
KÄDET,
KYNNET
& 
JALAT



HANDSPA HYDRATING
KÄSIHOITOTUOTTEET KAIKILLE IHOTYYPEILLE

20-vuotiaasta lähtien solujen kollageenituotanto alkaa vähenemään, iho menettää 
vähitellen kosteutta ja ihon uusiutuminen vie enemmän aikaa. Kosteuttavat Hand-
spa-tuotteet tuovat käsille optimaalista ja pitkäkestoista kosteutta. Tyypilliset kui-
van ihon merkit vähenevät ja kädet tuntuvat nuorekkaan sileiltä ja pehmeiltä. 
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MAGIC MANICURE 
COMPLETE
Puhdistaa, kuorii  
& ravitsee
60-sekunnin hoito tekee käsistä samet-
tisen pehmeät. Viinirypäleensiemenöljy, 
aprikoosinkiviöljy ja merisuola puhdista-
vat, kuorivat ja hoitavat käsiä jo yhdellä 
hoitokerralla. Tuote tuoksuu mangolle 
ja persikalle.

NICE DAY
Kosteuttava käsivoide
Kosteuttava käsivoide rasittuneille 
käsille. Ravinnerikas helmiproteiini ja 
kallisarvoinen makadamiaöljy rau-
hoittavat ja kosteuttavat tehokkaasti.  
Kuivat ja vahingoittuneet kädet saavat 
nopeasti pehmeytensä ja elastisuutensa 
takaisin. 

COMFORT DAY
Kosteuttava käsivoide
Helmiproteiiniuutetta ja kallisarvoista 
makadamiaöljyä sisältävä kosteuttava 
käsivoide hoitaa tehokkaasti erittäin 
kuivia ja stressaantuneita käsiä. 

SILKY GLOVES
Silkkisen tuntuinen 
hoitoneste käsille
Silkki- ja mirhamiuutetta sisältävä kevyt 
neste suojaa käsiä. Vain pisara nestettä 
tekee käsistä pehmeän tuntuiset ja 
suojaa niitä näkymättömien silkkihan-
sikkaiden tavoin. 

HYDRATIN
GHA

N
DS

PA
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HANDSPA AGE COMPLEX
ERITTÄIN KUIVIEN JA VAATIVIEN KÄSIEN  
HOITOLINJA

Ikääntymisprosessia ei voida pysäyttää, mutta sitä voidaan huomattavasti hidas-
taa. Juonteet ja rypyt tekevät käsistä vanhemman näköiset. Usein kädet eivät sovi 
hyvinhoidetun naisen yleisilmeeseen. Nuori ja kiinteä iho näyttää terveemmältä ja 
nuorekkaammalta. Tehokkaasti kosteuttavat ja ravitsevat Handspa Age Complex 
-käsihoitotuotteet on kehitetty erityisesti aikuisen ihon hienostuneisiin vaatimuk-
siin. Erittäin tehokkaat aktiiviaineet ravitsevat käsiä huomattavasti tehden niistä 
sileät ja samettisen tuntuiset.
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CREAM RICH
Uudistava käsivoide
Hyaluronihappoa ja helmiproteiiniuu-
tetta sisältävä tehokkaasti kosteuttava 
käsivoide. Tuote tekee käsien ihosta 
nuorekkaan näköisen, sileämmän ja 
pehmeämmän.

SENSITIVE
Hajusteeton käsivoide
Arvokasta hyaluronihappoa ja E-vitamii-
nia sisältävä tuoksuton käsivoide silottaa 
ihoa ja tuo pitkäkestoista kosteutta. 

CREAM ROYAL
Täyteläinen käsivoide
Tehohoitotuote erityisesti kuiville ja 
karheille käsille. Kuningatarhyytelö, 
shea- ja mangovoi kohentavat huomat-
tavasti käsien ihon ulkonäköä. 
Voidaan käyttää joko käsivoiteena tai 
käsinaamiona.

LUMINATIC
Vaalentava käsivoide
Liposomeja, kasviuutteita (vihannes-
krassi) ja kallisarvoista hyaluronihap-
poa sisältävä tehokkaasti kosteuttava 
käsivoide. Kasviuutteet vaalentavat 
pigmenttiläiskiä ja säätelevät melanii-
nituotantoa. Tuote tasoittaa ja kirkastaa 
käsien ihon sävyä.

