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AMYGDALA je centrum mozku spojené s emocemi
a naܘím záměrem je vyrábět produkty, které budou spojeny
s pøíjemnými pocity a emocemi.
Kadý z produktù, které si zakoupíte,
proܘel rukou naܘich zaměstnancù.
I z tohoto dùvodu jsou nedílnou součástí
úspěchu zaměstnanci Amygdaly social.
AMYGADALA SOCIAL, s.r.o.
Produkty společnosti Amygdala social pøináܘí spokojenost
odběratele díky moderní koncepci výroby postavené
na principech sociálního podnikání
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DERMAPONOŽKY S ÚČINNOU SUBSTANCÍ
- parafín
Oܘetøení pokoky s parafínovým zábalem je jednou
z nejoblíbenějܘích metod v oblasti péče o tělo.
Revoluční zpùsob aplikace parafínu dává sbohem zdlouhavým
a zastaralým postupùm.
Speciálně vyvinuté Dermaponoky umoní snadnou aplikaci
parafínu, který ve spojení se sterilní hypoalergenní netkanou textilií
zajistí potøebné klima pro oܘetøení pokoky chodidel.
Dermaponoky poskytují celkovou relaxaci, hydratují pokoku
a mají zklidòující účinek.

ZPÙSOB POUŽITÍ:
Regenerace pokoky
Změkčení pokoky pro pøípravu pedikérního oܘetøení
Změkčení pokoky – zvýܘení vláčnosti
Zvýܘení účinku pøedem aplikovaného krému, séra, masti, masky,
substance s účinnou látkou
Terapeutický účinek

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Dermaponoky napuܘtěné upraveným parafínem rozehøejeme
v mikrovlnné troubě cca 2-4 minuty podle poadavku na teplotu
a konzistenci parafinu. Na čistou nohu nasadíme Dermaponoku
s rozehøátým parafínem bandá dokončíme nazutím speciální krycí
ponoky a zafixováním ܘòùrky podle potøeby pohybu v době
pùsobení oܘetøení.
Doporučená minimální délka zábalu je 20 min.
Následně provedeme pedikérní oܘetøení podle zvyklostí.

2-4 min

Jednorázové ponožky napuštěné parafínovou substancí.

DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMAPONOŽKY

ANTIPERSPIRANTNÍ
DERMAPONOŽKY

HØEJIVÉ
DERMAPONOŽKY

CHLADIVÉ
DERMAPONOŽKY

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Rehabilitační zaøízení
Domovy a zaøízení pro seniory
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Výhody Dermaponoek oproti klasickému parafínovému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermaponoek.
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci.
- Jednorázové pouití
- Vysoká savost materiálu
- Univerzální velikost vhodná pro jakoukoliv nohu
- Vhodné pro jakýkoliv věk
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DERMAPONOŽKY S KOKOSOVÝM OLEJEM
Speciálně vyvinuté jednorázové Dermaponoky umoòují snadnou
aplikaci kokosového oleje, který ve spojení s hypoalergenní
netkanou textilií zajistí potøebné klima pro oܘetøení pokoky chodidel.
Dermaponoky s kokosovým olejem mají unikátní vlastnosti.
Jsou bohaté na vitamíny, antioxidanty a dalܘí hodnotné látky.
Díky vysokému podílu vzácných kyselin mají antiseptický účinek.
Olej aktivně regeneruje, vyivuje, hydratuje, posiluje a chrání.
Zpomaluje stárnutí pokoky, napomáhá hojení ran a jizev.
Kokosový olej je poměrně účinný pøírodní antiperspirant.
Doporučujeme pro relaxační oܘetøení nohou.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Z krabičky vyjmeme obsah a do vyprázdněné krabičky vloíme
vybalené dermaponoky napuܘtěné v kokosovém oleji, ponoky
i krabičku dáme do mikrovlnné trouby a zahøejeme na 1-2 minuty.
Dermaponoky následně nasadíme na nohy a zafixujeme ponokami
krycími, zafixováním ܘòùrky podle potøeby pohybu v době pùsobení
oܘetøení.
Necháme pùsobit minimálně 20 minut.
Po sundání zbytek oleje odstraníme ubrouskem.
Dermaponoky jsou hypoalergenní a zdravotně nezávadné.
Pokud by se vܘak dostavil nepøíjemný pocit, začervenání či jiná
alergická reakce, Dermaponoky sundejte a nohy omyjte čistou
vodou. V pøípadě nutnosti vyhledejte lékaøe.

