Zelená revoluce, na
kterou jste cekali

11 let od uvedení revolučního ošetření MAVEX CALLUSPEELING® na trh a
miliónů ošetření provedených po celém světě, Mavex opět přináší revoluci ve světě
profesionální pedikúry světovou novinku Vegetal Pedicure – v ČR známé jako
Švýcarská fytopedikúra.

Víceúčelové kosmetické ošetření nohou nové generace, přírodní, bez kyselin, s 99,5%
složek přírodního a rostlinného původu.
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Skutečným technologickým průlomem CALLUSPEELING VEGETAL® je inovativní
Keratolytický Fytocomplex Mavex, který laboratoře Mavex - založené na starodávném
švýcarském alpském bylinném složení - zdokonalily během více než 5 let výzkumu v
úzké spolupráci s pedikéry a univerzitami.

Je inovativní keratolytický fytokomplex získaný ze synergické směsi bylinných
extraktů a léčivých rostlin zabudovaný do fosfolipidové struktury schopné účinným a
biokompatibilním způsobem přenášet aktivní látky obsažené v rostlinných extraktech,
které podporují účinné a rychlé keratolytické působení.

PŘED
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PO

Revolucní
dermoceutická
technologie
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Za pouhých 15 minut CALLUSPEELING VEGETAL® bez použití
skalpelů nebo frézek, jemně odstraňuje popraskanou, tvrdou a
mozolnatou pokožku a zanechává nohy úžasně měkké a neuvěřitelně
lehké.

Výsledky jsou
pusobivé
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BEZ

Před ošetřením

KYSELIN

Po 1 ošetření
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Díky síle formule léčivých rostlin je CALLUSPEELING VEGETAL® mimořádně jemný a bezkonkurenčně
účinný a provádí 6 silných přírodních funkcí:
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1

KERATOLYTICKÁ FUNKCE
Za pouhých 15 minut jemně odstraní
popraskanou, tvrdou a mozolnatou
pokožku.

3

HYDRATAČNÍ FUNKCE
Účinně změkčuje, hydratuje a stimuluje
regeneraci buněk epidermis.
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FUNKCE SANITIZACE
Má antibakteriální, antifungální a
antivirový účinek.

2

HOJIVÁ FUNKCE
Stimuluje reepitelizaci a hojení trhlin.

4

OSVĚŽUJÍCÍ FUNKCE
Poskytuje okamžitou osvěžující úlevu a
stimuluje mikrocirkulaci.

6

FUNKCE DEODERACE
Absorbuje nepříjemné pachy z pokožky
a dává nohám příjemnou přírodní vůni
bylin.
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100%
bezpecné
osetrení bez
rizika
infekce
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CALLUSPEELING VEGETAL® je velmi bezpečné
ošetření: díky jednorázovým náplastím, jednorázovým
brusným papírům a nástrojům z nerezové oceli, které lze
sterilizovat v autoklávu, má odborník na pedikúru jistotu,
že dokáže poskytnout ošetření 100% bez rizika infekce
nebo přenosu virů, choroboplodných zárodků nebo
bakterií.
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CALLUSPEELING VEGETAL® je ošetření vyvinuté a
vyráběné společností Mavex ve Švýcarsku s plným
respektem k životnímu prostředí a přírodě s použitím
nejvyšších standardů kvality v plném souladu s
bezpečnostními normami GMP.

100%
9

Od dnesního
dne bude
pedikúra
príjemnejsí a
méne únavná
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Ošetření je snadné a nepotřebujete žádné specifické dovednosti, pečlivě postupujte podle
pokynů, abyste získali výsledky od prvního použití. Jelikož zde nejsou skalpely a frézky, nehrozí
nebezpečí krvácení, a proto jej mohou provádět i pracovníci bez specifických zkušeností.

Ošetření může být navrženo:

1

2

Během běžné pedikúry místo žiletek,
skalpelů nebo frézek. Ušetřený čas je
značný: zatímco se aplikují náplasti,
lze ošetřovat nehty a kůžičku,
nedochází k prostojům a především je
konečný výsledek mnohem lepší než u
tradičních metod, protože noha získá
zpět svou přirozenou měkkost.

