
ПОДОЛОГІЯ

SPA ДОГЛЯД

НЕЙЛ-ДИЗАЙН

ДОГЛЯД ЗА НОГАМИ ТА
 РУКАМИ 

 ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА АПАРАТИ



• ідеально підходить для догляду за шкірою з проявом гіперкератозу, схильного до 
утворення тріщин, мозолів, натоптишів

• пом'якшує загрубілу шкіру, натоптиші, мозолі, уповільнює утворення гіперкератозу
• надає інтенсивне зволоження шкіри, має живильний та освіжаючий вплив
• відновлює  життєвий цикл клітин, підвищує місцевий імунний бар'єр шкіри, її еластичність

Активні компоненти: 100%-вий оленячий жир, пантенол, олія Ши та жожоба, олія 
гірської сосни.
Застосування: масажними рухами наносити вранці та ввечері
арт. 10986 125 мл   

арт. 11587 500 мл  

• щоденний догляд за нормальною та сухою шкірою стоп
• підтримує здоровий стан
• має високу регенеруючу властивість, відновлює ліпідний баланс
• знімає набряки, має бактерицидну дію

Активні компоненти: олія Ши, пантенол, гліцерин, вітамін А та Е.
Застосування: Рекомендується для щоденного використання. Наносити масажними 
рухами двічі на день (вранці та ввечері)
арт. 10813 30 мл

арт. 10810 75 мл

Нормальна, тонка, чутлива шкіра стоп

Суха шкіра, схильна до тріщин

Гідробальзам для сухої шкіри з олією лаванди (Hydrobalsam mit Lavendel)

• підходить для будь-якого типу шкіри, але особливо рекомендується для сухої та огрубілої
• стабілізує здатність шкіри утримувати вологу, зволожує шкіру
• сприяє регенерації клітин шкіри
• має заспокійливу, захисну та дезодоруючу дію
• надає шкірі шовковистість та доглянутий вигляд

Активні компоненти: олія лаванди, олія примули вечірньої, олія абрикосових кісточок, 
Sodium PCA, алантоїн.
Застосування: наносити масажними рухами один-два рази на день
арт. 11068  30 мл 

арт. 11086  125 мл 

• надає швидкий ефект по догляду за надзвичайно сухою шкірою
• усуває гіперкератоз і загоює потріскану шкіру
• чудово живить, пом'якшує і зволожує шкіру, утримуючи в ній вологу на тривалий час, не 

забиваючи пори
• сприяє прискоренню регенерації клітин шкіри
• підвищує еластичність шкіри, зміцнює природний бар'єр шкіри

Активні компоненти: оливкова олія холодного віджиму, олія Ши, пантенол, гліцерин
Застосування: наносити масажними рухами один-два рази на день
арт. 11040 125 мл  

арт. 11556 500 мл 

Крем з оливковою олією (Regenerationscreme mit kaltgepresstem Olivenöl)

арт. 10812 500 мл 

арт. 11590 500 мл 

Крем зі 100% оленячим жиром (Hirschtalgcreme mit Latschenkiefernöl)

Бальзам з каріте (Plegebalsam mit Carite)
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• інтенсивна терапія проблемної стопи: сприяє швидкому загоєнню тріщин, усуненню 
гіперкератозу та сухості, пом'якшує мозолі

• має потужну ранозагоювальну та протизапальну дію, надає загоювальну дію при опіках
• дозволяє шкірі набути здорового вигляду
• відновлює гідроліпідний баланс, знімає втому

Активні компоненти: пантенол, олія Ши, гліцерин, екстракт кінського каштану, алантоїн, 
вітамін А та Е.
Застосування: наносити масажними рухами один-два рази на день
арт. 10923 30 мл 

арт. 10920 75 мл 

• екстракт апельсинової олії та олія лемонграсу мають заспокійливу дію
• какао-масло, олія конопель і соєва олія /з сертифікованого органічного СХ/ насичує шкіру 

вологою і інтенсивно пом'якшує шкіру, що огрубіла, потріскана
• комбінація екстрактів Гінкго, женьшеню та лайма, а також сорбіт та пантенол зміцнюють 

та регенерують
• ферментативний агент м'яко видаляє ороговілі клітини шкіри та глибоко зволожує
• має свіжий цитрусовий аромат

Активні компоненти: екстракт лемонграсу, екстракт апельсинової олії, олія какао, олія 
конопель, екстракт женьшеню, екстракт Гінко, пантенол, сорбіт, ферментативний агент.
Застосування: наносити двічі на день і добре масажувати

Крем каріте-форте з пантенолом (Karitécreme forte mit Panthenol)

Крем для ніг Оранж–лемонграс (Fusscreme orange-lemongrass)

арт. 10926 125 мл  

арт. 11552 500 мл 

арт. 11562 500 мл арт. 11560 30 мл 

арт. 11561 125 мл
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• доглядає за чутливою та сухою шкірою, схильною до грибкової інфекції
• виконує захисну та протигрибкову функцію
• ефективно живить і регенерує шкіру, робить шкіру м'якою та еластичною
• висока концентрація ненасичених жирних кислот зміцнює шкірний бар'єр, тим самим 

захищаючи шкіру від грибкової інфекції
• підходить для діабетичної стопи
• не має аромату

Активні компоненти: (екстракт) Micro Silver BG™, сечовина, олія примули вечірньої, олія 
Ши, екстракт магнолії та календули, бісаболол, мигдальне масло.
Застосування: наносити на шкіру ніг двічі на день масажними рухами
арт. 11742 30 мл 

арт. 11743 125 мл 

Крем для ніг з мікросріблом (FUSSCREME MIKROSILBER))

арт. 11744 500 мл 

• засіб розроблено для лікування тріщин
• усуває гіперкератоз, сухість та мозолі, загоює тріщини та рани
• сприяє регенерації та відновленню шкіри
• зволожує, захищає від інфекцій та інших шкідливих впливів, знімає набряклість
• має дезодоруючу дію

Активні компоненти: ехінацея, бісаболол, гліцерин, фарнезол.
Застосування: наносити локально двічі на день. Для терапії тріщин слід закласти в них 
мазь і заклеїти спеціальним пластиром (Fleecy Web арт. 10280)
арт. 10803 30 мл 

арт. 10800 75 мл 

Мазь від тріщин з ехінацеєю (Schrundensalbe mit Echinacea)

арт. 11550 500 мл 



Підвищене потовиділення

• нормалізує надмірне потовиділення, регулює роботу потових залоз
• усуває неприємний запах, освіжає шкіру стоп
• зупиняє ріст грибка та захищає від грибкової інфекції на тривалий проміжок часу
• сприяє відновленню шкіри, живить та зволожує її
• швидко вбирається, не залишаючи відчуття «слизькості»

Активні компоненти: фарнезол, хлоргідрат алюмінію, пантенол, алантоїн.
Застосування: наносити інтенсивними масажними рухами вранці та ввечері. По мірі 
усунення проблеми зменшувати частоту нанесення засобу
арт. 10840 75 мл 

арт. 11555 500 мл 

Бальзам із фарнезолом (Fußdeobalsam mit Farnesol)

• усуває та попереджає неприємний запах
• регулює роботу потових залоз
• має дезодоруючу та антимікозну дію, запобігає появі бактерій
• освіжає шкіру стоп, підсушує її

Активні компоненти: фарнезол, рицинова олія, гліцерин, алантоїн, хлоргідрат алюмінію, 
триклозан.
Застосування: регулярно наносити вранці та ввечері
арт. 10850 100 мл

Спрей із фарнезолом (Fußdeospray mit Farnesol)

• для дезінфекції шкіри та усунення 
неприємного запаху

• має антибактеріальну та фунгіцидну дії
• включає до складу лаванду

арт. 1262021     100 мл

Спрей-дезодорант для стоп, SINODOR

• нейтралізує неприємний запах
• діє 48 годин

арт. 1262027     100 мл

Дезодорант для взуття, SINODOR

• Зменшує потовиділення та усуває неприємний запах
• до складу входить алое вера

арт. 126206     80 мг

Пудра для стоп, SINODOR

• інтенсивно доглядає  за проблемною шкірою стоп, надає оздоровчу дію
• пом'якшує та усуває проблеми шкіри (мозолі, гіперкератоз, тріщини)
• має місцеву знезаражуючу та поживну дію
• має заспокійливу і доглядаючу дію
• підходить для всіх типів шкіри

Активні компоненти: 6% екстракт прополісу, мигдальна олія, олія жожоба, рицинова олія, 
гліцерин.
Застосування: щодня наносити тонким шаром.
Примітка: не використовувати дітям. Уникати контакту з очима та слизовою оболонкою. 
Можливі алергічні реакції.
арт. 10953 30 мл 

арт. 10950 75 мл 

Бальзам із прополісом (Fußbalsam mit Propolis, ohne Duftstoffe)

арт. 11553 500 мл 

4



Діабетична стопа

Крем з 10%-вою сечовиною та олією троянди (Rosencream)

• сприяє миттєвій зволожувальній дії і відновлює втомлену, ороговілу, суху шкіру
• надає освіжаючу, загоювальну дію
• інтенсивно живить, регенерує шкіру, роблячи її м'якою та еластичною
• рекомендується до застосування при цукровому діабеті

Активні компоненти: 10% сечовина, трояндова олія, олія Ши, олія шипшини, пантенол, 
фарнезол, алантоїн.
Застосування: наносити двічі на день масажними рухами. На пошкоджені ділянки стопи 
наносити рясно
арт. 11061 30 мл 

арт. 11060 125 мл 

Бальзам з 10%-вою сечовиною (Sensitivbalsam soft mit 10 % Urea)

• догляд за чутливою та сухою шкірою стоп, підвищує здатність шкіри зберігати вологу, заспокоє
• має протизапальні властивості, знімає подразнення (дозволяє боротися з почервоніннями та 

запаленнями при дерматитах)
• при регулярному застосуванні тріщини та ороговілості значно зменшуються, а суха шкіра стає 

м'якою та пружною
• рекомендується застосовувати при діабеті

Активні компоненти: олія жожоба, 10% сечовина, бджолиний віск, олія Ши (олія каріте).
Застосування: наносити один-два рази на день
арт. 11045 125 мл  

арт. 11586 500 мл  

арт. 11585 500 мл 
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Крем с 10%-вою сечовиною (Schutzcreme mit 10 % Urea)

• надає ефективний вплив на загальний стан ніг: підтримує гідроліпідний баланс, 
 інтенсивно зволожує шкіру

• збільшує сприятливе середовище, зміцнює шкірний бар'єр, живить і захищає чутливу 
шкіру людей, які страждають на цукровий діабет

• знімає почервоніння та подразнення, запобігає утворенню тріщин
• при регулярному застосуванні шкіра стає гладкою та еластичною

Активні компоненти: 10%-ва сечовина, олія макадамії, гіалуронова кислота, гліцерин, бісаболол.
Застосування: наносити масажними рухами вранці та ввечері
арт. 10863 30 мл 

арт. 10860 75 мл 

арт. 10862 500 мл 



• має ефективну пом'якшувальну та зволожуючу дію завдяки пантенолу та 5% сечовини у 
складі

• надає шовковистість та ніжність на тривалий період часу
• сприяє загоєнню дрібних тріщин
• має неймовірно легку текстуру, швидко вбирається та не залишає жирних слідів
• освіжає цитрусовим ароматом

Активні компоненти: сечовина 5%, пантенол, екстракт помаранчевої олії, олія лемонграсу, 
какао-масло, олія з конопель, соєва олія, екстракт Гінкго та екстракт женьшеню.
Застосування: струшувати у вертикальному положенні. Наносити двічі на день масажними 
рухами
арт. 10009 35 мл

арт. 10010 125 мл

Крем-піна Лайм-Оранж (Wellness cremeschaum orange-lemongrass)

Крем-піни

арт. 10012 300 мл

• запобігає грибковій інфекції завдяки цінним компонентам: іонам срібла, рослинним 
екстрактам магнолії, імбиру та кропиви

• регенерує пошкоджені ділянки та захищає від зовнішніх негативних впливів
• олія зародків рису та сечовина забезпечують оптимальну вологу
• пантенол має загоювальну дію
• має м'який приємний аромат магнолії

Активні компоненти: екстракт магнолії, Срібний комплекс, екстракт кропиви, сечовина 
5%, олія зародків рису, пантенол, екстракт імбиру.
Застосування: струшувати у вертикальному положенні. Наносити масажними рухами 
двічі на день
арт. 11565 35 мл 

арт. 11566 125 мл 

Крем-піна з екстрактом магнолії та з іонами срібла  
(Wellness cremeschaum magnolie)

арт. 11567 300 мл

• відновлення та регенерація сухої та потрісканої шкіри
• надає догляд за чутливою шкірою, схильною до лущення та запалень
• стимулює регенерацію клітин, насичує шкіру поживними речовинами
• глибоко зволожує, надає шкірі м'якості
• рекомендується використовувати при діабетичній стопі

Активні компоненти: сечовина (10%), трояндова олія, персикова олія, гліцерин, 
гіалуронова кислота.
Застосування: наносити піну масажними рухами
арт. 10972 35 мл 

арт. 10970 125 мл 

Крем-піна з олією троянди та 10%-вою сечовиною (Cremeschaum Rose)

• захищає шкіру від грибкової інфекції (не пересушуючи її), зникає свербіння та лущення, 
пригнічує ріст грибкових спор

• пом'якшує, зволожує шкіру, підтримує оптимальний водний баланс, відновлює захисні 
функції шкіри

• сприяє підвищенню місцевого імунітету (при діабеті)
• рекомендується застосовувати у період відвідування потенційних епідемічно небезпечних 

мікозом місць (сауни, басейни, пляжі, спортивні зали)
• легка текстура піни дозволяє їй швидко і повністю поглинатися в шкіру, не залишаючи 

жирного блиску
Активні компоненти: клотримазол (1%), сечовина (10%), пантенол, гіалуронова кислота, 
гліцерин.
Застосування: наносити щодня розміром з волоський горіх до гомілки
арт. 10851 35 мл 

арт. 10960 125 мл 

Крем – піна з клотримазолом і 10%-вою сечовиною 
(Cremeschaum mit Clotrimazol, 10 % Urea)

арт. 10971 300 мл

Примітка: не містить ароматизаторів, барвників та 
консервантів.

Примітка: не містить 
консервантів.
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• підходить для щоденного догляду за ногами, чутливим до грибкової інфекції
• засіб забезпечує ідеальний догляд за шкірою діабетичної стопи
• високоякісні інгредієнти, такі як олія первоцвіту вечірнього та екстракт календули 

інтенсивно доглядають за сухою, чутливою шкірою
• сорбітол та сечовина зволожують шкіру, пантенол та алантоїн підтримує регенерацію
• швидко вбирається, не має аромату

Активні компоненти:  Micro Silver BG™, олія примули вечірньої, екстракт календули, 
сечовина, пантенол, алантоїн.
Застосування: вертикально тримаючи засіб, струшуйте перед кожним використанням. 
Наносити масажними рухами один або двічі на день
арт. 11730 35 мл 

арт. 11723 125 мл 

арт. 11725 300 мл

• доглядає за дуже сухою і чутливою шкірою стопи
• утворює тонку захисну плівку, яка сприяє природному зволоженню шкіри, утримує вологу
• сприяє відновленню нормального тонусу зневодненої шкіри
• пом'якшує шкіру, має протизапальний ефект, регулює вологообмін, стимулює процеси 

регенерації
• рекомендується для догляду за діабетичною стопою

Активні компоненти: гіалуронова кислота, пантенол, олія з кісточок персика.
Застосування: наносити масажними рухами до гомілки
арт. 10962 125 мл  

Крем-піна з гіалуроновою кислотою 
(Cremeschaum mit Hyaluron und Pfirsichkernöl)

Крем-піна протигрибкова з мікросріблом
(CREMESCHAUM MIKROSILBER) 

• сприяє регенерації дуже сухої та чутливої   шкіри
• загоює тріщини та рани, добре пом'якшує шкіру
• інтенсивно відновлює, зміцнює, захищає від негативних зовнішніх подразників
• утворює захисний шар на шкірі, що дозволяє утримувати вологу
• захищає від пересушування, відновлює захисні функції шкіри, знімає подразнення та 

почервоніння, заспокоює шкіру
Активні компоненти: екстракт едельвейсу, сечовина 10%, пантенол, гліцерин, 
гіалуронова кислота.
Застосування: наносити масажними рухами до гомілки
арт. 10853 35 мл 

арт. 10961 125 мл 

Крем-піна з едельвейсом і 10%-ною сечовиною 
(Cremeschaum mit Edelweiß, 10 % Urea)

арт. 10858 300 мл
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Крем-піна з прополісом (Cremeschaum Propolis)

• надає терапевтичну дію на проблемні ділянки стопи: пом'якшує мозолі та ороговіння, загоює 
тріщини

• доглядає за сухою та чутливою шкірою
• має антибактеріальні та протимікробні властивості, допомагає запобігти запаленню, 

неприємному запаху та грибковим захворюванням
• насичує шкіру необхідною вологою, регенерує, живить та зволожує шкіру

