WHERE MEDI MEETS PEDI 

KOMPLEXNÍ SYSTÉM PŘÍPRAVKŮ
PRO PROFESIONÁLNÍ PÉČI O NOHY

SNOUBENÍ MEDICÍNY
S PEDIKÚROU

FOOTLOGIX VÝHODY

„

Proč si vybrat Footlogix Pediceuticals®?

Postaráme
se o vaše
nohy…
od paty až
po prsty

„

Katharin von Gavel,
PhD, BSc Pod, DNM, DCh
Zakladelka a CEO,
Footlogix / KvG Group Inc.

Footlogix Pediceuticals® je revoluční a inovativní řada
produktů pro péči o nohy, která byla vyvinuta tak,
aby poskytovala účinnou a transformující (obnovující) péči
pro různá onemocnění pokožky nohou – od prosté suché
pleti nohou až po závažnější kožní problémy způsobené
cukrovkou.
Současní profesionální pedikéři si žádají přípravek, který je snadno použitelný, cenově
efektivní, spolehlivý, ale především produkt, který opravdu funguje.
Footlogix Pediceuticals® nabízí vše …. a ještě mnohem více!
Informovaní klienti současného světa vyhledávají produkty orientované na viditelné
výsledky: Footlogix dodává úžasné výsledky, a to již za pouhých 24 hodin!
Vlastnosti a výhody, které Footlogix® přináší vám a vašim klientům:
•F
 ootlogix Pediceuticals® obsahují Dermal Infusion Technology® (DIT), což je technologie
založena na zkušenostech s evropskými kořeny v kombinaci se Severoamerickou inovací.
• Footlogix Pediceuticals® neobsahují syntetické oleje, které blokují vstup do pokožky,
a proto pěna okamžitě proniká do vrstev epidermis, aniž by zanechala mastný film
na kůži.
Footlogix Pediceuticals® jsou:
• BEZ OKLUZE Nevytváří neprůchodný, nepropustný film, tudíž nenarušují ani nebrání
přirozené funkci pokožky.
• NEMASTNÉ Ponožky i boty lze nosit ihned po aplikaci pěny, nezničí ani kompresní
punčochy. „Jednoduše naneste a můžete jít!“
• HYGIENICKÉ Aplikátory mají uzavřený systém, který brání proniknutí vzduchu
a bakterií do obalu produktu, čímž nedochází ke kontaminaci a umožňuje tak
antibakteriální dávkování.
• EFEKTIVNÍ Pečuje o problematickou pokožku nohou od suché pleti až po diabetickou
nohu, chrání pleť před infekcemi.
• SNADNO POUŽITELNÉ Produkty se rychle vstřebávají, což umožnuje jednoduchou
a rychlou aplikaci.
• ÚČINNÉ Překvapivé výsledky po první aplikaci a viditelné změny již v pouhých
pár dnech.
• SCHVÁLENÉ předními lékaři a podiatry po celé Evropě a Severní Americe.
• TRANSFORMUJÍCÍ Footlogix znásobí výskedek pedikúrního ošetření, protože
„snoubení medicíny s pedikúrou“ bude vidět.

FOOTLOGIX VÝSLEDKY
Chcete-li dosáhnout skvělých výsledků,
jaké jsou tyto, důvěřujte
Footlogix Pediceuticals®.

„Báječně rychlé výsledky! Jsem
ohromena nádhernými výsledky
těchto úžasných produktů. Před tím
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FOOTLOGIX
CALLUS
SOFTENER
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Po 1 ošetření

než jsem objevila Footlogix, jsem
utratila spoustu peněz za pleťová
mléka, krémy, oleje a pedikúru pro své
suché nohy. Dokonce jsem šla
za dermatologem, ale sám nevěděl,
co s tím dělat. Po 3 dnech, kdy jsem
používala přípravky Footlogix, byla
VEŠKERÁ suchá a svědící pokožka
pryč. Díky Footlogix!“

1

Debbie, TX

FOOTLOGIX
DOUBLE–DEFENCE
„Naši pedikéři vsadili na Footlogix,
FORMULA

který bezvýhradně zastává všechny

Po 1 týdnu

naše profesionální služby i potřeby
našich klientů. Footlogix se jednoduše

3+
FOOTLOGIX
CRACKED HEEL
FORMULA

stal jedním z našich deseti
nejprodávanějších produktů a v této
pozici zůstává už mnoho let.“
Leisa D., BC

