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Manikyyri

Kynnen anatomia
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Kynnen anatomia

Kynnen poikkeavuudet

 Käyrät kynnet

 Lusikkakynnet

 Halkeamat

 Paksuuntuneet kynnet

 Repeytymät

 Pitkittäisuurteet

 Poikittaisuurteet

 Valkoiset täplät

 Psoriasis

 Verenpurkaumat

 Kynsisieni

 Paronychia

 Onycholysis

Huom: Emme tee diagnoosia, sillä emme ole lääkäreitä
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Lusikkakynsi Halkeama

Horisontaalinen 

halkeama, liuskottuma

Iästä johtuvia 

pitkittäisuurteita
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Poikittaisuurteet Psoriasis

Hematooma, 

verenpurkauma Sieni
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Normaali kynsi

Heikko, pehmeä kynsi:

Tasainen kynsi, öljyinen, kiiltävä, 

taipuisa, pitkittäisiä halkeamia

Liuskottuva, hauras kynsi:

Kuiva, liuskottuva, kuivat 
kynsinauhat

Normaali, vahva, terve 
kynsi:
Paljon keratiinia, joka 

aiheuttaa kuivuutta

Asiakaskortti:
● nimi, osoite, puh.numero
● ihoanalyysi
● kynsianalyysi
● erityishuomiot
● päivämäärä
● tehty hoito
● käytetyt tuotteet
● ostetut tuotteet

Kynsimuotoilussa lisäksi:
● käytetyn tipin numero
● tipin nimi
● liima, kiinnitysaine

● käytetty geeli
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Kynsianalyysi

Keltainen  Normaalit ja erittäin vahvat kynnet

Vaaleanpunainen  Hauraat kynnet

Sininen  Ohuet ja pehmeät kynnet

Päivittäin
Kuukausit-

tain
Viikoittain

Tarpeen

mukaan

Cuticle remover gel,

Manicure file,

Ridge filler,

Cuticle nourishing pen,

Nail-care serum,

Intensive nail cream,

Base coat, aluslakka

Quick-drying top coat,

Nail polish remover,

Manicure file,

Mineral file with silicon,

Nail hardener,

Active nail cream,

Manicure file,

Nail hardener,

Nail growth serum,

Hygienia

 Noudata maan hygieniasäädöksiä

 Jatkuva hygieniasäädösten päivitys

 Noudata hygieniasuunnitelmaa

 Ole tietoinen pääasiallisista hygieniatermeistä: AIDS, bakteeri, 

desinfiointi, hepatiitti, mikro-organismi, sieni, sterilisointi, virus.
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Hygienia suunnitelma

Mitä? 

Alue

Milloin? Ajoitus Miten? Toimenpide Mitä käyttäen? Menetelmä Kuka?

Käsien iho

Käsien pesu Kun ne ovat likaiset Puhdista ja kuivaa huolellisesti Pesuneste Kynsitaiteilija, kaikki 

työntekijät, asiakkaat

Desinfiointi hygienia Ennen hoitoa, käsien pesun 

jälkeen

Hierotaan 3 ml 30 sekuntia AHD 2000 

Desinfiointisuihke

Katso yllä

Lyhytaikainen 

desinfiointi

Ihon tai kynsinauhan vauriot Suihkuta huolellisesti  60 

sekuntia

AHD 2000 

Desinfiointisuihke

Katso yllä

Työväli-

neet

1.Puhdista            

2.Desinfioi       

3.Kuivaa

Vaihda välineet jokaisen 

hoidon jälkeen

Puhdista, aseta Naildes Clean 

Box:iin, huuhtele ja kuivaa. 

Hävitä sellaiset materiaalit, 

jotka eivät kestä kosteaa 

desinfiointia.

Naildes Clean Box, Lysoformin 3000       

2% liuoksessa anna liota 15 min. 1,5% 

liuoksessa anna liota 0,5 h. Vaihda 

des.aine joka 7. päivä.

Kynsitaiteilija, kaikki 

työntekijät

Pyörivät välineet

porat, hiomalaitteet Vaihda terä heti hoidon 

jälkeen

Aseta porakylpyyn, erilliseen 

astiaan

Lysoformin               30 min Kynsitaiteilija, kaikki 

työntekijät

Välineet, kalusteet

Puhdista, desinfioi Jokaisen hoidon jälkeen Suihkuta: välineet, työtilat, pöly Aerodesin 2000 suihkuta 

desinfiointiainetta         

1 min

Kynsitaiteilija, kaikki 

työntekijät

Huoneet, lattiat

Puhdista, desinfioi Työpäivän jälkeen Pyyhi lattiat, ovennupit Lysoformin 3000          2% liuos Kynsitaiteilija, kaikki 

työntekijät

Bakteerit ja virukset vaanivat kaikkialla
Kuusi yleisintä tartuntatapaa



8

Hygienia
First Aid
Desinfiointiaine kynsinauhoille ja pienille 
haavoille
Koodi: 05-646, 10 ml

Hengityssuoja
Kasvosuoja, 2-kertainen
Koodi: 312342, 100 kpl

Vinyylikäsine Evercare
150 kpl rasiassa
210261S 
210261M
210261L

Nitriilikäsine, vaaleansininen 
200 kpl rasiassa
ONE210253S
ONE 210253M
ONE210253L

Nitriilikäsine, musta 
100 kpl rasiassa
093400154 S
093400155 M

Manikyyrivälineet ja -tuotteet
Cuticle Pusher

Kynsinauhainstrumentti

Koodi: 45-102

Cuticle Clipper

Kynsinauhapihdit 

Koodi: 45-104

Manicure Bowl

Kulho kynsien liotukseen 

Koodi:  0099321

Pad Roll 

Nukkaamaton kuitulappu

Koodi: 3400810 1000 kpl
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Clean Up Brush
Kynsiharja. Käytetään myös rakennekynsissä
pölyharjana
Koodi: 05-751

No Lite Gel 10 in 1

Vahvistava, suojaava ja hoitava kynsilakka. Levitetään kynsiin 2 

kertaa viikossa.

Koodi: 07-030, 10 ml

Nail Polish Remover

Asetoniton kynsilakanpoistoaine.
Koodi: 07-400, 100 ml      07-403, 500 ml

Kynsikylpytabletit

Poreilevat kynsikylpytabletit puhdistavat ja kirkastavat kynsiä. 
Tablettien sisältämä seesamiöljy kosteuttaa kynsiä ja ihoa. 

Koodi: 6104900, 200 g (20 x 10 g)
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Kokonaisvaltainen kauniiden ja hyvinhoidettujen kynsien hoito-

systeemi!

 Laaja ammattituotelinja.

 Erityisesti eri kynsityyppien tarpeisiin suunnitellut tuotteet.

 Korkealuokkaiset vaikuttavat aineet.

 Koti- ja ammattikäyttöön. 

Kokonaisvaltainen hoitolinja kaikille kynsille

Pääasialliset vaikuttavat aineet:

 E-vitamiini lisää verenkiertoa ja vähentää kynnen kuivumista. 

 Lotus on tulehduksia ehkäisevä, verisuonien seinämiä stabiloiva ja 

tehokkaasti vapaita radikaaleja ehkäisevä.

 Aloe Vera kosteuttaa ja rauhoitaa.

 Okumé ylläpitää keratiinikerrosta kynnessä ja ehkäisee kuivumista.

Kaikki kynsityypit, vahvat kynnet



11

Cuticle Remover 
Kynsinauhojen pehmennysneste
Pehmentää ja poistaa helposti sekä nopeasti kuollutta kynsinauhaa.
Käyttö: Levitä tuotetta kynsinauhoille, anna vaikuttaa 3-5 min. 
ja työnnä kynsinauhat taaksepäin. Huuhtele kädet lopuksi.
Huom! Sisältää alkaalia. Vältä aineen joutumista silmiin. Sokeutumisvaara. Vain ulkoiseen 

käyttöön. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Koodi: 07-210, 10 ml pullo
05-431, 14 ml

Professional Manicure File
Kynsiviila
Ammattimainen viila kynsien nopeaan 
lyhentämiseen ja muotoiluun. 

(100/100 grit)
Koodi: 05-439

Coco Mango Nail Butter
Kynsinauhavoi
Täyteläinen voide stressaantuneille kynsille ja kynsinauhoille. 

Voide suojaa kynsinauhoja kuivumiselta ja halkeilulta.