Активні компоненти: екстракт прополісу (6%), олія жожоба, мигдальна олія, гліцерин.
Застосування: регулярно наносити масажними рухами
Примітка: не містить ароматизаторів, барвників та консервантів

арт. 10967 35 мл 

арт. 10968 125 мл 

арт. 10969 300 мл



• дозволяє швидко і легко позбутися тріщин, гіперкератозу 
(м'яко відлущує ороговілі ділянки шкіри)

• сприяє поліпшенню стану водного балансу, надає м'якості та шовковистості
• має раноочисний ефект, посилює регенераційні можливості шкіри, 

інтенсивно відновлює шкіру
• діє, як антисептик та протизапальне
• рекомендується до застосування при діабеті

Активні компоненти: екстракт ехінацеї, 15% сечовина, 1% саліцилова кислота, 
пантенол, гіалуронова кислота.
Застосування: наносити масажними рухами до гомілки
Примітка: не містить ароматизаторів, барвників та консервантів

арт. 10965     35 мл

арт. 10963 125 мл 

арт. 10964 300 мл

Крем–піна з ехінацеєю  
(Cremeschaum Schrunden mit Echinacea 15 % Urea + 1 % Salicylsäure)

Набряклість, варикоз

• профілактика варикозного розширення вен та появи судинних «зірочок»
• покращує крово- та лімфообіг, надає венотонізуючу дію та зміцнює стінки судин, добре 

знімає набряки
• регенерує грубу та суху шкіру, підвищуючи її еластичність
• сприяє загоєнню мікротравм та запобігає появі тріщин

Активні компоненти: екстракт кінського каштану, водоростей та гамамелісу, олія макадамії.
Застосування: щодня (двічі на день) наносити масажними рухами знизу – вгору
арт. 10660  75 мл

арт. 11591 500 мл

Бальзам з екстрактом кінського каштану
(Beinbalsam mit Rosskastanienextrakt)

Охолоднюючий гель з ментолом (Eisgel mit Menthol)

• розроблено спеціально для людей, які страждають на хронічну втому в ногах
• усуває постійну напругу та відчуття «горючих ніг»
• має тонізуючу, освіжаючу та охолоднюючу дію
• сприяє загоєнню тріщин і ран

Активні компоненти: екстракт алое вера, ментол, пантенол, гамамеліс, олія горіха 
макадамії, календула, гліцерин.
Застосування: наносити масажними рухами вранці та ввечері
арт. 10830 75 мл

арт. 10832 500 мл

Бальзам з алое вера (Frischebalsam mit Aloe Vera)

• забезпечує тривалий охолодний та освіжаючий ефект
• створює відчуття прохолоди (особливо приємно використовувати гель у спекотні дні)
• підходить для людей, які відчувають ефект «палаючих ніг»
• доглядає за стомленими стопами, живить шкіру

Активні компоненти: ментол, соснова та камфорна олія.
Застосування: наносити масажними рухами тонким шаром
арт. 10987 125 мл

арт. 11589     500 мл
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Фруктова лінія

• надає сприятливий вплив на загальний стан ніг
• діє як пом'якшувальний, заспокійливий та відновлюючий засіб
• насичує шкіру вологою, живить її
• має текстуру воску та тонкий приємний аромат
• рекомендується наносити на стопи, коліна та лікті

Активні компоненти: олія Ши, манго, оливкова та апельсинова олія, бджолиний віск.
Застосування: втирати в шкіру масажними рухами двічі на день
арт. 10906 75 мл 

Олія для догляду за сухими ділянками тіла з оліями манго та апельсину 
(Fußbutter mit Mangobutter und Orangenöl)

• підходить для всіх типів шкіри
• сприяє усуненню сухості та зроговінь, заспокоює дратівливу та чутливу шкіру стоп
• насичує шкіру поживними речовинами
• захищає шкіру від пересихання та утворює захисну м'яку плівку
• можливе застосування і для рук. Має приємний фруктовий аромат

Активні компоненти: 5%-ва сечовина, гіалуронова кислота, гліцерин, олія манго, персика 
та авокадо, вітаміни А, Е та D, екстракт ромашки, бісаболол, алантоїн.
Застосування: рекомендується для регулярного використання
арт. 10957 30 мл 

арт. 10954 125 мл

Фруктовий крем для ніг з олією манго та персиковою олією 
(Frucht-Fußcreme mit Mangobutter und Pfirsichkernöl)

арт. 11551 500 мл

• ідеальний догляд за будь-яким типом шкіри
• регенерує суху, потріскану, зневоднену шкіру стоп
• забезпечує  оптимальне проникнення активних компонентів у глибокі шари шкіри та збільшує 

вологоутримуючу здатність
• підходить для догляду за діабетичною стопою

Активні компоненти: 5%-ва сечовина, гліцерин, пантенол, персикова олія та олія манго.
Застосування: регулярно наносити масажними рухами
арт. 10984 35 мл 

арт. 10981 125 мл 

Фруктова крем-піна для ніг з манго та персиковою олією
(Cremeschaum Frucht mit Mangobutter und Pfirsichkernöl)

арт. 10982 300 мл

Фруктовий пілінг для ніг з олією манго та персиковою олією 
(Frucht-Fußpeeling mit Zucker und feinen Perlen aus Jojobawachs)

• очищає шкіру стоп, видаляє ороговілі клітини шкіри, стимулюючи оновлення здорових
• добре зволожує та збагачує шкіру необхідною вологою, надає еластичність
• шкіра стоп стає шовковистою, м'якою та бархатистою
• рекомендується застосовувати у комплексі з фруктовим кремом лінії PediBAEHR (арт. 10954)

Активні компоненти: олія манго, персикова олія, кристали цукру, олія жожоба та 
авокадо, гліцерин, Юкатинський мед, вітамін.
Застосування: масажними рухами нанести на очищену шкіру стоп, залишки зняти теплим 
компресом
арт. 10958 125 мл 

арт. 10973 450 мл
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Маска для стоп «Свіжа хода» (fresh feet Fußmaske)

• надає інтенсивний оздоровчий та поживний ефект
• підтримує природну бар'єрну функцію шкіри, зволожує шкіру
• сприяє загоєнню тріщин
• знімає та захищає від втоми

Активні компоненти: олія авокадо, олія мигдалю, екстракт водоростей, гліцерин.
Застосування: наносити щільним шаром на 5-15 хвилин (залежно від типу шкіри). Зняти 
вологим теплим компресом
арт. 11592 500 мл 

• м'яко відлущує ороговілі ділянки шкіри
• регенерує потріскану шкіру, інтенсивно впливає на суху та грубу шкіру, знімає втому
• робить шкіру шовковистою та гладкою, насичує поживними компонентами та необхідною вологою
• має освіжаючий аромат

Активні компоненти: сіль Мертвого моря, оливкова олія, олія Ши, жожоба, насіння 
примули вечірньої, екстракт мигдалю, соняшника та персика.
Застосування: нанести масажними рухами на вологу стопу (велику кількість на проблемні 
ділянки стопи), зняти теплим компресом
арт. 11328 125 мл 

Пілінг для ніг «Свіжа хода» (fresh feet Fußpeeling)

Свіжа хода

Додатковий догляд

• оздоровчий догляд для надзвичайно сухих ніг
• спробуйте лікування ніг, як ніколи раніше: забезпечує інтенсивний догляд і момент релаксу 

та спокою
• багате поєднання олії Ши, макадамії та кокосової олії забезпечує догляд навіть для 

найсухіших ніг
• інноваційна комбінація рослинних екстрактів розгладжує, зволожує та захищає стопи, які 

переживають стрес.
Активні компоненти: олія Ши, макадамії, кокосова олія,олія цедри апельсина, олія 
насіння макадамії, екстракт плодів кокосового горіху, екстракт туї.
Застосування: одягніть флісові шкарпетки на чисті сухі ноги і притисніть. Залишити на 
20-30 хвилин. Зніміть фліс і помасажуйте залишки.
5-зірковий догляд: сумісність зі шкірою клінічно перевірена контрактним тестом у 
dermatest® GmbH.

Маска для стоп з олією апельсина та лайма 
(FUSS-VLIESMASKE, ORANGE-LEMONGRAS)

Масажний крем з алантоїном (Massagecreme mit Allantoin)

• крем призначений для професійного масажу ніг та тіла
• надає еластичність шкірі, заспокоює та живить її
• виконує захисну функцію від зовнішніх негативних впливів
• стимулює загоєння дрібних ран, регенерацію тканин

Застосування: рясно наносити масажними рухами
арт. 10190 1000 мл 

Примітка: зберігати 
при кімнатній 
температурі.

• усуває сухість, тріщини та гіперкератоз, надає загоювальну дію
• надає відчуття свіжості, знімає втому (особливо із проблемних ділянок стопи)
• інтенсивно зволожує та насичує шкіру поживними речовинами
• не залишає жирної плівки, має свіжий бадьорий аромат

Активні компоненти: олія Ши, пантенол, скваланова олія, екстракт водоростей, екстракт 
деревію, екстракт папайї.
Застосування: наносити один або двічі на день круговими масажними рухами
арт. 11267 125 мл

Регенеруючий крем «Свіжа хода» (fresh feet Regenerationscreme)
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арт. 11327 450 мл 

арт. 11593 500 мл 

арт. 11737  5 шт/уп.



• використовується, як лосьйон, бальзам або зволожуючий крем
• дія відбувається в наслідок теплового ефекту
• має оздоровчу дію, пом'якшує та живить шкіру
• рекомендується використовувати в процедурі парафінотерапії, масажі, а також в завершенні 

процедур манікюру або педикюру
• має три аромати: японська слива, персик, ваніль

Активні компоненти: алое вера, кокосова олія, 100% бджолиний віск.
Застосування: запалити свічку і залишити на кілька хвилин. Погасити полум'я та розтерти 
бальзам на необхідній ділянці тіла
арт. 25840 «Японська слива» 50 мл

арт. 25843 «Ваніль» 50 мл

арт. 25841 «Персик» 50 мл 

Масажна свічка (Massagekerzen)

• живильна та зволожуюча емульсія, яка ідеально підходить для масажу ніг
• дозволяє здійснити тривалий масаж (зберігається ефект ковзання)
• проникає в глибокі шари шкіри і надає ніжну тонізуючу та зволожуючу дію
• має протизапальну та заспокійливу дію, надає еластичність шкірі
• має приємний освіжаючий трав'яний запах

Активні компоненти: Вітамін Е, пантенол, олія Ши та жожоба, алое вера.
Застосування: наносити масажними рухами після процедури педикюру
арт. 11554 500 мл 

Масажна емульсія з Вітаміном Е (Massage-Emulsion mit Vitamin E)

• сприяє пом'якшенню потовщеної нігтьової пластини та надлишкової кутикули
• знімає хворобливі відчуття та подразнення, перешкоджає вростанню
• рекомендується використовувати в домашніх умовах для пом'якшення нігтьової пластини
• при регулярному використанні кутикула та нігтьова пластина стають оптимально  м'якими 

та еластичними
Активні компоненти: алантоїн, гліцерин, гідроксид натрію, сорбітол.
Застосування: 1-2 краплі нанести на необхідну ділянку, через 2-3 хвилини можна 
розпочинати роботу
арт. 11387 30 мл 

Пом'якшувальна рідина для нігтів (Nagelweicher)

Розм'якшувачі

Професійна лінія

Розм'якшувач для ороговілої шкіри 
(Hornhauterweicher Podo-rapid mit 20 % Harnstoff)

• застосовується для розм'якшення ороговілої шкіри, при гіперкератозах, для обробки мозолів
• надає щадний розм'якшувальний вплив на шкіру
• дбайливо доглядає здорові ділянки стопи, живить і зволожує шкіру
• можливе застосування при цукровому діабеті
• без запаху

Активні компоненти: 20% сечовина, алантоїн.
Застосування: розпорошити засіб по стопі на відстані 10 см, залишити на 2-3 хвилини, 
після чого продовжити роботу. На проблемні ділянки нанести та витримати понад 10 
хвилин. Наносити під лігніну
арт. 10245 100 мл 

арт. 10241 1000 мл 
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Гелевий розм'якшувач для ороговілої шкіри (Hornhautweicher-Gel)

• сприяє миттєвому розм'якшенню твердого рогового шару, мозолів та натоптишів
• надає щадну розм'якшувальну дію на шкіру
• пом'якшує та зволожує шкіру стопи
• завдяки своїй структурі засіб можна наносити дуже дозовано
• без запаху

Активні компоненти: 20% сечовина, алантоїн.
Застосування: нанести невелику кількість на необхідну ділянку стопи. Через кілька 
хвилин видалити серветкою та почати роботу
арт. 11392 500 мл 

• лужна основа засобу сприяють швидкому та ефективному розм'якшенню ороговілої шкіри, 
тріщин та мозолів

• ороговілі ділянки стопи легко видаляються професійними інструментами: скальпелем, фрезою
• має роз'їдаючий ефект, тому не рекомендується використовувати в домашніх умовах і наносити 

на тривалий час
• для отримання готового засобу концентрат розбавляється на 400 мл води

Активні компоненти: гліцерин, содіум гідроксид, амоній.
Застосування: Нанести на 2-3 хвилини під лігніну, потім видалити серветкою. Після цього 
можна продовжувати обробку. Наносити локально на проблемні ділянки
арт. 10265 50 мл

Концентрат розм'якшувача для видалення ороговілої шкіри 
(Cornex Konzentrat)

Професійна лінія

Для професійного використання

• ідеальний засіб для остаточної обробки шкіри стопи після процедури педикюру, особливо за 
наявності гіперкератозу

• діє заспокійливо після інтенсивного лікування
• знімає запалення, сприяє загоєнню мозолів, заспокоює подразнення та свербіння
• пригнічує зростання грибкових спор
• рекомендується і для домашнього використання

Активні компоненти: олія чайного дерева, рицинова олія, саліцилова кислота, пантенол, 
алантоїн.
Застосування: втерти масажними рухами у шкіру стоп, особливо у проблемні зони
арт. 11378 30 мл 

Рідина для остаточної обробки стопи (Podo-fluid mit Teebaumöl)

• спеціальний засіб для лікування відкритих ран
• локально знижує чутливість
• зупиняє кровотечу, знеболює
• відновлює шкіру та створює «ефект охолодження»
• сприяє видаленню надлишкової кутикули

Активні компоненти: ефірна олія Гваякового дерева, ефірна олія ялиці звичайної, 
гліцерин, ізопропіловий спирт.
Застосування: нанести локально на пошкоджені ділянки
арт. 11855 30 мл Примітка: не застосовувати дітям віком до 3-х років

Засіб для інтенсивного лікування ран (Podo-liquid intensiv)

• розм'якшує кутикулу в процедурах манікюру та педикюру
• дозволяє легко та швидко видалити кутикулу
• надає доглянутого вигляду, кутикула стає більш еластичною

Активні компоненти: гліцерин, гідроксид натрію, амоній.
Застосування: нанести за допомогою кисті або ватного тампона, через кілька хвилин 
розпочати роботу
арт. 10509 50 мл 

Засіб для видалення кутикули (Nagelhaut-Entferner)
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• має багатоцільовий універсальний вплив
• інтенсивний догляд за болючими ділянками стопи
• сприяє пом'якшенню мозолів та натоптишів, загоєнню тріщин
• використовується як антисептик, заспокійливий засіб після видалення мозолів
• рекомендується просочувати пов'язки, що накладаються на різні пошкоджені ділянки на шкірі

Активні компоненти: 10% прополіс.
Застосування: наносити локально на уражені ділянки шкіри
арт. 10933 30 мл 

Настоянка з 10% прополісом 
(Spezial-Lösung mit 10 % Propolis, ohne Duftstoffe)

• захищає від грибкової інфекції
• надає відновлюючу дію після лікування оніхомікозів
• сприяють зміцненню нігтьової пластини
• швидко та ефективно доглядає та регенерує потріскані, тонкі та ламкі нігті
• при регулярному застосуванні повертає нігтям доглянутий та здоровий вигляд, пом'якшує 

шкіру навколо нігтьової пластини
Активні компоненти: мигдальна, абрикосова, оливкова олії, олія гвоздики, олія чайного 
дерева та лаванди.
Застосування: наносити навколо та на нігтьову пластину
арт. 11212 11 мл 

Олія для нігтів з протигрибковою дією (Nagelpflegeöl)

Для професійного та домашнього використання 

Професійна лінія

• використовується в манікюрі та педикюрі для догляду за нігтями та нігтьовим ложем
• масло ефективно у використанні при оніхолізисі
• оновлює крихкі, тонкі, ламкі та розшаровані нігті, сприяє зростанню здорових нігтів
• виконує фунгіцидну, бактерицидну, загоювальну функції, а також функцію протизапального засобу 

та антисептика
• можливе використання для профілактики подразнень на шкірі та вростання нігтів
• при регулярному використанні покращується структура нігтів, вони набувають здорового та 

доглянутого вигляду
Активні компоненти: олія паростків пшениці, ефірні олії евкаліпта, сосни, чебрецю, олія чайного 
дерева, ефірна олія цейлонської цитронели, камфорна олія, ментол.
Застосування: наносити двічі на день
арт. 10666 7 мл 

Олія для нігтів та шкіри (Nagelfalz-Öl)

арт. 10667 100 мл 

• запобігає утворенню попрілостей, свербежу та запалень, поширенню грибка
• забезпечує ефективний захист шкіри ніг та міжпальцевої зони
• сприяє лікуванню при лущенні, почервоніння та подразнення шкіри та міжпальцевих 

проміжків
• освіжає шкіру, перешкоджає надмірному потовиділенню
• рекомендується використовувати для чутливої   шкіри стоп, нігтів та міжпальцевих проміжків

Активні компоненти: олія чайного дерева, рицинова олія, саліцилова кислота, алантоїн.
Застосування: після процедури педикюру або ванни ноги просушити, нанести засіб на 
нігті та міжпальцеві проміжки та залишити вбиратися. Не змивати. Рекомендується і для 
домашнього догляду
арт. 11375 30 мл (спрей)

арт. 11376 30 мл (краплі) 
Примітка: можлива алергічна реакція. Не 
застосовувати для догляду дітям до 3 років.