1-2 min

s kokosovým olejem
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMAPONOŽKY

ANTIPERSPIRANTNÍ
DERMAPONOŽKY

HØEJIVÉ
DERMAPONOŽKY

CHLADIVÉ
DERMAPONOŽKY

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Pouité ponoky nepatøí do toalety a nejsou určené k praní.
Obsah balení:
1 pár Dermaponoek s kokosovým olejem
1 pár Dermaponoek krycích
1 ks návod na pouití
Výhody Dermaponoek s kokosovým olejem
oproti klasickému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermaponoek.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky.
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci
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DERMAPONOŽKY SE SUBSTANCÍ UREA
pro normální pokožku
Speciálně vyvinuté Dermaponoky umoní snadnou aplikaci
aktivního séra s vysokým obsahem aktivních látek - urea, panthenolu
a luxusních olejù pro intenzivní regeneraci normální pokoky nohou.
Urea hydratuje a zásadně změkčuje zrohovatělou a naruܘenou kùi.
Panthenol pokoku silně regeneruje, Babassu olej kùi vyivuje a pěstí.
Konopný olej udruje pokoku elastickou, vláčnou a hladkou.
Sérum na normální pokoku nohy v kombinaci s Dermaponokou
pùsobí intenzivně a pokoka nohy bude po oܘetøení vláčná, pevná
a plně hydratovaná. Sérum je určeno k péči o normální pokoku.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Odstraníme uzávěr lahvičky se sérem a do dlaně aplikujeme jeho
malé mnoství (čajová lička) a naneseme na pokoku nohy.
Sérum se velmi rychle vsakuje a nedrádí. Na takto pøipravenou
pokoku nohy nasadíme suchou ponoku a celé zafixujeme krycí
Dermaponokou za pomocí ܘòùrek podle potøeby pohybu v době
pùsobení oܘetøení. Necháme pùsobit minimálně 20 minut.

Uchovávejte v suchu pøi pokojové teplotě. Neskladovat na pøímém
slunci. Chránit pøed mrazem. Nepouívejte pøi známé pøecitlivosti
na některou sloku pøípravku. Nepouívat pro děti do 3 let.
Dermatologicky testováno. Originální receptura.
Dermaponožky se substancí urea
pro normální pokožku.
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMAPONOŽKY

ANTIPERSPIRANTNÍ
DERMAPONOŽKY

HØEJIVÉ
DERMAPONOŽKY

CHLADIVÉ
DERMAPONOŽKY

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Obsah balení:
1 pár Dermaponoek suchých
1 pár Dermaponoek krycích
1 ks lahvička se sérem
1 ks návod na pouití
Výhody pouití Dermaponoek oproti klasickému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermaponoek.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci.
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DERMAPONOŽKY SE SUBSTANCÍ UREA
pro potivou pokožku
Speciálně vyvinuté Dermaponoky umoní snadnou aplikaci
aktivního séra s vysokým obsahem aktivních látek - urea, panthenolu
a luxusních olejù pro intenzivní regeneraci potivé pokoky nohou.
Urea hydratuje a zásadně změkčuje zrohovatělou a naruܘenou kùi.
Panthenol pokoku silně regeneruje, Babassu olej kùi vyivuje a pěstí.
Konopný olej udruje pokoku elastickou, vláčnou a hladkou.
Sérum na potivou pokoku nohy v kombinaci s Dermaponokou
pùsobí intenzivně a pokoka nohy bude po oܘetøení vláčná, pevná
a nepotivá. Sérum je určeno k péči o potivou pokoku.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Odstraníme uzávěr lahvičky se sérem a do dlaně aplikujeme jeho
malé mnoství (čajová lička) a naneseme na pokoku nohy.
Sérum se velmi rychle vsakuje a nedrádí. Na takto pøipravenou
pokoku nohy nasadíme suchou ponoku a celé zafixujeme krycí
Dermaponokou za pomocí ܘòùrek podle potøeby pohybu v době
pùsobení oܘetøení. Necháme pùsobit minimálně 20 minut.

