
KYNSIUUTISET 2018-2019 

Syksy-Kevät 

www.kauneushoitola-turku.com 

Turun kauneushoitola/ myymälä 

Yliopistonkatu 10, Turku 

https://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=42/
https://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=42/


Compo kynsi-jalkapora yhdistelmä imurilla 
Tuskailetko kynsihuollossa viilauspölyn kanssa 

ja onko pöytätilaa vähän tarvikkeille. 

Me ratkaisimme ongelmasi! 

Kynsipora ja imuri samassa paketissa. Kytke pora ja imuri päälle ja 

aloita hommat. 

PAKKAUKSESSA 

COMPO PORA & IMURIYHDISTELMÄ 

PÖYTÄTELINEN KÄSIKAPPALEELLE 

3KPL PESTÄVIÄ PÖLYPUSSEJA 

PORASETTI  /6KPL 

EU HYVÄKSYTTY JA SÄHKÖTARKISTETTU 

/ 220W  IMUTEHO 40W 

PORAN TÄYSTEHO 30,000 pr /säädettävä nopeus 

ruostumaton teräs / keinonahka valkoinen 

2  tehokasta imuria. 

3kpl pestäviä  

suodatinpusseja 

Poran käsikappale ja  

pöytäteline 

Ekronominen muotoilu 

paino 3kg 

Compo pora & imuriyhdistelmä toimiin niin kynsi kuin jalkahoitoihin.  

Aseta pora pöydälle  tai hoitopöydälle. 

Jalkahoitoon, varpaankynnen, geelauksiin, geelilakkauksiin.  

Kovettumien poisto jalkapohjista: Aste porayhdistelmä hoitopedille, nosta asiakkaan  toinen 

jalka laitteen takaosan päälle . 

Varpaankynsien huollossa pyydä asiakasta koukistamaan jalka jolloin varpaat asettuvat suo-

raan imurin päälle.  

Huolto: laite pyyhitään nihkeällä liinalla, (EI SAA SUIHKUTTAA NESTETTÄ LAITTEESEEN) 

Pestävät pölypussit tulee asettaa laitteeseen täysin kuivana. 



• RBN NAILS  & Silcare tuotteet valmistetaan alusta loppuun 

Eu alueella.  

• Tuotteiden raaka-aineet eivät sisällä haitallisia aineosia.  

• Tuotteita ei testata eläinkokeilla. 

• Tuotteet ei sisällä nikkeliä 

• Sisällys: 

maukkaat ja kuumat SYYSVÄRIT 

• Pastell geelit 

• Color of year  2018-2019 

• Värigeelit   

• Rakennekynsigeeli 

• Geelilakat 

• Kynsikoristeet 

• Käsienhoituotteet 

kynsilakat 

• Kynsi-jalka tarvikkeet,hoitovälineet 

 

Sisällys 



Geelejä purkkeihin. Monen monta 

työvaihetta on ennen kuin geelit pää-

sevät  tehtaalla annosteluautomaatin 

kautta purkkeihin ja siitä kynnelle. 

Jokainen työvaihe tehdään huolella  

ja noudattaen korkeaa hygienia ta-

soa, jotta kuluttaja saa laadukkaan 

tuotteen käyttöönsä.   

Kaikki RBN NAILS ja Silcare tuotteet 

valmistetaan EU alueella. Vuosittain 

varastomme siirtyy tuhansia somia 

purkkeja joista ne päätyvät käyttäjil-

le. 

Jokainen kausi on omanlainen muut-

tuvine väreineen  ja trendeineen. Vä-

rikylläinen maailma luo aina uusia 

ideoita ja kauniita kynsiä, joista py-

rimme tarjoamaan parhaat vaihtoeh-

dot Suomalaiselle kuluttajalle ja alan 

ammattilaisille sekä opiskelijoille. 



Aloituspaketit 

Aloita RBN NAILS  & Silcare Geelilakkausten , Akryylien ja Geelien parissa nopeasti ja helposti!  

Tarjoamme useita aloituspaketteja  kynsihoitoihin UV/LED-lampulla ja ilman.  

Työskenteletkö toisella merkillä ja olet kiinnostunut uusista innovaatisista tuotteista joiden raaka-aineet ovat huippuluokkaa. 

Eu dirktiivien  vaatimusten mukaan tarjoamme myrkyttömät, nikkelittömät kynsituotteet. 

 

 

Ammattilaistarvikkeet  

Muistathan, että verkkokaupastamme löydät runsaasti tarvikkeita myös ammattikäyttöön.  Hyvä hygienia kuuluu jokaiseen työ-

vaiheeseen. Päivittäin kuluvia tuotteita on hyvä pitää saatavilla omassa hoitolassa. Teitpä sitten jalkahoitoja, kynsiä tai vaikka-

pa pelkkiä kynsien  geelauksia ja lakkauksia. Hyvä hygienia on kaiken A ja O. Puhtaat ja steriloidut työvälineet jokaiselle asiak-

kaalle. 

Nude on nyt IN 

Muutaman vuoden suosittu  nude-tyyli jatkaa suosiotaan. Glitterillä ja hienovaraisilla kuvioinneilla, saat kynsistä entistä enem-

män näyttävät.  Tällä pakettitarjouksella pidät nuden nimeen vannovat asiakkaat pitkään tyytyväisenä.  

 

Silcare 

Maailmalla suuren suosion saavuttanut tuotebrändi joka kuuluu ja näkyy kynsimaailmassa. Hintalaatu suhde erittäin hyvä. Edul-

linen hinta ei toki ole tuotteen huonon laatuun perustuva. Silcare tuotteita myydään noin 100 maassa miljoonia pieniä pulloja ja 

purkkeja on näkyvillä eri maiden kynsistudioissa. Koska volyymi on suuri on hintakin saatu jokaiselle kuluttajalle sopivaksi. 

Olemme siis iloisia jotta voimme tarjota sinulle käyttöön edullisen ja samalla erittäin laadukkaan kynsituote brändin. 



Loppukesän ja Syksy 2018 on täynnä värien huumaa. Perinteiset  Syys värit saavat rinnalleen väriä ja taas väriä. Erityisesti vaatemuo-

dissa näkee rohkeita värejä ja yhdistelmiä. Viidakon kasvit ja trooppiset kukat on yhdistetty vaikka hempeään ja harmoniseen tillikimp-

puun  hempeillä vaaleilla sävyillä ja kukilla .  

Romantiikkaa näkyy vaaleanpunaisen, punaisen, sinisen ,vihreän eri yhdistelminä. Erilaiset pinnat korostavat kynsien ja asusteiden 

näyttävyyttä. 

Kokeile siis eri sävyjä kynsiisi. Geelilakat sivulla  

 



Geelilakat sivulla 54-69 



Tekijä Ovidiu Hrubaru 



Valokovetteiset geelilakat 
 
Geelilakoissa on runsaasti  värejä. Laadukkaalla geelilakalla saat peittävän ja kauniin lopputuloksen vain kahdella lakkauskerralla. 

