
LOVE YOUR FEET



Sposób na piękne stopy  - perfekcyjny program zabiegowy

KROK 1

Rozpoczynamy zabieg od relaksującej kąpieli stóp, dodając do wody niewielką ilość Foot Bath Powder. Toksyny zostają bły-
skawicznie usunięte z organizmu, w wyniku czego poprawia się samopoczucie. Dodatkowo wyciąg z kasztanów oraz kofeiny 
stymulują cyrkulację krwi oraz odtoksyczniają.

KROK 2

Usuwamy zrogowaciały naskórek przy pomocy tarki So Easy, w sposób niezwykle skuteczny i delikatny zarazem.

KROK 3

Masujemy skórę stóp preparatem One Minute Pedicure Peeling, na chwilę pozostawiamy go na skórze do zadziałania, a następ-
nie spłukujemy letnią wodą.

KROK 4

Luksusowy  Gelée de Massage to perfekcyjny preparat do masażu, który głęboko odżywia skórę stóp. Olejek ze słodkich migda-
łów i wygładzająca skórę witamina E rozpieszczają oraz regenerują skórę.

KROK 5

Po relaksującym masażu dokładnie rozprowadzamy na skórze wysoce odżywczą maseczkę z kompleksem Marina Vital czyli 
Conditioning Vitality Mask. Pozostawiamy na 10 minut.

KROK 6

Kończymy zabieg nakładając i  delikatnie wmasowując w  skórę nawilżający Heel Rescue Balm, który zapewnia długotrwałą 
ochronę przed rogowaceniem się naskórka.

Doświadcz nowego

z pedix Feet
rodzaju pedicure

Alessandro International jako pierwsza firma na świecie wprowadziła koncepcję pielęgnacji stóp przy pomocy 
przejrzystego asortymentu wysoce skutecznych preparatów wellness z serii PEDIX. Łagodne, aczkolwiek wyso-
ce skuteczne działanie, efektywna ochrona, naturalne substancje aktywne oraz fantastyczny zapach produktów 
stanowią o unikalności serii, która każdy zabieg pielęgnacyjny zamienia w relaksujący rytuał SPA. 

PEDIX to produkty pielęgnacyjne, których jakość i skuteczność uzależnia!

MARINA VITAL COMPLEX

Tajemnicą skuteczności PEDIXU jest luksusowa substancja aktywna Marina Vital zawierająca wszystkie odżywcze skład-
niki algi spirulina zwanej „zielonym złotem”. Zawarte w Marina Vital proteiny, enzymy i witaminy, aminokwasy i polisa-
charydy tworzą płaszcz ochronny, wzmacniają system immunologiczny, głęboko nawilżają, pielęgnują i chronią przed 
wolnymi rodnikami.



PEDIX FEET
wellnes dla Twoich klientów…



 

ONE MINUTE PEDICURE
Pedicure w 60 sekund

Najszybciej działający peeling do pielęgnacji 
stóp: peeling o aromatycznym zapachu za-
wierający esencje eteryczne i naturalną sól 
morską w zaledwie 60 sekund relaksuje zmę-
czone stopy, likwiduje zrogowacenia i inten-
sywnie pielęgnuje skórę.

100 ml nr art.: 67-001

GO EASY 
Balsam do stóp

Gdyby wszystko było takie proste jak ten cu-
downy kosmetyk! Nawilżający balsam do pie-
lęgnacji stóp działa odżywczo i chroni przed 
powstawaniem zrogowaceń naskórka. Olej 
jojoba i aloes pielęgnują skórę, zapewniając 
jej gładkość i odporność.
Sposób użycia: codziennie po umyciu stóp 
nałożyć na skórę i wmasować.

50 ml nr art. 67-007

HEEL RESCUE BALM
Balsam odżywczy

Rewelacyjny środek pielęgnacyjny do szorst-
kiej, suchej skóry stóp: regularne stosowanie 
kremu z odżywczą formułą i kompleksem 
Marina Vital długotrwale zapobiega powsta-
waniu zrogowaciałego naskórka. Masło Shea, 
alantoina i olejek z drzewa herbacianego in-
tensywnie chronią, wygładzają i pielęgnują 
skórę.

100 ml nr art. 67-000

THERMASOFT
Samorozgrzewająca maseczka 
do stóp

Intensywna w działaniu pielęgnacyjnym, za-
wierająca w 100% naturalne składniki, takie 
jak: wosk pszczeli, masło shea i serum sojowe.
Sposób użycia: bez użycia prądu – do aktywa-
cji wystarczy woda. Utrzymuje ciepło do 60 
minut.

6 sztuk nr art. 67-012

SMOOTH OUT
Tarka do stóp

Błyskawicznie delikatne, piękne stopy! Smo-
oth Out usuwa szorstki i zrogowaciały naskó-
rek w ciągu kilku sekund!

nr art. 67-006

HEEL SMOOTHING STICK
Sztyft pielęgnacyjny

Misja: maksymalna gładkość! Heel Smoothing 
Stick to idealny preparat przeznaczony do 
pielęgnacji popękanych i suchych pięt. Skład-
niki, takie jak: pantenol, alantoina i mocznik 
odżywiają i długotrwale pielegnują skórę; 
zapobiegają również rogowaceniu naskórka.

50 g nr art. 67-008

PRODUKTY DETALICZNE



 

SILKY TOUCH
Puder do stóp

Wilgotne stopy nie mają szans! Puder o świe-
żym zapachu i działaniu dezodorującym 
utrzymuje higienę i świeżość stóp.
Sposób użycia: aplikować bezpośrednio na 
skórę i delikatnie wmasować. Puder można 
również stosować do wnętrza butów lub na 
rajstopy albo pończochy.