Po 4 týdech
„Nejlepší výrobek! Tento produkt

7+
FOOTLOGIX
ROUGH SKIN
FORMULA

Po 2 týdnech

je skutečný zázrak! Řadu let jsem
navzdory podstupování pravidelných
měsíčních pedikúr trpěla tvrdou,
popraskanou kůží a ošklivými nehty.
Pak jsem však zkusila Footlogix a již
po 1 týdnu koupelí a používání pěny,
kterou jednoduše MILUJI a dopřávám

7
FOOTLOGIX
PEELING SKIN
FORMULA

si ji dvakrát denně, mám nohy stejné
jako „normální“ lidi. Jedná se o nejlepší
výrobek pro mé nohy, který jsem
kdy koupila! Děkuji Footlogix!“
Chandra, MD

Po 1 týdnu

7T
FOOTLOGIX
ANTI-FUNGAL TOE
TINCTURA SPRAY

Po 18 týdnech

„Jsem nadšená, že mohu vylepšit nejen
vzhled rukou svých klientů, ale i zdraví
jejich nohou. Ovlivnit pozitivně životy
druhých jen tím, že doporučím správný
produkt Foootlogix“
Robin M., MT

POSTARÁME SE O VAŠE NOHY…
OD PATY AŽ PO PRSTY!
SORTIMENT PROFESIONÁLNÍCH PRODUKTŮ

1

3

DD CREAM MOUSSE Dvojitá ochrana je nejlepší noční péče o nohy. Obsahuje Dermal
Infusion Technology® a Spiraleen™. Tato jedinečná pěna obsahuje patentovaný bioaktivní
mikrořasový extrakt z mikrořas Spiraleen, který má vzhledem ke své enzymatické
aktivitě velmi výrazné antimikrobiální vlastnosti. Tato pěna má regenerační účinky
na buňky, odstraňuje nečistoty, revitalizuje, hydratuje a vyhlazuje pokožku.
Lze použít bez omezení na suchou nebo citlivou pokožku. BALENÍ: 300 ml / 10.2 fl oz.
VERY DRY SKIN FORMULA Pěna vhodná pro velmi suchou pokožku. Hydratuje a
obnovuje velmi suchou kůži na nohou. Používá se při pedikúře jako poslední krok před
masáží nohou přípravkem Footlogix Massage Fomula. BALENÍ: 300 ml / 10.2 fl oz.
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FOOT SOAK CONCETRATE Koncetrovaná pedikúrní lázeň. Jemně čistící lázeň
s antimikrobiálními účinky a příjemnou vůní, která vyrovnává pH, rehydratuje pokožku
a změkčuje mozoly.
BALENÍ: 1000 ml, 3,78 l / 33.8 fl oz, 128 fl oz.

15

EXFOLIATING SEAWEED SCRUB Exfoliační peeling s mořskou řasou. Optimálně
namíchaná receptura s vybranými exfoliačními částečkami s nejvyšším stupněm kvality
organické mikrořasy a esenciálními oleji je jedinečným produktem, který odstraňuje
odumřelé buňky pokožky, aniž by byl abrazivní. BALENÍ: 946 ml / 32 fl oz.

18

CALLUS SOFTENER Změkčovač mozolů. Produkt určený pro profesionální použití,
poskytuje okamžité a účinné ošetření pro změkčování mozolů, nehtů a nehtových
kůžiček, suché keratinizované pokožky, hyperkeratózu a praskliny. Toto neagresivní
složení je vhodné pro diabetiky. Po použití není potřeba pokožku oplachovat vodou.
BALENÍ: 180 ml, 946 ml, 3.78L / 6.1 fl oz, 32 fl oz/gallon.

19

MASSAGE FORMULA Masážní krém na nohy. Perfektní poslední krok v pedikúře.
Tato masážní formule má dostatečnou kluznost pro masáž v délce trvání 5–7 minut
a zanechává pokožku hedvábně jemnou bez mastnoty. BALENÍ: 500 ml / 16.9 fl oz.