Twincoat geelilakkaa käytetään pohjalakkana ja viimeistelylakkana.  Värillinen geelilakka levitetään pohjalakan päälle sekä kovete-

taan Uv  tai Led valolla.  

 

Twincoat geelilakka viimeistelee geelilakkauksen. 

Geelilakkaus poistetaan hellävaraisesti poistonesteen avulla tai kevyesti viilaamalla. 

 

 RBN-Nails geelilakkaus kovetaan jokaiselta kerrokselta  UV lampulla 120sek LED lampulla 30- 60sek. 

Oval on kaikkein yleisin kaikista kynsimalleista ja 

muodoista. Se saa kädet ja kynnet, näyttämään 

siroimmilta. Ihanteellinen vaihtoehto  lyhemmille 

sormilla. Se on myös erittäin helppo huoltaa ja 

erittäin mukava käyttää.  

Oval kynsien muodon kanssa saat luonnollisen ja 

ilmeen. 

 

Mitkä värit sopivat Oval kynsiin? Kaikki väripa-

lettit! Tässä tapauksessa vain mielikuvitus voi olla 

raja!  

Häät tyyliteltyinä kuitenkin suosittelemme trendi-

kästä  vaaleanpunaista viimeisimmästä  

RBN NAILS 2018 -kokoelmasta.  

Color gel 

Glitter gel 

Tyylikkäät hääkynnet! 



Colours  fall 2018 Colours fall 2018 

Colours fall 2018 

Colour fall 2018 

Colours  fall 2018 

Colours fall 2018 
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OMA STUDIO! 

Tarjoa asiakkaille jalka , käsi , kynsipalveluita. 

Ilman suuria investointeija 

Helpot ja myyvät palvelut 

Luotettavat ja turvalliset tuotteet 

Jalkahoitopalvelut ovat suurin menekki  hoitola-

palveluissa. Niihin yhdistettynä kynsien hoito 

tuo lisäpalveluita asiakkaillesi. 

RBN NAILS ja Silcare ovat yksinkertaisuudes-

saan helppokäyttöisiä ja myyviä kynsipalveluita. 

Peclavus jalkahoitotuotteet kattaa jokaisen jal-

kahoitotarpeet. Peclavus tuotteet ovat lääkärei-

den ja jalkahoitajien kehittämiä hoitotuotteita 

joita on ilo tarjota asiakkaille. 

Palveluiden tarjonta kannattaa valita itselle 

simppeliksi ja toimivaksi. Yhdellä hoitola käyn-

nillä asiakas saa sekä jalkahoidon varpaankyn-

nen geelauksen tai /ja geelilakkauksen / manicu-

rin.  RBN Nails ja Silcare.  

LED KYNSIUUNI 36W 
UUDEN SUKUPOLEN KYNSIUUNI JOKA KUIVATTAA RAKENNEKYNSI GEELIT 

30 SEKUNNISSA 

Kooltaan sopiva ja simppeli käyttää. Sopii kaikkien geelien, geelilakkojen kovettamiseen. Käsi ja varpaankynsien geelauksien kovettaminen 

tapahtuu nyt entistä nopeammin. Vain 30sekunttia/60sekunttia Kovettaa myös kaikki Uv geelit ja geelilakat. 

Valitse 

sopivin  

aloituspaketti 

https://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=42/


Häivytys efekti. Ota pienimäärä mitä tahansa RBN  NAILS clear rakennekynsi geeleistä folion päälle sekoita siihen hyvin pienimäärä valkoista 

värigeeliä.  

1. Levitä kirkas rakennekynsigeeli normaaliin tapaan kynsinauhojen edustasta kohti kynnen kärkeen. Lisää sekoittamasi geeliä kynnen  pintaan 

kohti kynnen kärkeä. Toista siveltimellä vetoja kohti kynnen kärkeä kunnes olet saanut maitomaisen efektin esiin. Koveta UV / LED uunissa. 

Maalaa ensi tummempi violetti ja häivytä siveltimen vedoin osa kuviosta läpinäkyväksi.  Koveta. Maalaa valkoinen kuvio ja koveta. 

Levitä koko kynnelle kirkas rakennekynsigeeli ja koveta. Kovettamisen jälkeen pyyhi cleaner nesteellä tahmeapinta pois siisti palkkiviilalla 

kynnen pinta ja viilaa kynnen sivut. Pyyhi kynnen pinta cleaner nesteellä puhtaaksi. Lopuksi levitä koko kynnen pintaan ja kynnen kärkeen per-

fectgloss viimeistely geeli, 

Colours fall 2018 

Colours fall 2018 
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NEW NEW NEW NEW 

Yhdistele  kynsitaiteeseen 

 

 RBN NAILS korkeakiiltoisia värigeelejä. 

RBN NAILS Galaxy geelejä   

Silcare  matta värigeelejä 

 

Viimeistele kynnen pinta  

Glitter Shimmer Nymph hilepuuteri elävöitä 

kynsiä. 

 Kiinnitetä hilepuuteri Finish-Ultra Elastig  

geelillä. 

Viimeistele kynnen 

pinta  Finish-Ultra 

Elastig  geelillä. 

Haluttuja värejä 

viiniä 

 ja  

luumun sävyjä  



HOT  RED 
Vahva punainen räväyttää yhtenä nmuotivärinä. Takuuvarma huomioväri on nappivalinta juhliin sekä arkeen. 

Punaista on nyt tarjolla eri sävyinä ja vivahteina.  

Red Colour on muodikas paletti ajattomia värejä. Näistä tyylikkäistä väreistä löydät ainutlaatuisen kokoelman 

punaisia ja niiden rinnakkaisvärejä. Punainen on klassikko, se ei tule koskaan tylsäksi, varsinkin rohkeille naisil-

le, jotka tietävät, mitä he haluavat. Lisäksi, uudet sävyt osuvat jokaisen makuun  jokaisena vuodenaikana. 

UV / LED 

COLOR GEL 



Colours fall 2018 

Colours fall 2018 

Colours fall 2018 

Kaunis lopputulos! 

Levittämällä ohuita värigeeli-

kerroksia, saat kauniin ja ta-

saisen lopputuloksen. 



Rakkaudesta kauniisiin kynsiin. RBN NAILS  Suomalainen tuotemerkki vuodesta 2007 

Silcare  maailman johtavin kynsi brändi jonka tuotteita käyttäjiä maailmalla miljoonia tyytyväisiä  kynsitaitelijoita. 

Tervetuloa mukaan kauniiden kynsien pariin. 



  Spot swirl   double sided, wooden handle 

small ball-shaped head 1,0 mm                                large 

Spot swirl  pistekynällä värigeeli on helppo levittää kynnenkärkeen ja päätyyn. Nostele kynsi-

timantit, koristeet kynnen päälle . Monimuotoinen työkalu kynsikoristeluihin. 

