
Wskazania: Do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp ze skłonnością do grzybicy. 
Polecany dla diabetyków.

Działanie: Preparat stanowi mieszankę naturalnych olejków tamanu, olejku z drzewa 
herbacianego, olejku z mięty pieprzowej i olejku oregano wykazujących działanie 
przeciwgrzybicze, antybakteryjne i pielęgnacyjne.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 10 ml

Wskazania: W profilaktyce przeciwgrzybiczej płytek paznokciowych dłoni i stóp.
Polecana dla diabetyków.

Działanie: Skoncentrowana tinktura, która w swoim składzie zawiera: wodę srebrną, wodę 
miedzianą, ekstrakt z prawoślazu, ekstrakt z tymianku, ekstrakt z szałwii, ekstrakt z limonki, 
ekstrakt z mandarynki, ekstrakt z rozmarynu, olejek herbaciany, olejek szałwiowy, olejek 
lawendowy, olejek grejpfrutowy, olejek manuka, olejek goździkowy, olejek cynamonowy. 
Składniki te mają wielokierunkowe działanie przeciwgrzybicze i antybakteryjne.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 10 ml

Wskazania: Do pielęgnacji dłoni i stóp z problem wrastających paznokci, zrogowaceń w wałach 
około paznokciowych i modzeli. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Połączenie naturalnych olejków z drzewa herbacianego, goździkowego, konopnego, 
lawendowego oraz mięty pieprzowej sprawiają, że preparat ma działanie zmiękczające, 
dezynfekujące, odświeżające. Wspomaga profilaktykę przeciwgrzybiczą paznokci, łagodzi 
podrażnienia. Zawarty w preparacie naturalny olej sojowy bogaty w lecytynę i witaminę E 
doskonale odżywia skórę i wspomaga lipidową barierę ochronną.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 10 ml

Wskazania: Do intensywnej regeneracji zniszczonych i osłabionych paznokci dłoni i stóp. 
Idealnie nawilża i odżywia skórki po zabiegu manicure’u i pedicure’u. Polecane dla diabetyków.

Działanie: Wyjątkowe połączenie naturalnych olejów: konopnego, tamanu i canola oraz kiełków 
pszenicy działa silnie regenerująco i nawilżająco. Ekstrakt z mirry wzmacnia płytkę paznokcia 
i pobudza ją do szybszego wzrostu. Zawarta w preparacie witamina E zapobiega łamaniu 
i rozdwajaniu się paznokci.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 10 ml

Wskazania: Onycholiza, regeneracja łożyska osłabionych paznokci dłoni i stóp.
Polecany dla diabetyków.

Działanie: Innowacyjna receptura kremu, chroniona prawem patentowym, zawiera colostrum 
bovinum z 40% tłuszczem, czyli siarę bydlęcą bogatą w ponad 250 związków w wysokim stężeniu, 
niespotykanym w żadnym innym produkcie pochodzenia naturalnego. Największą wartość 
w colostrum stanowią białka: immunoglobuliny, laktoferyna, lizozym, laktoperoksydaza. 
Substancje te wykazują silne właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze. 
Siara bydlęca zawiera także tłuszcze, węglowodany, czynniki wzrostu i pochodne kwasów 
nukleinowych. Colostrum tłuszczowe odznacza się również wysoką zawartością witamin z grupy 
B oraz A, D i E, a także łatwo przyswajalnego wapnia. Formuła preparatu bazuje na emulsjach 
ciekłokrystalicznych. Ich lamelarna struktura sprawia, że przenikanie składników aktywnych jest 
skuteczniejsze. Krem zawiera skwalan oraz znane ze swoich dobroczynnych właściwości oleje: 
rokitnikowy i awokado.

Pojemność: 20 ml

Wskazania: Do kąpieli dłoni i stóp. Przed zabiegiem manicure, pedicure oraz relaksujących 
kąpieli całego ciała. Dla skór potrzebujących regeneracji i nawilżenia. Polecane dla diabetyków.

Działanie: Skoncentrowane perełki zawierają aż 97% mocznika oraz witaminę E nazywaną 
„witaminą młodości” zwalczającą skutecznie działanie wolnych rodników. Perełki doskonale 
odświeżają i przynoszą ukojenie najbardziej wymagającej skórze. Obecność owocowego aromatu 
wyjątkowo wprowadza w stan relaksu.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 400 g

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji stóp jako profilaktyka przeciwgrzybicza. Idealny również 
dla osób uprawiających sport i korzystających z basenów. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Spray zawiera innowacyjny opatentowany składnik w wysokim 2% stężeniu Dermosoft® 
Decalact liquid, który działa antybakteryjnie i chroni stopy przed infekcjami grzybiczymi. 
Posiada szerokie spectrum działania, niweluje nadmierną potliwość stóp. Zawarte w preparacie 
ekstrakty z kasztanowca, nostrzyka białego, hamamelisu i ruszczyka zmniejszają uczucie ciężkich 
stóp. Naturalne aromatyczne olejki cytrynowy i lawendowy działają relaksująco oraz niwelują 
nieprzyjemny zapach oraz rozjaśniają płytkę paznokciową. Mentol daje uczucie chłodzenia.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 100 ml

Wskazania: Do stóp suchych, wrażliwych, pękających i wymagających regeneracji.
Polecany dla diabetyków oraz kobiet w ciąży.