45 g nr art. 67-004

COOLING ICE SPRAY
Chłodzący spray do stóp

Witalizuje zmęczone i ociężałe nogi oraz pie-
lęgnuje pękający naskórek. Zawiera nawilża-
jący ekstrakt z rumianku. Zapewnia odpręża-
jące uczucie chłodu.

75 ml nr art. 67-002

PURIFYING ENERGY PADS
Podkładki energetyzujące

Poprawiają ogólne samopoczucie, pielęgnują 
stopy i wspomagają spokojny sen.
Sposób użycia: przed snem należy podkładki 
umieścić na spodzie stóp. Następnego ranka 
należy je usunąć.

7 x 2 podkładki     nr art. 64-060

SELF TANNING SPRAY
Samoopalacz w spray-u

Naturalnie piękna, a przede wszystkim bez-
pieczna opalenizna dzięki preparatowi o na-
tychmiastowym działaniu.
Sposób użycia: spryskać skórę nóg z odległo-
ści ok. 15 cm, odczekać aż skóra wchłonie sa-
moopalacz.

150 ml nr art.  67-003

PRODUKTY DETALICZNE

PRODUKT
SEZONOWY

PRODUKT
SEZONOWY



 

PRODUKTY GABINETOWE

PURIFYING  
FOOT BATH POWDER
Detoksykująca kąpiel stóp

Oczyszczająca kąpiel o działaniu odprężają-
cym z zawartością soli morskiej. 
Wyciąg z kasztanów oraz kofeina oczyszczają 
ciało, stymulują cyrkulację krwi i błyskawicz-
nie poprawiają samopoczucie.

400 ml nr art. 64-061

PURIFYING PEELING

Oczyszczający peeling

Delikatny i niezwykle skuteczny peeling, któ-
ry oczyszcza, odżywia i rewitalizuje skórę, po-
zostawiając ja aksamitnie gładką.

450 ml nr art.64-066

SO EASY

Tarka do pięt

Higieniczna tarka ze stali nierdzewnej z wy-
miennymi wkładami. Dostępne 2 rodzaje 
wkładów o różnej ziarnistości: 80 i 120.  
Tarka + wkłady    nr art. 67-207
(30 x 120 & 30 x 80)

Zapas 80: nr art. 67-214
Zapas 120: nr art. 67-208

GO LIGHTLY
Płyn do usuwania 
zrogowaciałego naskórka

Dla delikatnego i profesjonalnego usuwania 
zrogowaciałego naskórka.

500 ml nr art. 67-205

PURIFYING  
VOLCANIC MASK
Maska odżywczo regenerująca

Intensywna w działaniu maska detoksykująca 
błyskawicznie rewitalizuje nawet bardzo su-
chą, zniszczoną skórę stóp. Łagodzące, wyso-
ce wartościowe składniki odżywcze, takie jak  
ekstrakty roślinne czy glinka mineralna chro-
nią i regenerują skórę.

450 ml nr art. 64-062



 

PRODUKTY GABINETOWE

ONE MINUTE PEDICURE

Pedicure w 60 sekund

Najszybciej działający peeling do pielęgnacji 
stóp: peeling o aromatycznym zapachu za-
wierający esencje eteryczne i naturalną sól 
morską w zaledwie 60 sekund relaksuje zmę-
czone stopy, likwiduje zrogowacenia i inten-
sywnie pielęgnuje skórę.

450 ml nr art.: 67-201

HEEL RESCUE BALM

Balsam odżywczy

Rewelacyjny środek pielęgnacyjny do szorst-
kiej, suchej skóry stóp: regularne stosowanie 
kremu z odżywczą formułą i kompleksem 
Marina Vital długotrwale zapobiega powsta-
waniu zrogowaciałego naskórka. Masło Shea, 
alantoina i olejek z drzewa herbacianego in-
tensywnie chronią, wygładzają i pielęgnują 
skórę.

450 ml nr art. 67-200

CONDITIONING  
VITALITY MASK
Maska do stóp

Głębokie odżywienie skóry stóp o odświe-
żającym zapachu. Maska wzbogacona kom-
pleksem MarinaVital zwalcza problem suchej, 
spękanej skóry stóp.

450 ml nr art. 67-211

SPA SENSATION PARAFFIN

Nowa technologia parafinowa

SPA SENSATION to pierwsze urządzenie pa-
rafinowe na świecie, które działa bez źródła 
prądu i jest gotowe do użycia w przeciągu 
zaledwie kilku minut. Zabieg parafinowy roz-
pieszcza stopy dzięki odżywczej masce zawie-
rającej m.in. masło shea oraz lawendę.

nr art. 07-802 
 (urządzenie + 5 opak. skarpet)
nr art. 07-815 – 5 opak. skarpet

GELÉE DE MASSAGE

Żel do masażu

Żel który w  kontakcie z  wodą zmienia się 
w  pielęgnacyjne mleczko, które długotrwale 
nawilża skórę. Zawiera olejek migdałowy i wit. 
E., które ujędrniają, wygładzają i  regenerują 
skórę.

100 ml nr art. 67-213

THERMASOFT
Samorozgrzewające się 
skarpety pielęgnacyjne

Maseczka do pielęgnacji stóp z zawartością 
wyłącznie naturalnych składników, która re-
laksuje oraz regeneruje skórę dzięki kojącemu 
ciepłu. Składniki przenikają w  głąb skóry re-
generując ją i wygładzając.

12 szt nr art.  67-013
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