FOOTLOGIX PEDICEUTICALS®

Číslo produktu
Normální pokožka
Velmi suchá pokožka
Popraskané paty a praskliny
Sklony k plísňovému onemocnění
Potivá nebo vlhká pokožka
Studené nohy
Pocit unavených a těžkých nohou
Vhodné pro diabetiky

KOMPLEXNÍ SYSTÉM TRANSFORMAČNÍCH PŘÍPRAVKŮ
PRO VŠE, CO TRÁPÍ VAŠI POKOŽKU NA NOHOU

Footlogix je první a jediná pedikúrní péče 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.
Vědecky vyvinutá řada produktů Footlogix obsahuje jedinečnou
technologii Dermal Infusion Technology, která napomáhá
aktivním látkám proniknout rychleji a hlouběji do problematické
kůže na nohou. Viditelné změny jsou zřejmé již v pouhých pár
dnech používání, od prosté suché pleti nohou až po závažnější

KOMPLEXNÍ SYSTÉM PŘÍPRAVKŮ
PRO PROFESIONÁLNÍ PÉČI O NOHY

kožní problémy způsobené cukrovkou.
Již miliony nohou prověřilo, že Footlogix transformuje vaše
nohy. Footlogix poskytuje účinné přípravky, jež jsou žádány

HYDRATAČNÍ PÉČE
DD CREAM MOUSE
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DAILY MAINTENANCE FORMULA

2

VERY DRY SKIN FORMULA

3

CRACKED HEEL FORMULA

3+

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.“

ANTIMIKROBIÁLNÍ PÉČE
PEELING SKIN FORMULA
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ROUGH SKIN FORMULA
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ANTI-FUNGAL TOE TINCTURE
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Katharin von Gavel,

Zakladatelka a CEO, Footlogix / KvG Group Inc.

SPECIÁLNÍ PÉČE
COLD FEET FORMULA
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SWEATY FEET FORMULA
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TIRED LEGS FORMULA
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FOOT DEODORANT
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SHOE DEODORANT
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DOMÁCÍ PEDIKÚRNÍ PÉČE

Zakoupíte na www.modelaznehtu.cz

FOOT SOAK CONCETRATE
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EXFOLIATING SEAWEED SCRUB
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MASSAGE FORMULA
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PROFESSIONAL STAINLESS
STEEL FILE
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SNOUBENÍ MEDICÍNY S PEDIKÚROU

✔ FOOTLOGIX® VÝHODY
Footlogix přináší revoluční splynutí vědy s přírodou,

FOOTLOGIX® VÝSLEDKY
DOUBLE–DEFENCE FORMULA

OHLASY ZÁKAZNÍKŮ
1

které bylo vyvinuto tak, aby poskytovalo transformující

Přidejte se k našim spokojeným zákazníkům, jejichž nohy byly
proměněny díky Footlogix Pediceuticals®

péči o nohy.

✔

„DOKONALÁ PÉČE O NOHY! Výrobky Footlogix jsou ty nejlepší, které
jsem kdy použila. Mám pocit, jako bych měla zbrusu nové nohy!“
Julia, London, UK

Dermal Infusion Technology

Jednou z nejčastějších obtíží je suchá pokožka nohou.

PŘED

PO 1 TÝDNU

Patentovaná technologie Dermal Infusion Technology
jednoznačně umožňuje okamžité proniknutí
bioaktivních a hydratujících složek do hlubších vrstev

3+

CRACKED HEEL FORMULA

pokožky a poskytuje tak rychle transformativní
výsledky.

PŘED

PO 4 TÝDNECH

7+

ROUGH SKIN FORMULA

PŘED

✔

Revoluční pěnová formule!

PO 2 TÝDNECH

7

PEELING SKINFORMULA

Díky inovativní pěnové formuli dodávají produkty
Footlogix ingredience do pokožky během několika
vteřin. Každý přípravek se zaměřuje na jiné specifické
potřeby bez zanechání nežádoucího mastného filmu.
„Jednoduše naneste a můžete jít!“

„Sbohem
mastné nohy,
přivítejte
FOOTLOGIX®“

PŘED

PO 1 TÝDNU

7T

ANTI-FUNGAL TOE TINCTURE

PŘED

PO 1 8 TÝDNECH

.

„BÁJEČNĚ RYCHLÉ VÝSLEDKY! Jsem ohromena nádhernými výsledky
těchto úžasných produktů. Před tím než jsem objevila Footlogix jsem
utratila spoustu peněz za pleťová mléka, krémy, oleje a pedikúru na své
suché nohy. Dokonce jsem šla za dermatologem, ale sám nevěděl,
co s tím dělat. Po 3 dnech, kdy jsem používala přípavky Footlogix,
byla VEŠKERÁ suchá a svědící pokožka pryč. Díky Footlogix!“
Debbie, TX, USA
„JEDNÍM SLOVEM NEBESKÉ PRODUKTY! - Jako diabetik musím být
v péči o mé nohy opatrná. Vyzkoušela jsem Footlogix a mé nohy vypadají
jako nové a používaní je tak snadné! Tyto produkty stojí za to. Děkuji!“
Jen, Toronto, Kanada
„NEJLEPŠÍ VÝROBEK! Tento produkt 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 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, USA
„FOOTLOGIX JE BLAHO PRO MÉ NOHY! Miluji jógu, ale při cvičení jsem
se vždy cítila trapně kvůli vzhledu a stavu svých nohou. Po pouhém týdnu
používání produktů Footlogix je však suchá kůže pryč a já už se nemusím
stydět za své hrubé paty. Pedikérka mě dokonce poučila, že Footlogix
pěna vytváří neviditelnou ochrannou vrstvu na kůži, která působí
antimikrobiálně, takže se nemusím bát chodit naboso. Moje nohy jsou
zdravé a navíc chráněné. Sbohem ošklivé nohy a vítej jógo naboso!“
Ani, Vancouver, Canada
„FANTASTICKÉ! - Moje vizážistka mi doporučila, ať používám na
popraskané paty pěnu od Footlogix, ale vzhledem k mým předchozím
negativním zkušenostem s jinými přípravky jsem byla velice skeptická.
Avšak dala jsem na její radu, koupila si pěnu a každou noc ji aplikovala na
své nohy. K mému úžasu se začaly praskliny zmenšovat během několika
dní a do měsíce byly pryč. Pevně věřím v tento výrobek. Je fantastické,
že opět mohu nosit sexy boty bez ostychu.“ Alice, Toronto, Kanada