Uchovávejte v suchu pøi pokojové teplotě. Neskladovat na pøímém
slunci. Chránit pøed mrazem. Nepouívejte pøi známé pøecitlivosti
na některou sloku pøípravku. Nepouívat pro děti do 3 let.
Dermatologicky testováno. Originální receptura.
Dermaponožky se substancí urea
pro potivou pokožku.
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMAPONOŽKY

ANTIPERSPIRANTNÍ
DERMAPONOŽKY

HØEJIVÉ
DERMAPONOŽKY

CHLADIVÉ
DERMAPONOŽKY

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Obsah balení:
1 pár Dermaponoek suchých
1 pár Dermaponoek krycích
1 ks lahvička se sérem
1 ks návod na pouití
Výhody pouití Dermaponoek oproti klasickému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermaponoek.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci.
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DERMAPONOŽKY SE SUBSTANCÍ UREA
pro suchou pokožku
Speciálně vyvinuté Dermaponoky umoní snadnou aplikaci
aktivního séra s vysokým obsahem aktivních látek - urea, panthenolu
a luxusních olejù pro intenzivní regeneraci suché, zrohovatělé,
rozpraskané a poraněné pokoky nohou.
Urea hydratuje a zásadně změkčuje zrohovatělou a naruܘenou kùi.
Panhenol pokoku silně regeneruje, Babassu olej kùi vyivuje a pěstí.
Konopný olej udruje pokoku elastickou, vláčnou a hladkou.
Sérum na suché nohy v kombinaci s Dermaponokou pùsobí
intenzivně a pokoka nohy bude po oܘetøení vláčná, pevná
a plně hydratovaná. Sérum je určeno k péči o suchou pokoku.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Odstraníme uzávěr lahvičky se sérem a do dlaně aplikujeme jeho
malé mnoství (čajová lička) a naneseme na pokoku nohy.
Sérum se velmi rychle vsakuje a nedrádí. Na takto pøipravenou
pokoku nohy nasadíme suchou ponoku a celé zafixujeme krycí
Dermaponokou za pomocí ܘòùrek podle potøeby pohybu v době
pùsobení oܘetøení. Necháme pùsobit minimálně 20 minut.

Uchovávejte v suchu pøi pokojové teplotě. Neskladovat na pøímém
slunci. Chránit pøed mrazem. Nepouívejte pøi známé pøecitlivosti
na některou sloku pøípravku. Nepouívat pro děti do 3 let.
Dermatologicky testováno. Originální receptura.
Dermaponožky se substancí urea
pro suchou pokožku.
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMAPONOŽKY

ANTIPERSPIRANTNÍ
DERMAPONOŽKY

HØEJIVÉ
DERMAPONOŽKY

CHLADIVÉ
DERMAPONOŽKY

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Obsah balení:
1 pár Dermaponoek suchých
1 pár Dermaponoek krycích
1 ks lahvička se sérem
1 ks návod na pouití
Výhody pouití Dermaponoek oproti klasickému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermaponoek.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci.
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DERMAPONOŽKY S ALOE VERA
Speciálně vyvinuté jednorázové Dermaponoky umoòují snadnou
aplikaci Aloe vera substanci, která ve spojení s hypoalergenní
netkanou textilií zajistí potøebné klima pro oܘetøení pokoky chodidel.
Dermaponoky s Aloe vera substancí mají unikátní vlastnosti.
Mají antivirotické, antibakteriální, antimykotické účinky.
Aktivně regenerují, pomáhají a urychlují hojení ran i popálenin.
Posilují pokoku a cévy nohou. Mají antiseptické, antiperspirační
účinky a jsou bohaté na antioxidanty.
Doporučujeme pøi oܘetøení nohou s pøíznaky koního onemocnění.