Pinkit ja Nude sävyt ovat edelleen IN ja jatkavat suosiotaan. Tehosta kynsien kauneutta koristeluilla ja Glitter & Efektigeeleillä, paljeteilla 

hileillä sekä timanteilla. RBN NAILS kynsigeeleillä loihdit upeita ja värikylläisiä kynsiä.  

Kaunis lopputulos! 

Viistokärki sivellintä käyt-

tämällä  saat maalattua 

kynnen kärjen siipimuo-

toon. Koveta uv/led uunis-

sa. Hopean värinen glitter 

geeli ja Laser seguin tai 

mini paljeteilla 

Colours fall 2018 
Colours fall 2018 Colours fall 2018 









 

Thermo color gel 

Käytä sellaisenaan rakennekynnen koristeluun. Kun maalatat 1 kerroksen valkoisella värigeelillä 

saat kynteen syvemmän efektin. Pohjaväri pysyy tällöin muuttumattoman vain pinta vaihtaa väriä lämpöti-

lan mukaan. 



Kokeile sinisiä , vihreitä sävyjä vaikka pinkin kanssa. Yhdistä timantti ja Sparkling geelien kanssa. 

color gel  

sparkling gel funky 

Cloud blue 

black 

Color gel  

mint 

mineral green 

Color gel  

white blue 





Galaxy Gel 
Korkea kiiltoiset efektigeelit upeisiin kynsikoristeluihin. 

Käytä värigeelin tai rakennekynsigeelien päällä, ei suoraan 

luonnon kynnelle. 



1. 
Levitä haluamasi 

värigeeli älä kove-

ta. 

 

2.Laita kynnen pinnalle  

Booster geeliä  pieninä 

pisaroina pistekynän 

avulla ja odota kunnes 

Booster geeli on muo-

dostanut kuvion. 

3. 
Kuvion muodostu-

misen jälkeen kove-

ta Uv / Led uunissa.  

Pyyhi tahmeapinta 

Cleaner nesteellä. 

5.Viimeistele Finish geelillä 

kynnen pinta  

ja koveta Uv/ Led uunissa. 

Booster geeliä käyte-

tään värillisen geeli-

kynnen pinnalle. 

Kynnen pinta tulee 

olla viimeistelyt ja 

kovetettu. 

Siirry sitten seuraa-

vaan vaiheeseen. 

4. voit koristella kynnen pinnan 

efekti geeleillä, timanteilla ym 

koristeilla. 
Booster geeli blossom maalaukseen. 

1. Levitä Booster geeli koko kynnelle älä koveta 

2. Maalaa ohuella nail arta siveltimellä ja värigeelillä ohuita kaare-

via viivoja kynnen pintaan. Anna Booster geelin ja värigeelin vetäy-

tyä kuvioon. Toista vaiheet 3-5 



Effec-Gel Glimmer 

Mermaid  Glimmer Gel 



 Illumination Color-Gel 
Loistelias metallinen värigeeli! Kiiltävän kultainen hehku  tuo kynnelle lisää hehkua ja näyttävyyttä. Tämän geelin avulla kauniit ja juh-

lavan efektin kynsiin. Runsaasti väripigmenttejä sisältävät kaikki värigeelille mahdollistavat ohuen kerroksen levittämisen. Näihin gee-

leihin on helppo yhdistää myös glitter ja muita efektigeelejä jolloin saat todella upeat kynnet. 



 Effect Gel  

 Glossy   

Sparkling Desire 



Glitter Gel 



Fine Glitter Gel 

Markkinoiden parhaat glitter- ja värigeelit löytyvät RBN NAILS valikoimassa. Näissä piisaa pigmenttiä ja säihkettä, mutta käyt-

tö on silti helppoa sekä geelin että akryylin päällä. Käytetään rakennekynsillä, ei suoraan luonnon kynnelle.  

Fine Glitter geelit ovat koostumukseltaan paksuja joten niiden peittävyys on erinomainen. Stailaa kynsille rakennusgeelin pääl-

le .Viimeistele  kynnen pinta upeaan kiiltoon UV / LEd viimeistely geelillä. 

https://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=42/


Glitter Gel Neon: keltainen 



Camouflage geelejä voit yhdistää myös 

värigeeleihin luodaksesi hillittyjä sävy-

pohjia kynnelle. 

Camouflage rounge ja rounge light 

sisältävät enemmän peittäviä väripig-

menttejä. 

Ihastuttavat make up geelit sopivat niin ranskalaisiin kynsiin kuin ihastuttaviin nataural kynsiin. Meidän geelit ovat todella suo-

sittuja koska niiden käyttö on todella helppoa sekä kestävyys erittäin pitkä. Unohda kellastuneet  tai huonokuntoiset varpaan 

kynnet . Tarjoa asiakkaallesi  palvelu joka saa kynnet näyttämään todella hyviltä. Tuhannet tyytyväiset asiakkaat ovat tyytyväi-

siä ja vakuuttuneet värivalikoimastamme joka korjaa huonokuntoisemmatkin varpaankynnet esittely kelpoiseksi. 

UUTTA 



Luo hillityt ja kauniit nude kynnet. 

Valinta on sinun ,mistä sävyistä pidät 

eniten. Hennot läpikuultavat sävyt 

sopivat ranskalaiseen manikyyriin. 

Herkät ja hempeät rose, cinderella luovat 

kynnelle täydellistä glamouria korjaten ja 

peittäen kynnen virheitä hillitysti. 

Cinderella  glimmer erittäin hieno ja ho-

pea glitter pigmenttejä sisältävä Ca-

mouflage geeli.  

Hienostunut lumen valkoinen sävy joka luo läpikuul-

tavan pinnan kynnelle. Sopii hillittyyn ranskalaiseen 

BABY BOOMER tyyliin. 

Tämä nude sävyinen peittogeeli sopii 

erityisesti varpaankynsien värivirhei-

den korjauksiin. Jos kynsissä on keltai-

suutta ja kynsi on muuten vaurioitunut 

voit kätevästi peittää nämä virheet. 

Kestää kynnellä 6-8 viikkoa. Geelauk-

sen päälle voit huoletta levittää vaikka 

normaalin kynsilakan tai pitää sellai-

senaan. Geelaus ei vahingoitu kunhan 

poistat kynsilakat asetoonittomalla 

Geelisetti varpaankynsille 



RBN BONDER & FINISH 
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SUPER BOND PRIME 

Kestää kynnellä useita viikkoja 3- 4viikkoa  Ei haihtuvia ainesosia  

Vinyylipohjainen , joustava     Korkeatasoiset ja puhtaat raaka-aineet 

UV ja LED kovetteinen      Lisää kynnen kestoa 

Kovettamisen jälkeen täysin kuiva kiiltävä pinta  Akryyli ja Geelikynsille 



30ml 50ml 

RBN ONE PHASE UV GELS 
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Osta itsellesi sopiva koko 1-phase geeli pakkauksista 

Pakkaus sisältää 3 geeliä: clear, pink, white  15, 30, 50 ml pakkaukset 

Pakkauksen avulla teet upeita rakennekynsiä, omankynnen geelauksia, yhdistä väri ja efektigeeleihin tai tee ranskalainen ma-

nikyyri. Ihanteellinen ja helppo geelisarja myös varpaan kynnen geelauksiin. 