FP

PROFESSIONAL STAINLESS STEEL FILE Profesionální celonerezový pilník vyrobený
z vysoce kvalitní nerezové oceli s unikátním oboustranným designem. Je lehký, snadno
použitelný s Footlogix® Callus Softener a může být dezinfikován nebo sterilizován.

HYDRATAČNÍ PÉČE

1

DD CREAM MOUSSE Hydratační a lehká krémová pěna se lehce vstřebává do pokožky
a hydratuje. Spiraleen™ má antimikrobiální vlastnosti a působí tak, aby tento produkt
byl ideální pro všestranné použití v péči o nohy. BALENÍ: 125 ml / 4.2 oz.

2

DAILY MAINTENANCE FORMULA Suchá až normální pokožka. Tento produkt je určen
pro normální až suchou pokožku, je prokázáno, že je efektivní jako denní hydratační
produkt pro udržení zdravé pokožky na nohou. BALENÍ: 125 ml / 4.2 oz.

3

VERY DRY SKIN FORMULA Hydratuje a obnovuje velmi suchou pokožku
při každodenním použití. Doporučuje se jako denní péče o nohy pro všechny typy pleti
včetně diabetiků. BALENÍ: 125 ml / 4.2 oz.

3+

CRACKED HEEL FORMULA Hydratuje a pečuje o extrémně tvrdou a popraskanou
pokožku a mozoly. BALENÍ: 125 ml / 4.2 oz.

DERMAL INFUSION TECHNOLOGY
Dermal Infusion Technology je:
• transportní systém, který přenáší aktivní složky přes rohovou
vrstvu pokožky (Stratum Corneum) do jejích hlubších vrstev a tím
přispívá k obnově zdraví pleti nohou.
• technologie, která zajišťuje, že aktivní složky Footlogix
proniknou do vrstev pokožky. Dostanou se na cílené oblasti
pro skutečně přelomové a viditelné změny v péči o nohy.
VÝHODY PRO ZDRAVÍ POKOŽKY VAŠICH NOHOU:
Pokožka bude hydratovaná i v hlubších vrstvách a zachová
si svou normální funkci bez nežádoucího mastného filmu.
Výsledkem bude zdravá pokožka a pocit štěstí od hlavy až po paty.

ANTIMIKROBIÁLNÍ PÉČE

7
7+
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PEELING SKIN FORMULA Obsahuje účinnou antimikrobiální složku poskytující úlevu
od loupající se pokožky na chodidlech a svědění mezi prsty způsobené atletickou nohou
nebo plísní. BALENÍ: 125 ml / 4,2 oz.
ROUGH SKIN FORMULA Obsahuje efektivní antimikrobiální složku a hydratant,
což poskytuje účinnou úlevu od šupinatění a podráždění suché pokožky, která je náchylná
k plísňovým infekcím. BALENÍ: 125 ml / 4,2 oz.
ANTI-FUNGAL TOE TINCTURE Obsahuje účinné antimikrobiální látky, které pečují
o nevzhledné nehty náchylné k plísňovým infekcím. Tento produkt lze také aplikovat
na loupající se pokožku mezi prsty. Sprej obsahuje avokádový olej a panthenol
pro obnovení zdravého lesku nehtů. BALENÍ: 50 ml / 1.7 fl oz.

SPECIÁLNÍ PÉČE

4

COLD FEET FORMULA Pěna, která stimuluje mikrocirkulaci v pokožce a tím poskytuje
úlevu chronicky studeným nohám. BALENÍ: 125 ml / 4.2 oz.

5

SWEATY FEET FORMULA Tato pěna působí jako adstringent a pomáhá tak snížit potivost
nohou. BALENÍ: 125 ml / 4.2 oz.

8

TIRED LEGS FORMULA Pěna, která pomáhá snížit únavu nohou, neboť zlepšuje prokrvení
tkání. Tato pěna je také vhodná pro nositele kompresních punčoch, neboť nenarušuje
elastická vlákna.
BALENÍ: 125 ml / 4.2 oz.

9

FOOT DEODORANT Sprej na nohy s čajovníkovým olejem a mentolem efektivně zabíjí
bakterie, které způsobují zápach nohou. Sprej neutralizuje zápach, má chladivý účinek
a nohy zanechává svěží a voňavé.
BALENÍ: 125 ml/ 4.2 oz.

