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Opracowując receptury PHARM FOOT zależało nam na stworzeniu 

profesjonalnych preparatów dermokosmetycznych, wspomagających  

kuracje dermatologiczne, podologiczne i kosmetyczne.

Idealnie skomponowane receptury powstały dzięki  

zespołowi specjalistów pod kierownictwem  

Prof. Ireny Waleckiej, autorytetu w dziedzinie dermatologii.

Prof.nadzw.dr hab n. med. Irena Walecka, MBA
Kierownik Kliniki Dermatologii CMKP/CSK MSWiA w Warszawie

Pedicure

Oddajemy zatem w Wasze ręce produkty
sprawdzone, przebadane i przede wszystkim 
doskonale działające!



PHARM FOOT powstał w odpowiedzi na potrzeby profesjonalistów, pragnących rozwoju,  

chcących podnosić swoje kompetencje i rozszerzać portfolio usług o zabiegi 

pielęgnacyjne stóp.

 

PHARM FOOT powstał z myślą o zdrowiu, jakości i efektach. To kosmetyki, które pielęgnują skórę, 

docierają do źródła problemów, by zapobiec im w przyszłości.

PHARM FOOT chce poprawiać jakość życia ludzi z problemami stóp, dać im możliwość osiągnięcia 

więcej, czucia się lepiej, bycia zadbanym i pięknym.

PHARM FOOT doskonale wpasowuje się w wolną przestrzeń na rynku profesjonalnym.  

Zajmuje miejsce pomiędzy klasycznymi zabiegami pedicure a zaawansowaną podologią. 

PHARM FOOT jest pionierem w kategorii łączącej podologię i strefę beauty. 

PHARM FOOT to marka podologiczna VICTORII VYNN.

W trosce o Twoje stopy na każdym etapie zabiegu w salonie 

i kontynuacji pielęgnacji w domu.

LINIE PRODUKTÓW PHARM FOOT 

Linia UREA 
oparta na wysokich stężeniach  

MOCZNIKA

Linia ALL IN 
łączy w sobie wyjątkowe  

składniki AKTYWNE

Linia OZONE OIL 
z zawartością  

OLIWY OZONOWANEJ

Linia COLOSTRUM 
z dodatkiem innowacyjnego  

składnika COLOSTRUM

Linia MICROSILVER 
wzbogacona o MIKROSREBRO,  

posiadające silne właściwości  
antybakteryjne

Śladem Twoich stóp!



KOLORY

oznaczają wiodące składniki aktywne linii:

Podział dermokosmetyków PHARM FOOT według:

oznaczają przeznaczenie 
stosowania preparatu:

oznaczają etap zabiegu

UREA 
z mocznikiem

DOSTĘPNY WKRÓTCE

COLOSTRUM
z colostrum

MICROSILVER
z mikrosrebrem

OZONE OIL 
z oliwą ozonowaną

ALL IN 
z różnymi składnikami aktywnymi

SALON
tylko do użytku
profesjonalnego

SALON & HOME
do użytku profesjonalnego  

i domowego

HOME
do użytku domowego

Do rekonstrukcji uszkodzonej płytki 
paznokcia niezbędna jest specjalistyczna 
masa podologiczna, zapewniająca ochronę 
łożyska przed czynnikami zewnętrznymi  
i niekorzystną mikroflorą.

INNOWACYJNY SYSTEM OZNACZEŃ PRODUKTÓW

LITERY

S, SH, H
CYFRY 

1, 2, 3, 4

w salonie 
w salonie i w domu
w domu 

S - 
SH - 

H - 

 etapów zabiegu: 
PREP, CARE, TREATMENT, REPAIR

 przeznaczenia: 
SALON, SALON & HOME, HOME

ETAPY ZABIEGU

Preparaty przeznaczone do kuracji okolic 
okołopaznokciowych, a także chroniące 
przed grzybicą i pękaniem pięt to bardzo 
ważny element terapii podologicznych. 
Do stosowania w zależności od potrzeb  
i bez problematyki w salonie i w domu.

Właściwa dezynfekcja, odświeżenie 
i zmiękczenie naskórka to podstawa 
każdego zabiegu. Szeroki wachlarz 
dermokosmetyków PHARM FOOT  
z sektora PREP, pozwoli na dobranie 
odpowiednich preparatów - według 
potrzeb przy stosowanej metodzie 
opracowywania skóry stóp.

1 etap zabiegu - przygotowanie

2 etap zabiegu - pielęgnacja

3 etap zabiegu - kuracja

4 etap zabiegu - rekonstrukcja

Do pielęgnacji stóp należy stosować 
preparaty odpowiednio dobrane do 
problemu skóry. Bardzo ważna jest 
także kontynuacja pielęgnacji w domu.



PURE PEARLS  
PEREŁKI SILNIE ZMIĘKCZAJĄCE  
95% MOCZNIKA

do kąpieli stóp

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Mocznik 95%
 Witamina C 
 Olejek z trawy cytrynowej

Linia 
UREA 

Linia oparta na wysokich stężeniach MOCZNIKA
MOCZNIK to inaczej diamid kwasu węglowego. Jest składnikiem bezpiecznym i dobrze tolerowanym nawet przez osoby skłonne do 
alergii i podrażnień. Badania udowadniają, że mocznik silnie nawilża, zmiękcza, łagodzi swędzenie, a nawet odkaża. Ze względu na 
skuteczne działanie, mocznik jest składnikiem stosowanym w specjalistycznych preparatach wspomagających walkę z modzelami, 
nagniotkami, suchą, szorstką i zrogowaciałą skórą oraz pękającymi piętami.

Pobudza regenerację  
naskórka.
Można stosować  
kilka razy dziennie.

Działa nawilżająco, zmiękczająco  
oraz przeciwbakteryjnie.
Do stosowania 
1-2 razy dziennie.

Mocno zmiękcza, nawilża 
i delikatnie złuszcza.
Do stosowania  
1-2 razy w tygodniu.

Działa silnie złuszczająco.
Do stosowania  
1-2 razy w miesiącu.

Stosowany tylko w leczeniu  
dermatologicznym ściśle  
wg.zaleceń lekarza.

Efekty i działanie mocznika zależą od jego stężenia.