Yhdellä 1Phase geelillä teet kaikki geelikynsi vaiheet , pohjusta, rakenna, viimeistele ja koveta 120sekunttia jokainen kerros 

Uv kynsiuunissa. 

TÄYSIN KIRKAS 

YHDEN VAIHEEN GEELI 

KIRKAS 

LÄPIKUULTVAVA PINKKI 

YHDEN VAIHEEN GEELI 

PUHTAAN VALKOINEN 

VÄRIGEELI 

PEITTÄVYYS 1 KERROKSELLA 

15ml 

http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=86/


UV / LED 

COLOR GEL 

Color-Gel 

mocha 

Color-Gel 

sand brown 

Color-Gel 

marabou boa 

Color-Gel 

pastel grey 

Color-Gel 

pastel lime 

Kerää oma väripalettesi ! 

yhdistele sävyjä ja tee kauniita kynsiä. 



Color –Gel 

fire ball 

Color –Gel 

red brown 

Color –Gel 

neon pink 

Color –Gel 

rasberry red 

Color –Gel 

carmine red 

UV / LED 

COLOR GEL 



Fibre Gel 

- Viskositeetti: paksu 

- Rakennegeeli, tipeille ja muoteille, oman kynnen 

vahvistaminen 

- Erittäin hellävarainen, sopii herkille ja haurail-

le kynsille 

- Hyvä tarttuvuus ja kestävyys 

- Pienet lasikuituhiukkaset takaavat pitkäkestoi-

sen pidon 

- Enemmän vahvuutta ohuille ja hauraille kynsille  

Flex Up 

- Viskositeetti: keskipaksu 

-Käytetään omalle kynnelle 

- Pohjustaa rakennekynsigeelit 

- Helppo levittää - erittäin hyvä tartunta muille 

geeleille. 

Voidaan käyttää sellaisenaan 1-2kerrosta ja 

viimeistellään Sun geelillä. 

- Enemmän vahvuutta ja pitoa ohuille ja hau-

raille kynsille. 

 

 Sculpting Gel 

Rakennusgeeliä käytetään yleensä kynsimuot-

tien tekniikassa ja luonnonkynsien pidennykses-

sä. Rakennusgeelin avulla voit käyttää myös 

luonnonkynsien pidennyksen kuten tavallisesti; 

geelin kiinteys tekee muotoilusta paljon hel-

pompaa.  Hapoton koostumus. Itsestään tasoit-

tuva ja erinomaisesti luonnonkynteen kiinnitty-

vä muotoilugeeli. 15ml / 30ml  

RBN SENSITIVE GELS 

Tämä geelisarja on luotu juuri sinulle joka tarvitset  erittäin hellävaraisen  sekä eri koostumuksiltaan  

soveltuvan rakennegeelin kynsillesi.  

60sek 

120 sek 



 Soft Feel Gel - Viskositeetti: ohut 

- omankynnen geelaukseen, tämän geelin avulla luot 

erittäin ohuita ja luonnollisia kynsiä. Vahvistaa raken-

tavasti omaa kynttä 

- Soveltuu  erityisesti  herkille ja hauraille kynsille 

- Helppo levittää, pehmeän hunaja vaikutuksen ansios-

ta 

- Kirkas lopputulos ilman sävyeroja 

- Yhdistettävissä kaikkiin muihin UV geeleihin.  

 

-tahmeapinta pyyhittävä pois ennen seuraan geelin 

levitystä. 

Geeli sekoitettava ennen käyttöönottoa. 

15 / 30ml 

Sun Block Gel ihanteellinen geeli estämään kynnen 

värjääntymistä ulkopuolisilta tekijöiltä.  Estää vär-

jääntymät auringossa, solariumissa, tupakointi tai 

käsittelevät sitrushedelmiä, mausteet, hiusvärit. 

Käytetään päällysgeelin tavoin rakennegeelin päällä.  

Kestävä, helppo levittää 

Viskositeetti: Ohut  -Kirkas 

 

Soveltuu  myös herkille ja hauraille kynsille 

Yhdistettävissä kaikkiin muihin  UV Geeleihin.  

15 / 30ml 
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60 sek 

 

120 sek 



Kaikki naiset  haluavat mahdollisimman luonnolli-

set, mutta kuitenkin kauniit, kestävät  kynnet. Beau-

tylinen innovaatio on pienet lasikuituhiukkaset gee-

lin joukossa. Sillä kynsiä vahvistetaan ja pidenne-

tään siten, että kynnet eivät näytä perinteisiltä ra-

kennekynsiltä vaan omilta kynsiltäsi, jotka ovat kui-

tenkin erittäin vahvat ja pitkäkestoiset ja saat ne 

nopeammin kuin perinteiset rakennekynnet.  

 Beautyline -geelit: 

Pienet näkymättömät lasikuituhiukkaset tekevät geelien pysyvyydestä ja kestosta 

pitkän. Rakennegeelit on helppo hallita myös muotilla tehtäviin kynsiin. 

Kovetus UV 120sek LED 60sek 

Erikoismuotoiltu sivellin takaa tasaisen ja helpon geelin 

levityksen. Siveltimen avulla nostat rakennegeelin pyöris-

tettyyn muotoon kynnenpäälle, muutamalla vedolla tasoitat 

sen koko kynnelle, reunoihin  sekä kynnen päätyyn, kaunis 

pyöreä muoto syntyy itsestään kynnen pintaan. 
U
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pohjustusgeeli / bonding gel 

 Viskositeetti: ohut 

Alusgeeli kiinnittyy täydellisesti luonnonkynteen ja karhennettuun 

tippiin ja luonnon kynteen ehkäisten tehokkaasti reunojen ilmaan-

tumisen. 

rakennegeeli  / fiberglass gel clear  

Viskositeetti: keskipaksu  

Tasaisesti leviävä, erittäin kestävä ja paksu UV geeli, joka ei valu 

ja soveltuu näin rakennusgeeliksi myös kynsimuoteille. Sisältää 

pieniä lasikuituhiukkasia jotka sulavat kovetuksen yhteydessä. 

UV kovetus 120sek 15 ml 

 



frech gel make up rouge 

Viskositeetti: keskipaksu 

Peitegeelit  on koostumukseltaan pak-

sumpaa, soveltuu erinomaisesti käytettä-

väksi myös kynsimuottien kanssa.   

Itsestään tasoittuva ja valumaton koos-

tumus on helppo ja nopea käyttää . 

Hento  läpikuultava rosan sävy.15ml  

( Käytetään rakennekynsi geelin päälle.) 