10

SHOE DEODORANT Sprej do bot s čajovníkovým olejem s prokazatelnými účinky v hubení bakterií způsobujících zápach v obuvi. Tento sprej zanechá obuv s osvěžující vůní.
Nepoškozuje materiály a je vhodný i na koženou obuv. BALENÍ: 125 ml / 4.2 oz.

DOMÁCÍ PEDIKÚRNÍ PÉČE
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FOOT SOAK CONCETRATE Koncentrovaná pedikúrní lázeň. Jemně čistící lázeň
s antimikrobiálními účinky a příjemnou vůní, která vyrovnává pH, rehydratuje pokožku
a změkčuje mozoly. BALENÍ: 250 ml / 8.45 fl oz.
EXFOLIATING SEAWEED SCRUB Exfoliační peeling s mořskou řasou. Optimálně
namíchaná receptura s vybranými exfoliačními částečkami s nejvyšším stupněm kvality
organické mikrořasy a esenciálními oleji je jedinečným produktem, který odstraňuje
odumřelé buňky pokožky, aniž by byl abrazivní. BALENÍ: 250 ml / 8.45 fl oz.
MASSAGE FORMULA Masážní krém na nohy. Perfektní poslední krok v pedikúře.
Tato masážní formule má dostatečnou kluznost pro masáž v délce trvání pěti až sedmi
minut a zanechává pokožku hedvábně jemnou bez mastnoty. BALENÍ: 250 ml / 8.45 fl oz.
EXFOLIATING FOOT FILE Pilník s komfortně tvarovaným a saténově hladkým držadlem.
Tento oboustranný (hrubý/jemný) pilník je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli a má
multi-směrovou brusnou plochu, díky které nedochází k poranění pokožky.
Pilník doporučujeme pro domácí pedikúru.

Kompletní řada transformačních přípravků
pro profesionální péči o nohy

10 KROKŮ 

K FOOTLOGIX PROFESIONÁLNÍ PEDIKÚŘE...
„WHERE MEDI MEETS PEDI“
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KROK 1 – KONZULTACE

Vyplňte s vaším klientem Footlogix informační pedikúrní formulář.
V předepsaném formuláři si označte zdravotní potíže nebo alergie
klienta, což vám pomůže lépe poznat potřeby klientových nohou.
Po vyplnění dotazníku nastříkejte Footlogix Shoe Doedorant (10)
do klientových bot pro osvěžení obuvi.

KROK 2 – OHODNOCENÍ

Na nohy aplikujte Footlogix Foot Deodorant (9), odlakujte nehty
a proveďte důkladné zhodnocení kůže a nehtů na nohou. Zapište si
všechny nevzhledné nehty nebo hrubou a loupající se kůži. Naučte
se s Footlogix tři „P“: „Poznej, Poraď a Použij.“

KROK 3 – PŘÍPRAVA

Do vodní lázně přidejte jednu dávku pedikúrní péče Footlogix Foot
Soak (13). Namočte nohy do lázně po dobu 5–10 minut (nebo méně
v případě, že klient trpí cukrovkou). Pedikúrní lázeň hydratuje
pokožku a změkčuje mozoly, napomáhá k odstranění nehtové
kůžičky a odstranění mozolů je jednodušší a časově méně náročná.
KROK 4 – EXFOLIACE

Vyjměte nohy z pedikúrní lázně a jemně je osušte. Do dlaně aplikujte
jednu dávku exfoliačního peelingu Footlogix Exfoliating Seaweed
Scrub (15). Aplikujte krouživými pohyby na chodidla a nohy.
Do peelingu můžete přidat trochu vody, aby se plně přizpůsobil vašim
potřebám. Chodidla i nohy opláchněte vodou a důkladně osušte.
KROK 5 – APLIKACE

Aplikujte Footlogix Callus Softener (18) okolo nehtů a na nehtovou
kůžičku. Nastříkejte sprej na chodidla a ve větším množství aplikujte
na mozoly a suchou pokožku. Nechte působit 2–3 minuty.
Během vstřebávání produktu upravte délku nehtů a ošetřete
nehtové kůžičky.