Działanie: Skoncentrowana formuła preparatu oparta jest na technologii ciekłych kryształów 
oraz innowacyjnym składniku colostrum bovinum z 40% tłuszczem. Colostrum jest cenione ze 
względu na swoje dobroczynne właściwości. Mieszanka naturalnych olei: buriti, kokosowego, 
z oliwek i masła shea nadaje stopom głębokie nawilżenie, miękkość i elastyczność. Sok z aloesu, 
allantoina, ekstrakt z kasztanowca działają regenerująco i niwelują pieczenie.

Pojemność: 75 ml

Wskazania: Do intensywnej pielęgnacji suchej, szorstkiej skóry na stopach, łokciach 
i kolanach. Maść zalecana jest również do pielęgnacji ust, szczególnie przy stosowaniu 
kuracji przeciwtrądzikowej – z izotretynoiną. Polecana dla diabetyków oraz kobiet w ciąży. 

Działanie: Bogata receptura maści jest oparta na naturalnych tłuszczach z colostrum, wosku 
pszczelego, masła shea, oleju awokado i oleju rokitnikowego. Dzięki tym wyselekcjonowanym 
składnikom uzyskujemy efekt intensywnej regeneracji i ukojenia, skutecznie pozbywając 
się suchości naskórka. Obecna w preparacie hypoalergiczna lanolina pozwala odbudować 
barierę hydrolipidową. Beta glucan, ekstrakt z żyworódki oraz witamina E nadają skórze 
utraconą elastyczność i wspomagają jej procesy naprawcze. Przyjemny zapach 
zawdzięczamy wyłącznie naturalnemu olejkowi miętowemu.

Pojemność: 60 ml

Wskazania: Do kąpieli całego ciała. Idealna do zabiegów manicure, pedicure SPA. 

Działanie: Terapeutyczna sól magnezowo-potasowa wraz z naturalnymi olejkami 
pomarańczowym i grejpfrutowym działa relaksująco, regenerująco i przywraca siły witalne. 
Dodatkowo wzbogacona w alantoinę oraz witaminę E nadaje efekt aksamitnej skóry. 
Sól nie zawiera detergentów, nie pieni się, dzięki czemu idealnie sprawdzi się w kąpielach 
z hydromasażem.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 1400 g

WELLNESS & SPA MAGNEZOWO-POTASOWA SÓL KĄPIELOWA 
Z WITAMINĄ E I NATURALNYMI OLEJKAMI

®SKINFLEX  ODŻYWCZE SERUM DO UST Z COLOSTRUM

Wskazania: Do stóp suchych, wrażliwych, pękających i wymagających regeneracji.
Polecany dla diabetyków oraz kobiet w ciąży.

Działanie: Skoncentrowana formuła preparatu oparta jest na technologii ciekłych kryształów 
oraz innowacyjnym składniku colostrum bovinum z 40% tłuszczem. Colostrum jest cenione ze 
względu na swoje dobroczynne właściwości. Mieszanka naturalnych olei: buriti, kokosowego, 
z oliwek i masła shea nadaje stopom głębokie nawilżenie, miękkość i elastyczność. Sok z aloesu, 
allantoina, ekstrakt z kasztanowca działają regenerująco i niwelują pieczenie.

Pojemność: 75 ml

Wskazania: Do pielęgnacji ust suchych, popękanych, wymagających regeneracji. 
Szczególnie przy stosowaniu kuracji przeciwtrądzikowej izotretynoiną.

Działanie: Bogata formuła serum zawiera: naturalne emolienty, antyoksydanty, woski: pszczeli, 
z owoców sumaka, candelilla i carnauba, lanolinę medyczną, oleje: jojoba i rokitnikowy, tłuszcz z 
colostrum oraz masło shea. Starannie wyselekcjonowane składniki wygładzają i odżywiają 
spierzchnięte usta.

Pojemność: 4,9 g



Wskazania: Do codziennej pielęgnacji skóry atopowej oraz suchej ze skłonnością do 
łuszczenia. Polecane dla diabetyków.