Dermaponožky s aloe vera
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMAPONOŽKY

ANTIPERSPIRANTNÍ
DERMAPONOŽKY

HØEJIVÉ
DERMAPONOŽKY

CHLADIVÉ
DERMAPONOŽKY

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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NÁVOD NA POUŽITÍ:
Z krabičky vyjmeme balíček s Dermaponokami napuܘtěnými v Aloe
vera substanci, Dermaponoky s Aloe vera nazujeme na nohy
a následně pøekryjeme krycími Dermaponokami které zafixujeme
ܘòùrkou podle potøeby pohybu v době pùsobení oܘetøení.
Necháme pùsobit minimálně 20 minut.

Uchovávejte v suchu pøi pokojové teplotě. Neskladovat na pøímém
slunci. Chránit pøed mrazem. Nepouívejte pøi známé pøecitlivosti
na některou sloku pøípravku. Nepouívat pro děti do 3 let.
Dermatologicky testováno. Originální receptura.
Obsah balení:
1 pár Dermaponoek s účinnou substancí
1 pár Dermaponoek krycích
1 ks návod na pouití

Výhody pouití Dermaponoek oproti klasickému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermaponoek.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci.
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DERMAPONOŽKY s antiseptickým balzámem
Speciálně vyvinuté jednorázové Dermaponoky umoòují snadnou
aplikaci antiseptického balzámu, který ve spojení
s hypoalergenní netkanou textilií zajistí potøebné klima pro
oܘetøení pokoky chodidel s onemocněním plísní.
Dermaponoky s antiseptickým balzámem mají unikátní vlastnosti.
Jsou bohaté na byliny, které vykazují antiseptickou aktivitu.
Díky vysokému podílu aktivních pøírodních látek jsou velmi účinné
proti bakteriím a plísním. Antiseptický balzám aktivně oܘetøí drobná
poranění, popáleniny a opruzeniny. Doporučujeme pouívat
pøi prevenci a oܘetøení nohou s nadměrným pocením.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Odstraníme uzávěr lahvičky s balzámem a do dlaně aplikujeme
potøebné mnoství a naneseme na pokoku nohy. Sérum se rychle
vsakuje a nedrádí. Na takto pøipravenou pokoku nohy nasadíme
suchou ponoku a celé zafixujeme krycí Dermaponokou za pomocí
ܘòùrek podle potøeby pohybu v době pùsobení oܘetøení.
Necháme pùsobit minimálně 20 minut.

Uchovávejte v suchu pøi pokojové teplotě. Neskladovat na pøímém
slunci. Chránit pøed mrazem. Nepouívejte pøi známé pøecitlivosti
na některou sloku pøípravku. Nepouívat pro děti do 3 let.
Dermatologicky testováno. Originální receptura.
Dermaponožky
s antiseptickým balzámem
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMAPONOŽKY

ANTIPERSPIRANTNÍ
DERMAPONOŽKY

HØEJIVÉ
DERMAPONOŽKY

CHLADIVÉ
DERMAPONOŽKY

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Obsah balení:
1 pár Dermaponoek suchých
1 pár Dermaponoek krycích
1 ks lahvička s balzámem
1 ks návod na pouití
Výhody pouití Dermaponoek oproti klasickému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermaponoek.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci.
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DERMAPONOŽKY s chladivou substancí
Speciálně vyvinuté jednorázové Dermaponoky umoòují snadnou
aplikaci chladivé substance, která ve spojení s hypoalergenní
netkanou textilií zajistí potøebné klima pro oܘetøení pokoky chodidel.
Dermaponoky s chladivou substancí mají unikátní vlastnosti.
Jsou bohaté na vitaminy, antioxidanty a dalܘí hodnotné látky.
Díky vysokému podílu chladivých látek mají schopnost zmírnit
a odstranit otoky, posilovat stěny cév a dlouhodobě osvěovat nohy.
Chladivá substance aktivně regeneruje, vyivuje, hydratuje, posiluje
a chrání. Účinné látky v chladivé substanci pùsobí účinně jako
antiperspirant a dezinfekce nohou. Doporučujeme pouívat pøed
i v prùběhu vysoké zátěe nohou pøi sportu či cestování.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Z krabičky vyjmeme balíček s Dermaponokami napuܘtěnými
v chladivé substanci, chladivé Dermaponoky nazujeme na nohy,
následně pøekryjeme krycími Dermaponokami a zafixujeme ܘòùrkou
podle potøeby pohybu v době pùsobení oܘetøení.
Necháme pùsobit minimálně 20 minut.

Dermaponoky jsou hypoalergenní a zdravotně nezávadné.
Pokud by se vܘak dostavil nepøíjemný pocit, začervenání či jiná
alergická reakce, Dermaponoky sundejte a ruce omyjte čistou
vodou. V pøípadě nutnosti vyhledejte lékaøskou pomoc.
Dermaponožky
s chladivou substancí

Pouité Dermaponoky nepatøí do toalety a nejsou určeny k praní.

DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMAPONOŽKY

ANTIPERSPIRANTNÍ
DERMAPONOŽKY

HØEJIVÉ
DERMAPONOŽKY

CHLADIVÉ
DERMAPONOŽKY

Obsah balení:
1 pár Dermaponoek napuܘtěných v chladivé substanci
1 pár Dermaponoek krycích se ܘòùrkou
1 ks návod na pouití

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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DERMARUKAVICE s parafínem
Jednorázové Dermarukavice napuܘtěné parafínovou substancí.
Oܘetøení pokoky parafínovým zábalem je jednou z nejoblíbenějܘích
metod v oblasti péče o tělo. Revoluční zpùsob aplikace parafínu
dává sbohem zdlouhavým a zastaralým postupùm.
Speciálně vyvinuté jednorázové Dermarukavice umoní snadnou
aplikaci parafínu, který ve spojení se sterilní hypoalergenní netkanou
textilií zajistí potøebné klima pro oܘetøení pokoky rukou.
Dermarukavice poskytují celkovou relaxaci,
hydratují pokoku a mají zklidòující účinek.

ZPÙSOB POUŽITÍ:
- Regenerace pokoky
- Změkčení pokoky pro pøípravu pedikérního oܘetøení
- Změkčení pokoky – zvýܘení vláčnosti
- Zvýܘení účinku pøedem aplikovaného krému, séra, masti, masky,
substance s účinnou látkou
- Terapeutický účinek

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Dermarukavice napuܘtěné upraveným parafínem rozehøejeme
v mikrovlnné troubě cca 2-4 minuty podle poadavku na teplotu
a konzistenci parafínu. Na čistou ruku nasadíme Dermarukavici
s rozehøátým parafínem a bandá dokončíme nasazením speciální
krycí rukavice. Doporučená minimální délka zábalu je 20 min.
Následně provedeme manikérní oܘetøení podle zvyklostí.

2-4 min

Dermarukavice s účinnou
substancí - parafín
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMARUKAVICE

ANTI-AGING
DERMARUKAVICE

HØEJIVÉ
DERMARUKAVICE

CHLADIVÉ
DERMARUKAVICE

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Rehabilitační zaøízení
Domovy a zaøízení pro seniory
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Výhody Dermarukavic oproti klasickému parafínovému zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermarukavic.
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci.
- Jednorázové pouití
- Vysoká savost materiálu
- Univerzální velikost vhodná pro jakoukoliv ruku
- Vhodné pro jakýkoliv věk
19