AGE COM
PLEXHA

N
DS

PA VITAL SERUM
Elvyttävä käsiseerumi
Vitamiineja ja kuningatarhyytelöä 
sisältävä seerumi suojaa käsiä ulkoisilta 
tekijöiltä ja kohentaa ihon rakennetta. 
Seerumi imeytyy nopeasti eikä jätä 
rasvaista tunnetta iholle.

SPRAY SERUM
Hoitosuihke käsille
Kosteuttava seerumisuihke ravitsee 
käsien ihoa ja tuo raikasta energiaa. 
C-vitamiini ja kallisarvoiset hivenai-
neet suojaavat vapailta radikaaleilta ja 
tekevät ihosta silminnähden sileäm-
män. 
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HANDSPA UNIQUE
PITKÄKESTOISESTI JA TEHOKKAASTI  
KOSTEUTTAVA KÄSIVOIDE HERKILLE,  
KUIVILLE JA ERITTÄIN KUIVILLE KÄSILLE.

Tuuli, lämpötilan vaihtelut, auringonotto ja ihon luonnollinen ikääntyminen voivat 
aiheuttaa ihon jatkuvaa kosteuden menetystä. Käsien iho on erittäin ohutta ja herk-
kää. Unique-käsivoiteen vaahtomainen koostumus ja raikas unisex-tuoksu tuovat 
parasta ravitsevaa hoitoa käsille. Käsistä tulee sileät ja pehmeän tuntuiset.
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GENTLE TOUCH
Välittömästi vaikuttava
Hyaluronihappoa ja merifenkolia sisältä-
vä käsivoidevaahto naisille ja miehille. 

—
KEVYT  
KÄSIVAAHTO,  
VAIKUTTAA  
VÄLITTÖMÄSTI
— 
AINUTLAATUINEN 
RAIKAS TUNNE
—
RAIKAS UNISEX-
TUOKSU
—
IMEYTYY  
VÄLITTÖMÄSTI
—
EI TUNNU  
RASVAISELTA
—

UN
IQUE

HA
N

DS
PA
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HELMIPROTEIINIUUTE

Haliotis Laevigata -merikotilo on noin  2 miljar-
dia  vuotta vanha ja tunnetaan myös abalonina. 
Sitä esiintyy Persianlahdella, Japanissa, Polyne-
siassa ja Meksikonlahdella. Se tuottaa ainutlaa-
tuista helmiproteiinimateriaalia sisällään.

Helmet eivät oikeastaan ole mineraalia vaan 
orgaaninen tuote. Ne kehittyvät kotilon sisällä 
heti kun hiekanjyvä työntyy sinne. Helmiäisker-
ros käärii hiekanjyvän sisäänsä ja tuo sille kieh-
tovaa hohdetta. 

Helmiäinen koostuu yli 95 % kalsiumkarbo-
naatista, jota löytyy luonnostaan äyriäisten 
ulkoisesta tukirangasta, korallista, simpukoista 
ja kotiloista. Ohuet, säännöllisesti kasautuneet 
hiutaleet ovat sulautuneet orgaaniseen proteiini 
ja kitiini aineeseen, joka muodostaa tämän ul-
koisen tukirangan.

HELMIPROTEIINIUUTE on käsitelty muodosta-
maan korkeluokkaisia kosmeettisia tuotteita. 
Proteiinien sisältämät aminohapot ja mineraalit 
(kalsium, kalium, fosfori ja magnesium) säätele-
vät transepidermaalista kosteuden haihtumista 
tuoden iholle uutta elastisuutta. Tärkeät proteii-
nit silottavat ja tasapainottavat ihoa. 

HYALURONIHAPPO 

Hyaluronihappo silottaa ja raikastaa ihoa sekä 
toimii voiteluaineena nivelten liikkuessa.  

Hyaluronihappo on nimensä vastaisesti luon-
nontuote. Keho itsessään tuottaa sitä.

Sidekudossolujen tuottama geelimäinen kos-
teuttaja täyttää ihoa, aktivoi kollageeni- ja elas-
tiinisäikeitä ja voi jopa napata vapaita radikaale-
ja. Tämä vaikutus ei kuitenkaan ole pysyvä.