Käyttö: Kerran päivässä steressaantuneille kynsinauhoille.
Vaikuttavat aineet: 
■ mangoöljy: tekee kynsistä taipuisammat ja joustavammat  
■ sheavoi ja vihreä tee:  suojaavat kuivumiselta, hidastavat 

ikääntymis- prosessia ja juonteita. 
Koodi: 05-446, 15 g     05-446K 30 g
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Cuticare Nourishing Pen
Kynsinauhahoitokynä

Täydellistä suojaa ja hoitoa kynsinauhoille. Tehokkaat 
aktiiviaineet hoitavat ja kosteuttavat kuivia kynsinauhoja.
Käyttö: Levitä useita kertoja päivässä kynsinauhoille.
Vaikuttavat aineet:
 lootus
 Aloe vera
 E-vitamiini
Koodi: 05-432, 4,5 ml

Mango Nail Serum

Kynsinauhaseerumi
Tehokas, lootusta ja mangouutetta sisältävä ravitseva hoitotiiviste 
ehkäisee kynsinauhojen halkeilua ja tekee kynsistä taipusammat sekä 
joustavammat.
Käyttö: Levitä tippa kynsinauhoille ja imeytä hieroen.
Vaikuttavat aineet:
■ lootus
■ mango
Koodi: 05-443, 14 ml          05-443K, 30 ml

Anti-Ageing Ridge Filler
Ihanteellinen aluslakka uurteisille kynsille. Lakka silottaa ja täyttää 
epätasaista kynnen pintaa. Anti-ageing (valkoinen tee)vaikutus 
ehkäisee kynnen kuivumista. Vihje: Sopii luonnolliseen French-
lakkaukseen. Levitä Pro White Effect Polish-lakka päälle.
Vaikuttavat aineet: 
■ valkoinen tee 
■ lootus, 
■ aloe vera
Koodi: 05-433*, 10 ml

Nourishing Base Coat
Aluslakka
Ehkäisee värjäytymistä, silottaa kynnen pintaa ja kosteuttaa. Lakka 
kosteuttaa, ravitsee ja suojaa kynsiä. Okume ja valkoinen tee 
vahvistavat keratiinikerroksia, silottavat kynttä ja ehkäisevät kynsien 
ikääntymistä.
Käyttö: Levitä 2 kertaa viikossa tai aina tarvittaessa.
Vaikuttavat aineet:
■ lootus
■ Okumé
■ aloe vera         
Koodi: 05-434*, 10 ml
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Rapid Dry Top Coat 
Päällyslakka
Nopeasti kuivuva, UV-säteitä imevä päällyslakka suojaa 
tehokkaasti: ehkäisee lakan lohkeilua, ehkäisee lakan aiheuttamaa 
värjäytymistä.
Vaikuttavat aineet:
■ lootus
■ aloe vera         
Koodi: 05-429, 10 ml

Hauraat, liuskottuvat kynnet

Hoitolinja liuskottuville kynsille

Pääasialliset vaikuttavat aineet:

 Ruusuöljy: kosteuttaa, silottaa ja stimuloi solu-uudistumista

 Ceramiane (levä): kosteuttaa tehokkaasti ja vahvistaa 

keratiinikerroksen kykyä säilyttää kosteutta.

 Biotiini: tekee kynnen pinnasta sileän ja joustavan.
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Asetoniton Nail Polish Remover
Kynsilakanpoistoaine
Poistaa nopeasti ja hellävaraisesti kynsilakan hoitaen 
kynsiä samalla.
Käyttö: Aseta kynsilakanpoistoaineella kostutettu pumpuli 
kynnelle ja anna vaikuttaa. Vedä pumpulia painaen 
kynnen mukaisesti, jotta saat poistettua lakan 
täydellisesti.
Vaikuttavat aineet: 
 lesitiini: ylläpitää lipidi tasapainoa ja luonnollista 
kosteuspitoisuutta
 ruusu
Koodi: 05-420, 120 ml

Professional Manicure File 
Kynsiviila

Ammattimainen viila liuskottuvien kynsien nopeaan 
lyhentämiseen ja muotoiluun.
(120/120 grit)
Koodi: 05-425

Mineral Nail File 

Mineraaliviila.

Hienojakoiset mineraalikristallit sulkevat kynnenkärjen ja ehkäisevät kynnen 
liuskottumista
Sisältää piitä.
Koodi: 05-426

Biotin Nail Hardener 
Kynnen kovettaja. 
Stimuloi kynnen kasvua ja tuo hauraille kynsille lujuutta. Ruusunmarjaöljyn 
rasvahapot säätelevät kynnen luonnollista rasvapitoisuutta ja ehkäisevät 
kosteuden haihtumista.
Käyttö: Levitä Nail Repair Cream kynsinauhoille. Levitä Biotin Nail Hardener 
kynsille 3 perättäisenä päivänä ja poista sen jälkeen kynsilakanpoisto-
aineella. Levitä Nail Repair Cream kynsille ja kynsinauhoille, anna vaikuttaa 
vähintään 1 h. Levitä tämän jälkeen Biotin Nail Hardener uudestaan. Käytä 
kuurina 6-8 viikkoa, ei kuitenkaan yli 12 viikkoa. Kuurin jälkeen 1-2 
kertaa/viikko ylläpitävänä hoitona.
Vaikuttavat aineet:  
 ruusu
 biotiini
Koodi: 05-421, 10 ml
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Nail Repair Cream 
Kynsinauhavoide
Täyteläinen, voipuuta sisältävä  voide kosteuttaa 
rasittuneita, hauraita ja liuskoituvia kynsiä. 
Punahelmilevä ylläpitää kynnen keratiinikerroksen 
kosteuspitoisuutta. Voide lisää kynsien elastisuutta 
ja aktivoi kynnen kasvua.
Käyttö: Tehokkaimman tuloksen saadaksesi levitä 
tuotetta päivittäin iltaisin ja imeytä hieroen. 
Vaikuttavat aineet: 
 ruusu
 sheavoi 
 ceramiane
 mangovoi 
Koodi: 05-423, 15 g        05-423K, 30 g

Pehmeät kynnet

Hoitolinja pehmeille kynsille 

Pääasialliset vaikuttavat aineet:

 Kuningatarhyytelö: Ravitsee, suojaa ja korjaa.

 Laventeli: rauhoittaa, ehkäisee tulehduksia, parantaa, aktivoi solu-

uudistumista, stimuloi aineenvaihduntaa ja säätelee lipidejä

 B5-provitamiini: lisää kynnen kosteuspitoisuutta, ehkäisee 

tulehduksia, vahvistaa kynnen rakennetta, ehkäisee liuskottumista.
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Professional Manicure File
Kynsiviila
Ammattimainen viila pehmeän kynnen nopeaan ja 
hellävaraiseen lyhentämiseen ja muotoiluun.
(180/180 grit)
Koodi: 05-418

Calcium Nail Hardener
Kynnenkovettaja
Aktivoi nopeasti kynnen kasvua ja tuo pitkäkestoista lujuutta ohuelle, 
pehmeälle kynnelle. Laventeliöljy tasapainottaa kynsien rasvapitoisuutta 
ja antaa kynsille elastisuutta. Kalsium vahvistaa kynsiä pitkäkestoisesti ja 
tukee kynsien luonnollista tasapainoa. Huom! Sisältää formaldehydiä.

Käyttö: Levitä Nail Grow Pen kynsinauhoille. Levitä Calsium Nail Hardener 
kynsille 3 perättäisenä päivänä ja poista sen jälkeen 
kynsilakanpoistoaineella. Levitä Nail Grow Pen kynsille ja kynsinauhoille ja 
anna vaikuttaa vähintään 1 h. Levitä tämän jälkeen Calsium Nail 
Hardener uudestaan. Käytä kuurina 6-8 viikkoa, ei kuitenkaan yli 12 
viikkoa. Kuurin jälkeen 1-2 kertaa/viikkoa ylläpitävänä hoitona.
Vaikuttavat aineet: 
 laventeli 
 kalsium
 panthenoli
Koodi: 05-414, 10 ml

Nail Grow Serum Pen

Kosteuttava kynsinauhaseerumikynä.

Seerumi aktivoi nopeasti kynnen kasvua. Ravitsevaa 
kuningatarhyytelöä, hyaluronihappoa ja laventelia 
sisältävä seerumi vahvistaa, uudistaa ja kosteuttaa syvällä 
kynsiaiheessa. Tukee kynnen tasapainoista kasvua.

Käyttö: Aina tarvittaessa.
Vaikuttavat aineet: 
 kuningatarhyytelö
 hyaluronihappo 
Koodi: 05-417*, 4,5 ml
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Jokaisen jälleenmyyjän luottotuotelinja:

√ Ammattilaisten kehittämä, kuluttajille suunniteltu

√ Houkutteleva hinta-laatusuhde (suositeltu 

jälleenmyyntihinta vaihtelee 6€ – 18€ välillä)

√ Korkea hyllytuottavuus – olennainen osa manikyyriä

√ Selkeä valikoima

√ Tuotelinjan selkeyttäminen keskittymällä tärkeimpiin    

tuotteisiin
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BASICS 
PREPARE & STRENGHTEN 
VALMISTELU & VAHVISTAMINEN

The Basics tarjoaa parhaan pohjan upeille väreille, poikkeuksellisille 
designeille ja täydellisesti hoidetuille kynsille.

Käytä Protective Base Coat - ja Ridge Filling Base Coat -lakkoja kauniiden 
kynsien aikaansaamiseksi.

PROTECTIVE BASE COAT

Nopeasti kuivuva aluslakka, joka kiinnittää kynsilakan 
kynteen. Suojaa kynttä värjäytymiseltä.

Käyttö: Levitä kerros, anna kuivua ja levitä kynsilakka.

Koodi: 03-009, 10 ml

RIDGE FILLING BASE COAT

Nopeasti kuivuva aluslakka, joka silottaa kynnen 
uurteita ja epätasaisuuksia saaden aikaan paremman 
näköisen lopputuloksen.

Käyttö: Levitä kerros, anna kuivua ja levitä kynsilakka. 