DERMARUKAVICE S KOKOSOVÝM OLEJEM
Speciálně vyvinuté jednorázové Dermarukavice umoòují snadnou
aplikaci kokosového oleje, který ve spojení s hypoalergenní netkanou
textilií zajistí potøebné klima pro oܘetøení pokoky rukou.
Dermarukavice s kokosovým olejem mají unikátní vlastnosti.
Jsou bohaté na vitamíny, antioxidanty a dalܘí hodnotné látky.
Díky vysokému podílu vzácných kyselin mají antiseptický účinek.
Olej aktivně regeneruje, vyivuje, hydratuje, posiluje a chrání.
Zpomaluje stárnutí pokoky, napomáhá hojení ran a jizev.
Kokosový olej je poměrně účinný pøírodní antiperspirant.
Doporučujeme pro relaxační oܘetøení rukou.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Z krabičky vyjmeme obsah a do vyprázdněné krabičky vloíme
vybalené rukavice napuܘtěné v kokosovém oleji, rukavice i krabičku
dáme do mikrovlnné trouby a zahøejeme na 1-2 minuty.
Dermarukavice následně nasadíme na ruce a zafixujeme krycími
rukavicemi. Necháme pùsobit minimálně 20 minut.
Po sundání zbytek oleje odstraníme ubrouskem.
Dermarukavice jsou hypoalergenní a zdravotně nezávadné.
Pokud by se vܘak dostavil nepøíjemný pocit, začervenání či jiná
alergická reakce, Dermarukavice sundejte a ruce omyjte čistou
vodou. V pøípadě nutnosti vyhledejte lékaøe.

1-2 min

Pouité Dermarukavice nepatøí do toalety a nejsou určené k praní.

s kokosovým olejem
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMARUKAVICE

ANTI-AGING
DERMARUKAVICE

HØEJIVÉ
DERMARUKAVICE

CHLADIVÉ
DERMARUKAVICE

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Obsah balení:
1 pár Dermarukavic s kokosovým olejem
1 pár Dermarukavic krycích
1 ks návod na pouití
Výhody Dermarukavic s kokosovým olejem oproti klasickému
zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermarukavice.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci
21

DERMARUKAVICE S ALOE VERA
Speciálně vyvinuté jednorázové Dermarukavice umoòují snadnou
aplikaci Aloe vera substanci, která ve spojení s hypoalergenní
netkanou textilií zajistí potøebné klima pro oܘetøení pokoky rukou.
Dermarukavice s Aloe vera substancí mají unikátní vlastnosti.
Mají antivirotické, antibakteriální, antimykotické účinky.
Aktivně regenerují, pomáhají a urychlují hojení ran i popálenin.
Posilují pokoku a cévy rukou. Mají antiseptické, antiperspirační
účinky a jsou bohaté na antioxidanty.
Doporučujeme pøi oܘetøení rukou s pøíznaky koního onemocnění.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Z krabičky vyjmeme balíček s Dermarukavicemi napuܘtěnými v Aloe
vera substanci, Dermarukavice s Aloe vera nasadíme na ruce
a následně pøekryjeme krycími Dermarukavicemi podle potøeby
pohybu v době pùsobení oܘetøení. Necháme pùsobit minimálně
20 minut. Dermarukavice jsou hypoalergenní a zdravotně nezávadné.
Pokud by se vܘak dostavil nepøíjemný pocit, začervenání či jiná
alergická reakce, Dermarukavice sundejte a ruce omyjte čistou vodou.
V pøípadě nutnosti vyhledejte lékaøskou pomoc.