Footlogix Pediceuticals® - obsahující vědecky vyvinutou technologii Dermal
Infusion Technology® - jsou tak účinné produkty, že standardní pedikúru
povyšují na transformační pedikúru, a přesto jsou dostatečně jemné i pro ty
nejcitlivější klienty. Naučte se, jak provést Footlogix pedikúru v 10 krocích
pro omlazení, zregenerování a hydratování pokožky chodidel.
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KROK 6 – OBNOVA

Opět naneste lehkou vrstvu Callus Softener na chodidla a mozoly.
Nechte krátce vstřebat. Jakmile přestane být pokožka vlhká a je
pouze na dotek lepkavá, použijte pedikúrní pilník pro odstranění
suché pokožky a mozolů. Změkčovač není nutné oplachovat,
následně pokračujte hydratací pro dlouhodobé účinky.
KROK 7 – OMLAZENÍ

Aplikujte Footlogix Very Dry Skin Formula (3) nebo Footlogix DD
Cream Mousse (1) na chodidla a jemně vmasírujte do pokožky.
Věnujte pozornost suché pokožce, mozolům a prostoru mezi prsty.

KROK 8 – MASÁŽ

Použijte dvě až tři dávky krému Footlogix Massage Formula (19)
pro zakončení pedikúry masáží chodidel a nohou. Masážní krém je
nemastný, ale s dostatečnou kluzností pro masáž trvající 5–7 minut.

KROK 9 – ZKRÁŠLENÍ

Na přání klienta můžete nalakovat nehty na nohou. Během schnutí
laku doporučte klientovi přípravky Footlogix pro péči o nohy, které
by měl doma používat.

KROK 10 – PŘEDEPSÁNÍ

Vyplňte klientovi formulář Footlogix Domácí péče, zaškrtněte
doporučené produkty pro domácí péči a vysvětlete, jak s přípravky
zacházet. Jakékoli konkrétní pokyny mohou být napsány na zadní
straně tohoto formuláře, který předejte klientovi a tím uzavřete
profesionální pedikúru Footlogix.

NAŠE HISTORIE
FOOTLOGIX PEDICEUTICALS®
Komplexní systém transformačních přípravků
pro vše, co trápí vaši pokožku na nohou.
Footlogix je první a jedinou pedikúrní péčí na světě s pěnovou řadou PEDICEUTICALS®, kterou
vyvinula Katharin von Gavel, jedna z předních autorit v oblasti podiatrie v Severní Americe
a skutečná průkopnice v péči o nohy.
Kathrin von Gavel je odbornice na slovo vzatá. Tato vysoce uznávaná kapacita v péči o nohy studovala
dermatologii a zdravotní estetiku v Evropě. Je držitelkou titulů v ortopedii, podiatrii a pedikúře
a certifikovanou Master Pedicurist™. Více než dvacet let přednáší po celé Severní Americe o pokrocích
v péči o nohy. Přes dvě dekády paní von Gavel také vlastnila a provozovala kliniky Medi-Spa.
V souladu s měnícím se přístupem k potřebám v péči o nohy odborníků a jejich klientů, byla
vědecky vyvinuta transformační řada Footlogix Pediceuticals® s jedinečným Dermal Infusion
Technology® (DIT) a Spiraleen™ pro podiatristy, pedikuristy, a profesionály.
Umožňuje řešení kožních problémů, napomáhá aktivním složkám proniknout rychleji a hlouběji
do problematické kůže na nohou.
Výsledky jsou vidět již za několik dní! Od zvláčnění suché kůže po řešení více problematických
potíží způsobených cukrovkou. Bylo klinicky prokázáno, že jedinečné složení Footlogix®
transformuje kůži a nehty na nohou. Poskytuje vašim zákazníkům zdravé a šťastné nohy.
Již milion nohou prověřilo, že Footlogix® transformuje vaše nohy. Footlogix® poskytuje účinné
přípravky, jež jsou žádány proslulými odborníky a předními salóny po celém světě.

„Mým úkolem je zvýšit povědomí o důležitosti zdravých nohou, vytvořit unikátní řešení
a s ním dosáhnout měkkých, krásných, dobře ošetřených chodidel, které si troufnete odkrýt.“

@
Katharin von Gavel, PhD, BSc Pod, DNM, DCh
Zakladatelka a CEO, Footlogix / KvG Group Inc.

VÁŠ SALON

Zakoupíte na www.modelaznehtu.cz
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