Vaikuttavat aineet: 

■ Aloe vera

■ Teepuu

■ Keltamaite

Koodi: 03-010, 10 ml
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EXPRESS NAIL HARDENER

Kynnenkovettajalakka

Muuntaa ongelmakynnet unelmakynsiksi vain 4 viikon 
käytön jälkeen. Uusi, innovatiivinen koostumus 
vahvistaa heikkoja kynsiä ja tekee niistä 
kestävämmät.

Käyttö:

1. Poista mahdollinen kynsilakka. Himmennä kynnen 
pinta ennen ensimmäistä käyttökertaa bufferilla tai 
sopivalla viilalla. 

2. Levitä kovettajalakka ja anna kuivua n. 2 minuuttia.

3. Levitä seuraavat 3 päivää uusi kerros lakkaa 
(poistamatta vanhaa lakkakerrosta)

4. Poista 4. päivänä kaikki lakkakerrokset 
kynsilakanpoistolapuilla. Pese ja kuivaa kädet 
huolellisesti. Huolehdi, että kynnen pinta on täysin 
kuiva ennen uuden kovettajalakkakerroksen levitystä.

Koodi: 03-021, 10 ml

HUOM! Levitä lakkaa vain 

kynnen pinnalle. Poista 

mahdollinen iholle mennyt 

lakka välittömästi 

kynsilakanpoistokynällä.

Voi aiheuttaa allergiaa. 

Älä käytä välittömästi 

akryylikynsien poiston 

jälkeen. 

TOPS
FINISH & BRILLIANCE
VIIMEISTELY & KIILTO

Päällyslakat sinetöivät ja suojaavat kynttäsi.

Kokeile  9 in1 Multi Talent Gel -lakkaamme saadaksesi aikaan täydellisesti 
ravitut ja suojatut kynnet.
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MULTI TALENT NAIL POLISH

Korkeakiiltoinen lakka, jossa 9 erikoisominaisuutta: 
aluslakka, kynnenkovettaja, kirkas lakka, päällyslakka, 
lakan sinetöijä, päällyskiillote, keltaisuutta poistava- , 
UV-suojan antava ja nopeasti kuivuva lakka.

Käyttö: Levitä 1-2 kerrosta luonnolliselle kynnelle tai 
hyvin kuivuneen kynsilakan päälle

Koodi: 03-013, 10 ml

GEL LOOK TOP COAT

Briljantti, kiiltävä geeliefektipäällyslakka, joka 
viimeistelee lakatut kynnet täydellisesti. Suojaa 
halkeilua vastaan saaden värilakat pysymään 
kauemmin.

Käyttö: Levitä kerros hyvin kuivuneen kynsilakan 
päälle ja anna kuivua. 

Koodi: 03-036, 10 ml

EFFECTS
BRIGHTEN & WHITEN
KIRKASTAMINEN & VAALENTAMINEN

Loistavasti valkaistut rakennekynnet sekä omat kynnet Pro White Effect Polish:n 
kanssa. 
Optisesti kirkastava efektilakka keltaisuutta poistavalla ominaisuudella. Erityisen 
pigmentin ansiosta Pro White neutralisoi värjäytymiä kynnen pinnassa saaden aikaan 
täydellisen valkoiset ja kiiltävät kynnet. 
Pro White French - Ranskalainen manikyyri -efekti ja Pro White Glitter - Upeat, kauniit 
ja kiiltävät glitterkynnet.
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PRO WHITE FRENCH-NAIL EFFECT POLISH

Optisesti kirkastava efektilakka keltaisuutta poistavalla 
ominaisuudella. Erityisen pigmentin ansiosta Pro White 
neutraloi värjäytymiä kynnen pinnassa saaden aikaan 
loistavan valkoiset, kiiltävät kynnet.

Käyttö: Levitä 1-2 kerrosta luonnolliselle kynnelle ja 
anna kuivua.

Vaikuttavat aineet:

■ vehnäuute

Koodi: 03-018, 10 ml

PRO WHITE GLITTER-NAIL EFFECT POLISH

Optisesti kirkastava efektilakka keltaisuutta poistavalla 
ominaisuudella. Erityisen pigmentin ansiosta Pro White 
neutraloi värjäytymiä kynnen pinnassa saaden aikaan 
luonnollisen French-manikyyri- efektin.

Käyttö: Levitä 1-2 kerrosta luonnolliselle kynnelle ja 
anna kuivua.

Koodi: 03-019, 10 ml

PRO WHITE NAIL EFFECT POLISH

Optisesti kirkastava sininen efektilakka keltaisuutta 
poistavalla ominaisuudella. Erityisen pigmentin 
ansiosta Pro White neutraloi värjäytymiä kynnen 
pinnassa saaden aikaan loistavan valkoiset, kiiltävät 
kynnet.

Käyttö: Levitä 1-2 kerrosta luonnolliselle kynnelle ja 
anna kuivua.

Koodi: 03-017, 10 ml
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SPECIALS
CLEAN & CARE
PUHDISTAMINEN & HOITO

SPECIALS tarjoaa kaiken mitä tarvitset ihanteelliseen kynsien valmisteluun, 
ravitsemiseen ja jälkihoitoon täydellistä manikyyriä varten. 

SPECIALS vakuuttaa valikoimallaan ja tehollaan.

NAIL POLISH CORRECTING PEN

Kynsilakanpoistoainekynä korjauskärjellä. Poistaa 
ylimääräisen kynsilakan iholta helposti. 
Asetoniton!

Käyttö: Pyyhi lakkauksen virheellisyydet tarkasti 
ja nopeasti kynällä.

Koodi: 03-031, 4,5 ml

NAIL POLISH REMOVER PADS

Kynsilakanpoistolaput nopeaan ja helppoon 
kynsilakan poistoon. Luonnollisille kynsille sekä 
rakennekynsille. Asetoniton!

Käyttö: Aseta lappu kynnen päälle ja vedä kohti 
kynnenkärkeä. 

Koodi: 03-034, 50 kpl
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NAIL POLISH SPEED DRY

Nopeasti kuivuva suihke kynsilakan kuivumisen 
nopeuttamiseksi. 

Käyttö: Suihkuta n. 2-3 minuutin kuluttua kynsilakan 
levityksen jälkeen kuivuneen kynsilakan päälle n. 10 
cm:n etäisyydeltä.

Vaikuttavat aineet:

■ manteliöljy

■ riisinleseöljy

■ viinirypäleensiemenöljy

Koodi: 03-033, 50 ml

CUTICLE REMOVER GEL

Kynsinauhojen pehmennysgeeli pehmentää ja poistaa 
ylimääräisiä kovettumia ja kynsinauhoja nopeasti ja 
helposti kynnen ympäriltä. Säännöllinen käyttö ehkäisee 
kynsinauhojen repeytymisen.

Käyttö: Levitä kynsinauhoille ja anna vaikuttaa 3-5 
minuuttia. Työnnä kynsinauhat hellävaraisesti 
taaksepäin ruusupuutikulla. Pese kädet huolellisesti 
käytön jälkeen.

Koodi: 03-022, 10 ml

NAIL & CUTICLE OIL

Tiivistetty hoitoöljy päivittäiseen ylläpitoon kuiville ja 
hauraille kynsille sekä kynsinauhoille. Korkealaatuinen 
öljy imeytyy nopeasti jättämättä ylimääräisiä jäämiä 
ihon pintaan.

Vaikuttavat aineet: Persikansiemenöljy, jojoba, riisiöljy

Käyttö: Levitä tuotetta pyörittelevin liikkein ja imeytä 
hieroen.

Koodi: 03-026, 10 ml
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FILES
SHAPE & SHINE
MUOTOILU & KIILTO

Erityiset viilat luonnollisten kynsien ja rakennekynsien 
lyhentämiseen ja muotoiluun parhaaseen salonkilaatuun. 
Ensimmäinen erikoistunut viila-mallisto jälleenmyynti-
valikoimissa! 

Loppusilaus täydelliselle manikyyrille

MANICURE PROFESSIONAL FILE

Ammattimainen kynsiviila. Pestävä kynsiviila 
rakennekynsien lyhentämiseen ja muotoiluun. 2 
viilan karkeutta (100/180, 100/150)

Koodi:

03-001, 100/180 grit

03-002, 100/150 grit

CRYSTAL NAIL FILE

Kristalliviila. Korkealaatuinen kristalliviila takaa 
tasaisen ja kauniin luonnollisten kynsien hoidon. 
Todella kestävä ja hygieeninen.

Koodi: 03-004
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MANICURE SUPER GLOSS

Kiillotusviila

Erityinen viilan viimeistely takaa nopean ja helpon 
korkeakiiltoisen kiillotuksen luonnollisille - ja 
rakennekynsille.

Koodi: 03-007

MANICURE ALL-IN-ONE- FILE

Monikäyttöinen kynsiviila

Käytännöllinen viila monta käyttötarkoitusta 
varten: lyhentäminen, muotoilu, tasoitus ja kiillotus.

Koodi: 03-008, 100-4000 grit

UUDEN SUKUPOLVEN KYNSILAKKOJEN GEELIPÄÄLLYSLAKKA

UUDENSUKUPOLVEN KYNSILAKKOJEN 
PÄÄLLYSLAKKA

Helppo ja nopea levittää.