Протигрибкова рідина для пальців ніг та нігтьової пластини 
(Podo-forte mit Teebaumöl)
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• має протигрибкову, дезодоруючу дію
• може бути рекомендовано для лікування оніхолізису
• заспокоює подразнену шкіру, освіжає та регенерує її

Активні компоненти: олія чайного дерева, ментол, олія розмарину, соснова олія.
Застосування: наносити щоденно на пошкоджені ділянки стопи
арт. 10376 30 мл

Засіб протигрибковий (Mythol forte mit Teebaumöl)

Настойка з клотримазолом та олією жожоба (Nageltinktur mit Clotrimazol)

• застосовується для лікування оніхомікозу
• захищає від інфекції
• відновлює та покращує структуру нігтя, зміцнює нігтьову пластину
• посилює захисні функції шкіри та нігтьової пластини
• рекомендується використовувати в парі з протигрибковим кремом з клотримазолом і 15%-

вою сечовиною (арт. 10948)
Активні компоненти: клотримазол 1%, олія жожоба, фарнезол, бісаболол
Застосування: щодня наносити вранці та ввечері на нігтьову пластину
Примітка: можливі алергічні реакції. 
Не використовувати дітям до 3 років та вагітним
арт. 10930 30 мл

арт. 10932 100 мл

Протигрибковий крем з клотримазолом і 15%-вою сечовиною 
(Nagelschutz-Creme)

• застосовується як профілактика та лікування грибкових захворювань
• руйнує мембрану клітини грибка, тим самим знищує його
• сприяє зростанню нігтьової пластини, регенерації крихких та ламких нігтів
• забезпечує цілісний догляд за нігтьовою пластиною та шкірою стопи: відновлює та підтримує 

гідроліпідний баланс, заспокоює її, захищає від негативних зовнішніх впливів
Активні компоненти: клотримазол 1%, сечовина 15%, олія жожоба та олія Ши, вітамін Е, 
алантоїн.
Застосування: щодня (один раз, чи двічі на день) наносити тонким шаром на 
навколонігтьові валики, ретельно закладаючи в нігтьові ложа
Примітка: протипоказано дітям.

арт. 10948 30 мл 

Протигрибковий крем із клотримазолом (Hautschutz-Creme)

• захищає шкіру від грибкової інфекції та бактерій
• уповільнює та усуває зростання грибкових спор
• сприятливо впливає на регенерацію шкіри
• відновлює та підтримує гідробаланс шкіри
• шкіра стає помітно еластичнішою і міцнішою

Активні компоненти: клотримазол 1%, олія жожоба, олія Ши.
Застосування: наносити на шкіру двічі на день
арт. 10938 30 мл 

• має протизапальну, ранозагоювальну дію, знімає свербіж
• рекомендується наносити на дрібні ранки, тріщини та садна для запобігання зараженню та 

швидшому загоєнню
• діє як додатковий засіб при лікуванні грибкового ураження нігтя
• надає загальний сприятливий вплив на шкіру
• можна додавати в креми, ванни та інші олії (1мл олії на 100 г (100мл))

Активні компоненти: 95% чистої ефірної олії чайного дерева
арт. 11211 50 мл 

Натуральна олія австралійського чайного дерева
(Teebaumöl – Melaleuca alternifolia)
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• додатковий підтримуючий засіб при лікуванні бородавок
• сприяє зменшенню запалень, знищує бактерії, є антисептиком
• препарат сприяє регенерації ороговілих ділянок шкіри

Активні компоненти: екстракт туї, ліналоол, цитронеллол, сополімер.
Застосування: наносити локально 1-2 рази на день, попередньо захистивши здорову 
шкіру навколо
арт. 11379 30 мл 

Примітка: можливі алергічні реакції.

Не застосовувати для дітей віком до 3 років..

Настоянка для лікування бородавок (Podo-tinktur)

• надає ефективну дію при усуненні ороговілості
• сприяє регенерації дуже сухої та жорсткої шкіри, особливо на п'ятах
• при регулярному застосуванні підвищується еластичність шкіри
• рекомендується використовувати після видалення мозолів

Активні компоненти: бджолиний віск, олія солодкого мигдалю, петролатум, ефірні олії 
(скипидар).
Застосування: невелику кількість нанести на проблемні ділянки стопи
арт. 10298 50 мл 

Засіб для ніг з підвищеною ороговілістю (Kerasan® Hornhautsalbe)

Регенеруючий бальзам із саліциловою кислотою
(Hornhaut-Reduzierbalsam mit Salicylsäure)

• проникає в глибокі шари шкіри і пом'якшує ороговілі ділянки
• має високу регенеруючу властивість
• сприяє відновленню природної жирності шкіри, позитивно впливаючи на її гідробаланс
• підходить для рук, ніг, ліктів, колін

Активні компоненти: 2% саліцилова кислота, мигдальна, оливкова олії, олія евкаліпта.
Застосування: двічі на день наносити тонким шаром на необхідні ділянки
арт. 10939 60 мл 

Мазь WD для зняття подразнень  (WD-Salbe mit Teebaumöl und Thymianöl)

• зменшує подразнення в області нігтя та нігтьового ложа
• знімає хворобливі та запальні реакції (особливо при вростанні нігтя)
• сприяє загоєнню ран
• має антисептичні властивості

Активні компоненти: олія чайного дерева, олія чебрецю, олія евкаліпта, скипидар.
Застосування: двічі на день наносити навколо нігтьової пластини дуже тонким шаром, в 
нігтьове ложе закладати велику кількість мазі.
арт. 10480 30 мл Примітка: зберігати за кімнатної температури.

Професійна лінія

Для професійного та домашнього використання

• гель-мило рекомендовано для щоденної гігієни ніг – підвищує рівень pH
• виконує тонізуючу, дезодоруючу та дезінфікуючу дії
• ментол залишає приємне освіжаюче відчуття, ідеально підходить для зняття втоми ніг

Активні компоненти: екстракт шавлії, ментолу, тріклозан.
Застосування: нанести на попередньо зволожені ноги, зробити легкий масаж до 
спінювання. Змити водою. Також можна додавати для ножних ванн 
арт. 1262011    200 мл

Подіатричне мило DERMA FEET
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• шампунь для ніг для інтенсивного очищення неушкодженої шкіри
• ефективне очищення, особливо для шкіри, чутливої   до грибків
• масло евкаліпта та лемонграсу надають відчуття чистоти та свіжості своїм бадьорим 

ароматом
• потужний шампунь для  ніг PEDIBAEHR можна розпорошувати і розподіляти безпосередньо 

по ногах за допомогою пінного аплікатора
Активні компоненти: олія листя евкаліпта кулястого, олія лимонної трави, кокамід 
DEA, лауретсульфат натрію, децилглюкозид, лаурилглюкозид, феноксиэтанол, цитраль, 
d-лимонен, гераніол, ліналоол.
Застосування: Нанесіть пінку на стопи та розподіліть руками, потім змийте або зніміть 
вологим компресом
арт. 11774 200 мл 

• дезінфікуюча ванна для ніг, усуває грибкову інфекцію та бактерії
• захищає від грибка стоп та нігтів при регулярному використанні
• усуває неприємний запах ніг
• рекомендується як допоміжний засіб при лікуванні мікозів 

Активні компоненти: хлорид дидецилдиметиламонію 2%, вода, що ароматизує.
Застосування: Використовувати лише у розбавленому вигляді! Додайте приблизно 10 мл 
(1 ковпачок) ванни для ніг CalCifu® в 2 л теплої води один або два рази на тиждень.
Купайте у ньому ноги близько 15 хвилин.
Попередження: Зберігати у недоступному для дітей місці. У разі попадання в очі негайно 
промийте водою та зверніться до лікаря. Не зливати нерозбавлений розчин у каналізацію. 
Викидайте лише повністю порожні ємності.
арт. 12866    80 мл 

• протигрибковий лак знищує патогенні мікроорганізми та дозволяє нігтю рости здоровим
• підходить для додаткового лікування грибка нігтів
• містить ексклюзивне поєднання ефективних інгредієнтів: клімбазол, піроктон
• містить оламін та екстракт розмарину у складі водного гелю

Активні компоненти: клімбазол, піроктон оламін, екстракт розмарину лікарського, сечовина, 
алкоголь, допоміжні речовини.
Застосування: використовувати один або двічі на день. Спочатку обріжте нігті, потім нанесіть 
лак Oliprox™ на всю поверхню нігтя. Дайте висохнути приблизно 3-4 хвилини.
Попередження: Тільки для зовнішнього застосування. Зберігайте у недоступному для дітей 
місці. Зберігати у сухому прохолодному місці 
арт. 12868 – 12 мл

Шампунь для ніг з олією евкаліпта та лемонграсу
(FUSS-SHAMPOO MIT EUKALYPTUS/ZITRONENGRAS)

Подіатрична ванна для ніг CALCIFU

Лак фунгіцидний, ONIPROX 

• медичний лак від грибка нігтів
• допомагає усунути та запобігти поширенню грибка нігтів

Активні компоненти: олія лаванди, олія шкірки цитрусових, олія листя алое, олія листя кориці, 
олія календули.
Застосування: застосовувати один-два рази на тиждень. Спиляти нігтьову пластину, нанести 
лак по всій поверхні нігтя за допомогою шпателя. Дати лаку висохнути - 3 хв.
арт. 12620109     9 мл

Медичний лак від грибка нігтів
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• безконтактний спрей для нігтів та шкіри для усунення грибків, бактерій та спор
• виконує захисну функцію та супроводжує лікувальну та подіатричну терапію при 

грибку шкіри та нігтів
• усуває неприємний запах ніг

Активні компоненти: 100 мл містять: 14,5 мг полігексаметиленбігуаніду HCl, 49 
мг хлориду дидецилдиметиламонію у водному розчині. Не містить алкоголю.
Застосування: НЕ наносити на шкіру. Розпорошіть (3-4 натискання) на внутрішню 
поверхню взуття. Дайте попрацювати щонайменше 10 хвилин. Розпиліть на 
панчохи та залиште на ніч. Наступного дня обов’язково випрати взуття.
Попередження: Зберігати в недоступному для дітей місці. Використовувати 
тільки в приміщеннях, що добре провітрюються. Може спричинити подразнення 
шкіри та очей. У разі випадкового попадання бризок у вічі негайно промийте їх 
водою та зверніться до лікаря
арт. 12864    33 мл

арт. 12865     100 мл

• краплі для інтенсивного догляду за пошкодженими нігтями
• профілактика та лікування бактеріальної інфекції

Активні компоненти: олія чайного дерева, календули, алое, іхтилол, піроктон.
арт. 126208     50 мл

• медичний препарат, призначений для лікування мікозу
• знімає свербіння та почервоніння ураженої шкіри
• утворює захисний бар'єр, що запобігає поширенню мікроорганізмів, захищаючи уражені 

ділянки
• містить активні інгредієнти з протигрибковими та заспокійливими властивостями, а також 

натуральні інгредієнти із заспокійливою дією
• спеціальний засіб, розроблений для спортсменів, відноситься до санітарних продуктів

Активні компоненти: екстракт календули, екстракт алое, олія чайного дерева, екстракт 
сибірської ялиці.
Застосування: наносити раз на день на проблемні ділянки стопи. 
арт. 1262098     40 мл

• олівець спеціально розроблений для проблемних, знебарвлених нігтів
• засіб не містить води
• в набір входять пилки для нігтів

Активні компоненти: олія чайного дерева, олія чорносливу, олія алое, олія лаванди, олія 
лимонної цедри, ichthyol pale, piroctone olamine.
Застосування: наносити кілька крапель один раз на день, помасажувати
арт. 1262019     4,2 мл

Біоцидний спрей для ніг, Calcifu

Краплі DERMA FEET

DERMA FEET Medical Спеціальний засіб для лікування мікозів 

Олівець для проблемних нігтів
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• олеогель, що призначається при оніхомікозі або грибку нігтів
• допомагає усунути та запобігти поширенню грибкових інфекцій

Активні компоненти: олія чайного дерева, екстракт алое та календули, олія 
насіння соняшника, piroctone olamine. Не містить води.
Застосування: наносити один раз на день масажними рухами
арт. 1262094 30 мл

• крем діє проти бактерій, грибків та вірусів
• має бактерицидну, фунгіцидну, противірусну, загоювальну та протизапальну 

властивості
• піроктон оламін має бактерицидні властивості, які зменшують кількість грибів
• алое вера та сечовина ефективно зволожують шкіру

Застосування: використовуйте його щодня після дезінфекції ніг, як локально – на 
уражених нігтях, так і на решті стопи 
арт. 1262022      250 мл

• зволожуюча, поживна та легка піна, легко наноситься та швидко вбирається
• особливо рекомендується для щоденного догляду за сухими ногами
• запобігає появі тріщин та мозолів
• забезпечує приємне відчуття на ногах, відновлюючи гідратацію та природну м'якість
• сприяє заспокійливому та освіжаючому ефекту

Активні компоненти: сечовина 20%, олія авокадо, алое вера
Застосування: рекомендується до щоденного застосування, використовувати не більше 
півтора місяці
арт. 12620111     150 мл

• спеціальний емульгель для усунення 
локального гіперкератозу

• висока концентрація сечовини (40%) надає 
інтенсивну кератолітичну, зволожуючу та 
відлущувальну активність
Застосування: наносити локально на 
ділянку, схильну до гіперкератозу
арт. 1262013     100 мг

• аерозоль DERMA FEET з 50% сечовиною сприяє 
усуненню сильної сухості/гіперкератозу, 
потовщеного нігтя

• підходить для догляду за стопами, ліктями, 
тріщинами на руках
арт. 12620107     100 мг

• гель для усунення 
підвищеної ороговілості 
шкіри
арт. 1262016     60 мг

• спеціальний  професійний 
засіб для лікування підошовних 
бородавок
арт. 1262083     50 мл

Олеогель DERMA FEET

Крем для лікування грибкової інфекції Fungo Laser

Крем-піна з 20% сечовиною та алое вера

Гель DERMA FEET з 40% сечовиною

Аерозоль DERMA FEET  
з 50% сечовиною

Гель DERMA FEET з  
40% сечовиною

Гель від бородавок 
SKINCREAM (verrugal)
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NEW!