< 5% < 10% < 20% < 30% < 40%

ALOES & TRAWA 
CYTRYNOWA

ZALECENIA
	perełki zmiękczające do kąpieli stóp
	rekomendowane do suchej skóry
	na odciski, modzele i zrogowacenia
	do odświeżania

DZIAŁANIE
	zmiękczają zrogowaciałą skórę 
	odświeżają
	nadają stopom przyjemny zapach
	działają relaksująco 

SPOSÓB UŻYCIA
	miarkę perełek (ok. 10 g) rozpuścić  
 w 3-5 litrach ciepłej wody
	moczyć stopy od 3 do 10 min.
	osuszyć ręcznikiem papierowym 
	przystąpić do kolejnych etapów 
 zabiegu

150 g - ok. 15 zabiegów
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Linia

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 1 ZABIEGU - PRZYGOTOWANIE

ref. 330979



LIQUID SCALPEL 
SPRAY ZMIĘKCZAJĄCY I USUWAJĄCY  
MARTWY NASKÓREK  
25% MOCZNIKA

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Mocznik 25%
 Kwasy AHA i BHA: mlekowy,
    glikolowy, cytrynowy, 
    jabłkowy, salicylowy

ZALECENIA
	spray działający miejscowo  
 na zrogowacenia, modzele, odciski  
 i nagniotki
	do etapowego zmiękczania i usuwania 
 uporczywych zgrubień 
	polecany również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	zmiękcza 
	zapewnia komfort podczas zabiegów 
 usuwania martwego naskórka
	dodatkowo zawiera kwasy AHA,  
 które złuszczają martwy naskórek

NASZ EKSPERT RADZI
	Stosuj do pracy z narzędziami 
 takimi jak skalpel i dłuto.
	Skróć czas wykonywanej usługi dzięki 
 ekspresowemu działaniu produktu.

NASZ EKSPERT RADZI
	Jeżeli zrogowacenia usuwane są frezarką 
 metodą „na mokro”, można pracować  
 w aktywnej pianie, dokładając odpowiednią 
 ilość preparatu, o ile jest to konieczne.

SPOSÓB UŻYCIA
	spryskać wybrane miejsca z odległości 
 ok. 10 cm
	pozostawić na 3 do 5 minut i przystąpić 
 do usuwania zrogowaceń
	na duże zgrubienia można aplikować 
 spray wielokrotnie, celem dogłębnego 
 zmiękczenia

300 ml - ok. 100 zabiegów
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Linia ref. 330984

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 1 ZABIEGU - PRZYGOTOWANIE

ANTI CALLUS MASTER  
PIANKA ZMIĘKCZAJĄCA ZROGOWACENIA  
30% MOCZNIKA

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Mocznik 30%
 Dermosoft Decalact 
 Olejek z trawy cytrynowej

ZALECENIA
	pianka do zmiękczania zrogowaceń  
 na skórze 
	do miejscowego zmiękczania modzeli, 
 odcisków, nagniotków, a także skóry 
 wokół paznokci
	polecana również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	aktywna piana nie spływa ze skóry, 
 wnika w głąb zrogowacenia
	ma działanie silnie zmiękczające
	ułatwia usuwanie martwego naskórka
	pomaga w oczyszczaniu płytki  
 paznokcia
	zapewnia ochronę antybakteryjną  
 i antymikrobową

SPOSÓB UŻYCIA
	preparat nanieść na miejsca  
 wymagające zmiękczenia
	pozostawić na ok. 5 minut
	usunąć zrogowacenia
	spłukać i osuszyć 

200 ml - ok. 60 zabiegów
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Liniaref. 330981

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 1 ZABIEGU - PRZYGOTOWANIE



POINT SOFTENER  
PUNKTOWY FLUID NA MODZELE I WRASTAJĄCE  
PAZNOKCIE  
30% MOCZNIKA

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Mocznik 25%
 Witamina E
 Masło shea
 Olej kokosowy
 Oleje roślinne
 Alantoina
 Pantenol

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Mocznik 30%
 Olejek z drzewa herbacianego
 Olejek goździkowy
 Olejek lawendowy
 Olejek z mięty pieprzowej

ZALECENIA
	krem do bardzo suchej skóry
	zalecany do skóry z tendencją do 
 pękania oraz nadmiernego rogowacenia
	polecany również dla diabetyków

ZALECENIA
	fluid do punktowego zmiękczania 
 modzeli i odcisków
	do zmiękczania skóry wokół paznokci 
	do paznokci z tendencją  
 do wrastania
	polecany również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	intensywnie nawilża oraz redukuje 
  szorstkość skóry
	doskonale zmiękcza
	zapobiega ponownemu rogowaceniu 
 poprzez stopniowe złuszczanie naskórka
	przyspiesza regenerację 
	pozostawia uczucie miękkich  
 i gładkich stóp

DZIAŁANIE
	efektywnie zmiękcza i przygotowuje 
 skórę do dalszych etapów zabiegu
	łagodzi dyskomfort związany  
 z wrastaniem paznokcia 
	wspiera profilaktykę antybakteryjną  
 i antymikrobową

SPOSÓB UŻYCIA
	nanieść na skórę stóp
	wmasować i pozostawić do wchłonięcia
	idealny na zakończenie zabiegu

SPOSÓB UŻYCIA
	wstrząsnąć przed użyciem
	nanieść punktowo na wybrane miejsce 
	odczekać od 5 do 15 min., w zależności 
 od stopnia zrogowacenia
	usunąć zgrubienie 
	oczyścić boczne wały paznokciowe 

400 ml - ok. 150 zabiegów15 ml 
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LiniaLinia ref. 330988ref. 330983

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

DERMO reFILLER  
KREM NA PĘKAJĄCĄ I ZROGOWACIAŁĄ SKÓRĘ STÓP 
25% MOCZNIKA

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I DOMOWEGO

ETAP 1 ZABIEGU - PRZYGOTOWANIE

W
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IEM
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NASZ EKSPERT RADZI
	Można stosować preparat w domu 
 przez kilka dni przed zabiegiem,  
 zgodnie z zaleceniami specjalisty.