V kosmetické místnosti během čekání
(například během působení masky
nebo zábalu).
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Produkty
osetrení
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Natural
Sanitizer Cleanser
200ml

Calluspeeling Vegetal®
Sáček se 4 obklady

Přírodní čisticí prostředek na dezinfekci

Honey
Foot Cream
100ml
Med

Intensive Repair
Foot Cream
100ml

Nástroje z nerezové oceli

20% Urea
Jednorázový brusný papír
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NATURAL
SANITIZER
CLEANSER

Obsahuje éterické oleje
z balzámu extrahované z
léčivých rostlin známých pro své
antiseptické a čisticí vlastnosti
proti virům, choroboplodným
zárodkům, bakteriím a plísním.

Dermatologické studie prokázaly bezpečnost a vysokou snášenlivost
pokožky s přípravkem Natural Sanitizer Cleanser
VHODNÉ PRO KLIENTY S DIABETICKOU NOHU
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Obsahuje alkohol, éterické oleje z čajovníku, tymiánu, máty a rostlinné čisticí
prostředky, které pokožku jemně čistí, zvlhčují a vyživují.

Čisticí prostředek na manikúru a
pedikúru s 5 funkcemi: čistí; dezinfikuje;
osvěžuje; deodorizuje; zvlhčuje.
Mátový éterický olej poskytuje
příjemný pocit svěžesti, deodorizuje a
zajišťuje jemnou vůni s relaxačními a
čistícími vlastnostmi.
Jeho struktura je lehká, rychle se
vstřebává a díky svému praktickému
dávkovači spreje se dá velmi snadno
dávkovat. Nepění a nevyžaduje
oplachování.
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CALLUSPEELING®
VEGETAL
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Na základě Mavex Keratolytic Phytocomplex, inovativního keratolytického
fytokomplexu získaného ze synergické směsi bylinných extraktů a léčivých rostlin,
zabudovaných do fosfolipidové struktury schopné účinným a biokompatibilním
způsobem přenášet aktivní látky obsažené v rostlinných extraktech, podporuje
efektivní a rychlý keratolytický účinek.

Za pouhých 15 minut CALLUSPEELING
VEGETAL® jemně odstraní mozoly, praskliny a
kuří oka; jemně bez použití kyselin a bez použití
čepelí nebo frézek, čímž nohy získají nádhernou
hebkost a pocit neuvěřitelné lehkosti.

Každý balíček obsahuje 4 náplasti z elastického vlákna schopného dokonale
se přizpůsobit anatomii nohy, namočené ve speciálním keratolytickém gelu se
synergickým komplexem bylinných a léčivých rostlinných extraktů.
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NÁSTROJE Z NEREZOVÉ
OCELI
SUPERSOFT FILE
REPLACEMENT
Nerezová ocel Calluspeeling® z vysoce pevné
nerezové oceli, autoklávovatelné pro absolutní
hygienu.
Navrženo s novým ergonomickým designem,
který zvyšuje pohodlí obsluhy a poskytuje ještě
účinnější výsledek. Výrazně snižuje přetížení
svalů rukou a zápěstí, protože veškerá síla
pohybu se přenáší na předloktí a rameno.
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Brusný film 3M
podložka tlumicí náraz
inteligentní odlepovací lepidlo
film

Calluspeeling držák z nerezové oceli je kompatibilní s
jednorázovými brusnými papíry Mavex Supersoft, inovativními
4vrstvými pilníkovými lepidly vyrobenými z 3M fólie a podložkou
tlumicí náraz, která poskytuje zákazníkovi optimální pohodlí.
Díky speciálnímu tvaru Calluspeeling držáku a inovativní
technologii Smart Peel Off mají tyto jednorázové brusné papíry
mimořádnou stabilitu při nalepení a lze je snadno odlepit, aniž by
na Calluspeeling držáku zůstaly nepříjemné zbytky.
Calluspeeling škrabka® z nerezové oceli je absolutní novinka,
nástroj s inovativní ergonomií navržený týmem ortopedických
odborníků a dermatologů, který zvyšuje pohodlí obsluhy a
poskytuje ještě výkonnější výsledek. Tento inovativní nástroj
výrazně snižuje přetížení svalů rukou a zápěstí, protože veškerá
síla pohybu se přenáší na předloktí a rameno. Kombinace
anatomického zakřivení s pohodlným úchopem a počítačem
řízeným úhlem nárazu činí z tohoto jedinečného nástroje cenného
spojence kosmetičky a pedikérky. Od dnešního dne bude pedikúra
příjemnější a méně únavná.
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INTENSIVE
REPAIR
FOOT CREAM