 

frech gel make up naturell 

Viskositeetti: keskipaksu 

Peitegeelit  on koostumukseltaan 

paksumpaa, soveltuu erinomaisesti 

käytettäväksi myös kynsimuottien 

kanssa.   

Itsestään tasoittuva ja valumaton 

koostumus on helppo ja nopea 

käyttää. Hento  läpikuultava persi-

kan sävy. 

kirkas viimeistelygeeli / shining gel 

Kirkas hiukan sinertävä  viime geeli joka vahvistaa ja sitoo alim-

mat kerrokset vahvaksi kynneksi. 

 15ml 

rakennegeeli   fiberglass gel rose 

 

Viskositeetti: keskipaksu  

Tasaisesti leviävä, erittäin kestävä ja paksu UV geeli, joka ei valu 

ja soveltuu näin rakennusgeeliksi myös kynsimuoteille. Kirkas 

rosan sävy luo luonnollisen ilmeen kynnelle. Sisältää pieniä lasi-

kuituhiukkasia jotka sulavat kovetuksen yhteydessä. 

UV kovetus 120sek 15 ml 

Ranskalainen geelaus. ! Levitä koko kynnelle bongin geeli ja koveta UV / led uunissa.2. Levitä koko kynnelle frech gel make up 

naturell geeli ja koveta UV/led uunissa. 3.Pyyhi kynnen pinta ja puffaa tarvittaessa. 4. Maalaa valkoisella extra white geelillä 

kynnen kärki ja koveta Uv /led uunissa. 5. Levitä koko kynnelle ja kynnen päätyyn shinig geeli ja koveta uv /led uunissa. Pyyhi 

lopuksi koko kynnen pinta Spa cleaner nesteellä. Huolittele kynsi nauhat kynsinauha öljyllä. 

french gel extra white 

 Viskositeetti: keskipaksu 

Valkoinen värigeeli joka soveltuu kynnen 

kärkeen tai koko kynnelle. Sekoitettava 

ennen käyttöön ottoa. 

Kuplaton ja tasainen pinta. 15ml 



AFFINITY on keskipaksu tiheä, yksivaiheinen geeli, jolla on ihanteellinen tartunta sekä luonnolliseen kynteen että kärkiin. Väri 

on ominaista, koska värilämpötila on alentunut 20% UV-suodattimen avulla. Tämä estää myös kellastumisen. 

 

Formulaaligeeli AFFINITY-linjaa on parannettu erityisominaisuuksilla: Helpompi muotoilu jo yhdellä kerroksella, hyvä tarttu-

vuus, kestävämpi. 

 

MITEN KÄYTETÄÄN: Levitä kynsilevylle, kovetetaan UV lampulla  36 watin teholla 2 minuutin ajan.  

Kynnen pidentäminen: Aseta kynsimuotti kynnen kärjen alle. Muotoile geeli muotin ja kynnen kärjen päälle. Koveta UV 36w 

2minuutin ajan. 

Nosta kynnen päälle geeliä pallon muotoon (lähelle kynsinauhoja ) työnnä siveltimellä geeliä ensin kynsinauhojen edustaan ja 

sen jälkeen kohti kynnen kärkeä. Koveta Uv lampulla 2 minuutin ajan. 
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Käytä samaa sävyä varpaissa ja sormis-

sa tai yhdistele yllättävällä tavalla. Vir-

heetön lopputulos kuin  ammattilaisen 

tekemällä geelilakkaus. Koristele hilein 

tai timateilla. RBN Nails geelilakkaus 

on helppoa, . 

1.Levitä puhdistetulle kynnelle ensin  

Prmine neste, anna kuivahtaa noin1-

2min. Levitä sen jälkeen koko kynnelle 

Twincoat ja koveta.  

2. Levitä ohut kerros värillistä geelilak-

kaa koko kynnelle ja koveta, Kovetta-

misen jälkeen lisää vielä uusi kerros vä-

rillistä geelilakkaa ja koveta. 

3 Viimeistele kerrokset Twincoat geeli-

lakalla ja koveta. 

4. Lopuksi pyyhi kynnen pinta Cleaner 

nesteellä.  

UV  120sek/ LED 60sek



candy lila 
fine blue 

coral pink intensive lila 

light rose 

purple blue 
rose 

RBN NAILS  Polishgel on helppo kaksivaiheinen geelilakkaus, joka tarjoaa tutun RBN NAILS laadun edullisessa muodossa. Koostumuk-

seltaan helppo levitteinen runsas pigmenttinen tuote luonnonkynnelle ja rakennekynsille.  

RBN NAILS  Polishgel Rakennekynsille : Viimeistele kynnen pinta värillisellä geelilakalla siluetti säilyy kauniin virtaviivaisena ja huol-

lon koittaessa lakkaus on helppo viilata pois. Viimeistele pinta twincoat Base & Top geelilakalla. 

-Tuotteet sisältävät värikylläisiä pigmenttejä, joiden ansiosta värit ovat erittäin intensiivisiä sekä rittäin hyvin peittäviä.  

-Valikoimaan kuuluu  60erilaista  väriä sekä glitterefektillä varustettua väriä. 

 ja niiden avulla saat eteesi rajattomat mahdollisuudet.  

snow white Base & Top geelilakka 

-pohjustus 

-viimeistely 



english rose 

 

light nude sand brown granium 

look metallig pink grapefruit classic china pink classic mauve 

dirty black blue 

dark red rose deep ocean far blue 

 



aloe 

caramel 

intensive purple metallic atena mineral green muddy 

crazy pink 

lotus rounge 

skinny blue south sea blue tree bark 

turkish blue neon violet orient pink 

uusi uusi 

intensive purple rounge noir classic coral 

intensive purple classic flavor classic rasberry 



glimmer gray 

glimmer granit 

glimmer amarth 

glimmer pastell lime 

glimmer pastel mint 

glimmer pastell orchid 

glimmer purpur 

pearly black pearly dark red pearly red orange 



Yhdistele värejä 
Runsas väripigmentti RBN geelilakoissa takaa värien soveltuvuuden myös koristeluun. 

neon flame nude skinny nude soft powder pink 

red lava red passion umbra 



UV /LED HYBRIG GEELILAKKA  Premium Hard Builder    

 Saatavana viidellä värillä ja klassisella kirkkaalla versiolla.  

Sen innovatiivisen kaavan ansiosta sitä voidaan käyttää kynsien vahvistamiseen tai jälleenrakentamiseen. 

 

Pitkien ja lyhyiden hiiliketjujen, komponenttien avulla saavutetaan tasapaino tuotteen kovuuden ja joustavuuden välillä. Sopiva visko-

siteetti ja paksuus mahdollistavat mukavan työskentelyn kynsilevyn pidennyksen ja vahvistuksen aikana. Valitut monomeerit sisältyvät 

Colour it tuotesarjaan!  

