjallinen päkiätyynyllä materiaali 
latex aktiivihiilellä. 
Lat air aktiivihiili   

• 6001004 
Lat air koko pohjalliset   

• 6001005

bengal-PohJalliset
Bergal-pohjalliset ovat laadukkaita nahkapohjallisia ja mikäli tarvitaan 
enemmän vaimennusta tarjolla on geelistä valmistettuja sekä muita iskun-
vaimennuspohjallisia.

kantasuoJat ruck 
Geeli sisältää aloe veraa ja 
shea-voita, hoitaa kantapään 
halkeamia tehokkaasti 

• 7001005

Gewijzigd met de DEMO VERSIE VAN CAD KAS PDF editor (http://www.cadkas.com).

Gewijzigd met de DEMO VERSIE VAN CAD KAS PDF editor (http://www.cadkas.com).

Gewijzigd met de DEMO VERSIE VAN CAD KAS PDF editor (http://www.cadkas.com).

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.

This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.This text only appears in the demo version. This text can be removed with the full version.