Ванна для рук Sinnes Oase 

• ідеальне введення в оздоровчий догляд за руками: ця ванночка, що злегка піниться, для рук 
м'яко і ніжно очищає руки

• відновлюючий аромат лимонної трави освіжає, а приємний теплий аромат апельсинової олії 
ніжно огортає

•  цінна морська сіль природно живить і очищає шкіру
• полісахарид бета-глюкан зміцнює власну імунну систему шкіри та стимулює регенерацію шкіри
• екстракт морського планктону активно доглядає шкіру вже під час очищення
• після цього оздоровлюючого  початку шкіра відмінно підготовлена   до наступних етапів догляду

арт. 25222 300 мл 

Лінія "ОАЗІС ПОЧУТТІВ" SINNES OASE 

Ванна для рук Sinnes Oase 

Пілінг для рук та нігтів Sinnes Oase

• целюлоза і подрібнені ядра абрикоса дбайливо і ефективно видаляють шкіру, що омертвіла, і 
зберігають м'якість нігтів і рук на дотик

• бета-глюкан та екстракт планктону активують регенерацію шкіри, роблячи її більш гладкою
• високоякісні олії жожоба та абрикосових кісточок, олія екзотичної коноплі забезпечують 

шкірі інтенсивне зволоження та надають їй м'якість та еластичність
• пілінг для рук і нігтів з ароматом лемонграсу і апельсинової олії, що зачаровує, одночасно 

бадьорить і розслаблює
Застосування: нанести на руки та нігті та акуратно масажувати круговими рухами. Потім 
змийте теплою водою
арт. 25218 50 мл

арт. 25219 300 мл

• подаруйте собі ідеальний баланс за допомогою спеціального догляду за руками: цей 
насичений крем для рук та нігтів інтенсивно доглядає шкіру

• інтенсивні живильні олії з мигдалю та авокадо разом з маслом какао насичують шкіру та 
нігті, інтенсивно зволожують та створюють баланс жирних кислот

• шкіра та кутикула стають більш гладкими та ніжними. Олія манго та олія авокадо зміцнюють 
шкірний бар'єр. Екстракт морського планктону покращує догляд за шкірою

• дозвольте собі спочатку відчути свіжий аромат лемонграсу, який оживляє, а після зігріває. 
Аромат апельсина огорне вас і розслабить
Активні компоненти: олія мигдалю, олія авокадо, олія какао, екстракт морського 
планктону.
Застосування: наносити на шкіру ніг двічі на день масажними рухами
арт. 25037 30 мл

арт. 25216 75 мл

• насичена, екзотична олія манго і какао-масло надають рукам і кутикулі особливої   
еластичності

• шкіра насичується вологою, а грубі та потріскані руки стають гладкими та ніжними
• бета-глюкан та токоферол сприяють зміцненню та регенерації шкіри
• екстракт морського планктону покращує вигляд шкіри
• має підбадьорливий аромат лемонграсу та апельсину

Застосування: рясно нанести вранці та ввечері на руки та нігті та добре помасажувати
арт. 25214 50 мл 

арт. 25215 350 мл

Крем для рук та нігтів Sinnes Oase 

Олія для рук та нігтів Sinnes Oase

арт. 25229 300 мл
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• отримайте небачений раніше догляд для ніг: інтенсивна терапія у поєднанні з розслабленням
• багате поєднання олії ши, макадамії та кокосової олії забезпечує догляд, навіть 

найвибагливішій шкірі ніг
• інноваційна комбінація рослинних екстрактів розгладжує, зволожує та захищає втомлені 

ноги
• має освіжаючий та бадьорий аромат лимонної трави та апельсину
• переносимість шкіри клінічно протестована дерматестом: 5 зірок

Застосування: одягніть флісові шкарпетки на очищені, сухі стопи та притисніть їх. 
Залишіть на 20-30 хвилин. Видаліть фліс і помасажуйте залишки, що залишилися
арт.25225 уп/5шт.

• побалуйте себе особливим душем! Рясна піна для душу ніжно очищає шкіру
• поживна формула з сорбітом насичує шкіру вологою, надаючи їй напрочуд м'яке відчуття
• цей незвичайний момент прийняття душа завершується спокусливим ароматом лемонграсу та 

апельсинової олії, який одночасно підбадьорить і розслабить вас
• знімає щоденний стрес

Застосування: струсіть флакон, тримаючи балончик вертикально вгору - гель 
перетворюється на кремоподібну піну при контакті з водою. Поступово розподіліть піну 
для душу по вологій шкірі і ретельно змийте
арт. 25240 - 200 мл

• більше жодних сухих рук! Насолоджуйтесь цим унікальним доглядом. Збагачена олією ши та 
олією макадамії робить шкіру м'якою та еластичною

• антиоксиданти, такі як екстракти бузку та едельвейс, захищають від зовнішніх впливів та 
допомагають відновити захисний шкірний бар'єр

• полісахарид бета-глюкан активує регенерацію шкіри, роблячи її більш гладкою
• має підбадьорливий, розслаблюючий аромат лимонної трави та апельсина

Застосування: одягнути флісові рукавички на чисті сухі руки та притиснути. Залишіть на 
20-30 хвилин. Видаліть фліс і помасажуйте залишки маски
арт.25223 уп/5шт.

• ексклюзивний флюїд для нігтів зміцнює м'які та ламкі нігті
• комбінація активних інгредієнтів, що містить кальцій та біотин, підтримує здорове зростання 

нігтів
• кератин також покращує структуру нігтів, роблячи нігті міцними
• пантенол збільшує вміст вологи та покращує їх еластичність. Побалуйте свої ламкі і тендітні 

нігті і насолоджуйтесь відновлюючим ароматом лимонної трави та апельсина
Застосування: нанесіть масажними рухами краплю флюїду на ніготь
арт.25234 10 мл

Маска для стоп Sinnes Oase 

Піна для душу Sinnes Oase

Маска для рук Sinnes Oase

Флюїд для рук та нігтів Sinnes Oase

• олія для догляду за нігтями Sinnes Oase® - інтенсивний догляд за нігтями та кутикулою з 
чудовим ароматом

• арганова олія, олія примули вечірньої та олія зародків пшениці роблять нігті міцними, а навіть 
суха кутикула знову стає еластичною

• ненасичені жирні кислоти та вітамін Е захищають нігті
• цілющий аромат лемонграсу та апельсинової олії надає дуже сприятливий аромат
• протестовано дерматологами

Активні компоненти: олія зародків пшениці, олія примули вечірньої, олія аргани, 
апельсинова олія, олія лемонграсу.
Застосування: нанести на кутикулу та нігті та масажувати щодня при необхідності
арт.25233 30 мл 

Олія для догляду за нігтями Sinnes Oase
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• суперпродукт для шкіри: крем для рук з екстрактом журавлини та сечовиною
• крем має ефективну пом'якшувальну дію
• шкіра стає помітно еластичнішою і зволоженою
• антиоксидантні та заспокійливі інгредієнти, такі як екстракт журавлини, вітамін Е та 

бісаболол, захищають шкіру та доглядають за нею
• фруктовий аромат журавлини та відтінок мигдалю забезпечують прекрасний аромат та 

турботу
• дерматологічно протестовано 

Активні компоненти: сечовина, гліцерин, сорбітол, екстракт журавлини, вітамін Е, 
бісаболол.
Застосування: нанести на руки двічі на день масажними рухами
арт. 11726  - 30 мл

• оптимально доглядає за вимогливою шкірою завдяки дерматологічно підтвердженій 
сумісності зі шкірою

• збалансований комплекс активних інгредієнтів із вітаміну B3 та цинку PCA освітлює 
пігментні плями в порівнянні з навколишньою шкірою

• шкіра інтенсивно зволожується і стає еластичною завдяки цінному аргановому маслу, 
маслу ши та сечовині

• екстракти тропічних рослин паракресу та гранату омолоджують шкіру, підвищують її 
еластичність та пружність 

• антиоксидантний ацетат вітаміну Е та пантенол, що сприяє регенерації, доповнюють 
антивіковий догляд       
Активні компоненти: вітамін B3, цинк PCA, арганове масло, масло Ши, сечовина, 
екстракт паракресу, екстракт гранату, ацетат вітаміну Е та пантенол.
Застосування: Наносити  крем для рук двічі на день масажними рухами.
арт. 25368  - 50 мл

• медичний догляд за руками з октенідином, розроблений спеціально для догляду за дуже 
сухими та потрісканими руками

• октенідин захищає руки завдяки своїм антимікробним властивостям
• пантенол і бісаболол сприяють регенерації сильно огрубілої та проблемної шкіри
• насичена олія ши утримує вологу і робить руки м'якими
• сечовина забезпечує інтенсивне зволоження та покращує захисну функцію шкіри
• при регулярному застосуванні потріскані руки знову стають бархатисто-м'якими

Активні компоненти: октенідин, пантенол, олія Ши, сечовина, бісаболол.
Застосування: нанести на руки двічі на день і добре помасажувати
арт. 11799 - 30 мл

Крем для рук з екстрактом журавлини та сечовиною  
(CRANBERRY HANDCREME) 

Антивіковий крем для рук з екстрактом гранату та аргановим маслом  
(ANTI-AGE HANDCREME IM STRASSTIEGEL)

Крем для рук, що відновлює, з октенідином  (REPAIR-HANDCREME)

арт. 11728 - 500 мл

арт. 11801 - 500 мл

арт. 11727 - 75 мл

арт. 11800 - 75 мл

Догляд за руками

• живить шкіру рук натуральними речовинами
• покращує еластичність та підвищує захисні функції шкіри, оберігає її від атмосферних впливів
• підтримує ніжність та еластичність шкіри
• має легку текстуру та нейтральний аромат

Активні компоненти: мінерали Мертвого моря, мед, вітамін Е, гліцерин, бісаболол.
Застосування: наносити на руки двічі на день
арт. 10670 75 мл  

Бальзам для рук з мінералами Мертвого моря 
(Hand-Balsam mit Salz aus dem Toten Meer)
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• при регулярному користуванні шкіра стає шовковистою і набуває доглянутого вигляду
• легкий крем підтримує регенерацію клітин шкіри
• захищає та посилює захисний бар'єр шкіри
• сечовина, сорбіт та гліцерин активно зволожують шкіру рук
• має приємний фруктовий аромат

Активні компоненти: олія авокадо, екстракт дині, сечовина 5%, сорбіт та гліцерин
Застосування: двічі на день масажними рухами
арт. 11548 30 мл 

Крем для рук медова диня з маслом авокадо та сечовиною (Honigmelone-handcreme)

арт. 11549 75 мл

арт. 11558 500 мл

• стимулює відновлювальні процеси шкіри, запобігає передчасній появі вікових змін
• захищає та регенерує суху та зневоднену шкіру, надає їй еластичність
• має поживні властивості, пом'якшує, підвищує пружність шкіри і має протизапальну дію
• має щільну текстуру та ягідний аромат

Активні компоненти: олія обліпихи, олія шипшини, сечовина, вітамін С, мінерали 
Мертвого моря, гліцерин
Застосування: щодня наносити двічі на день
арт. 11427 30 мл 

арт. 11425 75 мл 

арт. 10007  500 мл 

Крем для рук з екстрактом обліпихи та сечовиною
(Waldfrucht-Handcreme mit Sanddorn-Fruchtextrakt und Urea)

• покращує гідратацію, пружність та тонус шкіри
• має сильну зволожуючу та поживну дію
• відновлює захисний ліпідний шар, сприяє утриманню вологи
• пом'якшує шкіру, доглядає суху, грубу шкіру рук
• має легку текстуру та свіжий приємний аромат

Активні компоненти: олія маракуйї, сечовина, мінерали Мертвого моря, гліцерин, 
бісаболол.
Застосування: двічі на день наносити масажними рухами
арт. 11417 30 мл 

арт. 11415 75 мл 

арт. 10005 500 мл

Крем для рук з маслом маракуї та сечовиною
(Maracuja-Handcreme mit Passionsblumenöl und Urea)
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• ідеально підходить для професійного використання – під рукавички спеціаліста та при роботі 
з дезінфекторами

• надає інтенсивний догляд за шкірою рук, що страждає від шкідливого впливу дратівливих 
препаратів, води

• стимулює регенерацію та оновлення клітин, перешкоджає втраті вологи
• має потужну антиоксидантну дію, знімає подразнення та запалення
• має легку текстуру (швидко вбирається), не має запаху

Активні компоненти: протеїни шовку, вітамін Е, гліцерин.
Застосування: рекомендується до щоденного застосування двічі на день
арт. 10643 30 мл

Крем для рук із протеїнами шовку (Handcreme mit Seidenproteinen)

арт. 11595 500 мл 
арт. 10640 75 мл



• володіє пом'якшуючими та відновлюючими властивостями
• надає органічний сприятливий вплив
• знімає запалення, має загоювальну властивість
• надає шовковистість та зволоженість, підтримує оптимальний рівень гідробалансу
•  має легку текстуру та приємний цитрусовий аромат

Активні компоненти: сечовина, олія авокадо та лемонграсу, екстракт лайма, сіль 
Мертвого моря
Застосування: наносити масажними рухами двічі на день
арт. 11412 30 мл

арт. 11410 75 мл 

арт. 10006  500 мл 

Крем для рук з маслом авокадо та сечовиною
(Lemon-Handcreme mit Avocadoöl und Urea)

• заспокійливий крем для рук, захищає шкіру від негативних зовнішніх впливів
• надає шкірі міцність і еластичність, пом'якшує суху шкіру рук, що лущиться
• надає заспокійливу дію, ефективно впливає на загальний стан рук
• має приємний кокосовий аромат, має легку текстуру

Активні компоненти: сечовина, кокосова олія, екстракт ванілі, сіль Мертвого моря, 
гліцерин, бісаболол.
Застосування: наносити двічі на день масажними рухами
арт. 11450 75 мл 

арт. 11598   500 мл

Крем для рук з кокосовою олією та сечовиною
(Vanille-Kokos-Handcreme)

• має регенеруючу та тонізуючу дію, усуває сухість рук
• має сильну зволожуючу дію і покращує гідроліпідний баланс
• заспокоює та регенерує шкіру
• надає шкірі шовковистість та пружність, пом'якшує її
• швидко вбирається завдяки легкій текстурі, має тонкий аромат

Активні компоненти: екстракт троянди, сечовина, сіль з Мертвого моря, бісаболол.
Застосування: двічі на день наносити масажними рухами
арт. 10676 30 мл 

арт. 10677 75 мл 

арт. 11597    500 мл

Крем для рук з екстрактом троянди та сечовини (Rosen-Handcreme)
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• дбайливо видаляє ороговілі частинки шкіри і робить шкіру м'якою та бархатистою
• доглядає кутикулу, насичує шкіру мікроелементами і вітамінами, живить і зволожує її
• захисні компоненти захищають шкіру від інфекції, заспокоюють шкіру рук
• має ненав'язливий приємний аромат

Активні компоненти: олія манго, олія  маракуйї, олія  жожоба, мигдалю та календули, 
гліцеринова олія, олія  лимонного дерева, олія  лаванди, олія  лугової м'яти, мінерали 
Мертвого моря.
Застосування: добре збовтати перед використанням до однорідної маси. Нанести та 
втерти на суху шкіру масажними рухами, після чого змити водою
арт. 25261 «Олія маракуї та манго» 100 мл

арт. 25250 «Інтенсивний догляд» 100 мл

Масляний пілінг для рук (Peeling Oil mit Meersalzkristallen)



• олія для нігтів з мигдальною олією -  
інтенсивний догляд для відновлення нігтів

• рицинова, мигдальна та соняшникова олія разом  
з бета-каротином інтенсивно живлять нігті

• кутикула стає м'якою та еластичною
• має дуже приємний, солодкий мигдальний аромат

арт. 25770 – 11 мл

арт. 25872 – 30 мл

• догляд за красивими та здоровими нігтями
• каротинова олія та біотин надає еластичність  

та міцність нігтьової пластини
• сприяє регенерації ламких і потрісканих нігтів
• інтенсивно живить та насичує концентратом активних інгредієнтів
• захищає від тріщин

арт. 25579 – 11 мл

арт. 25870 – 30 мл 

• олія для нігтів ваніль-кокос сприяє регенерації, 
зволожує кутикулу

• зміцнює та сприяє зростанню нігтів
• має екзотичний аромат ванілі та кокосу 

арт. 25777 – 11 мл

арт. 25873 – 30 мл

• олія зміцнює і сприяє зростанню
• надає еластичність і міцність для ламких і  

потрісканих нігтів
• має приємний аромат

арт. 25876 – 11 мл - з олією апельсина 

арт. 25875 – 11 мл - з олією лимона

арт. 25874 – 11 мл - з олією амаретто

Олія для нігтів з мигдальною олією
(NAILS NAGELPFLEGEÖL MIT MANDELÖL) 

Олія для нігтів з біотином
(NAGELPFLEGEÖL MIT BIOTIN) 

Олія для нігтів ваніль-кокос
(NAGELPFLEGEÖL VANILLA-COCO) 

Олія для нігтів
(NAGELPFLEGEÖL)
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• догляд, як за нормальною, так і проблемною шкірою рук
• утворює захисний шар на шкірі, регулюючи водний баланс та забезпечуючи зволоження шкіри
• надає цілісний сприятливий вплив на шкіру рук
• надає свіжість і шовковистість, доглядає суху шкіру рук, перешкоджає її старінню
• загоює мікротріщини, зменшує чутливість

Активні компоненти: гіалуронова кислота, пантенол, олія камелії.
Застосування: перед використанням добре струсити у вертикальному положенні. 
Рекомендується до регулярного застосування.
Примітка: не містить барвників та консервантів.
арт. 25469 35 мл 

арт. 25356 125 мл 

Крем-піна для рук з гіалуроновою кислотою
(Cremeschaum für Hände mit Hyaluron)



Хай! Гібридний лак (Hy! Hybrid-Lack) 
Хай! Гібридний лак має гелеву текстуру та створений для бездоганного образу! Просто покрийте своїм улюбленим 
кольором і дайте йому висохнути. Досягти відмінного результату можна двома тонкими шарами. Що робити, якщо 
колір вихідного дня більше не відповідає офісному одягу? Немає проблем: лаки Хай! можна акуратно видалити за 
допомогою рідини для зняття лаку, що не містить ацетону. Блискучий результат до 10 днів. Ультрафіолетове світло 
не потрібне - Хай! Гібридний лак висихає при нормальному денному світлі та створює рівну нігтьову пластину без 
борозенок та нерівностей. Лак включає базовий шар у складі, тому додаткове нанесення бази не потрібно.
Застосування: 
1. Підготуйте натуральний ніготь, видаліть жир з нігтя за допомогою пилки/шліфувального блоку. 
2. Знежирити ніготь дегідратором/праймером. 
3. Тонко нанесіть перший і другий шар і дайте кожному висохнути по 1,5-3 хвилини. 
4. Швидко нанесіть верхній шар і дайте йому висохнути на повітрі.