Premium Hard Builder tarjoaa täydellisen tuotteen tarttumisen luonnolliseen kynsilevyyn, joten tuotteitamme voidaan käyttää myös Hyb-

ridi geelilakkojen pohjapinnoitteena. 

Hard Builder on tarkoitettu kaikille kynsityypeille, jopa vahingoille. Se tekee kynsilevyn kestävämmäksi ja vahvemmaksi. Suojaa kosteu-

delta ja ulkopuolista rasituksilta. Lisä mausteen se sopii erittäin hyvin kynsienpureksijoille, luomalla kovemman pinnan ja näin mahdol-

listaa oman kynnen kasvua. 

 

OMINAISUUDET: 

 

    UV-lamppua kovettuu n. 2 minuuttia, kun LED- ja UV / LED-valaistus on n. 60 sekuntia 

    itsetasaava koostumus joten se mahdollistaa C-käyrän ja kynsien täytön. 

    KÄYTTÖOHJE: Levitä ohut kerros luonnolliselle kynsilevylle ja koveta  UV-valaisimella 2 minuutin ajan UV-LED- tai LED-lampun 

alla 60 sekunnin ajan.  

Vahvitus:  ensimmäinen kerros: levitä ohut kerros, koveta  ja sitten kaksi paksumpaa kerrosta,  

jokainen levitetty kerros kovetetaan erikseen. 

Premium Hard Builder  

Ennakko tilaa 

oma paketti 

Toimitus Elokuun 

lopulla 





Color It geelilakkaus on helppoa! - ilman raaputusta tai viilaamista 

 

Kevyt viilaus ja kynnen muotoilu parantaa geelilakkauksen pysyvyyttä.  

Pieni valokovetuslaite SUNmini  kovettaa geelilakkoja jo 30 sekunnin kuluessa ja mahdollistaa 60 tai 90 sekunnin ajastimen 

aktivoinnin yhdellä napin painalluksella. Samanaikaisesti olet täysin vapaa lähtemään vaikka viikonloppulomalle tarvikkeet 

mukanasi. 

Voit käyttää laitetta USB-liitännän kautta sekä pistorasiasta. Aloituspakkaukseen kuuluu tietenkin kaikki tarvikkeet joita tarvitse 

Color It geelilakkaukseen. 

Color It on kestävä  ja se on nopea ja helppo käyttää kuin kynsilakka. Sarjaa ominaista ovat erityisen korkealaatuiset tuotteet. 

Voit aloittaa välittömästi ja kaunistaa kynsiäsi ihastuttavilla väreillä. Kesto noin 7-10päivää 

 Color It Starter Set on ammattilaisille ja aloittelijoille!  Aloituspakkaukseen voit tutustua sivulla 69 



Color It HYBDIG geelilakka valikoimamme on todella  värikäs.  

Löydät itsellesi upeat värit jokaiselle viikolle tai hiukan pidempääkin. 

Riippuen käytätkö luonnonkynnelle tai rakennekynnelle. 

Jotta manicurisi olisi täydellinen  pohjusta BASEcoat geelilakalla (myös ra-

kennekynnen pinta) ja sulje värikerrokset upeaan kiiltoon TOP viimeistelyla-

kalla. 

VINKKI:Koska geelilakat ovat pehmeitä geelejä niiden vimeistelyyn ei ole suo-

tavaa  käyttää geeleille ja akryyleille tarkoitettuja viimeistelygeelejä. Näiden 

koostumus on erinlainen ja aiheuttavat geelilakkapinnan halkeilua.  



Smoot Holo, Sparkle holo, Deep Holo effegti geelilakat. Viimeistele yhdellä /kahdella kerroksella kynnen pinta. Käytetään kuin 

muitaki Color It geelilakkoja.6ml 





110 120 130 

140 210 150 

760 
1190 710 





16 tuotetta sekä  SUNmini 6W UV/LED lamppu  

Täydellinen aloituspakkaus Color IT 



Valikoima upeita kynsitimantteja 

pakkauksessa 1680kpl 

koot 1,6mm-3,6mm 

 



Seguins Round. Kevyt ja erittäin ohut kynsikoriste joka sopii myös kynsilakkojen kanssa käytettäväksi. Levitä värillisen kynsilakan päälle Top 

Coat kirkas viimeistely lakka nostele ohuita paljetteja dottingtoolin avulla kynnen päälle. Anna Topa Coat kynsilakan kuivua  ja levitä lopuksi 

vielä yksi kerros Top Coat lakkaa kynnen pintaan. 



Glass film 6 väriä  Seguins Round. 36 väriä 

 Kynsitarrat 8 erilaista arkkia 

 

 Syksyn uutuus ! 



http://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=30588/
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Löydät lisää isoja leimalaattoja verkkokaupasta: www.kauneushoitola-turku.com 

Isot leimalaatat sisältävät  monta erilaista kuviota. Kokeile ja hassuttele kuvioilla leima vaikka joka kynteen uuden-

lainen kuvio. Jotta leimalaatta pysyy vuosikausia hyvänä puhdista  laatta kynsilakanpoistoaineella ja vanupuikolla. 



RBN Leimalakat 

Ammattilaisten suosikki 
Yksi tuote 

 Leimalakat :valkoinen, hopea, musta, kulta, punainen, 

lila, sininen, keltainen, oranssi, vihreä 12ml 

 

Vedä kuvion päältä 

kaapimella  

Paina stampparin 

Paina kuvio kynteen Suojaa leimalakka 

Levitä leimalakka 



PARHAAT VÄLINEET KÄSIHOITOIHIN 

UUSIA TUOTTEITA 

peclavus 

Käsienhoito tuotteisiin. 

entuudestaan jo tuttu käsihoitosarja 

Saa syksyllä lisää uusia ihania tuot-

teita lisää valikoimaamme. 

Käsivoiteet 200ml 

kynsiöljyt 50ml 

käsikuorinta 250ml 



5 tuotetta pehmeiden ja hoidettujen käsien hoitoon.  

 

Ravitsevaa jojoba -ja manteliöljyä, kosteuttavaa aloe veraa ja 

bambu—uutetta korjaa kuivan ja elottoman ihon rakennetta.  E-

vitamiini estää vapaiden radikaalien syntymistä ja vahingollista 

vaikutusta soluissa. Lisäksi se edistää ihosolujen kosteudensäi-

lyttämiskykyä ja hapensaantia, suojelee ihon elastisuutta ja 

parantaa sen rakennetta. 

 

Kylvetys 

Käsikylpy pehmittää kuivaa ihoa ja kynsinauhoja. 

 

Muista kuorinta 

 Hand peeling 50 ml :  Aivan kuten kasvot, myös kädet hyötyvät 

säännöllisestä kuorinnasta. Kuorinnalla pääset eroon kuolleista 

ja kuivista ihosoluista ja saat hetkessä hehkuvan, nuorekkaam-

man näköiset kädet. 

Käsinaamio elvyttää 

Hand mask 50ml : Ihoa kosteuttava ja ravitseva naamio uudis-

taa, poistaa karhean tunteen käsistä. Palauttaa ihon kosteutta, 

kimmoisuutta ja elastisuutta. 