Ei tarvetta LED/UV-valolle.

Äärimmäinen kiilto.

Jopa 7 päivän kesto kynsissä.

Ainutlaatuinen wear-boosting –teknologia tuo 
erittäin kestävää pysyvyyttä kynnen, värin ja 
päällyslakan välille.

Sopii koko alessandro kynsilakkalinjaan.

2-faasinen: värilakka + päällyslakka

Koodi: 76-211, 10 ml
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ALESSANDRON PARAFIINIHOITO
1. Aloita hoito asiakkaan tarpeiden mukaan valitulla manikyyrillä.

2. Varmista, että parafiinilaite on tukevalla alustalla eikä pääse kallistumaan tai 
kaatumaan. Avaa lämmitinlaite sen etupuolelta. Laita PerfecTemp™ lämmitinpussi 
laitteen sisällä olevaan taskuun. Aseta parafiinipussit molemmin puolin lämmitinpussia 
telineeseen roikkumaan. Kaada AromaVapor™ pussin sisältö PerfecTemp™ 
lämmitinpussiin. Sulje lämmitin huolellisesti. 

3. Pian AromaVapor™ pussin rentouttava ja rauhoittava laventelin tuoksu nousee 
lämmittimestä ja valtaa koko hoitohuoneen.

4. Noin 10 minuutin kuluttua parafiini on valmis käytettäväksi. Ota yksi käsine/sukka 
lämmittimestä kerrallaan. Pidä käsineen/sukan suuaukko ylöspäin, ettei parafiiniä valu 
ulos. 

5 Anna parafiinin jäähtyä hetken ennen sen käyttöä, mikäli asiakas on kovin 
lämpöherkkä. Sulje Spa Sensation lämmitin heti, jotta toinen käsine/sukka pysyy 
lämpimänä lämmittimen sisällä.  

6. Auta asiakasta työntämään käsi parafiinikäsineen sisään, niin että sormet ulottuvat 
pohjalle asti. Varmista, että asiakkaan käsi on kyynärpäätä alempana, niin ettei 
parafiiniä pääse valumaan kättä pitkin ulos pussista. Vinkki: Hiero käsiä kevyesti 
parafiinin vaikutusaikana, jolloin parafiini lämpenee uudelleen ja asiakas voi nauttia 
ylellisen hoitavasta ja lämpimästä hoidosta jopa 20 minuutin ajan.

7. Parafiinihoidon jälkeen voit hemmotella asiakasta vielä toisella käsihieronnalla

07-802 SPA SENSATION 

PARAFINE WARMER-laite

07-814 PARAFINE GLOVES-hanskat

07-815 PARAFINE SOCKS-sukat
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KAKSI LINJAA KÄSIEN YKSILÖLLISIIN TARPEISIIN
HYDRATING kosteuttava linja

Kollageenin muodostuminen soluissa vähenee jo niinkin nuorena kuin 20-vuotiaana. 

Ihosta tulee kuivempi ja se vaatii enemmän ja enemmän aikaa uudistuakseen. 

Tärkeintä on aloittaa käyttämään ikääntymistä ehkäiseviä (pre-ageing) tuotteita 

hyvissä ajoin ehkäistäksesi ensimmäisten ikääntymisen merkkien ilmaantumisen.  

HAND!SPA-kosteuttavan linjan tuotteet tuovat optimaalista pitkäkestoista kosteutusta 

ihollesi.

Tyypilliset kuivan ihon merkit vähenevät ja kätesi tuntuvat nuorekkaan sileiltä ja 

pehmeiltä.

AGE COMPLEX ikääntymistä ehkäisevä linja

Ihon ikääntyminen on prosessi, jota ei pystytä täysin pysäyttämään, mutta sitä 

voidaan huomattavasti minimoida. Juonteet tekevät käsistä vanhemman näköiset, 

jolloin ne eivät istu henkilön ulkonäköön. Kaunis, sileä ja täyteläinen iho näyttää 

terveemmältä ja nuoremmalta. Tehokosteuttava, tehokkaita ja hoitavia 

vaikuttavia aineita sisältävä HAND!SPA Age Complex-linja on erityisesti aikuiselle ja 

vaativalle iholle suunniteltu.

Kätesi näyttävät silminnähden nuoremmilta sekä tuntuvat sileiltä ja samettisen 

pehmeiltä.

MAGIC MANICURE COMPLETE
HAND!SPA Hydrating

Puhdistaa, kuorii ja pehmentää

60 sekunnin hoito tekee ihosta 
silkkisen pehmeän tuntuisen. 
Viinirypäleensiemenöljy, 
aprikoosinsiemenöljy ja kallisarvoinen 
merisuola puhdistavat, kuorivat ja 
pehmentävät käsiä heti 
ensimmäisellä hoitokerralla. 

Mangon ja persikan tuoksu. 

Käyttö:

Hiero tuote hellävaraisesti käsiin 60 
sekunnin ajan ja huuhtele haalealla 
vedellä.

Aktiiviaineet:

• Merisuola

• Aprikoosinsiemenöljy 

•

Viinirypäleensiemenöljy

• Risiiniöljy

• E-vitamiini

Myyntikoko 100 ml

Koodi: 04-001

Ammattikoko 450 ml

Koodi: 04-201
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NICE DAY 
HAND!SPA Hydrating

Aktiiviaineet:

• Makadamiaöljy

• Hyaluronihappo

• Aloe vera geeli

• E-vitamiini

• Helmiproteiiniuute

Myyntikoko 100 ml

Koodi:  04-002

Ammattikoko 300 ml 

Koodi: 04-202

Syväkosteuttava käsivoide

Kosteuttava käsivoide rasittuneille 

käsille. Ravinteikas Biopearluute ja 

ainutlaatuinen makadamiaöljy 

rauhoittavat ja kosteuttavat 

tehokkaasti. Kuivat ja vaurioituneet 

kädet saavat nopeasti pehmeytensä 

ja elastisuutensa takaisin.

Käyttö:

Hiero kevyesti käsiin. Käytä 
tarvittaessa useita kertoja päivässä.

COMFORT DAY 
HAND!SPA Hydrating

Aktiiviaineet:

• Makadamiaöljy

• Risiiniöljy

• Hyaluronihappo

• Aloe Vera geeli 

• E-vitamiini 

• Helmiproteiiniuute

Myyntikoko 50ml

Koodi: 04-004

Ammattikoko 300 ml

Koodi: 04-204

Tehokosteuttava käsivoide

Erittäin kuiville ja halkeileville käsille 

tarkoitettu tehokkaasti ravitseva, 

kosteuttava käsivoide sisältää Biopearl 

uutetta ja kallisarvoista 

makadamiaöljyä. 

Käyttö:
Hiero kevyesti käsiin. Käytä 
tarvittaessa useita kertoja 
päivässä.
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SILKY GLOVES
HAND!SPA Hydrating

Silkkisen tunteen tuova 

hoitoneste

Hoitavaa silkki- ja 

mirhamiuutetta sisältävä 

hienojakoinen neste suojaa 

käsiäsi. Vain yksi tippa tekee 

käsistä sileän tuntuiset ja suojaa 

käsiäsi näkymättämien 

hansikkaiden tavoin. 

Käyttö:

Imeytä 1-2 tippaa nestettä 

hieroen käsiin. Käytä tarvittaessa 

useita kertoja päivässä.

Myyntikoko 30 ml

Koodi:  04-005

Aktiiviaineet:

• Auringonkukkaöljy

• Boswelliauute

• Mirhamiuute

• Silkkiuute

MICRO PEEL
HAND!SPA Age Complex

Virkistävä käsikuorinta

Hedelmähappoja sisältävä 

käsikuorinta kirkastaa ihoa, iho 

näyttää puhtaammalta ja 

silminnähden sileämmältä. Iho 

hehkuu nuorekkuutta. 

Käyttö:  

Hiero kevyesti käsiin ja huuhtele 

haalealla vedellä. Vältä 

auringonottoa välittömästi 

hoidon jälkeen. 

Myyntikoko 100 ml

Koodi:  04-006

Ammattikoko 300 ml

Koodi: 04-206

Aktiiviaineet:

• Glyseriini

• Bambu-uute 

• Glykolihappo

• Omenahappo

• Sitruunahappo

• Viinihappo 

• Maitohappo 

pH 4.0
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CREAM RICH
HAND!SPA Age Complex Uudistava käsivoide

Hyaluronihappoa sisältävä 

käsivoide kostetuttaa 

tehokkaasti. 

Voide ylläpitää ihon 

nuorekkuutta ja lisää elastisuutta 

sekä pehmeyttä.

Käyttö:

Imeytä kevyesti hieroen ihoon. 

Käytä tarvittaessa useita kertoja 

päivässä.

Myyntikoko 100 ml

Koodi: 04-007

Ammattikoko 300 ml

Koodi: 04-207

Aktiiviaineet:

• Lupiiniproteiini

• A- ja C-vitamiini

• Rikkouute

• Viinirypäleensiemenuute

• Mulperiuute

SENSITIVE
HAND!SPA Age Complex

Hajusteeton käsivoide

Hyaluronihappoa ja E-vitamiinia 

sisältävä hajusteeton käsivoide 

silottaa ihoa ja kosteuttaa 

pitkäkestoisesti.