Noin 25-vuotiaasta lähtien pitoisuus vähenee. 
Ihon oma happotuotanto ei ole riittävää, jon-
ka huomaa ihon elastisuuden vähenemisestä. 
40-vuotiaasta lähtien iho varastoi vähemmän 
kosteutta, jolloin syvemmät rypyt muodostu-
vat. Nyt on luonnon aika ojentaa auttava kä-
tensä. 

HELMIPROTEIINIUUTE 

HYALURONIHAPPO 

VAIKUTTAVAT AINEET
HA

N
DS

PA

1514



NAILSPA
KYNSIENHOITOTUOTTEET

Eri kynsityypeillä on erilaiset vaatimukset –  
mukauta hoitotuotteet kynsiesi tarpeisiin.
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NAILSPA LOTUS –  
KAIKILLE KYNSITYYPEILLE,  
VAHVOILLE KYNSILLE
Spa-tuotteet normaaleille kynsille ja perustuotteita 
liuskottuville tai pehmeille kynsille. Jotta luonnolliset 
kynnet pysyvät tai tulevat vahvoiksi ja terveiksi, niitä 
tulee ravita ja suojata. Nailspa Lotus -tuotteet ovat 
oiva apu tähän, auttaen luomaan täydellisen kauniit 
kynnet.

NAILSPA ROSE – 
HAURAILLE JA LIUSKOTTUVILLE 
KYNSILLE
Liuskottuvista kynsistä puuttuu usein kosteus. 
Tilanteen korjaamiseksi ja kynsien vahvistamiseksi 
Nailspa Rose -tuotteet sisältävät runsaasti kosteut-
tavia aineita. Tuotteiden käyttö tasapainottaa kynsiä 
silmänräpäyksessä.

NAIL SPA LAVENDER –  
OHUILLE JA PEHMEILLE  
KYNSILLE
Pehmeät kynnet tarvitsevat tukevaa hoitoa, jotta ne 
saavat lujuutensa takaisin pystytäkseen vastaamaan 
ulkoiseen stressiin. Nailspa Lavender -tuotteet sisältä-
vät hienostuneen, tasapainoisen seoksen aktiiviainei-
ta, joilla on vahvistava vaikutus, joka näkyy ja tuntuu 
jo muutamassa viikossa. 
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Nailspa
Manicure
-analyysi

OHUILLE, HEIKOILLE  
KYNSILLE (LAVENTELI)

KYNSILEVY 
ohut, öljyinen, kiiltävä
KYNNENKÄRKI 
pehmeä 
KYNSINAUHAT 
öljyiset,  normaalit.

Pehmeä kynsi on sileä ja kiiltävä, 
kynnenkärki vaalea ja kynsi on sivusta 
katsottuna tasainen, jopa lusikkakyn-
teen taipuvainen (koilonychia).

KAIKILLE KYNSITYYPEILLE 
(LOOTUS)

Kiinteä, stabiili kynsi, jossa usein voi-
makkaita pitkittäisuurteita kuivuudes-
ta johtuen. Kynsi on usen voimakkaan 
C-kaaren mallinen.

KYNSILEVY stabiili,  
usein kellertävä
KYNNENKÄRKI 
luja
KYNSINAUHAT  
kuivat

HAURAILLE, LIUSKOTTUVIL-
LE KYNSILLE (RUUSU)

Hauras kynsi on usein tylppä, siinä 
on huomattavia pitkittäisuurteita ja 
kynnenkärjessä on kynsilevyjä irrotta-
via liuskottumia. Sen muoto vaihtelee 
tasaisesta kaarevaan. 

KYNSILEVY vähän  
kosteutta ja öljyä
KYNNENKÄRKI 
hauras, liuskottuva 
KYNSINAUHAT  
erittäin kuivat

N
AILSPAN
AI

LS
PA

Analysoi kynsien kunto ja varmista kynsityyppisi. 
Rastita vaihtoehto, joka sopii kynsiisi. Värikenttä, johon tulee eniten rasteja  
määrittelee kynsityyppisi ja toimii oppaanasi kynsienhoidossa. 
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PUHDISTUS

CUTICLE REMOVER GEL 
Kynsinauhojen  
pehmennysgeeli 
Pehmentää ja poistaa kovettunutta ja 
ylimääräistä kynsinauhaa, tehden niistä 
pehmeät ja sileät.