 

Käsivoide 

Hand lotion 50ml joka ravitsee , kosteuttaa ja auttaa ihoa saa-

vuttamaan kosteustasapainon joka saa ihon näyttämään hoide-

tulta. 

Nopeasti imeytyvä koostumus käsien ihon kunnossa  

Ainesosat auttavat ehkäisemään ihoärsytystä ja tulehdusta. 

Miellyttävä tuoksu Bamboo Lotus.  

NATURAL 

BEAUTY 

 

Luonnollista kauneutta käsillesi 

 



Terveemmät vahvemmat kynnet 

Luonnonkynnet tarvitsevat hoitoa pysyäkseen 

kauniina. Kuiville, halkeileville, katkeileville, 

hauraille kynsille. Helppokäyttöisyys on tärkeää. 

Käytä kuin kynsilakkaa. Uusi käsittely 1-2 viikon 

välein. Tutustu valikoimaamme. 

Kynsiöljyt pipettipulloissa 

6 uutta ihanaa tuoksua 



https://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=42/






15ml 





GEL BRUSHES 



NAIL ART 



50 Face mask 
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cylinder torpedo rough 50 

rough rough 

 DiaSL cylinder rough 50 

Hiontasylinteri  

hiekkapaperi  

Karheus :medium 120 

mandrel Hiontasylinteri  

hiekkapaperi 

karheus coarse/80  

Hiontasylinteri  

hiekkapaperi  

Karheus :fine 180 

  

medium 

medium 

High-Tech Ceramic  

Cutter  50  medium 

High-Tech Ceramic  

Cutter 50 rough 

medium 

rough 

Väri kertoo poranterän karheuden. 

ball medium 33 

rough 

DiaSL bud copped rough 
50 

Carbide Cutter cone rough 

60 

cylinder torpedo  

 medium 50 

medium medium rough 

DiaSL bud copped medium 50 

roller rough 50 

rough 

 

ball medium 16 

medium 
medium 

ball medium 33 

medium 

Carbide Cutter cone rough 60 

Holographic green 

http://www.europeannailshop.com/product/nailtechnik-economy-carbide-cutter-cone-rough-60.6701.html
http://www.europeannailshop.com/product/nailtechnik-economy-carbide-cutter-cone-rough-60.6701.html
http://www.europeannailshop.com/product/nailtechnik-economy-carbide-cutter-cone-rough-60.6701.html


JSDA  

Kynsi- jalkahoitopora 

Huippulaadukas ja edullinen ta-

kuuvarma kynsi-jalkahoitopora jo-

ka sopii myös erityisesti  myös am-

mattikäyttöön. 

kierrosnopeus 30,000 

äänetön ja tärisemätön. 

sopii kaikkiin poranteriin 

käsikappale + pidike 

vaihdettava pyörimis suunta.  

Eu hyväksytty  ja sähkötarkistet-

tu. 
 

 

 

  

https://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=42/


Peclavus jalkahoitotuotteet on kehitetty erityisesti hoitamaan jalkojen ihoa. Peclavus on Jalkahoitajien ja 

lääkäreiden toimesta kehitetty jalkojenhoitosarja,  joka tuo näkyviä parannuksia jaloillesi.  

Tuotteet löytyvät niin naisille kuin miehille. 

Parhaat  jalkahoitopakkaukset.  

 Herkullinen granaattiomenan 

tuoksu hemmottelee aisteja ja 

mieltä.  

Täyteläinen koostumus, joka imeytyy 

nopeasti ja jättää ihon silkinpehmeäksi.  

Granaattiomena elvyttää jalkojasi iha-

nalla tuoksullaan, sisältää runsaasti 

granaattiomenasta saatavia antioksi-

dantteja sekä makadamiapähkinä- ja 

ruusunmarjaöljyä. 

Jalkojenhoito tulee olla helppohoitoista. 

1.Jalkavoide granaattiomena, 75ml 

2.Footdeo Spray granaattiomena, 50ml 

3.kosteusvoide  granaattiomena, 75ml 

4.kuorintavoide  granaattiomena, 75ml  

granaattiomena sisältää monia vita-

miineja, kuten C, B9, B5, ja K, mineraa-

leja,  kaliumia ja sinkkiä sekä mikrora-

vinteita  

Antioksidantit ovat yhdisteitä, jotka estä-

vät vapaiden radikaalien aiheuttamia 

soluvaurioita, pitää hyvänä ennaltaeh-

käisijänä moniin ikääntymisen mukanaan 

tuomiin  ihomuutoksiin . 

pakkauksessa 4  tuotetta edulliseen yheishintaan 

anna lahjaksi tai osta itselle 

Granaattiomena pakkaus jaloille  



Kaikki peclavus tuotteet myös  

ammattikäyttöön.  

 Tuotteet toalettilaukussa 

Viilentävät raikastava, kosteuttava 

Jalkakylpytiiviste 

Viilentävä jalkavoide 

Viininlehti uutetta sisältävä jalkavoide 

Viininlehti virkistävä spray.  

Tuotteet pakattu peclavus toalettilaukkuun. 

 KOKEILE: 

Viininlehti virkistävä spray.   

Turvonneille ja väsyneille jaloille, 

lisää jalkojen aineenvaihduntaa, 

poistaa turvotusta, väsymystä 

jaloista 

 

Jalkakylpyneste 

Vehnäproteiinia, naavauutetta, salviaa ja vuorimäntyä sisältävällä jalka-

kylpynesteellä on ihoa pehmentävä ja puhdistava vaikutus.  

Raikas granaattiomenan tuoksu. Pieni määrä nestettä lisätään jalkakyl-

pyveteen. 150 ml / 250 ml 

Hoitopuikko kovettumille 

Helppokäyttöinen ja tehokas hoitopuikko sisältää korkea-

laatuisia ainesosia; risiini- ja jojobaöljyä, ihoa kosteutta-

vaa sheavoita ja mehiläisvahaa sekä ihoa rauhoittavaa 

laventeliöljyä. Uudistaa, ravitsee ja pehmentää paksuuntu-

nutta ja hilseilevää ihoa. Ihanteellinen kovettumien ja hal-

keamien hoitoon sekä hyvin kuivalle iholle. 25 ml.  

Teepuuöljy 

 

Peclavus Kehäkukkavoide 

Ihanteellinen karhean ja rosoisen ihon hoitoon ja suojaamiseen. Kosteut-

tava. Sisältää kehäkukkauutetta ja naavaa. Ihana kukkaistuoksu. 75 ml.  

Teepuuvoide 

 voide kuivalle ja halkeilevalle iholle. Kamferia ja mentolia sisältävä vesi-

öljy-emulsiopohjainen voide. Pehmentää, kosteuttaa ja virkistää ihoa. 

Antibakteerinen vaikutus. 75 ml.  