30 кольорів на палітрі
• приблизно через 10 хвилин лак стане ударостійким
• повторюйте нанесення верхнього шару кожні 2 дні для дуже стійкого та ідеально блискучого покриття
• не містить ацетон

8 мл

Декоративні лаки та
 супутні засоби 

• верхнє покриття не тільки забезпечує 
неперевершений блискучий результат, але 
й продовжує стійкість кольору

•  наносячи верхнє покриття кожні 2 дні, ви 
можете ще більше продовжити блиск та 
стійкість та отримати найкращий результат 
з першого застосування

•  фотоініціатори, що містяться у верхньому 
покритті, змішуються з олігомерами 
гібридної фарби і таким чином 
забезпечують тривалий термін служби

•  твердіння нігтів відбувається при попаданні 
природного денного світла. Нігті стають 
міцнішими і сяють інтенсивним кольором
арт. 27300   8 мл

• декоративний лак для нігтів щільно 
пігментований,  має середню 
консистенцію

• ідеально підходить для педикюру
• оптимальне альтернативне рішення 

гель-лаку
• лак швидко наноситься завдяки дуже 

широкому пензлю
• у палітрі понад 30 кольорів
• не містить толуол, формальдегід та 

ацетон, тому особливо дбайливий 
11 мл

• надійно скорочує час висихання лаку 
для нігтів

• має тонкий аромат яблука
• необхідно розпорошувати з відстані 

20 см
арт. 25547 – 50 мл

• фінішне покриття для швидкого сушіння 
лаку

• необхідно нанести один шар
• сприяє сушінню за дуже короткий час

арт. 25550 – 11 мл

Хай! Топ 
(HY! HYBRID-TOP COAT)

Лак для нігтів (Nagellack)

Швидкий затверджувач лаку 
(LACK-SCHNELLTROCKNER)

Лак - швидке сушіння 
(SCHNELLTROCKNER SPEED DRY)
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• рідина для делікатного зняття лакового покриття
• швидко та ретельно видаляє лак з нігтів
• підходить для всіх лакових покриттів 
Активні компоненти: Dimethyl Glutarate, Dimethyl Adipate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Parfum (Fragrance), Dimethyl 
Succinate, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Propylene Glycol, Glycerin, Aqua (Water), Potassium Sorbate, Sodium Benzoate. 
Застосування: намочіть ватний диск і натисніть його на кілька секунд, щоб рідина проникла в шар лаку. Витріть 
за один раз. Не допускати попадання на шкіру. Після пролиття, щоб уникнути утворення плям, негайно протріть 
розчинником, що містить ацетон (не на пластиці). 

арт. 15001 – 100 мл – полуниця

арт. 15002 – 500 мл – полуниця

арт. 15003 – 1000 мл – полуниця

арт. 15020 – 100 мл – лимон

 арт. 15021 – 500 мл – лимон

арт. 15022 – 1000 мл – лимон

арт. 15004 – 100 мл – дика вишня

арт. 15005 – 500 мл – дика вишня

арт. 15006 – 1000 мл – дика вишня

• дбайливе зняття лаку з нігтів без ацетону та етилацетату, без шкідливих 
речовин

• ретельно видаляє лак з нігтів, не пересушуючи їх
• залишає на нігтях живильний, злегка маслянистий шар
• має ніжний аромат цитрусових
Застосування: намочіть ватний диск і натисніть його на кілька секунд, щоб 
рідина проникла в шар лаку. Витріть, а потім вимийте руки. Після пролиття, 
щоб уникнути утворення плям, негайно протріть розчинником, що містить 
ацетон (не на пластиці)

арт. 15008 – 500 мл

арт. 15009 – 1000 мл

• швидковисихаюче глянсове/матове верхнє покриття
• запобігає розтріскуванню лаку та забезпечує більш тривалу стійкість
• зберігає довговічність

арт. 25541 – 11 мл – глянсове

арт. 25546 – 11 мл – матове

Рідина для зняття лаку  (NAGELLACKENTFERNER)

Рідина для зняття лаку wellness (Nagellackentferner Wellness)

Фінішне покриття (Top Coat) 
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• сприяє зміцненню структури нігтьової 
пластини

• стимулює зростання здорових нігтів
• при регулярному застосуванні нігтьова 

пластина набуває здорового вигляду
арт. 25551 11 мл 

Лак для зміцнення нігтів 
(Nagelhärter-Lack)

• активує швидке зростання нігтів
• ефективний результат вже після  6 тижнів 

постійного використання
• зміцнює тонкі та м'які нігті

арт. 25542 11 мл 

Лак для зміцнення нігтів

з кальцієм  (Nagelhärter-Lack  
mit Kalzium)

• ідеальна основа для натуральних нігтів, яка 
сприяє вирівнюванню рельєфної нігтьової 
пластини

• захищає від зневоднення
арт. 25552 11 мл 

Вирівнюючий лак 
(Rillenfüller-Lack)

• дозволяє легко видаляти кутикулу
• використовується для професійного 

манікюру
арт. 25543 11 мл 

Гель для розм'якшення 
кутикули (Nagelhautentferner-
Gel)

• зміцнює нігтьову пластину та сприяє її 
зростанню

• дбайливо доглядає кутикулу
• при регулярному застосуванні нігті стають 

еластичними та доглянутими
арт. 25553 11 мл 

Олія для догляду за нігтьовою 
пластиною (Nagelpflegeöl)

• надає швидке відновлення нігтьової 
пластини

• зміцнює крихкі, тонкі нігті
• захищає кутикулу від пошкоджень
• має інтенсивну поживну дію
• рекомендується для регулярного 

використання
арт. 25559 11 мл 

Олія для відновлення нігтьової 
пластини
(Nagelpflegeöl mit Vitaminen)

• ідеально підходить як базова основа
• надає натуральний та здоровий вигляд 

нігтям
• захищає від зневоднення нігтів

арт. 25578 11 мл 

Білий матовий лак-основа 
(Rillenfüller-Lack Weiß matt)

• базовий догляд за нігтями, захист від 
хімічних впливів декоративного лаку

• захищає від знебарвлення
• вирівнює поверхню нігтьової пластини

арт. 25540 11 мл 

Основа під лак 
(Unterlack Base Coat)

 NEW  NEW

 NEW  NEW

• спеціальна формула по догляду за сухими, 
тонкими та ламкими нігтями

• сприяє зміцненню нігтьової пластини, надає 
здорового вигляду та еластичності кутикулі                                                          
Активні компоненти: натуральні олії, 
вітаміни С та Е
арт. 25750 3 мл 

Олівець для інтенсивного 
догляду за нігтями (Nailcare Pen  
mit Applikationsspitze)

• пом'якшує кутикулу, завдяки чому вона 
легко відсувається та видаляється

• доглядає за чутливою кутикулою
• рекомендується для домашнього 

застосування
Активні компоненти: вітамін С, 
рицинова олія
арт. 25751 3 мл 

Олівець для видалення 
кутикули (Cuticle Remover Pen  
mit Applikationsspitze)
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• дбайливо очищає шкіру рук
• підвищує циркуляцію крові, підтримує гідроліпідний баланс
• пом'якшує шкіру і підвищує її еластичність, надає їй доглянутого вигляду
• насичує шкіру поживними речовинами

Активні компоненти: мексиканський Юкатанський мед, екстракт лотоса та бамбука, олія 
гібіскусу, чистий молочний білок, гліцерин.
Застосування: 5-10 мл розбавити у теплій воді. Опустити руки у ванну на 10 хвилин
арт. 25855 500 мл 

SPA-ванна для рук (SPA Wellness Handbad)

• інтенсивно відлущує омертвілі клітини шкіри
• суха, зневоднена шкіра рук знову набуває гладкого, ніжного та зволоженого стану
• надає ефективну терапію, регенерацію, насичує шкіру рук живильними речовинами

Активні компоненти: олія авокадо, екстракт лотоса, бамбука та гібіскуса, соєва олія, 
вітаміни.
Застосування: нанести масажними рухами на шкіру рук, після чого змити теплою водою
арт. 25862 75 мл 

арт. 25852 450 мл 

SPA-пілінг для рук (SPA Wellness Handpeeling)

• ідеальне завершення SPA –процедури
• ефективно пом'якшує суху, потріскану і огрубілу шкіру
• виконує інтенсивний догляд та захист шкіри
• відновлює та підтримує гідроліпідний баланс шкіри

Активні компоненти: екстракт гібіскусу, бамбука, екстракт лотоса, бджолиний віск, олія 
горіха макадамії, алантоїн, Д-пантенол.
Застосування: нанести масажними рухами
арт. 25859 75 мл

арт. 25882 500 мл 

SPA-крем для ніг (SPA Wellness Fußcreme)

• легкий, нежирний гель для регенерації нігтів та кутикули
• запобігає втраті вологи
• збагачений екстрактом біотину, гіалуронової кислоти та ацероли
• має легкий та приємний аромат

Активні компоненти: екстракт гіалуронової кислоти, біотину та ацероли
арт. 25793 2,2 мл 

SPA-олівець для кутикули (Nagelhautpfl egestift fresh´n´fruity)

• рекомендується використовувати як початкова стадія процедури SPA-педикюру
• ефективно очищає шкіру стоп, знімає втому, освіжає та зволожує її
• сприяє підтримці ліпідного балансу, усуває неприємний запах та регулює надмірне 

потовиділення
Активні компоненти: екстракт бамбука, олія гібіскусу, фарнезол.
Застосування: розбавити 5-10 мл у 36-38°C воді. Опустити ноги у ванну на 10 хвилин
арт. 25854 500 мл

SPA-ванна для ніг (SPA Wellness Fußbad)

SPA догляд
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• рекомендується для догляду за подразненою, сверблячою, пошкодженою шкірою стоп
• має освіжаючий і заспокійливий ефект
• знімає втому, підвищує бадьорість у ногах
• надає загальну благотворну та тонізуючу дію
• має приємний аромат лимону

Активні компоненти: олія чайного дерева, екстракт бамбука, пантенол, рицинова олія.
Застосування: ковпачок ванни розбавити у теплій воді
арт. 15630 50 мл 

арт. 11203 200 мл 

арт. 11204 1000 мл 

Ванна для ніг з екстрактом бамбука та олією чайного дерева
(Fußbad mit Bambus-Extrakt und Teebaumöl)

• підходить для всіх типів шкіри
• підтримує природні захисні функції шкіри
• натуральні компоненти ефективно пом'якшують шкіру стоп
• завдяки ефірним оліям посилює кровообіг та стимулює метаболізм шкіри
• рекомендується для SPA-ванн; не піниться

Активні компоненти: пантенол, рицинова олія, алое вера, кінський каштан; меліса;
розмарин; рослинний мікс: олія евкаліпта, олія сосни, коричнева олія, олія ялиці,
олія ялівцю; лаванда.
Застосування: половину кришки додати до води 36-38 °С. Тривалість процедури
5-10 хвилин

Рослинні ванни (Kräuter-Fußbäder)

WELNESS догляд

• має унікальну властивість: омолоджує шкіру рук
• зменшує вікову пігментацію, відновлює надходження меланіну
• надає зміцнюючу, заспокійливу та доглядаючу дію
• ефективно пом'якшує шкіру, відновлює пружність і створює ефект вибіленої шкіри

Активні компоненти: екстракт лотоса та бамбука, екстракт червоного гібіскусу, 
D-пантенол, бісаболол.
Застосування: завтовшки 2-3 мм нанести маску на шкіру рук і залишити на 20 хвилин. 
Надлишки видалити, залишки втерти в шкіру масажними рухами
арт. 25861 75 мл

арт. 25880 500 мл 

SPA - антивікова маска для рук (SPA Wellness Anti-Aging Handmaske)

• стимулює клітинне оновлення, зберігає та відновлює молодість та красу рук
• усуває пігментні плями, підвищує пружність, розгладжує зморшки
• сприяють зміцненню структури нігтьової пластини

Активні компоненти: Вітамін С, екстракт акмели, біотин та кератин.
Застосування: наносити масажними рухами
арт. 25860 75 мл

арт. 25881 500 мл 

SPA-антивіковий крем для рук (SPA Wellness Anti-Aging Handcreme)
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• очищує та заспокоює шкіру ніг
• насичує шкіру поживними речовинами
• сприяє оптимальному зволоженню шкіри ніг та запобігає її сухості
• має розслаблюючий аромат дикої троянди
Активні компоненти: пантенол, екстракт шипшини, екстракт бамбука, олія розмарину, 
вітамін Е.
Застосування: Змішати приблизно 15 мл із водою для ванни для ніг
арт. 11570 200 мл

• надає оздоровчий, дбайливий догляд за шкірою стоп
• має розгладжуючий ефект
• стабілізує функції шкіри, відновлює природний ліпідний баланс
• надає доглянутого вигляду, шкіра стає м'якою та еластичною
• має свіжий фруктовий аромат, що забезпечує повну релаксацію

Активні компоненти: олія мандарину, екстракт імбиру, сечовина.
Застосування: шаром 1-2 мм рівномірно нанести на всю стопу, міжпальцеві проміжки. Час 
експозиції – 5-10 хвилин, після чого видалити теплим вологим компресом
арт. 11594 500 мл 

Ванна для ніг з олією дикої троянди  (WELLNESS WÄRME-FUSSBAD WILDROSE)

Маска для ніг з мандариною олією та екстрактом імбиру 
(Fußmaske mit Mandarinenöl und Ingwer)

• має оздоровчі та протизапальні властивості
• знімає втому, пом'якшує шкіру, стимулює регенераційні процеси
• шкіра стає м'якою та ніжною
• може використовуватися як ванна для педикюру, так і манікюру
• має приємний аромат абрикосу

Активні компоненти: екстракт абрикосу, пантенол, аскорбінова кислота, дегідроацетилова 
кислота, бензойна кислота, молочна кислота, віддушка.
Застосування: невелику кількість розбавити в теплій воді, опустити ноги на 5-10 хвилин
арт. 11386 200 мл 

арт. 11382 1000 мл 

Фруктова ванна з абрикосовим екстрактом (Wellness Duft-Fußbad Soft Apricot)

• призначена для втомлених ніг
• добре освіжає, бадьорить, надає поживний догляд
• сприяє проникненню в глибокі шари шкіри та її пом'якшенню
• надає шкірі ніжності та бархатистості
• може використовуватися як для педикюру, так і для манікюру
• має приємний фруктовий аромат лайма

Активні компоненти: екстракт лайма, пантенол, аскорбінова кислота, дегідроацетилова 
кислота, бензойна кислота, молочна кислота, віддушка.
Застосування: додати невелику кількість ванни в теплу воду, опустити ноги на 5-10 хвилин
арт. 11385 200 мл 

арт. 11381 1000 мл 

Фруктова ванна для ніг із екстрактом лайма  (Wellness Duft-Fußbad Fresh Lemon)

арт. 11571 1000 мл 

30



• відновлюючий та поживний догляд із освіжаючим ефектом
• зволожує та живить, стимулює кровообіг
• має приємний аромат хвої

Активні компоненти: екстракт хвої, вітамін Е, алое вера.
Застосування: 1-2 столові ложки додати в теплу воду
арт. 10434 1000 гр 

Сіль для ванн з екстрактом хвої  (Badesalz Fichtennadel)

• має загальну терапевтичну та відновлюючу властивість
• забезпечує шкіру необхідною вологою та заспокоює її
• суха та зневоднена шкіра знову стає гладкою та еластичною
• має приємні фруктові аромати

    Активні компоненти: олія жожоба, оливкова олія, пантенол, екстракт яблука та ківі; екстракт 
жасмину; екстракт лимонної трави; екстракт апельсину.
    Застосування: 1-2 столові ложки додати до теплої води

арт. 10990 Сіль «Яблуко-ківі» - захищає, стимулює, живить суху, 
 потріскану шкіру стоп  575 г 

арт. 10991 Сіль «Жасмин» – заспокоює, регенерує 575 г 

арт. 10992 Сіль «Лимонна трава» – відновлює, заспокоює 575 г 

арт. 10993 Сіль «Апельсин» – розслаблює, пом'якшує, живить 575 г 

Сіль для ванни  (Fußbadesalz)

• має розслаблюючу та заспокійливу дію, знімає втому
• стабілізує захисні функції шкіри, відновлює ліпідний баланс
• позитивно впливає на пружність шкіри, надає еластичність
• має свіжий абрикосовий аромат

Активні компоненти: мигдальна олія, абрикосова олія, сечовина.
Застосування: шаром 1-2 мм рівномірно нанести на всю стопу, міжпальцеві проміжки. Час 
експозиції – 5-10 хвилин, після чого видалити теплим вологим компресом
арт. 11573 500 мл 

• маска надає сприятливу оздоровчу дію на шкіру стоп
• надає шкірі доглянутого вигляду, ніжності та шовковистості
• забезпечує оптимальне зволоження, помітно збільшує гідратаційну здатність
• стабілізує шкірний бар'єр
• має легку текстуру та приємний аромат манго та кокосу

Активні компоненти: екстракт манго, кокоса, сечовина, олія Ши, гліцерин.
Застосування: шаром 1-2 мм рівномірно нанести на всю стопу, міжпальцеві проміжки. Час 
експозиції – 5-10 хвилин, після чого видалити теплим вологим компресом
арт. 11574 500 мл  