DERMO reSOFTENER 
KREM ZMIĘKCZAJĄCY I NAWILŻAJĄCY 
10% MOCZNIKA

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Mocznik 5%
 Oliwa z oliwek
 Betaina
 Polisacharyd
 Ekstrakt z aloesu
 Pantenol
 Witamina E
 Alantoina

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Mocznik 10% 
 Olej migdałowy
 Masło shea
 Pantenol 
 Alantoina
 Ekstrakt z dzikiej wodnej mięty
 Olejek z drzewa herbacianego

ZALECENIA
	lekki krem w formie pianki do 
 pielęgnacji szorstkiej i suchej skóry stóp
	rekomendowany do codziennego 
 użytku i na zakończenie zabiegu
	zalecany dla uprawiających sport
	polecany również dla diabetyków

ZALECENIA
	krem do pielęgnacji bardzo suchej 
 skóry stóp z tendencją do pękania  
 oraz nadmiernego rogowacenia 
 naskórka
	polecany również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	utrzymuje dobrą kondycję skóry
	nawilża i zmiękcza
	przynosi ukojenie zmęczonym stopom
	bardzo szybko się wchłania

DZIAŁANIE
	przyspiesza regenerację naskórka
	pomaga utrzymać odpowiedni poziom 
 nawilżenia
	nadaje skórze miękkość i gładkość

 

SPOSÓB UŻYCIA
	przed użyciem wstrząsnąć
	trzymać opakowanie w pozycji pionowej
	wycisnąć odpowiednią ilość pianki  
 i wmasować w oczyszczoną skórę stóp
	pozostawić do wchłonięcia
	stosować 1-2 razy dziennie lub na 
 zakończenie zabiegu

SPOSÓB UŻYCIA
	nanieść na oczyszczone stopy
	wmasować i pozostawić do wchłonięcia
	stosować 1 lub 2 razy dziennie

125 ml - ok. 50 zabiegów75 ml - ok. 35 zabiegów
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LiniaLinia ref. 330995 ref. 330991

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I DOMOWEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

FOOT MOUSSE  
PIANKA-KREM KOŃCZĄCA ZABIEG  
5% MOCZNIKA

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I DOMOWEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

W
ST
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ĄSNĄĆ PRZED UŻYC

IEM

NASZ EKSPERT RADZI
	Polecaj do codziennego stosowania  
 i kontynuacji pielęgnacji w domu.

NASZ EKSPERT RADZI
	Niezastąpiony w sezonie letnim.  
 BEZ EFEKTU ŚLISKICH STÓP.



NUTRI reGENERATOR 
KREM ODŻYWCZO-REGENERUJĄCY Z COLOSTRUM

SKŁADNIKI  
AKTYWNE:

 Colostrum
 Kompleks cukrów
 Ekstrakt z zielonej  
    herbaty
 Masło shea
 Olej bawełniany
 Polisacharyd

Linia z innowacyjnym składnikiem COLOSTRUM

COLOSTRUM to siara bydlęca, naturalny, niezwykle wartościowy surowiec. Posiada silne właściwości 

regeneracyjne, odżywcze i ochronne. Colostrum zawiera ponad 250 bioaktywnych substancji 

np. przeciwciała, leukocyty, enzymy o właściwościach utleniających bakterie, proteiny powstrzymujące

wirusy przed reprodukcją, kwas foliowy, związki magnezu i cynku oraz witaminy. 

Colostrum polecane jest w pielęgnacji stopy cukrzycowej.

ZALECENIA
	krem do pielęgnacji wrażliwej, cienkiej, 
 płytko unaczynionej skóry
	polecany szczególnie dla diabetyków

DZIAŁANIE
	ma właściwości wzmacniające,  
 kojące i ochronne
	regeneruje
	wygładza i rozjaśnia

SPOSÓB UŻYCIA
	nanieść na stopy na zakończenie  
 zabiegu
	stosować profilaktycznie 1-2 razy 
 dziennie

400 ml - ok. 150 zabiegów

75 ml - ok. 35 zabiegów

C
O

LO
ST

R
U

M

Linia

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

DO UŻYTKU DOMOWEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

ref. 330986ref. 330987

NASZ EKSPERT RADZI
	Możesz stosować pod okluzję jako maskę  
 odżywczo- regenerującą.
	Polecaj do kontynuacji pielęgnacji w domu.

Linia 
COLOSTRUM

BABY NIVE



SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Colostrum
 Olejek z drzewa herbacianego
 Sok z aloesu
 Masło shea
 Betaina
 Olejek rycynowy

ZALECENIA
	preparat rekomendowany do 
 regeneracji i odbudowy płytki paznokcia,  
 z tendencją do onycholizy tj.  
 odwarstwiania się płytki paznokciowej  
 od łożyska
	polecany również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	stymuluje odbudowę płytki 
	odżywia, regeneruje i nawilża łożysko 
 paznokcia
	ma właściwości antymikrobowe  
 i antybakteryjne

SPOSÓB UŻYCIA
	wstrząsnąć przed użyciem
	nanieść i wcisnąć odpowiednią ilość  
 pod paznokieć i na łożysko
	wmasować
	stosować co najmniej 2 razy dziennie

15 ml

C
O

LO
ST

R
U

M

Linia ref. 330998

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I DOMOWEGO

ETAP 3 ZABIEGU - KURACJA

onyPLASMA 
PREPARAT NA ONYCHOLIZĘ Z COLOSTRUM

W
ST

RZ
ĄSNĄĆ PRZED UŻYC

IEM
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OWY SPOSÓB APLIKAC
JI

to zabieg wymagający odpowiedniej diagnostyki problemu skóry 

i paznokci. Obejmuje działania związane z terapią i profilaktyką. 

Pedicure podologiczny to usuwanie hiperkeratoz, odcisków i modzeli. 

To regeneracja np. pękającej i suchej skóry. To kuracje antybakteryjne  

i antygrzybiczne. To terapie związane z dysfunkcją płytki paznokcia.

Pedicure 
podologiczny

NASZ EKSPERT RADZI
	Najskuteczniejszy w połączeniu z 
 COLLAGEN POWER lub SILVER BOOSTER.
	Można stosować pod okluzję na noc.



SKŁADNIKI  
AKTYWNE:

 Mikrosrebro
 Alantoina
 Masło shea
 Ekstrakt z grapefruita
 Klimbazol

Linia 
MICROSILVER

Linia wzbogacona o MIKROSREBRO, posiadające 
silne właściwości antybakteryjne

MIKROSREBRO (jony srebra) wzmacnia i chroni skórę, skutecznie eliminuje bakterie i grzyby.  

Działa przeciw opornym bakteriom i na długi czas zabezpiecza przed ich rozwojem. Mikrosrebro

przeciwdziała nieprzyjemnemu zapachowi stóp. Preparaty z zawartością mikrosrebra polecane są  

dla osób z suchą i łuszczącą się skórą. 

GRAPEFRUIT 
SORBET

ZALECENIA
	kremowa maska regenerująca skórę
	polecana do skóry z zaburzoną 
 równowagą mikrobiomu
	również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	stymuluje regenerację skóry
	ma właściwości antymikrobowe 
 i antybakteryjne
	chroni przed szkodliwymi czynnikami 
 zewnętrznymi
	zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi  
 i pozostawia odświeżone stopy 

SPOSÓB UŻYCIA
	maskę nanieść na stopy 
	wmasować i pozostawić do wchłonięcia

400 ml - ok. 150 zabiegów

75 ml - ok. 35 zabiegów
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Linia

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

DO UŻYTKU DOMOWEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

ref. 330992ref. 330993

SILVER reNOVATOR  
REGENERUJĄCO-KOJĄCA MASKA Z MIKROSREBREM

o działaniu antybakteryjnym i antymikrobowym

NASZ EKSPERT RADZI
	Dla mocniejszego efektu regeneracji możesz 
 stosować pod okluzję.
	Polecaj do kontynuacji pielęgnacji w domu.



SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Mikrosrebro
 Olejek z drzewa herbacianego
 Ekstrakty z rozmarynu,  
    prawoślazu, szałwii,  
    wierzby, cytryny
 Olejek lawendowy
 Olejek goździkowy

ZALECENIA
	tynktura do pielęgnacji paznokci i wału 
 okołopaznokciowego w czasie leczenia 
 grzybicy
	wspomaga profilaktykę antymikrobową
	polecana również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	ma właściwości antybakteryjne  
 i antymikrobowe
	działa wielopłaszczyznowo dzięki 
 bogactwu składników aktywnych 
	łagodzi podrażnienia
	chroni przed czynnikami zewnętrznymi

SPOSÓB UŻYCIA
	aplikować na wał okołopaznokciowy  
 i płytkę paznocia na zakończenie zabiegu 
	kontynuować kurację w domu,  
 nakładać preparat rano i wieczorem
	stosować do uzyskania zadowalających 
 efektów oraz jako profilaktyka

15 ml
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Linia ref. 330996

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I DOMOWEGO

ETAP 3 ZABIEGU - KURACJA

SILVER BOOSTER 
TYNKTURA Z MIKROSREBREM 

o działaniu antybakteryjnym i antymikrobowym

to zabieg pielęgnacyjny, relaksujący i upiększający. Często połączony  

z aromaterapeutyczną kąpielą i odprężającym masażem stóp. 

Efektem zabiegu są nawilżone, gładkie stopy, uzupełnione piękną 

stylizacją paznokci.

Pedicure 
kosmetyczny

U
N
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OWY SPOSÓB APLIKAC
JI



OZONE reBUILDER  
KREM ODBUDOWUJĄCO-OCHRONNY Z OLIWĄ OZONOWANĄ 

Linia 
OZONE OIL

Linia z zawartością OLIWY OZONOWANEJ

OZON jest jednym z najbardziej skutecznych środków bakteriobójczych, antywirusowych i przeciwgrzybiczych. 

OLIWA Z OLIWEK jest bogata w antyoksydanty, jest źródłem witamin: A, B, C, D, E i F. Doskonale nawilża, 
odżywia i regeneruje skórę. 

Zestawienie obu składników tworzy duet idealny OLIWĘ OZONOWANĄ, który rewitalizuje skórę, leczy urazy, 
oparzenia, a nawet odleżyny. Stosowanie OLIWY OZONOWANEJ pomaga w przewlekłych problemach 
skórnych, takich jak łuszczyca, „rybia łuska” czy atopowe zapalenie skóry. Poprawia mikrokrążenie, dotlenia  
i odżywia komórki. Wycisza stany zapalne i tworzy ochronny film, zabija grzyby i wolne rodniki.

ZIELONA OLIWKA

O
ZO

N
E 

O
IL

Linia

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

DO UŻYTKU DOMOWEGO

ETAP 2 ZABIEGU - PIELĘGNACJA

SKŁADNIKI  
AKTYWNE:
 Ozonowana oliwa  
    z oliwek
 Mocznik
 Masło shea
 Masło mango
 Olej awokado
 Pantenol
 Kwas hialuronowy
 Early boost

ZALECENIA
	krem do pielęgnacji skóry zniszczonej, 
 wymagającej odbudowy i ochrony
	do szorstkiej i suchej skóry
	doskonały dla osób ze zmęczonymi 
 stopami
	polecany również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	krem pobudza tkanki do odbudowy
	rewitalizuje i energetyzuje
	koi zmęczone stopy
	nawilża i wygładza skórę
	zapewnia ochronę antymikrobową  
 i antybakteryjną

SPOSÓB UŻYCIA
	nanieść na oczyszczone stopy
	wmasować i pozostawić do wchłonięcia
	stosować na zakończenie zabiegu  
 lub jako profilaktyka, 1-2 razy dziennie

400 ml - ok. 150 zabiegów

75 ml - ok. 35 zabiegów

ref. 330989ref. 330990

NASZ EKSPERT RADZI
	Polecaj do kontynuacji pielęgnacji w domu.



SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Ozonowana oliwa z oliwek
 Alantoina
 Masło shea 
 Lanolina
 Olej migdałowy
 Mocznik
 Pantenol

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Ozonowana oliwa z oliwek
 Mentol
 Pantenol
 Polisacharyd 

ZALECENIA
	maść odżywcza do intensywnej 
 regeneracji suchej, szorstkiej  
 i popękanej skóry pięt
	polecana również dla diabetyków

ZALECENIA
	spray do stóp z zaburzoną równowagą 
 mikrobiomu skóry
	na nadpotliwość oraz nieprzyjemny 
 zapach stóp
	polecany dla osób korzystających  
 z basenów i uprawiających sport 
	również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	ma działanie silnie regenerujące
	wspomaga procesy naprawcze skóry
	tworzy warstwę okluzyjną, zapobiega 
 nadmiernej utracie wody
	łagodzi, nadaje skórze elastyczność, 
 miękkość i gładkość
	zapewnia ochronę antymikrobową  
 i antybakteryjną

DZIAŁANIE
	zmniejsza potliwość i odświeża stopy
	koi i łagodzi
	nie wysusza, może być stosowany  
 na przesuszoną skórę
	pozostawia delikatną warstwę na skórze
	ma działanie antymikrobowe  
 i antybakteryjne

SPOSÓB UŻYCIA
	maść zaaplikować na oczyszczone 
 miejsce 
	stosować pod okluzję z folii w trakcie 
  zabiegu lub na jego zakończenie
	ze względu na bogatą kompozycję 
 składników stosować na noc

SPOSÓB UŻYCIA
	spryskać stopy z odległości 10 cm
	można aplikować po zabiegu pedicure 
	stosować kilka razy dziennie jako 
 profilaktyka

75 ml - ok. 40 zabiegów150 ml - ok. 150 zabiegów
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LiniaLinia ref. 330994ref. 330997

OZONE GUARD 
SPRAY OCHRONNY Z OLIWĄ OZONOWANĄ 

CRACKED HEEL PROTECTOR  
MAŚĆ OCHRONNA NA PĘKAJĄCE PIĘTY Z OLIWĄ OZONOWANĄ

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I DOMOWEGO

ETAP 3 ZABIEGU - KURACJA

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I DOMOWEGO

ETAP 3 ZABIEGU - KURACJA



SEPTI STARTER 
SPRAY ODŚWIEŻAJĄCY 

o działaniu antybakteryjnym i antymikrobowym

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Alkohol 75%
 Olejek z drzewa herbacianego 
 Pantenol 
 Sinodor 

Linia 
ALL IN 

 Linia łącząca w sobie wyjątkowe składniki aktywne

Oraz wiele innych dobroczynnie działających na skórę składników.