Działanie: Receptura serum oparta jest na innowacyjnej technologii ciekłych kryształów. 
Mieszanka naturalnych olejów: buriti, kokosowego, z oliwek oraz masła shea głęboko 
nawilża i regeneruje skórę, a także sprawia, że staje się ona miękka i elastyczna. Bogactwo 
składników aktywnych: soku z aloesu, alantoiny, ekstraktu z lukrecji oraz witaminy F 
(bogatej w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) doskonale pielęgnuje nawet 
najbardziej wymagającą skórę. Niezwykły i subtelny zapach serum zapewnia najwyższy 
komfort i przyjemność stosowania. Preparat nie pozostawia tłustego filmu na skórze.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 200 ml

Wskazania: Do pielęgnacji stóp z hiperkeratozą, modzelami, pękaniem naskórka. 
Przy zmiękczaniu wałów paznokciowych. Polecana dla diabetyków.

Działanie: Maść zawiera 10% mocznika oraz żel z aloesu, które wpływają na miękkość 
i elastyczność skóry, zapobiegając ponownemu rogowaceniu. Formuła jest bogata w naturalne 
emulgatory ciekłokrystaliczne, kompleks nawilżający z pszenicy i orzecha włoskiego, masło shea, 
wegańską alternatywę dla lanoliny Lipex L'sens wykazujące właściwości nawilżające i natłuszczające. 
Obecna w maści witamina E, witamina B3 - niacynamid oraz alantoina poprawiają wygląd skóry. 
Ekstrakt z nostrzyka żółtego działa łagodzącą a olejek herbaciany regenerująco i odświeżająco.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 75 ml, 10 ml

Wskazania: Do pielęgnacji bardzo suchej i szorstkiej skóry dłoni, zniszczonej m.in. częstym 
stosowaniem środków do dezynfekcji. Polecana dla diabetyków.

Działanie: Specjalistyczna receptura kremu-maski zawiera: emolienty roślinne, olej 
konopny, tłuszcz z colostrum, wegańską alternatywę dla lanoliny – Lipex L’sens, masło 
shea, wosk ze skórki pomarańczowej oraz witaminę E. Naturalne emulgatory 
ciekłokrystaliczne, prebiotyk biolin oraz roślinny kompleks nawilżający skutecznie 
przywracają miękkość i elastyczność zniszczonej skórze dłoni. Adaptogeny ekstraktu 
z żyworódki, jagód goji oraz soku z aloesu doskonale wspomagają jej naturalną odporność. 

Pojemność: 75 ml

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji stóp. Idealny dla osób uprawiających sport.
Polecany dla diabetyków.

Działanie: Skoncentrowany preparat w formie lekkiej pianki. Zawiera skwalan, który 
stabilizuje strukturę lipidów skórnych doskonale regenerując naskórek. Jest również 
substancją wchodzącą w skład ludzkiego sebum. Jego rola w utrzymaniu kondycji ludzkiej 
skóry jest bardzo ważna. Obecna w preparacie spirulina to bogactwo minerałów, 
aminokwasów, witamin, protein. Zawartość alantoiny łagodzi podrażnienia i wspomaga 
regenerację naskórka. Pianka przyjemnie pachnie a dzięki swojej konsystencji idealnie się 
wchłania. Pozostawia stopy nawilżone i gładkie. Można stosować na przestrzenie 
międzypalcowe stóp.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 125 ml

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji stóp osób uprawiających sporty, podróżujących, 
prowadzących aktywny tryb życia oraz młodzieży w okresie dojrzewania. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Innowacyjna formuła kremu oparta jest na technologii ciekłych kryształów, która 
zawiera opatentowany składnik w wysokim 2% stężeniu Dermosoft® Decalact liquid oraz jony 
srebra, które wykazują działanie antybakteryjne i chronią stopy przed infekcjami grzybiczymi. 
Krem posiada szerokie spectrum działania w tym na pocenie się stóp i niweluje nieprzyjemny 
zapach. Zawarte w preparacie naturalne oleje z awokado i olej z oliwek oraz lanolina, 
witamina E, sok z aloesu pielęgnują i regenerują naskórek. Obecny 5% mocznik nowej 
generacji zapewnia lepsze przenikanie składników aktywnych. Przyjemny zapach preparatu 
zapewnia komfort podczas jego stosowania, a dzięki swojej konsystencji idealnie się 
wchłania. Skuteczność działania przeciwgrzybiczego i antybakteryjnego kremu została 
potwierdzona w niezależnych badaniach laboratoryjnych. 

Pojemność: 75 ml

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji skóry suchej, atopowej. Narażonej na niekorzystne działanie 
warunków atmosferycznych. Wspomaga procesy naprawcze naskórka po zabiegach 
kosmetycznych. Polecany dla diabetyków oraz kobiet w ciąży.