 

 

 

Kosteuttava jalkavoide 

Ihanteellinen voide kuivalle ja halkeilevalle iholle. Kamferia ja mentolia 

sisältävä vesi-öljy-emulsiopohjainen voide. Pehmentää, kosteuttaa ja vir-

kistää ihoa. Antibakteerinen vaikutus. 75 ml.  

 

 

https://www.kauneushoitola-turku.com/tuotteet.html?id=42/


Peclavus  tuotesarja on sitoutunut 

valmistaan tuotteensa luonnollisia 

aineosia noudattaen.  

 Jalkavoide T-puuöljy 

Herkälle, kuivalle ja sarveistuneelle iholle. Sisältää teepuuöljyä, vähentää 

kutinaa. Tuote ei sisällä keinotekoisia hajusteita eikä väriaineita. Pehmit-

tää ja kosteuttaa ihoa tehokkaasti. Suositellaan erityisesti diabeetikoille.  

30 ml , 75 ml ( 500ml ammattikäyttöön) 

 

 

Herkän ihon jalkavoide UREA 

Herkälle, kuivalle ja sarveistuneelle iholle. Diabeetikoille. Sisältää 10 % 

synteettistä ureaa, merileväuutetta sekä auringonkukasta ja tyrnimarjasta 

saatavia öljyjä. Voide ei sisällä keinotekoisia hajusteita eikä väriaineita. 

Pehmittää ja kosteuttaa ihoa tehokkaasti. 

30 ml , 75 ml ( 500ml ammattikäyttöön) 

 

Diabeetikon hopea jalkavoide  

Mikrohopeaa sisältävä jalkavoide. Sopii erityisesti herkälle ja Diabeeti-

kon iholle. Antibakteerinen. Tuote ei sisällä keinotekoisia hajusteita eikä 

väriaineita. Pehmittää ja kosteuttaa ihoa tehokkaasti.  

Antibakteerinen vaikutus joka samalla hoitaa ja pehmittää herkkää ihoa. 

30 ml , 75 ml ( 500ml ammattikäyttöön) 

 

Peclavus jalkasumute  

Jalkasumute puhtaalla mikrohopealla. Ihanteellinen jalkahajua vastaan 

sekä varasvälihautumien hoitoon. Erityisesti myös herkälle iholle sekä 

Diabeetikon iholle. Antibakteerinen, raikastava ja uudistava. Ehkäi-

see tulehduksia ja niiden leviämistä ja elävöittää vaurioitunutta ihokudos-

ta. Desinfioi hautunutta ihoa, Poistaa hajuhaittoja 150 ml  

 

 

 

Diabeetikon erikoistuotteet 

Diabeetikon jaloista täytyy pitää erityistä huol-

ta. Korkea glukoosipitoisuus voi aiheuttaa jal-

kojen hermoston vaurioitumiseen ja näin tun-

non heikentymiseen diabeetikon jaloissa.  Hei-

kentynyt tunto jaloissa jättää huomaamatta 

pienet haavat tai hiertymät jotka ovat alttiina 

tulehduksille. Diabeetikon iho kuivuu ja hal-

keilee helposti ja niihin kehittyy helposti kovet-

tumia ja känsiä ja hiertymiä.  

Herkän ihon ja diabeetikon ihon jalkakylpyneste 

150 ml 

Miedosti tuoksuva jalkakylpyneste erittäin herkälle 

iholle. 

peclavus®  Sensitive herkänihon jalkakylpy.  Jalka-

kylpyneste joka sisältää puhdasta  mikrohopeaa erit-

täin ihoystävällinen herkälle ja diabeetikon iholle. 

intensiivinen puhdistus, glyseriini toimii kuin kosteus-

voide teatree ja salvia öljyt ovat antiseptisiä  ja rau-

hoittavia, lempeä mentoli viilentää ja virkistää ihoa.  

Nopea kylvetys ja normalisoi ihoa. 



Eroon kovettumista!  Peclavus special tuotteista löytyy jalkojen erityisongelmiin sopivat tuotteet. Kuivat ja 

halkevat kantapää sekä kovettumat varpaissa ja päkiän alueella.  

Antimyx voide 75ml 

pehmittää kovettumat, pitää jalat raikkaana, 

vähentää hautumia, kovettumia, bakteereja. 

 

 Pehmitysliuos erityisesti kovettumien, känsien hoitoon suunniteltu 

käyttövalmis  nopeavaikutteinen pehmitysliuos, joka edesauttaa ko-

vettuman, känsän poistoa. 250 ml 

Antiseptinen. 

Kovettuma/ Känsävoide 75ml 

Sarveistuneen ihon ja känsien hoitoon. Vähentää 

ihon sarveistumista, känsien muodostumista sekä ihon 

halkeilua. Sisältää jojoba- ja manteliöljyä sekä luon-

nollisia salisylaatteja. 75 ml.  

Yrttikylpy jaloille 

Pehmittävät ja raikastavat jalat. Kovettumien poisto 

helpottuu kun iho on pehmitetty. Ureaa sisältävä 

kylpyaine. Pehmittävä, kosteuttava ja virkistävä jal-

kakylpyaine. Erityisesti kuivalle iholle. Sisältää ros-

mariinia, laventelia sekä eucalyptusta.. 



peclavus® special AntiMYX 4ml: todistettu 

teho joka vähentää kynsisienen kasvu ja 

edesauttaa uuden terveen kynnen kasvua. 

Parantaa kynnen ulkonäköä ja estää kynsi-

sienestä aiheuttavien mikro-organismien 

kasvua kynnellä. Sivellään kynnelle päivit-

täin  suihkun jälkeen.( tuote on tarkoitettu 

henkilökohtaiseen käyttöön) 

T-puuöljy antibakteerinen liuos kynnelle ja ihol-

le, rauhoittava vaikutus, vähentää tulehdusta. 

Tällä uutteella on voimakas bakteereita tuhoava 

vaikutus, kuivaavan ominaisuutensa ansiosta.  

 VINKKI: Hyttyset eivät  pidä T-puuöljyn tuok-

susta , hiero muutama tippa vaatteisiin tai iholle, 

saat nauttia kesäillasta rauhassa. 

Syylänhoito liuos:  viruksen  

aiheuttamiin syylien hoitoon. 

Käytetään paikallishoitona syylien päällä. 

Pakkauksessa tarkka hoito-ohje.   

 

 Tinkutra 

Ihanteellinen erilaisiin iho-ongelmiin. Kos-

teuttava, rauhoittava, antiseptinen. Mikro-

hopea poistaa haitalliset mikrobit ihon 

pinnalta. Iho rakenne paranee tehokkaasti. 

Sisältää mikrohopeaa, aloeverauutetta, 

glyseriiniä, laventelia, neilikan lehtiä, tea 

tree -öljyä ja salviaa. 20 ml.  

Varpaankynsille tarkoitettu hoitoliuos joka 

tasoittaa kynnen pintaa sekä väriä. 
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