GRAPEFRUIT 
SORBET

ZALECENIA
	spray do odświeżania i dezynfekcji stóp
	polecany również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	odświeża stopy przed wykonaniem 
 zabiegów 
	ma działanie antyseptyczne  
 i antybakteryjne 
	zapewnia przyjemne uczucie orzeźwienia
	działa łagodząco
	usuwa nieprzyjemny zapach stóp

SPOSÓB UŻYCIA
	spryskać stopy z odległości 10 cm
	rozprowadzić w trudniej dostępne 
  miejsca
	stosować przed oraz w trakcie zabiegów

300 ml - ok. 100 zabiegów

A
LL

 IN

Liniaref. 330978

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 1 ZABIEGU - PRZYGOTOWANIE

	KOLAGEN poprawia elastyczność i jędrność skóry.

	OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO naturalny środek antymikrobowy i antybakteryjny.

	PANTENOL łagodzi podrażnienia.

	KWASY AHA i BHA wspomagają usuwanie martwego naskórka.

	MASŁO SHEA silnie regeneruje.

	EKSTRAKT Z NAGIETKA przyspiesza gojenie, działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie i antygrzybiczo.

	WODOROTLENEK POTASU działa silnie zmiękczająco na skórę, co ułatwia usuwanie hiperkeratoz. 

	SÓL BOCHEŃSKA reguluje pracę gruczołów łojowych.

	SINODOR pochłania nieprzyjemne zapachy.



FRESH CRYSTALS  
SÓL ODŚWIEŻAJĄCA

do kąpieli stóp

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Kryształki soli i cukru
 Drobinki z pestek moreli, 
    migdałowca i łupin orzecha
 Masło shea
 Oleje z nasion słonecznika, 
    kukurydziany, sezamowy, 
    makadamia
 Oliwa z oliwek

SKŁADNIKI  
AKTYWNE:

 Sól bocheńska
 Kolagen

ZALECENIA
	do mechanicznego peelingu skóry stóp

ZALECENIA
	sól do kąpieli stóp
	odświeża i zmiękcza skórę
	polecana do stóp  
 z nadpotliwością 

DZIAŁANIE
	ma doskonałe właściwości złuszczające  
 i zmiękczające
	regeneruje i intensywnie nawilża 
  wysuszoną skórę
	wygładza i uelastycznia
	działa relaksująco

DZIAŁANIE
	działa odświeżająco i relaksująco
	poprawia miękkość i kondycję skóry

SPOSÓB UŻYCIA
	odpowiednią ilość peelingu nanieść na 
  dłonie i wykonać masaż stóp
	dla lepszego efektu regeneracji 
 pozostawić preparat pod okluzją z folii  
 na kilka minut 
	spłukać wodą i osuszyć stopy

SPOSÓB UŻYCIA
	2 miarki soli rozpuścić w 3 litrach  
 ciepłej wody
	moczyć stopy od 3 do 15 min.
	osuszyć i przystąpić do kolejnych 
 etapów zabiegu

200 g - ok. 20 zabiegów1250 g - ok. 30 zabiegów
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LiniaLinia ref. 330980

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 1 ZABIEGU - PRZYGOTOWANIE

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 1 ZABIEGU - PRZYGOTOWANIE

ref. 330985

FOOT SCRAPER 
WYGŁADZAJĄCY PEELING SOLNO-CUKROWY DO STÓP 
Z KOMPLEKSEM OLEJKÓW I MASŁEM SHEA

NASZ EKSPERT RADZI
	Dostosuj temperaturę roztworu  
 i czas kąpieli do zabiegu.

NASZ EKSPERT RADZI
	Emulgując peeling z odpowiednią ilością 
 wody dostosujesz gradację drobinek  
 do rodzaju skóry.



KERATOSIS exTERMINATOR 
EKSPRESOWY ŻEL GŁĘBOKO ZMIĘKCZAJĄCY  
I USUWAJĄCY ZROGOWACENIA

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Wodorotlenek potasu 
 Kwasy AHA i BHA:  
    mlekowy, glikolowy,  
    cytrynowy, jabłkowy, 
    salicylowy

ZALECENIA
	żel do zmiękczania zrogowaceń, 
 modzeli i nagniotków
	przygotowuje stopy do mechanicznego 
 usunięcia zrogowaceń
	polecany również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	silnie zmiękcza zrogowaciały naskórek
	pobudza skórę do odnowy i regeneracji 
	wygładza i uelastycznia
	zmniejsza skłonność do pękania  
 naskórka

SPOSÓB UŻYCIA
	założyć rękawiczki ochronne
	zaaplikować w miejsce zabiegu
	owinąć szczelnie folią i pozostawić  
 od 3 do 15 min., czas działania zależy  
 od stopnia zrogowaceń
	usunąć zrogowaciały naskórek
	stopy spłukać wodą
	nie stosować na uszkodzoną skórę

400 ml - ok. 80 zabiegów

A
LL

 IN

Linia ref. 330982

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

ETAP 1 ZABIEGU - PRZYGOTOWANIE

COLLAGEN POWER 
SERUM KOLAGENOWE Z OLEJKIEM Z DRZEWA HERBACIANEGO

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO I DOMOWEGO

ETAP 3 ZABIEGU - KURACJA

A
LL

 IN

Linia

SKŁADNIKI AKTYWNE:

 Kolagen
 Olejek z drzewa herbacianego
 Olejek makadamia
 Olejek arganowy
 Olejek migdałowy
 Ekstrakt z nagietka
 Gliceryna

ZALECENIA
	serum do regeneracji łożyska  
 i zniszczonej płytki paznokcia
	polecane również dla diabetyków

DZIAŁANIE
	wspomaga regenerację naskórka 
	ma doskonały wpływ na odnowę skóry 
  wokół paznokcia
	zmiękcza, odżywia, łagodzi
	ma właściwości antyseptyczne  
 i antymikrobowe 

SPOSÓB UŻYCIA
	wstrząsnąć przed użyciem
	nanieść na wał okołopaznokciowy
	delikatnie wmasować i pozostawić  
 do wchłonięcia 
	stosować regularnie, 1-2 razy dziennie

15 ml

ref. 330999
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NASZ EKSPERT RADZI
	W przypadku onycholizy, stosować  
 w duecie z onyPLASMĄ ściśle wg zaleceń 
 specjalisty.
	Zalecany na zakończenie manicure  
 i pedicure.



