
                                                                      
 
 

Collagen Gloves  
Hansker dynket i næringsrik og ungdomsfremmende Marine Collagen  

 

Umiddelbart resultat; hendene er godt fuktet og linjene 
redusert, beskytter mot pigmentforstyrrelser 

Håndbehandling/massasje blir aldri det samme igjen! 
 

- Brukes som maske og til massasje 

- Brukes i salong under behandling og kan brukes hjemme 

- Brukes ved manikyr/shellac og annen neglpleie 

- Tuppene rives av og masken virker mens neglene blir lekre også ☺ 

- Enkelt og genialt 

- Supert mersalg fra disk uansett hvilken behandling kunden har fått 

- Veiledende utsalgspris kun kr. 60,- pr par. 

 

 

 
Superenkelt, renslig og ekstremt effektivt 

 

 

 

 



 

 

Collagen Socks 
Sokker dynket i nærinsrik og fuktighetsgivende Marine Collagen 

 
Umiddelbart resultat; føttene er godt fuktet og ”cracks” er 
redusert 
Fantastisk resultat! 
 

- Brukes som maske og til massasje 
- Brukes i salong under pedikyr behandling og kan brukes hjemme 
- Tuppen rives av og man kan utføre pedikyr/shellac 
- Enkelt og hygenisk 
- Mersalg i behandling og mersalg over disk 
- Veiledende utsalgspris kun kr. 60,- pr par. 

 

 

 
 

Superenkelt, renslig og ekstremt effektivt 

 

 

 

 



Pedi-in-a-Box / Vegan SPA / Salong og hjemmebruk 

 

Fantastisk 4-stegs fotbehandling 
- Renslig, enkelt, rent og naturlig 

- Uten parabener 

- Uten triclosan 

- Uten benzophenone 

- Uten mineraloljer 

- Uten animalske ingredienser 

- Uten ethanol 

 

4 forskjellige varianter: 
- Vitamin Recharge / Grapefrukt 

- Lavendel Releive  / Lavendel 

- Olive Sensation / Olivenolje 

- Lemon Quench / Sitron 

 

    
4 poser i hver pakke: 

1. Saltvannsbad 

2. Sukkerskrubb 

3. Leiremaske 

4. Massasje krem 

 

• Fyll et fotbad med romtemperert vann 
o Fyll i posen med saltvannsbad 

o La virke i ca 15 minutter 

 

• Utfør en fotskrubb med sukkerskrubbposen 
o Løft et og et ben og gjør en individuell peeling 

o Sett det ferdige benet tilbake i badet 

 

• Smør føttene inn med en nærende leirmaske 
o Løft et og et ben, smør inn og la hvile på en krakk 

▪ Er du hjemme kan du jo la de hvile på bordet 

▪ Kan godt pakke inn i plast, eller ikke – virker uansett 

La virke i 15 minutter 

o Vask av med godt fuktet klut 

▪ Er du hjemme kan du putte føttene tilbake i vannet for lettere å vaske av 

 

• Fotmassasje 
o Utfør en god fotmassasje med siste posen med massasjekrem 

 