Käyttö:

Imeytä kevyesti hieroen ihoon. 

Käytä tarvittaessa useita kertoja 

päivässä. 

Myyntikoko 100 ml

Koodi: 04-009

Ammattikoko 300 ml

Koodi: 04-209

Aktiiviaineet:

• Glyseriini

• Hyaluronihappo 

• E-vitamiini

• Leväuute
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CREAM ROYAL 
HAND!SPA Age Complex

Myyntikoko 50 ml

Koodi: 04-011

Ammattikoko 300 ml

Koodi: 04-211

Aktiiviaineet:

• Karitevoi

• Mangovoi 

• Glyseriini

• E-vitamiini

• Rapsinsiemen

• Kuningatarhyytelö 

• Helmiuute

Ravitseva käsivoide

Tehohoitotuote erityisesti kuiville, 

karheille käsille. Runsaasti 

Kuningatarhyytelöä ja karite-

sekä mangovoita sisältävät 

koostumus kohentaa 

silminnähden íhon pintaa. 

Käyttö:
Käytä joko naamiona tai 
hoitovoiteena. 

LUMINATIC TUOTEINNOVAATIO
HAND!SPA Age Complex Ihoa kirkastava ja vaalentava voide

Kasviravinteita ja hyaluronia sisältävä  

aktiiviaineiden yhdistelmä ravitsee 

käsiä tehokkaasti. Kasviravinteet 

vaalentavat ikäläiskiä ja vähentävät 

melaniinin muodostumista. Iho on 

tuotteen käytön jälkeen tasaisemman 

ja kirkkaamman sävyinen. 

Käyttö:

Levitä 2 kertaa päivässä 

kämmenselkiin ja imeytä 

kevyesti hieroen 

ihoon.Näkyvät tulokset 4 

viikon käytön jälkeen.

Myyntikoko 50 ml

Koodi: 04-010*

Aktiiviaineet:

• Glyseriini

• Vihanneskrassi 

• Hyaluronihappo

• C- ja E-vitamiini
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VITAL SERUM
HAND!SPA Age Complex

Myyntikoko 30 ml

Koodi: 04-012

Ammattikoko 100 ml

Koodi: 04-212

Aktiiviaineet:

• Glyseriini

• Squaleeni

• Auringonkukkaöljy

• Kuningatarhyytelö

• A-. C- ja E-vitamiini

• Artemiauute

• Helmiuute

Ravitseva seerumi käsille

Vitamiineja ja planktonuutetta 

sisältävä seerumi suojaa käsiä 

ympäristön haittatekijöiden 

vaikutuksilta ja kohentaa ihon 

rakennetta. Tuote imeytyy ihoon 

sekunneissa jättämättä öljyistä 

kalvoa. 

Käyttö:

Levitä päivittäin ja imeytä 

hieroen käsiin.

SPRAY SERUM
HAND!SPA Age Complex

Tehokosteusneste

Vitamiineja, magnesiumia ja 

sinkkiä sisältävä uute ehkäisee 

ikääntymisen merkkejä. Tuote 

imeytyy nopeasti jättämättä 

öljyistä kalvoa iholle. 

Käyttö:

Suihkuta nestettä iholle päivittäin 

ja imeytä kevyesti hieroen. 

Aktiiviaineet:

• Oliivinlehtiuute

• Glyseriini

• C-vitamiini 

• Magnesium 

• Kupari 

• Sinkki

Myyntikoko 50 ml

Koodi: 04-015
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GENTLE TOUCH
HAND!SPA Unique

Käsivoidevaahto

Naisille ja mielille soveltuva 

käsivoidevaahto. Vaahto 

kosteuttaa, rauhoittaa, uudistaa 

ja ehkäisee ihon ikääntymistä.

Tuoksu tulee korianterista, 

tarhaneilikasta, 

muskottipähkinästä, sitruspuusta 

ja tonkapavusta

Käyttö:

Levitä tuotetta päivittäin käsiin 

tarvittaessa. 

Aktiiviaineet:

• Merifenkoli

• Viinirypäleensiemenöljy

• Ruusunmarjaöljy

• Hyaluronihappo

• E-vitamiini

• Allantoiini

Myyntikoko 100 ml

Koodi: 04-024

Vaihe 1: Viilaa kynnet muotoonsa, poista mahdollinen kuollut 

kynsinauha Nail Spa Cuticle Remover-tuotteella ja työnnä 

kynsinauhat taaksepäin instrumentilla.

Vaihe 2: Valitse ihotyypin mukainen käsikuorinta ja levitä se ihoon 

kevyesti pyörittelevin liikkein hieroen (HAND!SPA Hydrating Magic 

Manicure Complete /HAND!SPA Age Complex Micro Peel)

Vaihe 3: Valmista rauhoittava käsikylpy ruusunterälehdistä ja 

ruusuöljystä (saatavana apteekeista) lämpimään veteen. Kylpy 

puhdistaa ihoa ja kynsiä valmistaen ne muille hoitotuotteille. 

TOUCH.FEEL.LOVE.MANICURE
Täydellisesti hoidetut kädet vain muutamalla hoitovaiheella
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Vaihe 4: Kuivaa kädet kevyesti ja levitä peittävä kerros 

käsinaamiota/käsivoidetta (HAND!SPA Age Complex Cream 

Royal/Comfort Day).

Vaihe 5: Vahvista vaikutusta parafiinihoidolla. Anna vaikuttaa noin 

15-20 minuuttia.

Vaihe 6: Hiero kädet lopuksi ja poista mahdollinen ylimääräinen 

tuote käsistä kompressilla. Ideaalinen hoidon päätös: HAND!SPA 

Age Complex Cream Rich/Hydrating Nice Day. Tuoteet tuovat 

tunteja kestävän suojan käsille. 

TOUCH.FEEL.LOVE.MANICURE
Täydellisesti hoidetut kädet vain muutamalla hoitovaiheella

DREAM COLLECTION

DREAM CREAM sisältää ainutlaatuisia tarkoin valittuja, korkealuokkaisia 
vaikuttavia aineita. Timanttipuuteri aktivoi mikroverenkiertoa ja raikastaa 
ihoa. Malakiitti auttaa vahvistamaan ihoa ympäristön haittatekijöiltä 
taistellen vapaita radikaaleja vastaan. DREAM CREAM tuoksuu 
houkuttelevalta mantelilta, patsulilta ja vaniljalta. Ainutlaatuinen käsivoide 

vaativalle ja itsevarmalle naiselle. 

Vaikuttavat aineet:
■ Natriumhyaluronaatti kosteuttaa tehokkaasti ja muodostaa iholle 
suojakalvon. Hyaluronihappokalvo ylläpitää nuorekkaan, terveen ihon 
ominaisuuksia, kuten pehmeyttä, elastisuutta ja kiinteyttä.
■ Timanttipuuteri aktivoi mikroverenkiertoa ja kohentaa ihon kuntoa.

■ Moisture Matrix (kosteuttava matriisi) on tehokkaasti kosteuspitoisuutta 

tasapainottava. Se on olennainen ihon pitkäkestoiselle kosteuttamiselle.
■ Sheavoi uudistaa soluja ja ehkäisee näin tehokkaasti ihon ennenaikaista 
ikääntymistä. Lisäksi se pehmentää, kosteuttaa ja uudistaa.
■ Biosaccharide gum-1 on luonnollisesti johdettu, pitkäkestoisesti kosteuttava 
aineosa. Se tekee iholle huomattavan miellyttävän tunteen.
■ Aura-28peptidi(asetyyli tetrapeptide-18 ja dipeptide-11 ja kolloidinen 
kulta) stimuloi kollageeni III synteesiä ja vähentää MMP9:ää(matriisi 
metalloproteinaasi9). Kliiniset testit ovat osoittaneet, että se parantaa ihon 
elastisuutta ja kosteuspitoisuutta sekä ehkäisee juonteita. 
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■ Malakiitti on puolijalokivi. Malakiittiuute suojaa ihosoluja tehokkaasti saasteilta ja 
haitalliselta säteilyltä. Se auttaa vahvistamaan ihoa ympäristön haittatekijöiltä taistellen 
ihon ennenaikaista ikääntymistä aiheuttavia vapaita radikaaleja vastaan. 
■ Vuorikristalli on korkealuokkaista väritöntä kvartsia. Kvartsi koostuu pääosin piistä, 
hivenaineesta, jolla on merkittävä rooli ihon kiinteyden ylläpitämisessä. 
■ Photo-reflecting agent (valoa heijastava aineosa) tuo iholle hehkua heijastamalla 
valoa. 
■ Bio Epidermal Regenerator on puuvillaohdakkeesta saatu uudistava, ikääntymistä 
ehkäisevä aktiiviaine, joka on Ecocert sertifioitu. Se vaikuttaa keratinosyyttien 
erilaistumiseen, stimuloiden epidermiksen uudistumista ja edistäen ihon korjautumista, 
jolloin ihosta tulee raikkaampi ja sileämpi.

Käyttö: Imeytä pieni määrä voidetta puhtaisiin käsiin hieroen. 

Koodi: 08-572, 30 ml

Ammattilaisten suunnittelema
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MarinaVital ® on ylellinen, luonnollinen vaikuttava aine. Luonnossa sitä muodostuu 
Spirulina-levän ympärillä.