DOBÓR PRODUKTÓW W ETAPIE 1 W ZALEŻNOŚCI OD METOD PRACY

Kompleksowy zabieg do pielęgnacji stóp. Zestaw zawiera skuteczne preparaty oparte na składnikach aktywnych m.in. MOCZNIK, COLOSTRUM, 

MIKROSREBRO i OLIWA OZONOWANA. Rekomendowany na pękające pięty i zrogowacenia skóry. Pomocny przy zmiękczaniu i oczyszczaniu okolic  

okołopaznokciowych. Pozwoli w bezpieczny sposób zadbać o zdrowy wygląd skóry stóp. Doskonale sprawdzi się przy zabiegu pedicure i stylizacji paznokci. 

Polecany również dla diabetyków.

PEDICURE KOSMETYCZNY 
poziom 1

PEDICURE PODOLOGICZNY
poziom 2

Jednorazowy multi-zabieg pedicure w saszetkach 

1

3 4 5

2

ref. 331092

Nadmiar żelu KERATOSIS 
exTERMINATOR usunąć 
suchym ręcznikiem lub  
szpatułką. Opracować skórę  
tarką lub frezarką. Spłukać stopy.

ONE SHOT PEDICURE

Na czystą i suchą skórę stóp,  
w miejsce zabiegu zaaplikować żel 
KERATOSIS exTERMINATOR  
i pozostawić pod okluzją od 3 do 
15 min., w zależności od stopnia  
zrogowacenia.

Na pięty nanieść maść CRACKED 
HEEL PROTECTOR i ponownie założyć 
okluzję. Pozostawić ją na czas 
wykonania stylizacji paznokci.

Przy stylizacji paznokci lakierem 
hybrydowym należy wykonać masaż 
przy użyciu kremu NUTRI regenerator. 
Przy stylizacji lakierem klasycznym 
można podarować saszetkę klientce, 
do użytku w domu.

Jako uzupełnienie zabiegu, na okolice 
paznokci zaaplikować tynkturą  
SILVER BOOSTER. Preparat można 
stosować na każdy rodzaj stylizacji 
paznokci.

W tym czasie skrócić paznokcie,  
a okolice okołopaznokciowe 
zmiękczyć za pomocą fluidu POINT 
SOFTENER. Oczyścić wały paznokciowe  
ze zrogowaceń i zanieczyszczeń.

KROK 1
DEZYNFEKCJA I ODŚWIEŻENIE

KROK 2
KĄPIEL STÓP

KROK 3
OPRACOWANIE PŁYTKI 

PAZNOKCIA

Krok 4
USUWANIE ZROGOWACEŃ

SPA & RELAX
Zabieg z kąpielą stóp + peeling

ACTIVE FOAM 
Zabieg w aktywnej pianie z frezarką 

lub tarką

 GO EXFOLIATION
 Zabieg z tarką lub frezarką

SCALPEL TOUCH 
Zabieg z użyciem skalpela i frezarki

Spryskać stopy spray’em SEPTI STARTER 
i rozprowadzić w trudniej dostępne miejsca.

Spryskać stopy spray’em SEPTI STARTER 
i rozprowadzić w trudniej dostępne miejsca.

Moczyć stopy w roztworze wody z solą 
FRESH CRYSTALS lub perełkami 

PURE PEARLS. Osuszyć ręcznikiem.

— — —

Zaaplikować POINT SOFTENER na wały paznokciowe 
i oczyścić je ze zrogowaceń i zanieczyszczeń. 

Skrócić paznokcie.

Zaaplikować POINT SOFTENER na wały paznokciowe 
i oczyścić je ze zrogowaceń i zanieczyszczeń. 

Skrócić paznokcie.

Wykonać peeling stóp z masażem 
FOOT SCRAPER.

Stopy spłukać wodą.

Nałożyć piankę ANTI CALLUS MASTER 
na miejsce wymagające zmiękczenia.
Pracować w aktywnej pianie,  
dokładając preparat według  
potrzeb.
Usunąć zrogowacenia i wygładzić 
skórę frezarką lub tarką.

Aplikować spray LIQUID SCALPEL 
wielokrotnie, celem dogłębnego 
zmiękczenia. Opracować  
zgrubienia skalpelem 
i dłutem.

Na większe 
zrogowacenia 
zastosować KERATOSIS 
exTERMINATOR 
pod okluzję, a następnie 
przystąpić do pracy 
przy pomocy 
LIQUID SCALPEL.

Nanieść odpowiednią ilość pianki 
ANTI CALLUS MASTER na zrogowacenia 
i pozostawić na kilka minut
 
LUB

Zaaplikować żel  
KERATOSIS 
exTERMINATOR  
i zastosować okluzję 
z folii. 

Opracować skórę 
tarką lub frezarką. 

ETAP 1 

PREP



ETAP 3 

TREATMENT

ETAP 4 

REPAIR

ETAP 2 

CARE

DOBÓR PRODUKTÓW W ZALEŻNOŚCI OD PROBLEMU SKÓRY  
STÓP I PAZNOKCI

KROK 6
KURACJA W SALONIE  

I KONTYNUACJA W DOMU
wspieranie terapii 

leczniczych

Dermokosmetyki polecane do kontynuacji pielęgnacji,  
kuracji i profilaktyki domowej.