Маска для ніг з мигдальною та абрикосовую олією
(Fußmaske mit Aprikosenkern- und Mandelöl)

Маска для ніг з екстрактом манго та кокосу (Fußmaske Mango-Kokos)

31



Захисні засоби та пластирі

• знімає навантаження з 
міжпальцевої зони

• оптимально розділяє та захищає 
від викривлення, від подагри
арт. 13693 

• захищає від вальгусної деформації
• усуває больові відчуття
• еластичний ремінець створює 

максимальний комфорт
арт. 13634 

Гелевий захист для великого 
пальця
(Gel-Ballenschale dünn)

Захист-коректор великого 
пальця  
(Gel-Großzehentrenner mit 
Ballenschutz)

• рівномірно розподіляє 
навантаження

• захищає пальці та міжпальцеву 
зону від тиску
арт. 13691

Захисне «рельєфне» кільце 
від тиску
(Gel-Hühneraugen-
Schutzpolster-Ring)• знімає навантаження та болючі 

відчуття між пальцями
• захищає від натирань, перешкоджає 

утворенню мозолів
арт. 13635  мале  

арт. 13636  середній

Гелеве захисне кільце (Gel-
Zehenringe)

• коригує положення пальця
• захищає міжпальцеву зону від 

тиску
• перешкоджає утворенню мозолів 

та знімає хворобливі відчуття за їх 
наявності
арт. 13645  малий  

арт. 13681  середній

арт. 13646  великий 

Гелевий коректор 
положення пальця 
(Gel-Zehentrenner)

• для корекції молоткоподібних 
пальців

• знімає тиск та тертя
• ідеально (анатомічно) 

адаптується до пальця
арт. 13660  лівий 

арт. 13661  правий

Гелевий фіксатор під 
молоткоподібні пальці
(Gel-Hammerzehenpolster)

• два види силікону (м'який та 
твердий) забезпечують ефективний 
захист стопи від навантажень, 
додаткову амортизацію

• створює полегшення під час ходьби
• рекомендується при п'ятковій шпорі
• ефективно впливає на кісточки, 

колінні та тазостегнові суглоби, а 
також на хребет
арт. 13678  мала 

арт. 13679  середня 

арт. 13680  велика 

Гелева подушка під п'яту
(Gel-Fersenkissen mit Rand)

• знімає тиск в області пальців, 
міжпальцевих проміжків, краю нігтя

• рівномірно розподіляє тиск, 
захищає при мозолях, ударах, 
бородавках

• забезпечує максимальний комфорт 
носіння
арт. 13650  малий  

арт. 13651  середній/великий 

Полімер-гелевий захисний 
ковпачок (Zehenhaube)
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• коригує положення пальців
• ефективно знімає тиск в області 

пальців, особливо при мозолях та 
натертостях

• високоеластичний, міцний
арт. 13743  великий

Захисний бандаж із гелевою 
вставкою (Zehenspreizer)

• захист передньої частини стопи 
від тиску та тертя

• широкий еластичний ремінець 
дозволяє ідеально адаптуватися 
до ноги

• рекомендується при носінні 
підборів
арт. 13672 

Подушка гелева під плюсну 
(Gel-Vorfußpolster)

• зменшує компресію
• рівномірно розподіляє тиск при 

мозолях, бородавках
• високоеластичний, міцний

арт. 13657  малий  

арт. 13658  середний

арт. 13659  великий 

Полімер-гелевий захисний 
бандаж  (Zehenschutz mit 
Polymer-Gel-Pad)

• знімає тиск з передньої частини 
стопи та великого пальця

• рекомендується для 
використання при подагрі

• захищає від тиску та тертя
• створює максимальний 

комфорт, оптимально 
адаптується до ноги

• еластичний, міцний
арт.  13674 

Захисний бандаж 
переднього відділу стопи 
(Gel-Ballenschutz bedeckt)

• зменшує тиск із плюсневої зони
• рекомендується до використання 

при носінні підборів
• перешкоджає утворенню 

натоптишів
• оптимально адаптується до ноги

арт. 13647 

Полімер-гелевий захист 
переднього відділу стопи 
(Vorfußpolster mit Polymer-
Gel)

• натуральне волокно з вовни 
застосовується для медичних цілей

• захищає від тиску
• вбирає вологу в міжпальцевому 

середовищі, зменшує 
потовиділення

• має хорошу повітропроникність і 
поглинаючу здатність

• м'яка та еластична
• економічна у витраті
• (2 гр. – одна маніпуляція)

арт. 13734 100 гр. 

Овеча вовна (Lammwolle)

• забезпечують всебічний захист 
від тиску

• анатомічно добре адаптуються
довжина: 25 см
арт. 10270  малі  

арт. 10271  середні

арт. 10272  великі

Захисні трубочки 
(Druckschutzschläuche – weiß)

• знімає тиск між пальцями
• коригує положення пальців

арт. 13616  малий 

арт. 13617  середній/великий 

Гелевий вкладиш для зняття 
тиску  
(Gel-Zehenspreizer)
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• знімає тиск
• надає комфорт та коригує положення 

молоткоподібних пальців
• виготовлена з м'якої шкіри
• ідеально фіксується на нозі (за 

рахунок регульованого ремінця)
арт. 13718  мала, ліва 

арт. 13719  мала, права 

арт. 13720  середня, ліва 

арт. 13721  середня, права 

арт. 13722  велика, ліва 

арт. 13723  велика, права

• регулює та коригує положення 
великого пальця

• знімає тиск із проблемної зони
• створює максимальний комфорт, 

оптимально адаптується до ноги
• пластикова шина з ремінцем на 

липучці
• тільки для нічного використання

арт. 13800  до 38 р., ліва 

арт. 13801  до 38р., права 

арт. 13802  38 – 41 р., ліва

арт. 13803  38 – 41 р., права

арт. 13804  від 41 р., ліва 

арт. 13805  від 41р., права

• захист від тиску всіх ділянок стопи
• міцний, еластичний
•  виготовлений з м'якої повсті
• створює максимальний комфорт

товщина: 3 мм
розмір: 22,5 × 40 см
арт. 10280 

арт. 110066 Пластир-аплікатор 6,5x4.5.100шт

арт. 110067 Пластир-аплікатор 7,5x5.100шт

арт. 110069 Пластир-аплікатор 8,6x5.1 100шт

арт. 1100610 Пластир-аплікатор 11.3x6 100шт

Пластир Fleecy-Web  
(Fleecy-Web-Schutzpflaster  
zum Zuschneiden)

• захищає від тиску
• підходить для виготовлення 

індивідуальних устілок
• пружний, еластичний
• виготовлений з чистої вовни, 

повстяної прокладки та спіненого 
латексу
товщина: 5 мм
розмір: 22,5 × 22,5
арт. 10286 

Пластир Foam-o-Felt (FOAM-
O-FELT Schaumstoff mit 
Filzunterlage)

• супертонкий пластир із чистої 
бавовни

• знімає тиск і зменшує тертя
• добре адаптується до ноги
• не створює дискомфорту

розмір: 23 × 70
арт. 10282 

• захищає передній відділ стопи від 
тиску, навантажень

• ідеально підходить для носіння 
взуття

• створює ефект постійного масажу 
м'яких зон та суглобів

• оптимально адаптується
арт. 13696 

Пластир Moleskin (Moleskin Filz)

Захист переднього відділу 
стопи (Vorfußkissen mit 
Polymer-Gel-Polster)

• створює загальний захист від 
тиску та натирання

• перешкоджає утворенню мозолів
• надає максимального комфорту

арт. 13641  малий  

арт. 13642  великий

• захист 2в1: знімає тиск із передньої 
частини стопи, створює амортизацію 
в області Hallux Valgus

• виконаний з високоеластичної 
текстильної тканини з полімер-
гелевою вставкою

• міцний, зручний при носінні
арт. 13740  малий  

арт. 13741  середній/великий

Гелевий захисний ковпачок 
(Gel-Zehenhauben)

Захист плюсневої частини 
стопи та Hallux Valgus 
(Vorfußbandage mit Vorfußpolster  
und Ballenschutz mit Polymer-Gel)

 NEW NEW

Шина при вальгусній 
деформації
(Hallux Valgus-Schiene)

Подушечка під 
молоткоподібні пальці 
(Hammerzehenpolster)
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Нове покоління силіконів. Поліпшена формула, що включає компонент терапевтичної, 
загоювальної дії - гідроксипролісілан

Ортези (ортози)

• маса має дуже м'яку щільність
• ідеально підходить для паліативного 

ортезу
• до складу входять лікарські засоби олії та 

антибактеріальні засоби
• підходить для людей із цукровим 

діабетом
• проста у використанні
• можна поєднувати з іншими типами 

силікону
Арт. 10.025.3 – 200 гр

• маса середньої твердості
• рекомендується для корекції 

ортезів
• допускається комбінація із 

силіконами інших густин
• має рожевий колір

Арт. 10.014.3 – 200 гр 

• маса підходить для всіх типів 
ортезів

• легко каталізується
• має рожевий колір

Арт. 10.022.3 – 200 гр

• у набір входять:  
маса Podiabland 200 гр,  
маса Blanda 200 гр,  
ліквід
Арт.10.031.1

• м'який силікон для виготовлення 
ортезів.

• двокомпонентний, легкий в 
експлуатації
Арт. 10.030.7 – 400 гр

• Рідкий та в'язкий полімер підходить 
для ремонту ортезів
арт. 10.026.2 - 300 мл

• рідкий силікон для виготовлення ортезів
• підходить для формування міцних тонких 

виробів
арт. 10.006.4 - 300 мл Арт. 10.030.11 – 100 гр

Арт. 10.050.6 – 30 мл

Арт. 10.053.3 – 40 мл

• силікон середньої щільності для 
подіатричного застосування

• складається із двох компонентів: 
А + B
Арт. 10.030.8 – 400 гр

Маса для ортезів Blanda, 
shore 4

Маса для ортезів Master, 
shore 25-26

Маса для ортезів Podiabland, 
shore 12-15

Набір мас для ортезів

Маса для ортезів BLANDA 
BLANDOS, shore 3-5

Полімер для силікону

Флюїд силікону  
ORTHO 2000

Силікон ORTHOTICA A+B

Ліквід для силіконів

Паста - каталізатор

для силіконів

Маса для ортезів  
Podia Blandos, shore 15
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• метод корекції нігтьових пластин з точно встановлюваною силою впливу, що 
використовується для всіх форм нігтів

• з обережністю застосовувати хворим на цукровий діабет
• придатна для повторного використання

Набір Onyclip (4 пластини товщиною 0,10/0,15 мм; мірна стрічка; пластиковий 
аплікатор; клей-гель)
арт. 270500  Onyclip  набір 

арт. 270511  Onyclip - Пластини 0,10 мм / 10 см

арт. 270516  Onyclip - Пластини 0,15 мм / 10 см

• в основному, застосовується при проблемі вростання, але з невисоким 
S-вигином нігтя (якщо краї або один край нігтя врізається, тисне, але ніготь не 
має опуклу, куполоподібну форму)

• застосовуються також при несильних деформаціях нігтя та при синдромі 
діабетичної стопи

• може бути рекомендована для тонкої нігтьової пластини, а також для дітей
арт. 10524 B/S- Classic- Пластини 16 розмір

арт. 10525 B/S- Classic- Пластини 18 розмір

арт. 10526 B/S- Classic- Пластини 20 розмір

арт. 10527 B/S- Classic- Пластини 22 розмір

арт. 10528 B/S- Classic- Пластини 24 розмір

B/S система для лікування врослого нігтя

Onyclip система для лікування врослого нігтя

Ортоніксія

Необхідні матеріали для встановлення системи:

Артикул № Реальний розмір

12.432.3 20

12.432.4 22

12.432.12 24

21 мм

23 мм

25 мм

Пластини-аплікатори 
CELSYSTEM, малі

Пластини-аплікатори 
CELSYSTEM, великі

Адгезив-клей CELSYSTEM 

Арт. 12.432.7

Арт. 12.432.6

Арт. 12.429.1

Система CELSYSTEM – інноваційна система м'якої та безболісної корекції 
врослих та деформованих нігтів

арт. 11178 B/S- Classic Пластини з магнітом 24 розмір 

арт. 11199 B/S- Classic+ Пластини з магнітом 24 розмір 

арт. 11184 B/S магнітний аплікатор 24 розмір 
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• для фіксації B/S - Пластини 
до нігтів
арт. 10522 5 мл  

• для фіксації Onyclip - Пластини до нігтів
арт.270504 гр. × 3 шт.

• для знежирення нігтьової пластини
арт. 270507  50 мл

B/S – клей  
«Basic-Pinsel-Kleber»

Onyclip - клей-гель

Onyclip - знежирюючий засіб 
«Degreasing agent»

• для стабілізації нігтів та пасивної корекції нігтів
• безболісне лікування
• швидке полегшення болю
• коригує ніготь під час фізіологічного зростання нігтів
• особливо підходить для діабетиків
• може також використовуватися на ламких, розщеплених або на 

нігтях, що частково відшарувалися
• відсутність обмежень для пацієнта (включаючи відвідування 

басейну та сауни)
• можливе лакове покриття нігтів

арт. 11710 – 4 гр

•  служить підсилювачем адгезії між нігтьовою пластиною та твердим 
композитним гелем
арт. 11711 – 15 мл

• набір містить: композитний гель Blue Light, праймер Blue Light, 
світлозатверджуваний гель Blue Light,

• UNGUISAN Blue Light - потужну світлодіодну лампу, інструкцію 
із застосування
арт. 11712

Композитний гель Blue Light
(UNGUISAN HARD COMPOSITE GEL)

UNGUISAN HARD — це універсальний та інноваційний продукт для абсолютно безболісного лікування 
майже всіх форм скручених та врослих нігтів на ногах

Праймер Blue Light 
 (UNGUISAN BLUE LIGHT PRIMER)

Набір Blue Light  
 (UNGUISAN® Blue Light Starter-Set Komplett)

37



інструмент для виготовлення гачкових КС (ЗТО, 
Фрезера, Onyclip) з функцією кусачок для дроту 
(до 0,7 мм)
арт. 11513 

Інструмент для виготовлення скоб 
(E-Zange) для виготовлення всіх гачкових КС, 

формування омеги, петель різного діаметра.
Діаметр краю інструменту – 1 мм, хромовані
арт. 30574 AESCULAP

арт. 10533 ECO

Круглогубці (Rund-/Spitzzange)

спеціальний інструмент - кусачки для дроту 
із загартованими ріжучими краями з карбіду
арт. 30561 

Кусачки для дроту 
(Seitenschneider)

багатоступінчастий інструмент для 
виготовлення петель різного діаметру (ЗТО, 
Фрезера)
арт. 10514 

Інструмент  для формування омеги

допоміжний інструмент для роботи з КС усіх 
видів. Внутрішня поверхня покрита насічками 
для міцнішого захоплення
арт. 30364 

Щипціз захопленням для формування

скоби

для фіксації омеги, бежевий, прозорий
арт. 26231 15 мл

Камуфлюючий гель 
(Camouflage-Gel Beige)

арт. 11543 Дріт  0,3 мм / 25 м

арт. 11536 Дріт  0,4 мм / 30 м

арт. 11537 Дріт  0,5 мм / 50 м

Дріт

Інструмент для виготовлення скоб
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• трикомпонентна скоба для корекції врослого нігтя
• механізм, що складається з трьох складових - 2 дужки і кріпильний 

затискач, дозволяє працювати з найскладнішими випадками 
вростання нігтів

• безболісна альтернатива успішним неінвазивним методам
арт. 12335 Скоба 3ТО 0,4 мм 

арт. 12336 Скоба 3ТО 0,45 мм 

арт. 12332 Петля для скоби 3ТО 0,4 мм

Скоба 3ТО

арт. 30362 

Інструмент для скручування петлі 
(BAEHR Windehaken)

Erki NEW!

Erkis - гумове кільце 100 шт; захисні трубочки 100 шт; 3-х розмірні гумки 100 шт.; 
пінцет, інструмент – гачок; швидкодіючий клей-гель

• система для корекції врослих, сильно деформованих нігтів
• індивідуально дозовані тягові сили (залежно від позиції гачка)
• різнорівнева тяга (залежно від діаметра дротяного кільця)
• відрізняється своєю простотою, відсутністю больових відчуттів при використанні 

та універсальністю
арт. 270000 

арт. 270001 Erkis -  гумове кільце, 3,2 мм / 100 шт. 

арт. 270002 Erkis - гумове кільце,  4,8 мм / 100 шт. 

арт. 270003 Erkis - гумове кільце,  6,35 мм / 100 шт. 

арт. 270007 Спеціальний інструмент для встановлення системи

арт. 270008 Кріплення для гумового кільця 100 шт. 

арт. 270100 Гачок 100 шт.

Набір Erki

Одноразові палички для запобігання кровотечі (Bloodstoppers)

• зупиняють кровотечу при 
невеликих ранах

• галун викликають легке печіння 
шкіри, при цьому сприяють 
швидкій регенерації за рахунок 
сильного в'яжучого ефекту
арт. 11104 20 шт. 