1-2 min

Pouité Dermarukavice nepatøí do toalety a nejsou určené k praní.

s aloe vera

Obsah balení:
1 pár Dermarukavic napuܘtěných v aloe vera substanci
1 pár Dermarukavic krycích
1 ks návod na pouití

DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMARUKAVICE

ANTI-AGING
DERMARUKAVICE

HØEJIVÉ
DERMARUKAVICE

CHLADIVÉ
DERMARUKAVICE

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Výhody Dermarukavic s aloe vera olejem oproti klasickému
zábalu:
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermarukavice.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci
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DERMARUKAVICE SE SUBSTANCÍ UREA
pro suchou pokožku
Speciálně vyvinuté Dermarukavice umoní snadnou aplikaci aktivního
séra s vysokým obsahem aktivních látek - urea, panthenolu
a luxusních olejù pro intenzivní regeneraci suché, zrohovatělé,
rozpraskané a poraněné pokoky rukou. Urea hydratuje a zásadně
změkčuje zrohovatělou a naruܘenou kùi.Panthenol pokoku silně
regeneruje, Babassu olej kùi vyivuje a pěstí. Konopný olej udruje
pokoku elastickou, vláčnou a hladkou. Sérum na suché ruce
v kombinaci s Dermarukavicí pùsobí intenzivně a pokoka ruky bude
po oܘetøení vláčná, pevná a plně hydratovaná.
Sérum je určeno k péči o suchou pokoku.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Odstraníme uzávěr lahvičky se sérem a do dlaně aplikujeme jeho
malé mnoství (čajová lička) a naneseme na pokoku ruky. Sérum
se velmi rychle vsakuje a nedrádí. Na takto pøipravenou pokoku
ruky nasadíme parafínovou rukavici, kterou pøedem rozehøejeme
v mikrovlnné troubě v krabičce obalu na 2- 4 minut na poadovanou
teplotu a to celé zafixujeme krycí dermarukavicí.

2-4 min

1-2 min

Uchovávejte v suchu pøi pokojové teplotě. Neskladovat na pøímém
slunci. Chránit pøed mrazem. Nepouívejte pøi známé pøecitlivosti
na některou sloku pøípravku. Nepouívat pro děti do 3 let.
Dermatologicky testováno. Originální receptura.
se substancí urea
pro suchou pokožku
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMARUKAVICE

ANTI-AGING
DERMARUKAVICE

HØEJIVÉ
DERMARUKAVICE

CHLADIVÉ
DERMARUKAVICE

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Obsah balení:
1 pár Dermarukavic parafinových
1 pár Dermarukavic krycích
1 ks lahvička se sérem
1 ks návod k pouití
Výhody Dermarukavic se substancí urea pro suchou pokoku
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermarukavice.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci
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DERMARUKAVICE SE SUBSTANCÍ UREA
pro potivou pokožku
Speciálně vyvinuté Dermarukavice umoní snadnou aplikaci
aktivního séra s vysokým obsahem aktivních látek - urea, panthenolu
a luxusních olejù pro intenzivní regeneraci potivé pokoky rukou.
Urea hydratuje a zásadně změkčuje zrohovatělou a naruܘenou kùi.
Panthenol pokoku silně regeneruje, Babassu olej kùi vyivuje
a pěstí. Konopný olej udruje pokoku elastickou, vláčnou a hladkou.
Sérum na potivou pokoku ruky v kombinaci s Dermarukavicí pùsobí
intenzivně a pokoka ruky bude po oܘetøení vláčná, pevná a nepotivá.
Sérum je určeno k péči o potivou pokoku.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Odstraníme uzávěr lahvičky se sérem a do dlaně aplikujeme jeho
malé mnoství (čajová lička) a naneseme na pokoku ruky. Sérum
se velmi rychle vsakuje a nedrádí. Na takto pøipravenou pokoku
ruky nasadíme parafínovou rukavici, kterou pøedem rozehøejeme
v mikrovlnné troubě v krabičce obalu na 2- 4 minut na poadovanou
teplotu a to celé zafixujeme krycí dermarukavicí.