KROK 7
REKONSTRUKCJA PŁYTKI

PAZNOKCIA

 SKÓRA CIENKA, WRAŻLIWA, 
 PŁYTKO UNACZYNIONA

 ZNISZCZONE 
 PAZNOKCIE I SKÓRA 
 WYMAGAJĄCE 
 REGENERACJI

 PĘKAJĄCE PIĘTY

 SKÓRA  
 WYMAGAJĄCA 
 REGENERACJI 

 ZNISZCZONA, USZKODZONA PŁYTKA PAZNOKCIA

 ONYCHOLIZA
 
 ŁOŻYSKO 
 PAZNOKCIA 
 WYMAGAJĄCE 
 REGENERACJI

 SKÓRA Z ZABURZONĄ 
 RÓWNOWAGĄ 
 MIKROBIOMU

 NADPOTLIWOŚĆ

 NIEPRZYJEMNY ZAPACH

 PAZNOKCIE ZE 
 SKŁONNOŚCIĄ  
 DO GRZYBICY

 WRASTAJĄCE 
  PAZNOKCIE

 SKÓRA  
 WYMAGAJĄCA 
  ZMIĘKCZENIA

 SKÓRA ZNISZCZONA,  
 SZORSTKA, PODRAŻNIONA, 
 SKŁONNA DO OTARĆ

 WYMAGAJĄCA PROFILAKTYKI 
 ANTYGRZYBICZNEJ  
 I ANTYBAKTERYJNEJ

 SKÓRA Z ZABURZONĄ 
 RÓWNOWAGĄ MIKROBIOMU

 WYMAGAJĄCA OCHRONY 
 ANTYBAKTERYJNEJ  
 I ANTYGRZYBICZNEJ

 SKÓRA BARDZO SUCHA, 
 SKŁONNA DO NADMIERNEGO 
 ROGOWACENIA i PĘKANIA

ODŻYWIENIE i 
REGENERACJA

ODBUDOWA 
I OCHRONA

REGENERACJA,  
UKOJENIE i OCHRONA 

NAWILŻENIE I 
ZMIĘKCZENIE

KROK 5
PIELĘGNACJA W SALONIE  

I KONTYNUACJA W DOMU
dostarczanie skórze  

składników aktywnych

DOSTĘPNY WKRÓTCE

PROBLEMY SKÓRY STÓP PROBLEMY PAZNOKCI I OKOLIC  
OKOŁOPAZNOKCIOWYCH

SH.3

SH.3

SH.1

SH.3

S.2

S.2  
/ H.2

SH.2

SH.3

SH.2

S.2  
/ H.2

S.2  
/ H.2 

SH.3

JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNI PREPARAT DO PROBLEMU SKÓRY 
STÓP I PAZNOKCI

- DZIAŁANIE WIODĄCE NA PROBLEM - DZIAŁANIE NA PROBLEM - DZIAŁANIE PROFILAKTYCZNE NA PROBLEM
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COLLAGEN 
POWER 

POINT  
SOFTENER

DERMO  
REFILLER

FOOT MOUSSE

DERMO  
RESOFTENER 

OZONE  
REBUILDER

CRACKED 
HEEL 

PROTECTOR

OZONE 
GUARD

NUTRI
REGENERATOR

ONYPLASMA

SILVER  
RENOVATOR

SILVER
BOOSTER



SŁOWNICZEK SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH

ALANTOINA

Działa łagodząco, przeciwzapalnie i regenerująco, pobudza podziały komórkowe 

sprzyjając odnowie naskórka. Zmniejsza zaczerwienienie i podrażnienie skóry, nawilża 

i wygładza naskórek.

BETAINA

Naturalny składnik naszej skóry zapewniający jej właściwe nawilżenie. Nie uczula i nie 

podrażnia skóry. Bierze udział w syntezie keratyny i ma działanie antyoksydacyjne.

ALOES

Przyspiesza regenerację skóry, łagodzi podrażnienia, zaczerwienienia i stany zapalne. 

Łatwo przenika przez naskórek, ma silne działanie nawilżające, oczyszczające  

i ujędrniające.

COLOSTRUM (siara bydlęca, pierwsze mleko matki)

Stanowi wartościowy, naturalny oraz bioaktywny surowiec występujący w przyrodzie. 

Posiada właściwości odżywcze, energetyczne i ochronne. Colostrum charakteryzuje 

się olbrzymią koncentracją licznych, niezbędnych dla organizmu składników i zawiera 

ponad 250 bioaktywnych substancji. Najważniejsze z nich to: przeciwciała, czynniki 

wzrostu, leukocyty, enzymy o właściwościach utleniających bakterie, proteiny 

powstrzymujące wirusy przed reprodukcją, naskórkowy czynnik wzrostu, hormony, 

kwas pantotenowy, kwas foliowy, łatwo przyswajalne witaminy o bardzo dużej 

koncentracji oraz związki magnezu i cynku. Natomiast zawarte w siarze witaminy  

E i C mają działanie antyoksydacyjne i stabilizujące komórki obronne. Colostrum 

polecane jest do pielęgnacji stopy cukrzycowej.

DERMOSOFT DECALACT

Składnik naturalnego pochodzenia pozyskiwany z oleju palowego. Ma działanie silnie 

przeciwbakteryjne i antygrzybiczne. Efekt jest już zapewniony przy koncentracji 0,3-1% .

EARLYBOOST

Pierwszy aktywny składnik kosmetyczny pochodzenia roślinnego oparty na taurynie. 

Ma działanie pobudzająco - energetyzujące na skórę. Napina i wygładza. 

EKSTRAKT Z ROZMARYNU

Antyoksydanty rozmarynu chronią poszczególne elementy komórek skóry, w tym 

białka, co może zapobiegać uszkodzeniom. Rozmaryn wzmacnia również naczynia 

włosowate skóry, polepsza przepływ krwi i zapobiega obrzękom.

EKSTRAKT Z SZAŁWII

Dzięki zawartości triterpenów, garbników i flawonoidów działa ściągająco, 

przeciwzapalnie i bakteriostatycznie. Zmniejsza podrażnienia i zaczerwienienia skóry.

KLIMBAZOL

Związek chemiczny o silnym działaniu przeciwgrzybiczym. Jest stosowany  

w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry i paznokci. Jego spectrum działania jest to m.in.

 Malassezia furfur 

 Trichophyton rubrum 

 Trichophyton mentagrophytes i inne gatunki z rodzaju Trichophyton 

 Microsporum canis i inne gatunki z rodzaju Microsporum.

KOLAGEN

Ma właściwości silnie nawilżające, wiąże wilgoć z powietrza, dzięki czemu ujędrnia  

i uelastycznia skórę. Działa łagodząco na stany zapalne i uczulenia, przyspiesza 

gojenie skóry, dotleniając ją i zwiększając jej odporność na alergeny. Poprawia 

absorpcję innych składników aktywnych.

KOMPLEKS KWASÓW AHA i BHA 

Kwas glikolowy, mlekowy, cytrynowy, jabłkowy. Normalizują pracę gruczołów 

łojowych, rozjaśniają i ujednolicają koloryt skóry. Wspomagają kuracje złuszczania 

naskórka.

MASŁO SHEA

Odbudowuje i wzmacnia barierę hydrolipidową naskórka zapobiegając transepidermalnej 

utracie wody.

MIKROSREBRO (jony srebra)

Bezpieczne ze względu na wielkość cząsteczki, która nie przenika w głębsze warstwy 

naskórka. Wzmacnia i chroni skórę, skutecznie eliminuje bakterie i grzyby. Działa 

nawet przeciw opornym bakteriom i na długi czas zabezpiecza przed ich rozwojem. 