Супутні засоби та матеріали
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HEMOCOR сульфат Хлоргексидин 2%

Спеціальні пластини 
Verrusheet при 
бородавках

Sorbelastic

сульфат заліза для 
просочення пов'язок
арт. 126032 – 20 мл

для дезінфекції шкіри
арт. 1650012 - 250 мл

• Verrusheet- це спеціальна гелева 
пластинка з лікувальними оліями 
та олією чайного дерева

• ідеально підходить для 
зняття хворобливих відчуттів, 
зменшення болю

• використовується при 
підошовних бородавках, геломах 
I.P.K., нервово-судинних геломах 
та інших типах

• безболісне лікування
 арт. 110223 - 15 х 20 см 

• матеріал для розвантажень із 
суміші силіконів та медичних 
масел

• мають дуже низьку твердість по 
Шору та високу еластичність

• підходить для всіх типів 
розвантажень у зонах тиску

• підходить для геріатрії та 
діабетичної стопи

• товщина 3 мм
арт. 110226 - 15 х 20 см 

Ligasano®

Hapla-Band

• стерильна тампонада для нігтів
• підходить для асептичної 

обробки рани
Розмір: 6 x 2,5 х 0,4 см
арт. 11270 

• спеціальний матеріал для перев'язок
• самоклеючий, еластичний, міцний

арт. 10237 10 м ×5 см

 NEW

Перев'язувальний бинт  (Rinkilastik-Mullbinde)

• для тампонади при лікуванні врослого нігтя та 
запаленому нігтьовому валику  (зняття тиску, 
захист)

• перев'язувальний матеріал
• стабілізація/армування в протезуванні

арт. 10264 4 м × 2,5 см

Sorbalgon

• для лікування всіх типів ран, 
для тампонади

• має високу поглинаючу 
здатність, очищає рану

• стерильний,
• індивідуально запечатаний

Розмір: 5 × 5 см
арт. 11259 

Пластир Soft (Snögg-Soft-Bind®)

• дихаючий, самоклеючий 
пластир

• надає захисну дію
• не пропускає вологу

Розмір: 5 м × 3 см
арт. 11130 

Флізеліновий рулон (капалін) 
(Nagelfalztamponade Copoline mittel)

Пластир Leukosilk®

• для тампонади при лікуванні врослого 
нігтя та запаленому нігтьовому валику

• перев'язувальний матеріал
арт. 19038 5 × 5 м × 2 см 

• пластир для фіксації пов'язок будь-
якого типу та розміру

• для фіксації тампонади
• добре тягнеться, має шовкову основу
• гіпоалергенний, підходить для 

чутливої   шкіри
арт. 11209 5 м × 5 см
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Chirofix Coban

• самоклеюча фіксуюча пов'язка
• дуже тонка та еластична
• має високу повітропроникність

арт. 10393  10 м × 5 см

• еластична самоклеюча 
пов'язка, виконана з віскозного 
пористого матеріалу

• підходить як опорна пов'язки
• має гарні властивості, що 

тягнуться
• водонепроникна, дихаюча
• можна стерилізувати

арт. 10260  3 м × 5 см

Протезування та ремонт нігтів

• використовується для ремонтних робіт та фіксації тампонади
• зміцнює потріскані та тонкі нігті
• для заповнення порожнин, що утворилися після видалення 

навколонігтьових і піднігтьових мозолів
• для формування штучного нігтя після видалення оніхомікозу
• має фунгіцидні, бактерицидні властивості

арт. 11380 15 мл 

Клей для нігтьової пластини (Nagelmasse)

• двофазовий засіб для протезування нігтьової пластини
• для відновлення зовнішнього вигляду нігтя
• при формуванні нігтьової пластини, форма, колір і міцність набувають природного вигляду
• в набір входять: порошок (30мл), рідина-затверджувач (30мл), піпетка, мірна ложечка, плівка 

для надання форми нігтя 25мм (25шт), стаканчик для змішування, шпатель, навчальний диск 
DVD
арт. 10311  набір Unguisan 

арт. 10306  пудра 30 мл  арт. 10309   активатор 25 мл

Набір Unguisan для протезування(Starter-Set Unguisan “Classic”)

• для ремонту нігтьової пластини на руках і на ногах (після травми, після нарощування нігтів)
• для відновлення нігтів при частковій втраті нігтя, для вирівнювання нігтьової пластини при 

слабко вираженій дистрофії нігтів (на короткий період)
• використовується в подології в роботі з оніхомікозом
• для корекції правильного зростання нігтьової пластини, особливо за наявності високих бічних 

валиків та проксимального краю нігтя
• прозорий, еластичний, середньої в'язкості
• час експозиції в лампі – 90 секунд

арт. 26280 15 мл 

арт. 26279 30 мл 

арт. 26666 рожевий, не прозорий 30 мл

Гель для протезування з клотримазолом (Feet One-Gel mit Clotrimazol)

• для корекції деформованих нігтів
• для ремонту пошкоджених та уражених нігтів
• підходить для фіксації скоби фрезера та виготовлення зліпків
• час затвердіння – 5-6 хвилин
• високоміцний, менш еластичний

арт. 820330 – рожева пудра – 30 гр

арт. 820340 – світла пудра – 30 гр

арт. 820360 – активатор – 25 мл

Onycholit, засіб для протезування
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Аксесуари, витратний матеріал

бічний захисний кронштейн з м'якими подушками, 
адаптація до форми голови на три-чотири етапи 
нахилу лінзи, регулювання довжини ременя, 
ударостійкі полікарбонатні лінзи
арт. 22186 

Захисні окуляри для майстра Лоток для інструментів, глибокий

Одноразовий лоток

універсальний лоток 
з пресованої фібри для 
одноразового використання
Розмір: 18 × 10 × 1,9 см
арт. 11058 

міцний, стійкий до 
дезінфікуючих засобів
Розмір: 19 х 15 х 4 см
арт. 20851 

міцний, стійкий до дезінфікуючих засобів
арт. 20810 19 × 15 × 1,7 см

арт. 20811 24 × 18 × 1,7 см

арт. 20812 27 × 21 × 1,7 см

арт. 20813 30 × 19 × 1,7 см

Розмір: 9 × 4 × 6,2 см
арт. 34900 

Контейнер для інструментів 

Підставка для фрез для стерилізації

та зберігання

• виготовлений із пластику
• зі знімними роздільниками
• для зберігання фрез та інструментарію

Розмір: 20 x 7 x 10 см:

арт. 20523 органайзер 

Розмір: 20 x 4 x 13 см: 

арт. 20521 органайзер без роздільників 

Розмір: 28 x 4 x 17 см: 

арт. 13754  органайзер для зберігання фрез 9 відсіків

• виготовлений із міцного 
медичного пластику

• розрахований для 24 фрез
• підходить для стерилізації
• (до макс. 180°C)

Розмір: 7,5× 2,9 × 6,1 см
арт. 34932

Контейнер для дезінфекції фрез

міцний пластиковий бокс 
для дезінфекції інструментів, 
що обертаються, можлива 
стерилізація в автоклаві. Зручний 
у використанні: всередині знімний 
сітчастий фільтр
Розмір: Ø 8 × 6,5 см
арт. 20629 

Розділювач для пальців ніг

• розроблений для поділу пальців ніг та зручнішої роботи 
в міжпальцевій області

• пружна пружина утримує пальці
• не обтяжує клієнта
• виготовлений з нержавіючої сталі
• підходить для дезінфекції та стерилізації

арт. 30365 малий 

арт. 30356  великий

Пластиковий контейнер 
для зберігання фрез

Лоток для інструментів
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Щипці з 
захопленням

пластикові щипці для вилучення 
інструментарію після дезінфекції
арт. 20168 

Металева щітка для чищення фрез
Щітка для чищення інструментарію

Баф для нігтів

міцна щітка підходить
для первісного 
ручного чищення фрез
арт. 34911 

підходить для стерилізації до 135°C
арт. 34914

Пилка для нігтів

100/180 абр.
арт. 26409

100/240 абр.
арт. 26588

100/180 абр. BAEHR, 
довжина 18 см .
арт. 26595

80/100 абр.

арт. 26582

400/3000 абр.

арт. 26616

Втулка для фрез

призначена для перевірки 
фрез на наявність деформацій
арт. 30436 

Контейнер для 
утилізації одноразових 
лез 

Розмір: Ø 9 см × 12 см
арт. 10221 

Безворсові серветки 
(лігніна) 500 шт.

арт. 10491 

Терка для стоп

пластикова міцна, зручна терка з
двома абразивами: середній/грубий
Розмір: 23,5 см
арт. 30919 

Реаніматор для фрез

гумка для фрез 
м'яко очищає від 
плям. Виготовлена із 
натурального каучуку
арт. 10729

 NEW
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Фотодинамічна терапія грибкових уражень нігтів PACT®

PACT® - Photodynamic Antimicrobial Therapy (фотодинамічна антимікробна терапія) – це абревіатура та науковий 
термін. Ця революційна технологія була розроблена німецькою компанією Hahn Medical System на основі багаторічної 
співпраці з кафедрою мікробіології Університету Тюбінген (Німеччина). Цей метод дозволяє ефективно усувати 
грибкові ураження нігтів. На відміну від клітин людини, міцелій гриба має клітинну стінку. Вона може фарбуватися 
барвником, який є нешкідливим для клітин людини. Цей барвник у симбіозі з певною довжиною хвилі (630 нм) 
підвищує чутливість до світла.
Принцип дії:
В основі терапії лежить взаємодія потужної довжини хвилі та спеціального пігменту – барвника («маркера»). Світловий 
потік певної довжини хвилі та пофарбована клітинна стінка міцелію формує високоактивний кисень (атомарний 
кисень), що призводить до вибіркового його нагрівання та руйнування
Фотохімічна реакція не торкається здорових тканин, фотосенсибілізатор діє виключно локально, не проникаючи в 
кров. Фотодинамічна терапія – це безпечний метод, економічно вигідний, абсолютно безболісний, який не має побічних 
дій.

Гель для нігтів PACT®
(PACT® NagelpilzGel)

PACT® MED LED-набір
(PACT® MED LED-Strahler-Set)

1 × лампа PACT® MED
1 × світловод
1 × блок живлення
2 × насадка антивідблиску 
(приєднана)
1 × туба з PACT® Nail FungusGel 
гелем або PACT® WoundGel гелем
1 × кейс
1 × інструкція із застосування
1 × підставка PACT® MED із 
високим або низьким штативом
арт. 1070306 

розроблено спеціально для 
використання при лікуванні 
грибкових уражень нігтів рук 
та ніг.
Він працює лише у поєднанні з 
лампою PACT®
30 гр
арт. 1001768 

Гель для загоєння ран
(PACT® Wundgel)

спеціальний гель для лікування ран, 
запалень, саден та опіків
30 гр
арт. 1001766 

Гель для розм'якшення нігтя 
з 40% сечовиною
(PACT® UREA 40)

гель застосовується у професійному 
та домашньому використанні при 
помірному та тяжкому ступені 
ураження нігтьової пластини
10 гр
арт.  1070210

Фотодинамічна терапія
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Кусачки для корекції довжини нігтьової пластини 
(Kopfschneider)

арт. 31330 13,5 см,  вигнуте лезо 20 мм, матові,  BAEHR

арт. 30530 13,5 см,  вигнуте лезо 20 мм, матові,  ECO 

Кусачки для корекції довжини нігтьової пластини 
(Kopfschneider)

арт. 31340 13,5 см,  аркове лезо 15 мм, матові,  BAEHR

арт. 30540 13,5 см,  аркове лезо 15 мм, матові,  ECO

Кусачки для нігтів (Nagelzange)

арт. 31610 13,5 см,  куполоподібне лезо, матові,  BAEHR

Кутові кусачки для нігтів (Nagelzange)

ідеальні для обробки нігтьової пластини та бокових 
валиків
арт. 31348 13 см, матові, BAEHR 

Кутові щипці для нігтів (Diabetiker Nagelzange)

ідеальні для роботи з діабетиками
арт. 31328 11,5 см,  пряме лезо зі скошеним краєм,  BAEHR

Кутові кусачки для нігтів (Nagel-/Eckenzange)

ідеальні для роботи з діабетиками
арт. 31407 13 см,  округлий край і лезо, матові, BAEHR

Кутові щипці (Eckenzange)

для точної роботи в кутовій зоні (особливо при врощеному нігті)
арт. 31353 11,5 см,  дуже тонке лезо, загострені, матові,  
BAEHR 

Кутові щипці (Eckenzange)

для точної роботи в кутовій зоні (особливо при врощеному нігті)
арт. 31355 10 см,  дуже тонке лезо, загострені, матові,  
BAEHR 

Інструмент
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для видалення мозолів та рогових поверхонь
арт. 30531 10 см, пряме лезо 5 мм, матові, ECO

арт. 30532 10 см, пряме лезо 9 мм, матові, ECO

арт. 30533 10 см, пряме лезо 7 мм, матові, ECO

Кусачки кутові (Eckenzangen groß)

Кусачки кутові (Eckenzangen schlank)

Кутові кусачки для нігтів (Eckenzangen schlank)

арт.31377 11,5 см,  матові, екстра тонкі,  BAEHR

Кутові кусачки для нігтів (Eckenzangen schlank)

арт. 31344 11,5 см,  матові, екстра тонкі,  BAEHR

Кусачки для корекції довжини нігтьової пластини 
(Nagelzangen)

арт. 31325 14см,  нержавіючі, матові, закруглені

леза,  BAEHR 

Кусачки для корекції довжини нігтьової пластини 
(Nagelzangen)

арт. 30559 11,5 см, вигнуте лезо, матові,  ECO

арт. 31327 13 см,  матові, гострий край,  BAEHR

арт. 31352 10 см,  матові, надтонкі, гострий край,  BAEHR

Пушер (Doppelinstrument)

Лопатка та ножик для кутикули  
(NAGELHAUTLÖFFEL/-MESSER)

арт. 30701 двосторонній, з 8-міліметровим абразивом, 
прямий, 16 см, нержавіючий, можна стерилізувати

арт. 30468      15 см,  нержавіюча сталь

подвійний інструмент для відсування та моделювання кутикули

Шпатель (Anmischspatel)

арт. 30479 18 см, нержавіюча сталь
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Тампонотримачі (Tamponaden-Stopfer/Sonde)

арт. 30472 двосторонній, екстра тонкий, 15 см, нержавіюча 
сталь  

арт. 30473  двосторонній, нержавіюча сталь, 15 см 

арт. 30475  двосторонній, нержавіюча сталь, 15 см,  ECO

Подологічні ножиці для шкіри та нігтів 
(Hautzwickzange)

для роботи з чутливими областями та міжпальцевими 
проміжками
арт. 30538 10 см, пряме лезо, плоскі, матові,  ECO

арт. 31613 10 см, злегка вигнуте лезо 9 мм,  BAEHR 

арт. 30545 10 см, лезо 7 мм, матові,  ECO 

арт. 30554 10 см, вигнуте лезо 7 мм,  AESCULAP

Кутова пилка (рашпіль) (Eckenfeilen)

арт. 30718 двосторонній (прямий/вигнутий), нержавіюча 
сталь, 12,5 см,  BAEHR 

арт. 30719 двосторонній (прямий/вигнутий), нержавіюча 
сталь, 12,5 см,  ECO 

арт. 30720 двосторонній (прямий/вигнутий), нержавіюча 
сталь, 16 см,  BAEHR 

Уламковий пінцет (Splitterpinzetten)

арт. 30451 нержавіюча сталь, 7,5 см

арт. 30452 нержавіюча сталь, 9,5 см

Алмазна пилка (Diamant-Profifeile – sterilisierbar)

два види абразиву – груба/середня, 20 см, нержавіюча, 
підходить для стерилізації
арт. 30496

Ручка скальпеля, тип №3 (Skalpellgriffe Typ 3)

арт. 30422  плоска ручка,12,5 см, BAEHR

арт. 30840  лезо №10

арт. 31006  лезо №15

Ручка скальпеля, тип №4 (Skalpellgriffe Typ 4)

арт. 30423 плоска ручка, матова, BAEHR 

арт. 30810  лезо №20

арт. 30811  лезо № 21 

арт. 30808  лезо № 18
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Ручка для порожнього леза «меді-ручка» 
(Halter für Hohlmeißelklingen)

арт. 30755  нержавіюча сталь, 13 см, підходить для 
стерилізації,  ECO 

арт. 30759  порожнє лезо №1 

арт. 30760  порожнє лезо №2 

арт. 30761  порожнє лезо № 3 

арт. 30762  порожнє лезо №5 

арт. 30764  порожнє лезо №8  

арт. 30765  порожнє лезо № 10

Ручка скальпеля, OR (Skalpellgriffe OR)

Інканатор для нігтів (HALTER FÜR 
NAGELSPALTERKLINGEN)