LOOTUS N
AI

LS
PA

MUOTOILU

MANICURE FILE
Kynsiviila  
(100 / 100 grit)
Ammattimainen kynsiviila nopeaan ja 
hellävaraiseen vahvojen kynsien lyhen-
tämiseen ja muotoiluun.  
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CUTICARE PEN 
Ravitseva  
kynsinauhakynä
Intensiivistä hoitoa stressaantuneille 
kynsinauhoille. Kosteuttaa ja suojaa 
kynsinauhoja kuivumiselta. Kynän 
kärjellä voi hellävaraisesti työntää 
kynsinauhat taaksepäin. 

HOITO  
& RAVITSEMINEN

MANGO NAIL SERUM
Ravitseva  
kynsinauhaseerumi
Makadamiaöljyä ja lootuksenkukka-
uutetta sisältävä seerumi ehkäisee 
kynsinauhojen halkeilua ja tuo kynsille 
elastisuutta  ja joustavuutta. 

COCO MANGO NAIL 
BUTTER 
Kynsinauhavoide
Mango- ja sheavoita sisältävä voide 
ravitsee tehokkaasti. Valkoinen tee hoi-
taa rasittuneita kynsiä ja kynsinauhoja, 
rauhoittaa ihoa sekä lisää kynnen kasvua.
 

LOOTUS N
AI

LS
PA
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BASE COAT
Värjäytymistä  
ehkäisevä aluslakka
A- ja E-vitamiinia sisältävä aluslakka 
ravitsee ja silottaa kynsiä.

RIDGE FILLER
Silottava aluslakka
Ihanteellinen aluslakka epätasaiselle 
kynnelle. Ehkäisee kynnen kuivumista ja 
helpottaa värilakan levittämistä.

TOP COAT
Värilakan kestoa  
pidentävä päällyslakka
Nopeasti kuivuva, korkean kiillon tuova 
päällyslakka. Ehkäisee kynsilakan 
lohkeilua ja kellertymistä.

LOOTUS N
AI

LS
PA
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BIOTIN NAIL HARDENER
Kynnenkovettajalakka 
liuskottuville kynsille
Lisää kynnen kasvua 6-8 viikossa. 
Vahvistaa hauraita ja liuskottuvia kynsiä 
pitkäkestoisesti. Sisältää formaldehydiä.

NAIL REPAIR CREAM 
Kynsinauhavoide
Sheavoita ja luonnollista kukkaisuutetta 
sisältävä kosteuttava kynsinauhavoide. 
Lisää kynnen kasvua ja elastisuutta. 

HOITO
& RAVITSEMINEN

ROSE
N

AI
LS

PA

NAIL POLISH REMOVER
Asetoniton kynsilakan-
poistoaine 
Poistaa nopeasti ja hellävaraisesti kynsi-
lakan ja ravitsee kynsiä samalla. Lesitiini 
täydentää lipidejä ja ylläpitää kosteutta 
kynsissä. 

PUHDISTUS MUOTOILU

MANICURE FILE 
Manikyyriviila  
(120 / 120 grit)
Ammattimainen kynsiviila nopeaan 
ja hellävaraiseen hauraiden ja lius-
kottuvien kynsien lyhentämiseen ja 
muotoiluun.  

MINERAL SEALER
Mineraaliviila
Hienojakoinen mineraalikristallipöly 
sulkee kynnenkärjen ja suojaa kynttä 
liuskottumiselta.
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HOITO
& RAVITSEMINEN

MANICURE FILE
Manikyyriviila  
(180 / 180 grit)
Ammattimainen kynsiviila nopeaan ja 
hellävaraiseen pehmeiden ja ohuiden 
kynsien lyhentämiseen ja muotoiluun. 

CALCIUM NAIL  
HARDENER
Kynnenkovettajalakka
Aktivoi tehokkaasti kynnen kasvua 6-8 
viikossa. Vahvistaa ohuita ja pehmeitä 
kynsiä pitkäkestoisesti.  
Sisältää formaldehydiä.