Spirulina-levä tuo ympäröivään veteen hoitavia mineraaleja, jotka ovat erittäin 
tehokkaita iholle  runsaasti ravinteita ja vitamiineja sisältävää vettä käytetään 
ylellisenä uutteena PEDIX Feet -tuotteissa.

Tehokkaat, luonnolliset aineosat (proteiinit, mineraalit, oligopeptidit, vitamiinit, 
aminohapot, ja polysakkaridit) toimivat suojaavina iholla  ihon luonnollinen 
suojautumisteho vahvistuu, iho saa kosteutta ja hoitoa, sekä suojaa vapaita 
radikaaleja vastaan.

MarinaVital® Complex

 Todellinen karheiden ja kuivien jalkojen 

pelastaja!

 MarinaVital® Complex ehkäisee 

pitkäkestoisesti kovettumien muodostumista

 Vaikuttavat aineet: sheavoi, allantoiini, 

teepuuöljy, santelipuu

 Suojaa ja ravitsee ihoa tehokkaasti tehden siitä 

pehmeän ja sileän

 Ehkäisee kovettumien muodostumista 

 Syvävaikutteinen

 Käyttö: Levitä päivittäin jalkoihin

 Myyntikoko: 67-000, 100 ml

Ammattikoko: 67-200, 450 ml

Heel Rescue Balm -halkeamabalsami
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Heel Smoothing Stick -tehohoito kuiville 
kantapäille

 Äärimmäistä pehmeyttä

 MarinaVital® Complex ehkäisee pitkäkestoisesti 

kovettumien muodostumista

 Vaikuttavat aineet: urea, allantoiini, pantenoli

 Täsmähoitotuote kuiville, halkeileville kantapäille

 Nopea ja helppo käyttää

 Kosteuttaa ja hoitaa

 Käyttö: Levitä ongelmakohtiin

 Myyntikoko: 67-008, 50 g

One Minute Pedicure

 Jalkakuorinta
 100% luonnollinen
 Vaikuttavat aineet: eteerisiä öljyjä, kuten 
mantelinkukkaöljy ja aprikoosinsiemenöljy, E-
vitamiini, Atlantin merisuola, jojobaöljy
 Tuo jopa erittäin kuivalle, karhealle iholle 
uutta pehmeyttä 
 Rauhoittava tuoksu ja hoitavat öljyt tuovat 
välittömän hyvänolon tunteen, rentouttavat 
jalkoja, poistavat kuollutta solukkoa ja 
hoitavat ihoa
 Nopea käyttää vain  60 sekunnissa
 Rentouttava ja miellyttävä tuoksu
 Käyttö: Levitä tuotetta jalkoihin, hiero 60 
sekunnin ajan ja huuhtele jalat lopuksi
 Myyntikoko: 67-001, 100 ml
Ammattikoko: 67-201, 450 ml
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Silky Touch

 Puhdas ja raikas jalkatalkki

 Vaikuttavat aineet: mineraalit

 Deodoroiva

 Ehkäisee kosteuden muodostumista

 Loihtii jalkoihin silkkisen hohteen

 Myyntikoko: 67-004, 45 g

Thermasoft

 Itselämmittävä jalkanaamio

 Aktivoituu veden kanssa, sähköä ei tarvita 

 Vaikuttavat aineet: 100% luonnollisia, 

mehiläisvaha, sheavoi, soijapapu-uute

 Nopeakäyttöinen kotihoitotuote

 Vilkastuttaa verenkiertoa ja lisää kehon 

kosteuspitoisuutta

 Käyttö: Kaada sukan sisä- ja ulko-osan väliin 

pakkauksessa olevalla mitalla vettä ja silitä 

varovasti aktivoidaksesi lämpöreaktion. 

 Myyntikoko: 67-014*, sukkapari
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So Easy Callus File -raspi

 Kätevä ja helppokäyttöinen raspi kovettumien 

poistoon 

 Hygieeninen: vaihdettavat, liimattavat 

hiontapaperit

 Poistaa karheaa, kovaa ihoa ja kovettumia

 Ruostumatonta terästä

 80 / 120 grit hiontapaperit

 67-207, raspi ja 60 kpl vaihtopapereita

67-208, vaihtopaperit 120 grit, 40 kpl

67-214, vaihtopaperit 80 grit, 40 kpl

Cooling Ice Spray -jalkasuihke

 Raikastava tuote jaloille ja säärille

 Aktivoi verenkiertoa

 Vaikuttavat aineet: piparmintun eteerinen öljy

 Energisoiva suihke helpottaa stressaantuneita 

jalkoja

 Käyttö: Suihkuta tarvittaessa jalkoihin

 Myyntikoko: 67-002, 75 ml
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Self Tanning Spray -itseruskettava suihke

 Täydellinen vaihtoehto auringonotolle

 Kaunis kultaruskea päivetys

 Välitön vaikutus

 Väri ei hieroonnu pois

 Käyttö: suihkuta n. 20 cm päästä ihoon 

pyörittelevin liikkein. Imeytä lopuksi hieroen 

ihoon. Pese kädet käytön jälkeen. 

 Myyntikoko: 67-003, 150 ml

Vitality Mask -jalkanaamio

 Syvävaikutteinen elinvoimaa lisäävä naamio 
väsyneille jaloille
 Manteliöljyä ja ylellistä MarinaVital®
Complex -uutetta sisältävä naamio tekee 
kuivasta ihosta pehmeän ja silkkisen ylläpitäen 
ihon luonnollista tasapainoa
 Vaikuttavat aineet: mehiläisvaha, manteliöljy  
 Ihon puolustuskerros vahvistuu, iho saa 
elinvoimaa ja pitkäkestoista hoitoa

 Käyttö: Levitä jalkoihin, peittele ja anna 

vaikuttaa 10-15 minuuttia.

 Ammattikoko: 67-211, 450 ml

Ammattikoko
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Gelée de Massage

AmmattikokoHierontageeli
 Vaikuttavat aineet: manteliöljy, E-vitamiini
 Elvyttää ja hemmottelee jalkoja
 Täydellinen hierontatuote
 Ammattikoko: 67-213, 100 ml

Ammattikoko

Purifying Foot Bath Powder -jalkakylpy 

 Virkistävä ja piristävä jalkakylpy rauhoittaa ja 

puhdistaa jalkoja

 pH 8,5 – 9,0

 Vaikuttavat aineet: hevoskastanja, kofeiini

 Vilkastuttaa verenkiertoa ja poistaa kuona-

aineita pitkäkestoisesti

 Käyttö: Lisää 1 tl jauhetta n. 3 litraan lämmintä 

vettä. Liota jalkoja  10–15 minuuttia.

 Ammattikoko: 64-061, 400 g
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Pedix spaatteli
■ Helpottaa tuotteiden tasaista 
levitystä

■ Hygieeninen ja käytännöllinen

■ 20-653, pieni
08-431, iso

Pedix varpaanerottajat
■ Helpottaa siistin kynsilakkauksen tekoa
■ 66-122, 72 kpl 

Ammattikoko

Geelit varpaankynsiinGeelit varpaankynsiin
Pedix Feet TOP GLOSS GEL -päällysgeeli

■ Ohut, kiiltävä UV-geeli koko kynnen pinnalle.

■ Käyttö: Leitä siveltimellä ohuelti. Kovetusaika 30 s. LED-lampun alla

■ Koodi: 01-830, 15g

Pedix Feet FRENCH GEL WHITE –kärkigeeli

■ Ohut, valkoinen geeli ranskalaiseen geelaukseen varpaankynsissä 

■ Käyttö: Levitä kynnenkärkeen instrumentilla tai siveltimellä. Kovetusaika 60 s. 
LED-lampun alla

■ Koodi: 01-832, 7,5 g

Pedix Feet  BASIC GEL -pohjustusgeeli 
■ Pohjustusgeeli 
■ Käyttö: Levitä ohuelti siveltimellä. Kovetusaika 30 s. LED-lampun alla
■ Koodi:  01-833, 15 g
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pedix FEET LED-LAMPPU

Uusi, erittäin tehokas, korkealuokkainen LED-laite tekee 

varpaankynnen geelauksesta nopeata ja helppoa.

Laitteen edut:

● kompakti ja kevyt
● asiakasystävällinen irrotettavan pohjan ansiosta
● tarkka ajastus 10/30/60 sekuntia
● heijastava sisäpinta takaa tasaisen geelin kovetuksen

Täydelliset varpaankynnet uusilla Pedix 

FEET geeleillä

Koodi: 01-499
Mitat:
L 17 cm x K 8 cm x 
12 cm

Kovetusajat:

10 s: nopea Colour-värigeelien ja French-geelin kovetus

30 s: Base Gel -geelin ja Top Gloss -geelin kovetus

60 s: värigeelin ja French-geelin kovetus

4 LED-lamppua => 6W

Alessandro Klassinen jalkahoito

1. Desinfioi jalat

2. Poista kynsilakka

3. Jalkakylpy

4. Muotoile kynnet viilaamalla

5. Poista kovettumat, viimeistele raspilla

6. Hoida kynsinauhat 

7. Levitä kynsilakka, French-geelaus, Colour-värigeeli, Lac Sensation -geelilakka tai 

Striplac-kestolakka asiakkaan toiveen mukaan
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1. Desinfioi jalat

2. Poista kynsilakka

3. Jalkakylpy

4. Muotoile kynnet viilaamalla

5. Poista kovettumat, viimeistele raspilla

6. Hoida kynsinauhat 

7. Levitä kuorintavoide ja hiero jalat kevyesti. Huuhtele jalat lopuksi

Alessandro Wellness-jalkahoito

8. Laita parafiinisukat jalkoihin

9. Anna vaikuttaa 15–20 minuuttia

10. Poista parafiinisukat

11. Levitä hierontageeli ja tee jalkahieronta

12. Levitä lopuksi talkki

Alessandro Wellness jalkahoito
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French-geelaus

1. Alessandro “Klassinen jalkahoito”

2. Himmennä kynnen pinta viilalla

3. Levitä Basic Gel -pohjustusgeeli ohuelti siveltimellä

4. Koveta LED/UV-lampun alla

5. Levitä French Perfect Gel -kärkigeeli instrumentilla tai siveltimellä 

kynnenkärkeen

6. Koveta LED/UV-lampun alla

7. Levitä Top Gloss -päällysgeeli siveltimellä koko kynnelle

8. Koveta LED/UV-lampun alla

9. Poista kovettumaton kerros Nail Cleanser -nesteellä

10. Levitä voide jalkoihin

Colour Gel -geelaus värigeelillä

1. Alessandro ”Klassinen jalkahoito”

2. Himmennä kynnenpinta viilalla

3. Levitä Basic Gel -pohjustusgeeli ohuelti siveltimellä

4. Koveta LED/UV-lampun alla

7. Levitä ensimmäinen kerros värigeeliä koko kynnelle siveltimellä

8. Koveta LED/UV-lampun alla

9. Levitä toinen kerros värigeeliä

10. Koveta LED/UV-lampun alla
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11. Levitä Top Gloss -geeli koko kynnelle

12. Koveta LED/UV-lampun alla

13. Poista kovettumaton kerros 

pyyhkimällä Nail Cleanser -nesteellä

14. Levitä voide jalkoihin

Colour Gel -geelaus värigeelillä

Suojaavaa mikrolevää sisältävä, TULOKSELLINEN ja ENNALTAHKÄSEVÄ linja

ongelmajaloille ja -kynsille.

Mikroleväuute luo luonnollisen suojan mikrobien hyökkäyksille.

Korkealuokkaisen kosmeettisen näköiset ja tuntuiset tuotteet täydentävät 

olemassa olevan pedix Feet –jalkojenhoitolinjan.
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Koko: 100 ml

Koodi: 67-082

Tehokkaan jalkageelin sisältämä Spirulina-levä suojaa ja 
betaiini aktivoi ihon luonnollista suojatoimintaa sekä 
ehkäisee kosteuden haihtumiselta.

Vaikuttavat aineet:

Mikrolevä
Ehkäisee mikrobien 
aiheuttamia ihovaurioita ja 
estää haitallisten itiöiden 
kasvua

Betaiini
Vahvistaa ja hoitaa ihoa 
sekä ehkäisee liiallista 
kosteuden haihtumista.

Ei sisällä synteettisiä 
hajusteita

Koko: 125 ml

Koodi: 67-083*

Tehokkaan jalkahoitovaahdon sisältämä Spirulina-
mikrolevä suojaa ja 10% urea vahvistaa ihon 
suojamekanismia. Ehkäisee hiertymiä ja ihon halkeilua 
sekä uusien kovettumien muodostumista. 

Vaikuttavat aineet:

Mikrolevä
Ehkäisee mikrobien 
aiheuttamia ihovaurioita ja 
estää haitallisten itiöiden 
kasvua

Urea
Vahvistaa ihon 
suojamekanismia ja 
vähentää kosteuden 
haihtumista ihosta

Ei sisällä synteettisiä 
hajusteita



48

Koko: 7 ml 

Koodi: 67-081

Vaikuttavat aineet:

Mikrolevä

Ehkäisee mikrobien 

aiheuttamia ihovaurioita ja 

estää haitallisten itiöiden 

kasvua

Taikapähkinäuute

Ehkäisee tulehduksia, supistaa 

ja kiinteyttää

Ei sisällä synteettisiä 

hajusteita

Tehokkaan  kynsiseerumin sisältämä Spirulina-mikrolevä 
suojaa kynsiä säännöllisellä käytöllä.

Kynsilakkojen uusi sukupolvi!

Levitetään kuten kynsilakka –

kestävä kuin geeli!
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• Thema 1

• Thema 2

• Thema 3

• Thema 4

Lac Sensation -geelilakkaus

Alessandro International tarjoaa Lac Sensationin avulla uuden palvelun –

Uuden UV-kovetteisilla geelilakoilla tehtävän käsihoidon.

• Helppo & nopea levitys kuten kynsilakoissa

• Kuivuu UV- ja LED-lampun alla

• Laaja värivalikoima

• Ei lohkeilua

• Naarmuton kiilto

• Kestää jopa 3 viikkoa

• Erittäin luonnollisen näköinen

• Vahvistaa luonnollista kynttä

• Nopea & helppo poisto ilman viilausta

• Soveltuu luonnollisille- ja rakennekynsille
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Lac Sensation tuotteet

Lac Sensation 
UV Base Coat -
aluslakka
UV Base Coat luo pohjan  

Lac Sensation -

geelilakkaukselle. 

Käyttö: Levitä ohut kerros 

kynsille ja koveta 90 s. UV-

lampun/  LED-lampun  alla. 

Koodi: 02-151, 10 ml

Lac Sensation 
UV Nail Polish

Valikoima sävyjä.

Käyttö: Levitä 1-2 kerrosta 

ja koveta 60/90 s. UV-

lampun/ LED-lampun alla. 

Koodi: 02-121 - 02-277

Lac Sensation 
UV Top Coat -
päällyslakka
Päällyslakka suojaa ja 

sulkee Lac Sensation -

geelilakkauksen 

kiiltävällä loppu-

tuloksella.

Koodi: 02-152

Lac Sensation 
Nail Buffer -viila

Viilalla (180/240) 

valmistellaan kynsi 

ja poistetaan 

kynneltä kiilto.

Koodi: 45-210

Lac Sensation
Soak off Liquid -poistoneste
Käyttö: Liota kynsiä nestettä 

sisältävässä kulhossa tai aseta 

nesteellä kostutetut pumpulit kyynsiin 

sekä peitä ne foliolla. 

Poista n. 10-15 min. kuluttua.

Koodi: 45-413, 500 ml

Lac Sensation
Soak off Manicure Bowl

Manikyyrikulho nesteellä 

tapahtuvaan 

Lac Sensation -geelilak-

kojen poistoon.

Koodi: 02-171

Lac Sensation
Nail Jacuzzi

(Ultraääni laite)

Ultraääni värähtely lämmittää 

nesteen ja nopeuttaa Lac 

Sensation -geelilakkojen 

poistoa.

Koodi: 02-181*
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Lac Sensation
Nail Caps
Käytännöllinen tapa poistaa Lac 

Sensation -geelilakka missä ja milloin 

tahansa.

Käyttö: Kaada liuosta tuppeihin, 

aseta sormenpäihin, anna vaikuttaa 

10-15 min. Irrota yksi kerrallaan ja 

poista lakka rapsuttamalla.

Koodi: 02-182, 10 kpl

Työnnä kynsinauhat 
hellävaraisesti 
taaksepäin. Poista 
kynsiltä kiilto Lac 
Sensation Nail Buffer -
viilalla.

Pyyhi Nail Cleanser -
nesteellä. Levitä ohut 
kerros Lac Sensation UV 
Base Coat -aluslakkaa  ja 
koveta UV-/LED-lampun 
alla.

Levitä Lac Sensation UV 
Colour Polish -geelilakka. 
Koveta UV-/LED-lampun 
alla. Toista levitys 
tarvittaessa halutun 
peittävyyden 
takaamiseksi.

1. 2. 3.

Lac Sensation -ohjeet
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4. 5. 6.

Levitä Lac Sensation 
Top Coat -päällyslakka 
ja koveta UV-/LED-
lampun alla.

Poista kovettumaton 
kerros Nail Cleanser -
nesteellä.

Levitä lopuksi Mango 
Nail Serum 
kynsinauhoille.

Lac Sensation -ohjeet

Lac Sensation –poisto-ohjeet
Ultraäänilaitteen avulla :

Alessandro on kehittänyt nopeaan ja 

helppoon poistoon erityisen ”Soak off”-

tekniikan. Ultraäänilaitteen ja Soak Off 

Liquid -nesteen avulla lakkaus saadaan 

poistettua 10-15 minuutissa 

vahingoittamatta kynttä:

1. Karhenna lakkauksen pintaa kevyesti 

bufferilla optimoidaksesi nesteen 

imeytymisen.

2. Täytä tarvittava määrä nestettä 

ultraäänilaiteeseen niin, että kynnet ovat 

nesteessä.

3. Upota sormet nesteeseen ja laita Nail 

Jacuzzi -ultraäänilaite päälle (”Full power”). 

Anna liota 10 -15 minuuttia.

4. Ota sormi kerrallaan nesteestä ja 

poista lakka varovasti ruusupuutikulla.