2-4 min

1-2 min

Uchovávejte v suchu pøi pokojové teplotě. Neskladovat na pøímém
slunci. Chránit pøed mrazem. Nepouívejte pøi známé pøecitlivosti
na některou sloku pøípravku. Nepouívat pro děti do 3 let.
Dermatologicky testováno. Originální receptura.
se substancí urea
pro potivou pokožku
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMARUKAVICE

ANTI-AGING
DERMARUKAVICE

HØEJIVÉ
DERMARUKAVICE

CHLADIVÉ
DERMARUKAVICE

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Obsah balení:
1 pár Dermarukavic parafinových
1 pár Dermarukavic krycích
1 ks lahvička se sérem
1 ks návod k pouití
Výhody Dermarukavic se substancí urea pro potivou pokoku
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermarukavice.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci
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DERMARUKAVICE SE SUBSTANCÍ UREA
pro normální pokožku
Aktivní sérum s vysokým obsahem aktivních látek – urea, panthenol
a luxusní oleje, pøirozeným zpùsobem stimuluje regeneraci kùe.
Sérum je určeno k intenzivní regeneraci suché, zrohovatělé,
rozpraskané a poraněné pokoky rukou. Urea hydratuje a zásadně
změkčuje zrohovatělou a naruܘenou kùi. Panthenol pokoku silně
regeneruje. Babassu olej kùi dokonale vyivuje a pěstí.
Konopný olej udruje pokoku elastickou, vláčnou a hladkou.
Sérum na ruce v kombinaci s Dermarukavicí pùsobí intenzivně
a pokoka rukou bude po oܘetøení vláčná, pevná a plně hydratovaná.
Sérum je určeno k péči o normální pokoku.

NÁVOD NA POUŽITÍ:
Odstraòte uzávěr lahvičky se sérem a na dlaò aplikujte malé mnoství
odpovídající čajové ličce. Naneseme na pokoku ruky. Sérum se
velmi jemně nanáܘí, rychle vsakuje a nedrádí. Na takto pøipravenou
pokoku ruky nasadíme parafínovou rukavici, kterou pøedem
rozehøejeme v mikrovlnné troubě v krabičce obalu na 2- 4 minut na
poadovanou teplotu a to celé zafixujeme krycí dermarukavicí.

2-4 min

1-2 min

Uchovávejte v suchu pøi pokojové teplotě. Neskladovat na pøímém
slunci. Chránit pøed mrazem. Nepouívejte pøi známé pøecitlivosti
na některou sloku pøípravku. Nepouívat pro děti do 3 let.
Dermatologicky testováno. Originální receptura.
se substancí urea
pro normální pokožku
DÁLE NABÍZÍME:

HYDRATAÈNÍ
DERMARUKAVICE

ANTI-AGING
DERMARUKAVICE

HØEJIVÉ
DERMARUKAVICE

CHLADIVÉ
DERMARUKAVICE

UŽIVATELÉ:
Ženy, Mui

PROVOZOVNY:
Zaøízení péče o tělo (pedikúry, kosmetické salóny)
Wellness zaøízení
Domácí pouití
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Obsah balení:
1 pár Dermarukavic parafinových
1 pár Dermarukavic krycích
1 ks lahvička se sérem
1 ks návod k pouití
Výhody Dermarukavic se substancí urea pro normální pokoku
- Vysoký stupeò dodrení hygienických zásad jednorázovým
pouitím Dermarukavice.
- Díky speciální netkané textílii zvyܘuje účinek substance a vysokou
prostupnost do pokoky
- Zrychlení aplikace jednoduchou pøípravou.
- Monost obsluhy několika klientù najednou díky nulovému
poadavku na vybavení.
- Nulový poadavek na mobilitu klientù.
- Nulové znečiܘtění okolí pøi aplikaci
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Zakoupením a pouíváním výrobkù
AMYGDALA SOCIAL s.r.o.
podpoøíte činnost sociálního podnikání
a chráněné pracovní dílny
v Jihomoravském kraji
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Vzniklo za podpory
Jihomoravského kraje.
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AMYGDALA SOCIAL, s.r.o.
Soběܘická 42, 61400 Brno
IÈ: 01754068
amygdalasocial@gmail.com
www.dermaponozky.cz
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