LAVEN
DERN

AI
LS

PA

MUOTOILU
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PROFESSIONAL  
MANICURE
AMMATTIMAINEN LINJA KOTIKÄYTTÖÖN

Yksilölliset tuotteet kynsien eksklusiivisiin tarpeisiin. 
Näillä tuotteilla kynnet saavat täydellistä hoitoa.
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CLEAN & CARE
Ammattimaiset tuotteet puhdistavat ja hoitavat kynsiä sekä 
kynsinauhoja. Nämä tuotteet muodostavat perustan ammat-
timaiselle kynsienhoidolle.

SHAPE & SHINE
Erikoisviilat luonnollisten- ja rakennekynsien muotoiluun ja 
lyhentämiseen.

PREPARE & STRENGTHEN
Valikoima aluslakkoja, jotka muodostavat perustan jokaiselle 
kynsilakalle.

FINISH & BRILLIANCE
Valikoima päällyslakkoja, jotka tuovat yksilöllisen viimeistelyn 
lakkaukselle. Nämä lakat viimeistelevät täydellisesti kaikki 
ammattimaiset manikyyrit. 

BRIGHTEN & WHITEN
Pro White -efektilakat tuovat säteilevää kiiltoa ja luontaista 
loistoa luonnollisille ja rakennekynsille. Kaikille, jotka pitävät 
luonnollisen elegantista lakkauksesta. 

NAIL POLISH  
REMOVER PADS
Kynsilakanpoistolaput
Täydellinen matkapakkaus
Ihoystävälliset laput sisältävät kynsi-
lakanpoistoainetta, joka poistaa lakan 
nopeasti ja helposti. Asetoniton. 

PUHDISTUS  
& HOITO

PROFESSIONAL MANICURE 
KYNSIENHOITOTUOTTEET
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E NAIL POLISH 

REMOVER PEN
Kynsilakan korjauskynä
Miellyttävän tuoksuinen asetoniton 
kynsilakankorjauskynä lakkauksen 
korjaamiseen. 

NAIL & CUTICLE OIL
Kynsinauhaöljy
Erinomainen matkapakkaus
Hoitoöljy päivittäiseen kuivien ja haurai-
den kynsien ja kynsinauhojen hoitoon. 

CUTICLE REMOVER
Kynsinauhojen  
pehmennysgeeli
Pehmentää ja poistaa kovettuneita kyn-
sinauhoja nopeasti ja hellävaraisesti. 

NAIL POLISH  
SPEED DRY
Kynsilakankuivatus-
suihke
Kuivattaa kynnet sekun-
neissa
Kynsilakankuivatussuihke lyhentää lak-
kauksen kuivumisaikaa huomattavasti.
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CRYSTAL NAIL FILE
280
Kristalliviila luonnollisten kynsien 
muotoiluun.

ALL-IN-ONE FILE
Monitoimiviila
6-puoleinen ainutlaatuinen viila 
lyhentämiseen, muotoiluun, tasoittami-
seen,  puhdistamiseen, silottamiseen ja 
kiillottamiseen.

MANICURE FILE
100 / 180
Ammattimainen viila rakennekynsien 
nopeaan ja hellävaraiseen muotoiluun.

MANICURE FILE
100 / 150
Ammattimainen viila rakennekynsien 
nopeaan ja hellävaraiseen muotoiluun

SHINE BUFFER
Kiillotusviila
4-puoleinen kiillostusviila nopeaan ja 
helppoon kynsien kiillotukseen. 

MUOTOILU & KIILLOTUS
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GEL LOOK TOP COAT
Geeliefekti- 
päällyslakka
Geeliefekti-päällyslakka tuo kirkkaan 
loiston täydellisille kynsille.

MULTITALENT NAIL  
POLISH
All - in - One kynsilakka
Erikoislakka yhdeksällä ominaisuudella: 
aluslakka, päällyslakka, väritön lakka, ko-
vettaja, sulkija, kiillon tuoja, kellertävyyttä 
ehkäisevä, UV-suoja, pikakuivattaja.

PROTECTIVE BASE 
COAT
Aluslakka
Ehkäisee kynsien  
värjäytymistä
Nopeasti kuivuva aluslakka toimii  
pohjustustuotteena kynsilakalle. 

RIDGE-FILLING BASE 
COAT
Silottava aluslakka
Nopeasti kuivuva aluslakka tasoittaa 
kynnen epätasaisuuksia ennen kynsien 
lakkausta. 

EXPRESS NAIL  
HARDENER
Kynnenkovettajalakka
Muuttaa ongelmakynnet unelmakyn-
siksi neljässä viikossa. Sisältää formal-
dehydiä.

VALMISTELE & VAHVISTA VIIMEISTELE & KIRKASTA
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PRO WHITE GLITTER
Optisesti kirkastava 
glitter-efektilakka
Efektilakka, joka tekee kynsistä kirkkaat 
ja kimaltavat.

PRO WHITE ORIGINAL
Optisesti kirkastava 
efektilakka
Efektilakka, joka tekee kynsistä kirkkaat 
ja kiiltävät. 

PRO WHITE FRENCH
Optisesti kirkastava 
French-efektilakka
Efektilakka, jolla teet luonnollisen  
ranskalaisen manikyyrin.

KIRKASTA & VALKAISE
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PEDIX FEET
JALOILLE & SÄÄRILLE TARKOITETTU  
KOKONAISVALTAINEN HOITOLINJA

Ammattimainen tietotaito yhdistettynä tehokkaisiin merellisiin aktiiviaineisiin. Meren 
parantava vaikutus edistää myös kehon ja mielen kokonaisvaltaista hyvinvointia.
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Pedix Feet -tuotteiden sisältämä 
merellinen uute.

Marina vital -uute sisältää kaikki spiruli-
na levän ravinteet. Se sisältää runsaasti 
proteiineja, aminohappoja, entsyymejä 
ja vitamiineja. Marina vital -uute tuo 
iholle pitkäkestoista kosteutta ja uu-
distaa kuivaa, karheaa ja halkeilevaa 
ihoa. Tehokkaasti ravitseva merisuola, 

aromaattiset öljyt ja kasviuutteet hem-
mottelevat ja ravitsevat ihoa. Ne tekevät 
kaikista jalkahoidoista unohtumattoman 
kokemuksen. 

MARINA VITAL

AINESOSIEN ABC

LET‘S TALK ABOUT FEET.

JA
LATPE
DI

X
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SO EASY
Jalkaraspi
Hygieeninen, ruostumatonta terästä 
oleva jalkaraspi poistaa hellävaraisesti 
kovettumia. Pakkauksessa on mukana 
30 kpl 120 grit ja 30 kpl 80 grit hionta-
papereita. 

ONE MINUTE PEDICURE
60 sekunnin  
kuorintavoide
Öljyjä ja merisuolaa sisältävä ravitseva 
kuorinta rentouttaa väsyneitä jalkoja, 
poistaa kuollutta solukkoa ja ravitsee 
ihoa vain 60 sekunnissa. 

HEEL RESCUE BALM 
Kosteuttava  
halkeamavoide
Marina vital -uutetta sisältävä täyte-
läinen voide ehkäisee säännöllisesti 
käytettynä halkeamien syntyä pitkäkes-
toisesti. Sheavoi, allantoiini ja teepuuöljy 
tuovat intensiivistä suojaa ja pitävät 
ihon pehmeänä.

HEEL SMOOTHING STICK
Sisältää 25 % ureaa
Halkeamastick on ihanteellinen täsmätuo-
te halkeilevalle, kuivalle iholle. Pantenoli, 
allantoiini ja urea tuovat välittömästi nä-
kyviä tuloksia ja ehkäisevät kovettumien 
mudostumista.

JA
LATPE
DI

X
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SILKY TOUCH
Raikkaan tuoksuinen 
jalkatalkki
Deodoroiva talkki pitää jalat hygieeni-
sen raikkaina. 

COOLING ICE SPRAY
Viilentävä jalkasuihke
Väsyneiden ja kuumottavien jalkojen 
pelastaja. Suihke raikastaa jalkoja ko-
konaisvaltaisesti. Sisältää kosteuttavaa 
kamomillauutetta.

JA
LATPE
DI
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SELF-TANNING SPRAY
Itseruskettava suihke
Ravitseva itseruskettava suihke tuo 
jaloille ja säärille välittömän, kesäisen 
pehmeän päivetyksen. 

TÄYDELLISESTI HOIDETUT JALAT HELPOSTI:
VAIHE 1: Poista kuollut solukko ja kovettumat raspilla.
VAIHE 2:  Hiero Pedix Feet One-Minute Pedicure -kuorintavoide jalkoihin, anna 

vaikuttaa hetken ja huuhtele lopuksi haalealla vedellä.
VAIHE 3:   Valitse jaloillesi parhaiten sopiva tuote: Pedix Feet Heel Rescue Balm 

-halkeamavoide kuiville jaloille tai  Pedix Feet Heel Smoothing Stick 
-halkemastick.

VAIHE 4:  Levitä lopuksi jalkoihin Pedix Feet Silky Touch Powder -talkki. Levitä 
suoraan iholle tai ripottele kenkiin. Talkki tuo miellyttävää raikkautta 
koko päiväksi. 
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PEDIX MED
ERITYISESTI ONGELMAJALOILLE  
SUUNNITELTU JALKAHOITOLINJA

Hoitolinja, joka tarjoaa suojaa haitallisia itiöitä ja bakteereja vastaan. Tuotteet lisää-
vät ihon soluaktiivisuutta ja uudistumiskykyä pitkäkestoisesti. Tuotteet sisältävät 
erityistä mikrolevää ja täydentäviä luonnollisia aktiiviaineita. 
Tuotteita tulee käyttää säännöllisesti ja ennaltaehkäisevästi, jotta jalat ja kynnet 
ovat optimaalisesti suojattu ja vähemmän alttiina tartunnoille. Mikrolevän tehok-
kuuden ylläpitämiseksi tuotteisiin ei ole lisätty synteettisiä hajusteita. 

52 53



Mikrolevä

Mikrolevät ovat yksi elämän vanhimmis-
ta muodoista planeetallamme. Mijoonia 
vuosia sitten ne olivat osallisena ilmake-
hän hapentuotannossa ja näin mahdol-
listivat muiden lajien kehittymisen. 
Mikrolevät sisältävät tärkeitä entsyy-
mejä, aminohappoja ja rasvahappoja. 

Ne suojaavat ihoa mikrobeilta ja estävät 
haitallisten itiöiden kasvua. Ihon suoja 
uusiutuu pitkäkestoisesti. 

SPIRULINA-UUTE

JALKA- JA KYNSIONGELMIA – EI KIITOS!
HOITOA JA SUOJAA JALOILLE & KYNSILLE 
SPIRULINA-UUTTEELLA.
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FOOT GEL
Jalkageeli
Sisältää spirulinaa & 
betaiinia
Tehokas jalkahoitogeeli, joka sisäl-
tää suojaavaa spirulina-mikrolevää 
ja betaiinia. Aktivoi ihon luonnollista 
suojatoimintaa ja ehkäisee liiallista 
kosteuden haihtumista. Luonnollisen 
antimikrobinen. NAIL SERUM

Kynsiseerumi
Sisältää spirulinaa &  
taikapähkinäuutetta
Tehokas kynsiseerumi, joka sisältää 
suojaavaa spirulina-mikrolevää. Suojaa 
kynsiä tartunnoilta säännöllisellä käytöl-
lä. Luonnollisen antimikrobinen.
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DREAM COLLECTION
YLELLINEN KÄSIVOIDE — AINUTLAATUINEN 
KOOSTUMUS, JOSSA VALIKOITUJA AKTIIVI- 
AINEITA JA HIENOSTUNUT TUOKSU. 

Timanttijauhe aktivoi mikroverenkiertoa ja kohentaa ihon ulkonäköä. 
Sheavoi uudistaa soluja ja minimoi ihon ikääntymistä. 
Malakiitti suojaa vapailta radikaaleilta. Valoa heijastava pigmentti tuo ihanaa hoh-
detta ja minimoi optisesti juonteita. Tämä hoitococktaili on kääritty kermaiseen 
mantelin ja houkuttelevaan aniksen tuoksuun. 

DREAM CREAM 
Ylellinen käsivoide
Kallisarvoisia hoitavia korkeluokkaisia 
aktiiviaineita sisältävä käsivoide, joka 
on kääritty ihanaan tuoksuun. Tuote on 
käytännöllisessä ilmatiiviissä pumppu-
pullossa. 

DREAM
 COLLECTION
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Alessandro-myyntipiste:

Löydät meidät Facebookista:
alessandro International Suomi 

Maahantuonti:
Saga Trade Finland Oy/Saga Beauty
Juhana Herttuan puistokatu 23
20100 TURKU
p. (02) 445 6230

beauty@saga.fi
sagabeauty.fi