Při pravidelném používání
předchází vzniku mozolů
a trhlin kůže a udržuje
pokožku nohou měkkou a
pružnou.

Dermatologické studie prokázaly bezpečnost a vysokou snášenlivost
pokožky s přípravkem Intensive Repair Foot Cream.
VHODNÉ PRO KLIENTY S DIABETICKOU NOHU
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Obsahuje ureu (20%), pryskyřici z červeného smrku, extrakt z třezalky tečkované, přírodní
éterické oleje z tymiánu, máty a eukalyptu, mentol, alantoin, betain a vitamín E.

Změkčující, hojivý a reparační krém složený
ze synergického fytokomplexu vysoce
koncentrovaných rostlinných výtažků z
léčivých rostlin a bylin.
Díky svému keratolytickému působení od
první aplikace snižuje zesílení mozolů
a kuřích ok, zjemňuje pokožku a činí ji
pružnou.

Jeho příjemná vůně pochází výhradně z
rostlinných výtažků a éterických olejů.
Snadno se masíruje, rychle se vstřebává,
nezanechává mastné zbytky.
Jeho osvěžující a očistný účinek poskytuje
okamžitou úlevu, obnovuje pohodu nohou
a dodává báječný pocit hebkosti na dotek.

Jeho intenzivní regenerační účinek pomáhá
hojit praskliny a trhliny a předchází jejich
tvorbě.
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HONEY
FOOT CREAM

Jediným gestem osvěžuje, zvlhčuje,
vyživuje a zjemňuje, díky čemuž
je pokožka mimořádně měkká,
hedvábná a hladká.
Pokožka získá svou přirozenou
pružnost a poskytne nádherný pocit
svěžesti, lehkosti a hluboké pohody.

Dermatologické studie prokázaly bezpečnost a vysokou
snášenlivost pokožky s přípravkem Honey Foot Cream
VHODNÉ PRO KLIENTY S DIABETICKOU
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Obsahuje med ze švýcarských hor, arganový olej, bambucké máslo, vitamin E, mentol a ureu.

Veškerá
mimořádná
síla
přírody
zapouzdřená v extrémně jemném krému
se změkčujícím, zvlhčujícím a elastikačním
účinkem, formulovaná se synergickým
fytokomplexem vysoce koncentrovaných
bylinných a léčivých rostlinných výtažků.

Jeho příjemná vůně pochází výhradně z
rostlinných výtažků a éterických olejů. Má
jemnou strukturu, snadno se vmasíruje a
rychle vstřebává, aniž by zanechal mastné
zbytky. Při pravidelném používání pomáhá
udržovat pokožku měkkou a pružnou.

Díky intenzivní a aromatické vůni slézu
alpského je tento krém skutečným
koncentrátem čisté pohody a výjimečným
zkrášlením nohou. Je zvláště vhodný pro
suché a dehydratované nohy.

Pro zvýšení fytoterapeutické účinnosti
používá Honey Foot Cream biomimetickou
lamelární emulzi, což je farmaceutická
technologie používaná k uvolňování
terapeutických látek, které umožňují
postupné a nepřetržité dodávání účinných
látek obsažených v rostlinných extraktech,
čímž se zvyšuje jejich funkční účinnost.
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Postup
osetrení
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1

2

3

ČIŠTĚNÍ
NOHOU

APLIKACE
OBKLADŮ

FIXACE OBKLADŮ A DOBA
PŮSOBENÍ

Nastříkejte čisticí prostředek
Natural Sanitizer Cleanser
přímo na chodidla a masírujte,
dokud se zcela nevstřebá.
Neoplachujte.