Działanie: Skoncentrowany preparat oparty na technologii ciekłych kryształów oraz 
innowacyjnym składniku colostrum bovinum z 40% tłuszczem. Colostrum jest cienione ze 
względu na swoje dobroczynne właściwości. Mieszanka naturalnych olei z oliwek, awokado, 
buriti oraz masła shea daje efekt natychmiastowego nawilżenia i poprawia elastyczność 
skóry. Obecny w kremie sok z aloesu, pantenol 5%, witamina F łagodzą podrażnienia 
i wspomagają regenerację naskórka. Nie zawiera kompozycji zapachowych. Jedwabista 
konsystencja zapewnia niezwykły komfort podczas stosowania preparatu.

Pojemność: 50 ml

Wskazania: Do pielęgnacji dłoni i stóp z tendencją do nadmiernego przesuszania. 
Polecana dla diabetyków.

Działanie: Maska zawiera: olej konopny, witaminę E, masło shea oraz wegańską alternatywę 
dla lanoliny – Lipex L'sens, składniki o właściwościach nawilżających, natłuszczających 
i regenerujących. Mikrosrebro oraz panthenol działają łagodząco, a 10% mocznik zmiękcza 
naskórek.

Pojemność: 75 ml

Wskazania: Do pielęgnacji stóp suchych z tendencją do nadmiernego rogowacenia i pękania 
naskórka. Polecana dla diabetyków.

Działanie: Preparat jest wyjątkowym połączeniem naturalnych tłuszczów z masła shea, 
wegańskiej lanoliny Lipex L’sens oraz emolientów roślinnych. Wykazuje właściwości 
nawilżające, regenerujące i natłuszczające. Alantoina wspomaga odnowę uszkodzonego 
naskórka. Preparat zawiera mocznik o stężeniu 25% oraz prowitaminę B5, które wpływają na 
miękkość i elastyczność skóry oraz zapobiegają ponownemu rogowaceniu. Naturalne ekstrakty 
oraz olejki z szałwii, rozmarynu, lawendy i mięty pieprzowej działają tonizująco i odświeżająco.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 75 ml, 10 ml

Wskazania: Do codziennej pielęgnacji stóp z tendencją do przesuszania. Polecany dla diabetyków.

Działanie: Bogata, regeneracyjna formuła kremu to efekt połączenia naturalnych tłuszczów: 
masła shea, wegańskiej lanoliny Lipex L'sens i wosku ze skórki pomarańczowej oraz olejów: 
konopnego i sojowego. Preparat zawiera ekstrakty z nagietka, szałwii, wodnej mięty oraz 
witaminę E. Alantoina łagodzi podrażnienia i wspomaga odnowę uszkodzonego naskórka. 
A naturalny olejek z mandarynki i mięty nadaje preparatowi przyjemny, egzotyczny aromat. 
Krem idealnie się wchłania, pozostawiając skórę stóp delikatną i gładką.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 75 ml, 10 ml

®PODOFLEX  GORZKI LAKIER DO PAZNOKCI PRZECIW OBGRYZANIU

Wskazania: Dla osób obgryzających paznokcie.

Działanie: Bezbarwny lakier zawiera w swoim składzie gorzką substancję bezpieczną i 
przebadaną pod kątem toksykologicznym. Preparat wzbogacony jest w żywice 
filmotwórcze, dodatkowo wzmacniające płytki paznokciowe. Przy regularnym stosowaniu 
pomaga pozbyć się złego nawyku.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 9 ml

®PODOFLEX  INTENSYWNIE WZMACNIAJĄCY LAKIER DO PAZNOKCI

Wskazania: Do paznokci suchych, łamiących i rozdwajających się. 
Polecany dla diabetyków.

Działanie: Bezbarwny i bogaty w składniki aktywne lakier zawiera w swoim składzie żywice 
filmotwórcze, hydrolizowane proteiny pszenicy, witaminę E, pantotenian wapnia 
wpływające na właściwą kondycję płytek paznokciowych. 

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 9 ml

Wskazania: Polecany do pielęgnacji skóry dłoni, stóp i ciała bardzo suchej, skłonnej 
do podrażnień oraz alergicznej. Polecane dla diabetyków oraz osób z łuszczycą.

Działanie: Krem zawiera chlorowodorek oktenindyny w 1% stężeniu posiadający szerokie spektrum 
działania wobec mikroorganizmów występujących na powierzchni skóry, regeneruje uszkodzony 
naskórek, odbudowując go oraz łagodzi podrażnienia związane z jego otarciami i pękaniem. 
Mocznik (8%) intensywnie nawilża. D-pantenol działa łagodząco, kojąco dodaje skórze miękkości 
i elastyczności. Olej z pestek winogron ma właściwości łagodzące i regenerujące podrażnienia. 
Ekstrakt z zielonej herbaty to antyoksydant oraz spowalnia procesy starzenia i foto starzenia.

            Produkt odpowiedni dla vegan

Pojemność: 150 ml
KREM DO STÓP W PIANCE Z AKTYWNĄ SPIRULINĄ