Mikrosrebro bardzo dobrze przeciwdziała nieprzyjemnym zapachom stóp. Preparaty 

z zawartością jonów srebra polecane są dla osób mających suchą skórę, skazy lub 

cierpiących na łuszczycę. 

MOCZNIK (diamid kwasu węglowego) 

Jest to naturalny związek występujący w organizmie ludzkim. Jest składnikiem 

bezpiecznym i dobrze tolerowanym nawet przez osoby skłonne do alergii  

i podrażnień. Badania udowadniają, że mocznik silnie nawilża, zmiękcza, łagodzi 

swędzenie, a nawet odkaża. W stężeniach do 5% mocznik przyspiesza podziały 

komórkowe skóry, stymulując jej regenerację. W wyższym stężeniu do 25% działa 

mocno nawilżająco, a w koncentracji powyżej 30% wykazuje silne właściwości 

złuszczające. Ze względu na skuteczne działanie mocznik jest składnikiem 

stosowanym w specjalistycznych preparatach wspomagających walkę z modzelami, 

nagniotkami oraz z suchą, szorstką i zrogowaciałą skórą, a także pękającymi piętami.

OLEJEK ARGANOWY 

Zawiera kwas linolowy, sterole, witaminę E oraz polifenole. Łagodzi podrażnienia i 

nadwrażliwość skóry, działa antyoksydacyjnie, przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie. 

Wzmacnia barierę lipidową, chroniąc skórę przed niekorzystnym działaniem 

czynników zewnętrznych.

OLEJEK BAWEŁNIANY 

Podnosi odporność na zakażenia, działa przeciwzapalnie, pobudza proces regeneracji 

nabłonków i tkanki łącznej. Regeneruje podrażnioną, suchą skórę, przywracając jej 

elastyczność. Zmiękcza zrogowaciałą skórę stóp oraz skórki paznokci.

OLEJEK GOŹDZIKOWY 

Zawiera eugenol o działaniu przeciwbólowym i odkażającym oraz seskwiterpeny, 

które mają właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Wykazuje działanie 

przeciwgrzybicze, rozkurczowe i antyoksydacyjne.

OLEJEK KOKOSOWY 

Mimo, że jest tłuszczem, działa antybakteryjnie, więc świetnie sprawdzi się  

w pielęgnacji stóp. Wykazuje właściwości nawilżające i wygładzające. 

OLEJEK LAWENDOWY 

Bogaty w garbniki i flawonoidy o właściwościach gojących, antyseptycznych, 

antyoksydacyjnych i ściągających. Chroni przed utratą wody i działa przeciwzapalnie.

OLEJEK MAKADAMIA 

Działa nawilżająco, odżywczo, poprawia elastyczność i wygląd skóry. 

OLEJEK MIGDAŁOWY

Nawilża skórę. Ma oleistą konsystencję, ale szybko się wchłania. 

OLEJEK Z DRZEWA HERBACIANEGO

To substancja pozyskiwana drogą wodnej destylacji z liści wiecznie zielonego 

drzewa, naturalnie rosnącego w Australii. Olejek z drzewa herbacianego ma silne 

działanie antyseptyczne i przeciwbakteryjne. W odpowiednich stężeniach wykazuje 

właściwości immunostymulujące. Olejek ten jako jeden z nielicznych może być 

stosowany bezpośrednio na skórę lecz tylko miejscowo. Wspomaga walkę  

z grzybiczymi infekcjami skóry oraz paznokci. Ma zdolność łatwego przenikania przez 

skórę, co przyśpiesza procesy regeneracyjne.

OLEJEK Z MIĘTY PIEPRZOWEJ 

Poprawia mikrokrążenie zwężając naczynia krwionośne, niweluje tym samym 

zaczerwienienie i ma działanie przeciwzapalne. Zalecana dla osób z nadpotliwością, 

gdyż reguluje pracę gruczołów łojowych i ogranicza wydzielanie sebum. Mięta chłodzi, 

orzeźwia i stymuluje skórę. 

OZONOWANA OLIWA Z OLIWEK 

Ozon jest jednym z najbardziej skutecznych środków bakteriobójczych, 

antywirusowych i antygrzybiczych. Oliwa z oliwek jest zaś bogata w antyoksydanty  

i jest źródłem witamin: A, B, C, D, E i F. Doskonale nawilża, odżywia i regeneruje skórę. 

Zestawienie obu składników tworzy duet idealny, który nie tylko rewitalizuje skórę, 

ale też leczy urazy, oparzenia, a nawet odleżyny. Co więcej, stosowanie ozonowanej 

oliwy pomaga w przypadku przewlekłych problemów skórnych, takich jak łuszczyca, 

„rybia łuska” czy atopowe zapalenie skóry. Oliwa ozonowana poprawia mikrokrążenie, 

dotlenia i odżywia komórki. Wycisza stany zapalne i tworzy barierę ochronną przed 

grzybami i wolnymi rodnikami.

PANTENOL

Nawilża skórę, nadając jej miękkość i elastyczność. Łagodzi podrażnienia i stany 

zapalne, przyspiesza regenerację i odbudowę naskórka. Poprawia funkcję bariery 

lipidowej.

POLISACHARYDY

To cukry złożone zaliczane do węglowodanów, a jednocześnie należące do polimerów 

naturalnych, czyli naturalnych związków będących jednym z podstawowych 

budulców organizmów żywych. Polisacharydy są pomocne w natłuszczeniu i 

utrzymaniu wilgoci w skórze. Są budulcem ścian komórkowych i wspierają organizm 

w rozpoznawaniu bakterii. Chronią skórę przed wysuszaniem, hamując proces 

odparowywania wody. 

SINODOR

Naturalna substancja neutralizująca nieprzyjemne zapachy.

WODOROTLENEK POTASU 

Stosowany w recepturach kosmetycznych jako regulator ph. Działa silnie 

zmiękczająco na skórę, co ułatwia usuwanie hyperkeratoz. Wodorotlenek potasu 

jest jednym z najskuteczniejszych składników o udowodnionym działaniu na 

zrogowacenia. 

WYCIĄG Z NAGIETKA 

Działa ściągająco, przeciwzapalnie, stymuluje proces odnowy naskórka.

WYCIĄG Z PRAWOŚLAZU

Zmiękcza i wygładza skórę, posiada właściwości przeciwzapalne, regeneruje i chroni 

skórę przed szkodliwym działaniem środowiska oraz powoduje jej regenerację. 

Łagodzi podrażnienia, nawilża suchą skórę. 
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