Po nasazení rukavic nalijte
obsah jednoho sáčku do
přiloženého podnosu a naneste
4 náplasti CALLUSPEELING
VEGETAL® na mozolnatou
oblast nohou.

Obě nohy pevně zabalte do
fólie a nechte působit 15 minut

4

5

6

ODSTRANĚNÍ KALUSU

ZAHLAZENÍ

MASÁŽ KRÉMEM

Sundejte obklad (ostatní nechte
na nohou).
Odstraňte zrohovatělou kůži
pomocí Calluspeeling škrabky a
poté nohu osušte.

Naneste jednorázový brusný
papír na Calluspeeling držák.
Rychle vyleštěte dostatečným
tlakem a rychlostí, aniž byste se
zastavili, dokud se nezačnou
uvolňovat kousky zrohovatělé
kůže.
Po dokončení této fáze opakujte
fázi 4.

Na konci ošetření opláchněte
nohy teplou vodou.
Důkladně osušte a naneste malé
množství krému Intensive Foot
Repair Cream a celou nohu
jemně masírujte, dokud se zcela
nevstřebá.
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Proc pouzívat

CALLUSPEELING VEGETAL®
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1

Jedná se o přírodní produkt, který využívá
léčivé rostliny

9

2

Jedná se o ohromující nový produkt, který
umožňuje profesionálům vyniknout

10

Jedná se o ošetření na jedno použití, a proto je
velmi bezpečné

3

Je 100% švýcarské výroby a nejvyšší
kvality

11

Umožňuje kosmetičce pracovat v souladu se
zákonem

4

Pokročilá dermokosmetická
technologie

12

Eliminuje spotřebu vody

5

11 let na trhu a miliony ošetření
prováděných po celém světě

13

Zkracuje časy pedikúry

6

Ošetření mohou provádět také pracovníci
bez jakýchkoli zkušeností

14

Nabízí zákazníkům mnoho výhod ve srovnání
s tradiční pedikúrou

7

Náklady jsou nízké a snadno
kontrolovatelné

15

Nejenže odstraňuje kalusy, ale také dělá nohy
úžasně lehké a měkké, hydratuje, dezinfikuje a
osvěžuje je.

8

Není potřeba investovat do
nákladných zařízení

Je vhodné také pro lidi, kteří praktikují
domácí pedikúru

Uzitecné informace
Má CALLUSPEELING VEGETAL® nějaké kontraindikace?
Ano, nelze jej použít v případě poranění, puchýřů, vředů, dermatitidy, nadměrného pocení, macerace, poranění
nebo podráždění kůže. Dále u pacientů se specifickým zdravotním stavem, jako je diabetická noha nebo těhotenství,
doporučujeme před ošetření nejprve konzultovat s odborníkem.
Komu je CALLUSPEELING VEGETAL® doporučen?
CALLUSPEELING VEGETAL® je úžasný zážitek, který se doporučuje každému. Díky svým mimořádným výsledkům
je dokonalým ošetřením trhlin (ragád), kuřích ok, mozolů, hyperkeratózy a suché pokožky. K normalizaci i těch
nejnáročnějších situací a extrémních případů stačí jen několik ošetření. Ale je také skvělé jako celoroční péče, kdy
jsou chodidla zanedbávána a je třeba je navrátit k tomu, aby se cítila tak jemná a hladká jako dítě!

Máš dotazy?
Chcete dostat technické informace?
?
Potřebujete pomoc s řešením problému?
Zavolejte na náš zákaznický servis:
specializovaný tým zodpoví všechny vaše otázky.
+420 603 163 330
Můžete nás také kontaktovat e-mailem:
obchod@dermitage.cz
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Mavex SA
Via Industria 1, 6814 Lamone - Switzerland
www.mavex.swiss
+41 91 220 55 10

Distributor:
DERMITAGE s.r.o.
Železná 14, 110 00 Praha 1
Nové město, Česká republika
www.svycarskapedikura.cz
+420 603 163 330