5. Mikäli lakkaa jää vielä kynsiin, toista 

liotus n. 5 minuutin ajan.

6. Tee haluttaessa manikyyri tai työnnä 

ainakin kynsinauhat taaksepäin ennen 

seuraavaa lakan levitystä.

7. Asiakas haluaa varmasti uuden 

lakkauksen! Tee lakkaus ohjeistuksen 

mukaan. 
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Lac Sensation –poisto-ohjeet

Manikyyrikulhossa:

1. Täytä kulhoon tarvittava määrä nestettä niin, 

että kynnet ovat nesteessä.

2. Karhenna lakkauksen pintaa kevyesti bufferilla 

optimoidaksesi nesteen imeytymisen.

3. Upota sormet nesteeseen ja anna liota 20-30 

minuuttia.

4. Ota sormi kerrallaan nesteestä ja poista lakka 

varovasti ruusupuutikulla.
5. Mikäli lakkaa jää vielä kynsiin, toista liotus n. 5 

minuutin ajan.
6. Tee haluttaessa manikyyri tai työnnä ainakin 

kynsinauhat taaksepäin ennen seuraavaa lakan 

levitystä.

7. Asiakas haluaa varmasti uuden lakkauksen! 

Tee lakkaus ohjeistuksen mukaan. 

Pumpulin ja folion avulla:

1. Karhenna lakkauksen pintaa kevyesti bufferilla 

optimoidaksesi nesteen imeytymisen.

2. Aseta jokaisen kynnen päälle oma nesteellä 

kostutettu pumpuli.

3. Laita jokaisen kynnen ympärille vielä folio tiiviisti.

4. Anna vaikuttaa 20-30 minuuttia.
5. Posta folio sormi kerrallaan ja poista lakka 

varovasti ruusupuutikulla
6. Mikäli lakkaa jää vielä kynsiin, toista liotus n. 5 

minuutin ajan.

7. Tee haluttaessa manikyyri tai työnnä ainakin 

kynsinauhat taaksepäin ennen seuraavaa lakan 

levitystä.

7. Asiakas haluaa varmasti uuden lakkauksen! Tee 

lakkaus ohjeistuksen mukaan. 

Lac Sensation –poisto-ohjeet

Nail Caps -tuppien avulla:

1. Täytä tupit ⅔ nesteellä.

2. Karhenna lakkauksen pintaa kevyesti bufferilla 

optimoidaksesi nesteen imeytymisen.

3. Upota sormet tuppeihin muovikorkin läpi ja 

anna liota 20-30 minuuttia.

4. Ota sormi kerrallaan nesteestä ja poista lakka 

varovasti ruusupuutikulla.
5. Mikäli lakkaa jää vielä kynsiin, toista liotus n. 5 

minuutin ajan.
6. Tee haluttaessa manikyyri tai työnnä ainakin 

kynsinauhat taaksepäin ennen seuraavaa lakan 

levitystä.

7. Asiakas haluaa varmasti uuden lakkauksen! Tee 

lakkaus ohjeistuksen mukaan. 
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Lac Sensation –poisto-ohjeet

Lac Sensation -lakkauksen poisto   

rakennekynsistä ja varpaista:

Varpaista lakkauksen voi poistaa 

poralla tai viilalla, sillä varpaankynnet 

ovat vahvemmat kuin sormenkynnet 

eikä UV-lakkausta tehdä varpaisiin yhtä 

usein. Lakkauksen voi myös poistaa 

pumpulin ja folion avulla.

Suosittelemme poistamaan lakkauksen 

rakennekynneltä poralla tai viilalla.

Tärkeää:

● Noudattamalla näitä ohjeita poistoaika, 

metodista riippuen, vie ainoastaan 15-30 

minuuttia.

● Nesteen ja ultraäänilaitteen avulla 

tapahtuva poisto on nopein ja vähiten kynttä 

vaurioittava.

● Lakkauksen pinta tulee karhentaa ennen 

poistoa. Näin neste imeytyy optimaalisesti 

lakkaukseen.

● Jatka työskentelyä välittömästi nesteestä 

poiston jälkeen, sillä materiaali kuivuu taas 

nopeasti.

● Mikäli asiakas ei halua uutta värillistä 

lakkausta poiston jälkeen on suositeltavaa 

laitaa Lac Sensation Base Coat ja Top Coat 

kynnen optimaalisen kovettamisen ja pinnan 

sulkemisen kannalta.

● Levitä aina lopuksi Nail Spa Mango Nail 

Serum -tehoseerumi kynsinauhoille ja kynnelle 

huolitellun ja kauniin lopputuloksen 

saamiseksi.

I AM THE STAR
PEEL-OFF
UV/LED-KESTOLAKKA 

Starter Kit,
kaikki mitä tarvitset 

Striplac-manikyyriin

Koodi: 78-400
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Striplac Mobile,

Lamppu ja tuotteet 

matkaversiona.

Pakkauksessa 

ladattava LED-

lamppu, Twin Coat –

alus- ja päällyslakka 

ja Cleansing Pads –

puhdistuslaput (2 

pussukkaa, jossa 3 

lappua) 

Koodi: 78-408


78-304 Heavens Nude 


78-307 Shimmer Shell


78-308 Nude Elegance 


78-312 Classic Red 


78-315 Mandarina's Mandarine


78-326 Velvet Red


78-327 Secret Red


78-329 Berry Red


78-330 First Kiss


78-333 Hurly Burly


78-334 Silky Mauve


78-341 Sweet Blackberry


78-343 Bubble Gum


78-345 Dark Violet


78-351 Love Secret


78-352 Shiny Rubin


78-353 Elegant Rubin


78-354 Midnight Red


78-355 Dark Rubin


78-361 Crazy Lazy


78-367 Dusty Purple


78-369 Nude Parisienne


78-370 Hot Stone


78-376 New York Grey


78-377 Midnight Black


78-398 Cashmere Touch
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Cleansing Pads
Käytännölliset  Cleansing Pads- laput 
tuoksuvat persikalle.  

1. Käytetään kynnenpinnan pyyhkimiseen ja  
puhdistamiseen ENNEN Striplac-UV 
manikyyriä.

2. Käytetään kovettumattoman pinnan 
pyyhkimiseen kovetuksen JÄLKEEN tuomaan 
voimakasta kiiltoa.

Koodi: 78-402, 50 kpl

Correcting Pen
Nopeaan kestolakkauksen korjaamiseen.
Viisto, pyöristetty kärki mahdollistaa yli 

menneen lakan helpon poiston.

Koodi: 78-403, 4,5ml

Twin Coat
Striplac-alus- ja päällyslakka.
Koodi: 78-300, 8 ml

Peel-Off Activator
Neste nopeuttaa Striplac-kestolakkauksen 
poistamista erityisesti erittäin kuivista kynsistä. 
Levitä Peel-Off Activator -nestettä UV-lakan 

reunoille ja anna vaikuttaa 3 – 5 minuuttia. 
Vaikutusajan jälkeen Striplac on helppo 
poistaa omalta kynneltä.  

Peel-Off Activator on vesipohjainen ja se ei 
sisällä alkoholia tai liuottimia. Tämän ansiosta 
Striplac on erittäin hellävarainen 

luonnolliselle kynnelle.
Koodi: 78-401, 8 ml

Striplack kynsilakat ranskalaiseen manikyyriin

Koodi: 78-484 STRIPLAC FRENCH TIP WHITENER-

valkoinen kärkilakka

78-485  STRIPLAC FRENCH BEIGE
78-486  STRIPLAC FRENCH ROSE
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VAIHE 1

Viilaa kynnet muotoon. Irrota kynsinauhat varovasti kynnen pinnasta 

kynsinauhainstrumentilla. Pyyhi kynnet puhdistuslapulla, levitä kerros 

Twin Coat -lakkaa ja koveta 60 sek. LED-lampulla. Huomioi, ettei lakkaa 

mene kynsinauhoille ja kynnen kärki on huolellisesti lakattu. Jos lakkaa 

menee kynsinauhoille, se on helppo poistaa Striplac-korjauskynällä. 

Huomaa! Kynnen pinta jää märäksi kovettamisen jälkeen. Älä kosketa 

sitä tai pyyhi pois, vaan jatka välittömästi 2. vaiheella.

VAIHE 2

Lakkaa ohut kerros valitsemallasi Striplac-sävyllä. Poista kynsinauhoille 

mennyt lakka ja koveta 60 sekuntia LED-lampun alla. Käsittele 

peukalon kynnet erikseen, ettei lakkaus valu.

Jos haluat peittävämmän lopputuloksen, lakkaa toinen ohut kerros ja 

koveta 60 sek. 

Lisää lopuksi kerros Twin Coat -lakkaa ja koveta 60 sek.

VAIHE 3

Pyyhi kynnet puhdistuslapuilla ja huippukiiltävä, kestävä lakkauksesi on 

valmis!

Huomaa! Huolellinen työskentely pidentää lakkauksen kestoa.

Lakan poisto, peel-off
Irrota reunasta ja yksinkertaisesti vedä lakkakerros pois kynneltä. Jos 

kyntesi ovat erittäin kuivat, lakka pysyy tiukemmin. Poistoa voi 

helpottaa Peel-off -aktivaattorilla.