арт. 30875 нержавіюча сталь, 14,5 см,

арт. 30881 лезо № 0

арт. 30882 лезо № 1

арт. 30883 лезо № 2

арт. 30736  10 см 
  
арт. 30739 – пряме лезо, 3,5 см

Art.-Nr. 34282 34283 34372 34284 34285

Form T426Speed+ T429Speed+ T425Speed+ T431Speed+ T434Speed+

ISO Ø 060 060 060 065 050

«золоті» фрези «SPEED» та «SPEED PLUS» для зняття 
акрилу та гелю

Art.-Nr. 34273 34274 34275 34276 34277 34278

Form 1SXM 1SXM 1SXM 1SXM 1SXM 1SXM

ISO Ø 010 012 014 018 021 023

твердосплавні фрези

для видалення мозолів та гіперкератозу

Art.-Nr. 35010 35011 35012 35013

Form gezackte Schneide glatte Schneide

ISO Ø 018 023 018 023

порожні фрези
для видалення мозолів та гіперкератозу

Art.-Nr. 35020 35021 35022 35023

Form Kugel Kugel Kugel Kugel

ISO Ø 010 012 014 016

Алмазні фрези (середня зернистість)
• для обробки нігтьової пластини, кутикули та 

бічних валиків

Фрези

Перевага інканатора полягає в набагато точнішій роботі зі 
врослими нігтями в порівнянні з кутовими щипцями. Завдяки 
тонкому вузькому лезу нанесення менш болісне
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Art.-Nr. 35070 35071 35072

Form Knospe rund Knospe Granate

ISO Ø 031 060 060

твердосплавні фрези
• фрези із середньою Х-зубчастою насічкою
• для зняття потовщеної, деформованої, ураженої грибком 

нігтьової пластини, а також для корекції нігтів гелів і 
зняття гель-лаку

твердосплавні фрези
• фрези з дрібною Х-зубчастою насічкою
• для обробки нігтьової пластини

Art.-Nr. 34231 34232 34233

Form Zylinder Konus flach Konus flach

ISO Ø 050 016 040

Art.-Nr. 35031 35032 35033 35034 35035 35036 35037 35041

Form Zylinder Konus flach Konus flach Konus rund Zylinder Konus rund Konus rund Kegel

ISO Ø 050 016 040 040 055 014 025 047

алмазні фрези
(середня зернистість)
для обробки нігтьової 
пластини, кутикули та бічних 
валиків 

Art.-Nr. 34221 34222 34223 34224 34225 34210 34211 34200 34201 34203 34263

Form 424X 425X 425X 429X 429X 425GX 429GX 424SGX 425SGX 429SGX 424GQSR

ISO Ø 060 040 060 040 060 060 060 060 060 045 060

фрези із середньою Х-зубчастою насічкою
для зняття деформованих, потовщених 
(наприклад, грибкових) нігтів

фрези з грубою 
Х-зубчастою насічкою

фрези з дуже 
грубою Х-зубчастою 
насічкою

груба поперечна 
насічка для зняття 
потовщених нігтів, 
шліфування ортезів

Art.-Nr. 34041 34043 34046 34047 34067 34062 34080 34081

Form 84 RS 84 RS 85 RS 85 RS 39RS 135RS 407RS 406LRS

ISO Ø 050 070 050 060 100 060 012 012

фісурні фрези для 
обробки нігтьової 
пластини та 
ороговелостей
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Фрези "Ony Clean" для делікатної обробки бічного валика нігтя

Art.-Nr. 34070 34071 34072 34073 34074

Form 224RS 224RS 224RS 225RS 225RS

ISO Ø 018 023 027 018 023

порожні фрези
для видалення мозолів та гіперкератозу

Art.-Nr. 34010 34011 34012 34013 34014 34015 34016 34017

Form 11RS 11RS 11RS 11RS 11RS 11RS 11RS 11RS

ISO Ø 009 010 012 014 016 018 021 023

круглі бори
для обробки
мозолів,
оніхомікозів

Art.-Nr. 34020 34021 34022 34023 34024 34025

Form 39RS 39RS 39RS 39RS 39RS 39RS

ISO Ø 009 010 012 014 016 018

фісурні фрези
для всіх видів обробки бічного валика

Art.-Nr. 34300 34301 34302 34303 34304 34305 34306 34307 34308 34310 34312

Form 801 801 801 801 801 801 801 801 835 835 835

ISO Ø 010 012 014 016 018 023 029 035 010 014 021

алмазні фрези середньої зернистості
для всіх видів роботи з нігтьовою пластиною та шкірою

Art.-Nr. 34360 34361 34362 34363 34364 34365 34366 34367 34380 34381

Form 8850 8850 8854R 8854R 8854 8854 8893 8894 893EF 840EF

ISO Ø 016 023 033 040 033 040 047 060 047 055

алмазні фрези екстра 
дрібної зернистості для 
завершення обробки 
нігтьової пластини, 
полірування

алмазні фрези дрібної зернистості
для тонкої обробки шкіри та нігтів

алмазні фрези
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Art.-Nr. 34313 34314 34318 34319 34320. 34322

Form 836 836 841 840 818 880

ISO Ø 012 014 035 055 050 014

алмазні фрези середньої зернистості
для всіх видів роботи з нігтьовою пластиною та шкірою

Art.-Nr. 34325 34326 34327 34328 34329 34330 34331 34332 34333 34334

Form 845 845 845 846 847 847 849 850 850 855

ISO Ø 010 012 016 025 014 018 016 016 023 025

алмазні фрези 
середньої зернистості
для всіх видів 
роботи з нігтьовою 
пластиною та шкірою

Art.-Nr. 34347 34348 34349

Form 893 893 894

ISO Ø 047 060 060

алмазні фрези середньої 
зернистості
для всіх видів роботи з 
нігтьовою пластиною та 
шкірою

Art.-Nr. 34335 34341 34343 34344

Form 852 836 841 840

ISO Ø 037 012 035 055

алмазні фрези 
середньої зернистості
для всіх видів роботи з 
нігтьовою пластиною 
та шкірою

Art.-Nr. 34336 34337 34338 34339

Form 854 854 854R 854R

ISO Ø 033 040 033 040a

алмазні фрези середньої зернистості
для всіх видів роботи з нігтьовою пластиною 
та шкірою

Art.-Nr. 34357 34358 34356 34375 34376 34377 34355 34378

Form 6862 6863 6850 6854R 6893 6894 6840 6854

ISO Ø 018 019 025 035 050 063 060 050

алмазні фрези грубої 
зернистості
для грубої обробки нігтів 
та видалення мозолів

Art.-Nr. 34370 34371 34402 34403 34404

Form CD4369 CD4984 CD5894 CD5893 CD5893

ISO Ø 090 070 065 050 065

алмазні фрези з периферичними гранями
• для вологої техніки педикюру
• для обробки потовщених нігтів, 

мозолів та ороговілостей

 супергруба зернистість мегагруба зернистість
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Art.-Nr. 34432 34430 34431 34433 34440 34441 34442 34445 34446

Form DT4880 DT4880 DT4880 DT4854R DT6880 DT6880 DT6880 DT6854R DT6854R

ISO Ø 30000 20000 15000 20000 075 095 115 095 115

Art.-Nr. 34422 34420 34421 34423

Form DT5880 DT5880 DT5880 DT5854

ISO Ø 30000 20000 15000 20000

груба зернистість 

мегагруба зернистість

супергруба зернистість

алмазні фрези «DiaTWISTER»
• завдяки бічним отворам і порожній структурі, фрези мають легку вагу, володіють оптимальним всмоктуванням та 

охолодженням
• для обробки стопи та ороговілостей

алмазні фрези «HybridTWISTER»
• комбінація кераміки з алмазним напиленням
• надзвичайно міцні фрези дозволяють працювати із високою 

швидкістю

Art.-Nr. 34406 34408 34394 34395 34397 34398

Form HT8880 HT8880 HT880 HT880 HT6880 HT6880

ISO Ø 095 115 095 115 100 120

Art.-Nr. 34385 34290 34292

Form 840T 828T 805T

ISO Ø 050 065 065

алмазні фрези „TOP Grip“
для безпечної точкової обробки нігтьової 
пластини та шкіри

Art.-Nr. 34700 34701 34705 34708 34710 34711 34712 34713 34714 34717

Form 601 602 619 639 648 650 652 661 662 671

ISO Ø 030 040 050 035 020 028 033 030 035 050

рожеві (корундові) шліфувальні камені 
для тонкої роботи з нігтьової пластини та 
шкірою

Art.-Nr. 34414 34412 34417 34415

Form 5893 5894 5405 5840

ISO Ø 065 065 090 060

алмазні фрези супергрубої зернистості
для обробки потовщеної нігтьової пластини та 
рогового шару 
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Арт. Назва

34628 гумова основа, 5 мм, BAEHR

35609 гумова основа, 5 мм,

34629
шліфувальні ковпачки,
дрібні (150 абразив), BAEHR

35635
шліфувальні ковпачки,
дрібні (150 абразив)

34616
шліфувальні ковпачки, середні 
(80 абразив), BAEHR

35615
шліфувальні ковпачки, середні 
(80 абразив)

34632
шліфувальні ковпачки, грубі 
(60 абразив), BAEHR

шліфувальні ковпачки Ø 5 mm5

Арт. Назва

34644 гумова основа, 7 мм BAEHR

35606 гумова основа, 7 мм

34634
шліфувальні ковпачки,
дрібні (150 абразив), BAEHR

35631
шліфувальні ковпачки,
дрібні (150 абразив)

34617
шліфувальні ковпачки, середні 
(80 абразив), BAEHR

35611
шліфувальні ковпачки, середні 
(80 абразив)

34636
шліфувальні ковпачки, грубі (60 
абразив), BAEHR

шліфувальні ковпачки Ø 7 mm7

шліфувальні ковпачки Ø 10 mm10

Арт. Назва

34649 гумова основа, 10 мм, BAEHR

35618 гумова основа, 10 мм

34637
шліфувальні ковпачки,
дрібні  (150 абразив), BAEHR

35633
шліфувальні ковпачки,
дрібні  (150 абразив)

34618
шліфувальні ковпачки, 
середні (80 абразив), BAEHR

35613
шліфувальні ковпачки, 
середні (80 абразив) 

34638
шліфувальні ковпачки, грубі  
(60 абразив), BAEHR

шліфувальні ковпачки Ø 13 mm13

Арт. Назва

34653 гумова основа 13 мм, BAEHR

35619 гумова основа 13 мм

35602 гумова основа, конусна, 13 мм

34639
шліфувальні ковпачки,
дрібні  (150 абразив), BAEHR

35630
шліфувальні ковпачки,
дрібні (150 абразив)

34619
шліфувальні ковпачки, середні 
(80 абразив), BAEHR

35610
шліфувальні ковпачки, середні ( 
80 абразив)

35612
шліфувальні ковпачки, середні, 
конусні (80 абразив)

34642
шліфувальні ковпачки, грубі  (60 
абразив), BAEHR

Art.-Nr. 34804 34800 34809 34801 34802 34803 34805 34806 34808

Form 9629 9626 9626G 9628 9622 9624 9625 9622 96266

ISO Ø 080 120 100 065 120 065 080 055  055 

карбід, середня силіконовийполірувальники

Art.-Nr. 34450 34453 34456 34454

Form K425SPEED K429X K425X K424X

ISO Ø 060 040 060 040

керамічні фрези «KERA»
• для зняття штучних нігтів та 

шліфування натурального нігтя
• для роботи з потовщеними нігтями
• відрізняються своєю легкістю, 

допомагають здійснити процедуру 
швидше та менш травматично
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Педикюрний апарат із пилососом BAEHR TEC A700

Педикюрний апарат із пилососом BAEHR TEC A1200

• надзвичайно тривалий термін експлуатації завдяки 
тому, що усі вбудовані двигуни не мають щіток

• витяжний вентилятор нового покоління із дуже 
низьким енергоспоживанням (німецький преміум 
виробник)

• багаторівнева система фільтрації
• легка заміна мішка для пилу
• надвисока потужність всмоктування завдяки 

безщітковій всмоктувальній турбіні
• низький рівень шуму
• легкий вибір швидкості фрези
• вісім рівнів швидкості в діапазоні 6000 - 27000 об/хв.

• макс. тиск близько 70 мбар
• тиха робоча атмосфера (47-53 дБ)
• відмінна ефективність при низькому 

споживанні енергії (150 Вт)
• тривалий термін експлуатації майже 

без зношування

• тонкий фільтр проти вірусів та бактерій (> 99.99%)
• мікрофільтр тонкого очищення пилу (відповідно 

BIANorm)
• фільтр грубої очистки для захисту турбіни
• фільтр із вуглекислим газом для усунення запахів
• додаткова касета з різними ароматами
• повний електронний контроль
• легка заміна фільтрів

• надлегкий накінечник (99 г і лише 117 мм)
• зручний для зап'ястя
• високоякісне алюмінієве покриття
• легка заміна різців та шліфувальних елементів
• зручна кнопка увімкнення та вимкнення
• інтегрована система охолодження повітря
• кнопка "вперед/назад"
• цанговий патрон, що легко очищається
• тримач накінечника на пристрої

макс. тиск

рівень шуму

ультра легкий 

70 мбар

49-56 дБ

1,8 кг

27 000  
об/хв

макс. тиск

рівень шуму клас приладу

ультра легкий 

2 кнопки 
пам'яті

70 мбар 

43-57 дБ 2А

1,9 кг

35 000 
об/хв.

• великий світлодіодний дисплей
• 2 кнопки пам'яті для індивідуального зберігання 

улюблених налаштувань
• індикатор необхідності заміни мішка для пилу
• повертання дисплея праворуч/ліворуч
• вибір 6 рівнів всмоктування за допомогою дисплея
• функцію всмоктування можна вмикати та вимикати 

окремо
• апарат обладнаний утримувачем наконечника
• відображення інтервалів очікування
• легкий ручний накінечник (102 м, зовнішній діаметр 24 

мм, довжина 125 мм)

Серцевина

Система множинних фільтрів Накінечник
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Педикюрний апарат із пилососом BAEHR TEC A2000

• макс. тиск близько 120 мбар
• тривалий термін експлуатації
• низьке споживання електроенергії майже без зносу
• відмінна ефективність
• лічильник годин роботи та відображення інтервалу 

обслуговування

• надлегкий (99 г і лише 117 мм)
• зручний для зап'ястя
• високоякісне алюмінієве покриття
• легка заміна різців та шліфувальних елементів
• зручна кнопка увімкнення та вимкнення
• інтегрована система охолодження повітря
• кнопка "вперед/назад"
• цанговий патрон, що легко очищається
• тримач  накінечника на пристрої
• велика потужність - високий крутний момент у 

нижньому діапазоні швидкостей

• тонкий фільтр проти вірусів та бактерій (> 99.99%)
• мікрофільтр тонкого очищення пилу (відповідно 

BIANorm)
• фільтр грубої очистки для захисту турбіни
• фільтр із вуглекислим газом для усунення запахів
• повний електронний контроль
• легка заміна фільтрів

надлегка ручка

рівень шуму

клас приладу

3 кнопки
пам'яті

легка маса

99 г

49-58 дБ

2А2,4 кг

40 000 
об/хв

Надвисока потужність всмоктування

Простота використання

Надлегкий накінечник

3 кнопки пам'яті

Чудова гігієна

Клас 2А

Серцевина

Накінечник

Система множинних фільтрів

Апарат починає роботу з ледве чутних 49 дБ. З 
двома суперпотужними турбінами він працює дуже 
тихо, практично нечутно. Працюючи на повну 
потужність (120 мбар) рівень шуму становить лише 
58 дБ, тобто акустичне забруднення - мінімальне. 
Рівень шуму залежить від вибраного режиму 
всмоктування. Доступно 6 режимів, а якщо 
потрібно обійтися без звуку, всмоктування можна 
вимкнути.
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м. Львів, м. Краматорськ, м. Херсон, м. Миколаїв, м. Бахмут, м. Костянтинівка, м. Слов'янськ, м. Хмельницький

Медичний апаратний педикюр БАЗОВИЙ

Підвищення кваліфікації майстра апаратного 
педикюру

Ортоніксія

Лікування врослого нігтя за допомогою 
СКОБИ 3ТО, СКОБИ ROSS FRASER, титанової 
нитки

Протезування нігтьової пластини

Техніка роботи скальпелем

Анатомія, фізіологія, біомеханіка

Ознайомчий семінар з косметики BAEHR 
(онлайн, офлайн)

Масаж стоп з фізичним, емоційним та 
енергетичним підходом

Індивідуальне навчання

ШКОЛА СУЧАСНОЇ ПОДОЛОГІЇ

16 років

30 000

78 років

95%

3 500

м. Київ, вул. Бастіонна,12

тел.:  (044) 503 78 53

info@baehr.com.ua

study@baehr.com.ua
+38 067 239 07 17

baehr.ukraine 

BaehrUA

DUSO ексклюзивно 
представляє BAEHR та 
працює для вас

одиниць товару 
доставляємо щомісячно

концерн BAEHR 
виготовляє професійні 
засоби

(згідно з опитуваннями) 
задоволені результатами 
космецевтики

майстрів підвищили 
кваліфікацію у Школі 
Сучасної Подології 
BAEHR

Факти про нас:


