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NATURALNY ŻEL Z ALOESEM 99%, DZIKĄ RÓŻĄ I OLEJEM ARGANIOWYM

Naturlany Żel Aloesowy z olejkami z dzikiej róży i arganiowym stosowany jest po depilacji laserowej
SHR, oraz jakimkolwiek innym zabiegu z użyciem lasera lub nielaserowej depilacji.  
Charakterystyczna jest natychmiastowa absorpcja żelu i przyjemna nietłusta konsystencja. Aloe Vera
żel i olejek z dzikiej róży i arganu o właściwościach łagodzących, regenerujących i nawilżających jest
odpowiedni dla wszystkich rodzajów skóry, w tym normalnej i wrażliwej. 

SKŁADNIKI AKTYWNE wykorzystane w naszym żelu to: 
Olejek z dzikiej róży: olej roślinny, który działa jak silny regenerator skóry, głównie w celu
zapobiegania i zmniejszenia rozstępów. 
Aloe Vera 99% : zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie, elastyczność i gładkość, a także ma
właściwości regenerujące. 
Olej arganiowy: zmiękcza i nawilża skórę, działa przeciwstarzeniowo. 

Poznaj naszą Serię ALOE VERA - idealną po zabiegach depilacji!

UKOJENIE, NAWILŻENIE i PEŁNA REGENERACJA SKÓRY...

Seria FENOMENALNA po ekspozycji słonecznej!



NATURALNY ŻEL Z ALOESEM 99%, DZIKĄ RÓŻĄ
I OLEJEM ARGANIOWYM

ZASTOSOWANIE: 
-po depilacji laserowej SHR, innym zabiegu z użyciem lasera lub depilacji bez         
  użycia lasera  
-nawilżenie i codzienna regeneracja skóry 
-zapobiega i redukuje rozstępy 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Żel nałożyć na skórę po zabiegu, odczekać do momentu całkowitego wchłonięcia. 

TIPS & TRICKS: 
Żel wchłania się bardzo szybko, pozostawia skórę mocno nawilżoną, gładką i
delikatną. Nie brudzi ubrań. Najlepiej odczekać aż zniknie uczucie "mokrej skóry" i
można się ubrać. 

POJEMNOŚĆ: 
500 ml 
1000 ml 
5000 ml 



NATURALNY ŻEL Z ALOESEM 99%

Ekstrakt z Aloe Vera Barbadensis 99% jest regeneratorem komórkowym o właściwościach
nawilżających, odżywczych i ochronnych. Idealnie nawilża skórę po opalaniu. Przywraca i odżywia
skórę po woskowaniu lub goleniu. Odpowiedni do zabiegów radiofrekwencyjnych. 

ZASTOSOWANIE: 
-po depilacji laserowej SHR, innym zabiegu z użyciem lasera lub depilacji bez użycia lasera  
-nawilżenie i codzienna regeneracja skóry 
-zapobiega i redukuje rozstępy 
-zabiegi radio frekwencji 
-po ekspozycji słonecznej 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Żel nałożyć na skórę po zabiegu, odczekać do momentu całkowitego wchłonięcia. 

TIPS & TRICKS: 
Żel wchłania się bardzo szybko, pozostawia skórę mocno nawilżoną, gładką i delikatną. Nie brudzi
ubrań. Najlepiej odczekać aż zniknie uczucie "mokrej skóry" i można się ubrać. 

POJEMNOŚĆ: 
500 ml 
1000 ml 
5000 ml 



GŁADKA, CZYSTA I PIĘKNA SKÓRA...

 PEELING Z KWASEM GLIKOLOWYM 10 %

Peeling zawiera 10% kwasu glikolowego, który działa jako środek złuszczający i wspomagający odnowę
starzejącej się skóry, poprawiając jej estetykę. Kwas glikolowy aktywnie pobudza skórę do regeneracji o
czym świadczą badania specjalistów - wskazują, że regularnie stosowany sprawia, że przybywa jej
nawet o 25%. To istotne, zważywszy na fakt, że z wiekiem nasza skóra staje się coraz cieńsza. Bardzo
korzystnie wpływa też na strukturę skóry, czyniąc ją jędrniejszą, poprawia procesy zachodzące w
komórkach naskórka i skóry właściwej, oczyszcza, nawilża i odmładza. Pomaga rozwiązywać skórne
problemy – oczyszcza pory, likwiduje zaskórniaki, wygładza blizny, rozjaśnia przebarwienia.  

WPŁYWA NA: 
- Całkowitą odbudowę naskórka 
- Wygładzenie skóry 
- Efekt peelingu ze złuszczaniem 
- Zwiększenie nawilżenia skóry 
- Zmniejszenie przebarwień 
- Przeciwdziała zanieczyszczeniom (skóra z trądzikiem) 

Efektem jest lśniąca, delikatna i gładka skóra, z mniejszymi oznakami starzenia. 



ŚWIEŻOŚĆ I ODNOWA...

 PEELING Z KWASEM GLIKOLOWYM 10 %

SPOSÓB UŻYCIA: 
Oczyścić skórę i rozprowadzić cienką warstwę żelu z kwasem glikolowym, unikając okolic oczu i
ust, odczekać od 5 do 10 minut. W zależności od wrażliwości skóry (większa wrażliwość, mniej
czasu aplikacji), następnie usunąć wodą lub roztworem neutralizującym i nałóżyć krem
odżywczy z filtrem przeciwsłonecznym. Nie używać częściej niż raz w tygodniu. Przed aplikacją
najlepiej wykonać test alergiczny na niewielkim obszarze skóry. Przeznaczony do użytku
zewnętrznego. 

TIPS & TRICKS: 
Stężenie kwasu glikolowego 10 %  -w tej postaci działa nawilżająco, pobudza do aktywności
fibroblasty skóry właściwej – dzięki czemu aktywnie inicjuje proces jej odbudowy i regeneracji.
W takim stężeniu kwas glikolowy działa również złuszczająco na warstwę rogową naskórka,
jednak nie będzie to proces widoczny gołym okiem. Łagodne oczyszczenie skóry i jednoczesne
jej nawilżenie oraz odnowienie to idealna propozycja dla cery trądzikowej. Idealny do kuracji
uzupełniającej w domu. 

POJEMNOŚĆ: 
200 ml 



REGENERACJA I MŁODOŚĆ...

 PEELING ZŁUSZCZAJĄCY Z ALOESEM

Peeling złuszczający zawiera aktywne składniki złuszczające, naturalne środki powierzchniowo
czynne z oliwy z oliwek i mikro kuleczki. 

Peeling ma działanie złuszczające i naprawcze zapewniając gładkość skórze: 
- "Mechaniczne" złuszczanie: jego mikrosfery eliminują martwe komórki  
- "Biologiczne" złuszczanie: perfekcyjnie wygładza skórę 
- Działanie naprawcze: składniki aktywne pomagają normalizować funkcje skóry 
- Naturalne oleinowe środki powierzchniowo-czynne z oliwy z oliwek: delikatnie usuwają
zanieczyszczenia skóry, jednocześnie ją odżywiając  

Twarz: oczyszczanie wrażliwej skóry u kobiet i mężczyzn z niedoskonałościami, zatkane pory i
łojotokowa skóra o nieregularnej teksturze i trądziku 

Ciało: peeling oczyszczający do skóry wrażliwej z niedoskonałościami 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Delikatnie masować twarz lub mokre ciało, w miejscach wymagających złuszczania. Następnie
spłukać dużą ilością wody. Do zewnętrznego stosowania. 



ZDROWIE I URODA...

 PEELING ZŁUSZCZAJĄCY Z ALOESEM

TIPS & TRICKS: 
Aloes jest doskonałym naturalnym kosmetykiem anti-aging, pobudza fibroblasty do produkcji
kolagenu i elastyny, dzięki czemu drobne zmarszczki wygładzają się, a skóra staje się gładka  
i elastyczna.  
Aloes posiada również silne właściwości antyoksydacyjne, przez co wyraźnie opóźnia efekty
starzenia i sprawia, że skóra dłużej zachowuje młodość i zdrowy wygląd. Stosowany na skórę ma
również właściwości rozjaśniające i złuszczające, dzięki czemu wyrównuje jej koloryt i pobudza
procesy regeneracyjne.  
Aloes chroni skórę również przed szkodliwym działaniem promieniowania UV i wspomagając
działanie kosmetyków z filtrami zmniejsza ryzyko powstawania zmian związanych z fotostarzeniem. 

POJEMNOŚĆ: 
200 ml 



SŁODKIE ZŁUSZCZANIE...

 PEELING ZŁUSZCZAJĄCY CZEKOLADOWY

Peeling czekoladowy zapewnia silne nawilżenie i natłuszczenie bardzo dobrze odżywia skórę,
nadaje jej blask i wyrównuje koloryt.  

Złuszczający peeling zapewniający optymalną skuteczność i całkowitą gładkość skóry: 
"Mechaniczne" złuszczanie: jego mikrosfery eliminują martwe komórki  
Działanie naprawcze: składniki aktywne pomagają normalizować funkcje skóry 
Naturalne oleinowe środki powierzchniowo-czynne: delikatnie oczyszczają skórę z zanieczyszczeń 
Twarz: oczyszczanie wrażliwej skóry u kobiet i mężczyzn z niedoskonałościami, zatkane pory i
łojotokowa skóra o nieregularnej teksturze i trądziku 
Ciało: peeling oczyszczający do skóry wrażliwej z niedoskonałościami 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Delikatnie masować twarz lub mokre ciało, w miejscach wymagających złuszczania. Następnie
spłukać dużą ilością wody. Do zewnętrznego stosowania. 



OCZYSZCZANIE...

 PEELING ZŁUSZCZAJĄCY CZEKOLADOWY

TIPS & TRICKS: 
Czekolada jest doskonałym panaceum dla suchej i skłonnej do przesuszania się
skóry – nawilża ją, zmiękcza i uelastycznia. Znajdujące się w ciemniej czekoladzie
antyoksydanty hamują rozwój wolnych rodników i spowalniają proces starzenia.
Do tego zwarty w tłuszczu kakaowym kwas linolowy jest w stanie spłycić
zmarszczki oraz zmniejszyć widoczność rozstępów i blizn. Ponadto czekolada
usprawnia krążenie krwi i limfy, pozwalając szybciej i skuteczniej pozbyć się
toksyn i nadmiaru wody. W związku z tym kosmetyki i zabiegi z tym kosmetykiem
działają oczyszczająco i zmniejszają obrzęki. 

POJEMNOŚĆ: 
200 ml 



KOMFORT I MŁODOŚĆ...

 MLECZKO OCZYSZCZAJĄCE

Mleczko oczyszczające dla skóry wrażliwej o aksamitnej konsystencji. Delikatnie
oczyszcza skórę, eliminując resztki makijażu, w tym wodoodpornego. Zapewnia
nawilżenie, pozostawiając skórę miękką i gładką. 
Działanie naprawcze możliwe jest dzięki zastosowaniu witaminy E - silnego
przeciwutleniacza, który pomaga normalizować funkcje skóry. Naturalne
oleinowe środki powierzchniowo-czynne z oliwy z oliwek delikatnie usuwają
resztki zanieczyszczeń, jednocześnie odżywiając skórę. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Odpowiednią ilość mleczka nałożyć na twarz, wmasować okrężnymi ruchami a
następnie usunąć wacikiem. 

TIPS & TRICKS: 
Witamina E, również wpływa na poprawę działania naturalnego enzymu -
dysmutazy nadtlenkowej. Enzym ten jest odpowiedzialny za ochronę komórek
przed reaktywnymi cząsteczkami tlenu, jednak pod wpływem promieniowania UV
jego działanie zostaje osłabione, czemu skutecznie przeciwdziała witamina E, a
zwłaszcza jej postać estrowa octan alfa-tokoferolu. Chroni ona również skórę
przed poparzeniem słonecznym, wywołanym promieniowaniem UVB. Dlatego
witamina E powinna być dodawana do preparatów przeciwsłonecznych
chroniących przed promieniami UV.  
POJEMNOŚĆ: 200 ml 



 SILNE NAWILŻENIE...

GŁĘBOKO NAWILŻAJĄCY KREM
PRZECIWZMARSZCZKOWY

Krem ma działanie silnie nawilżające. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się
skóry. Zawiera witaminę E stymulującą produkcję kolagenu, spowalniając
jednocześnie powstawanie zmarszczek.  
Z filtrem przeciwsłonecznym. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Nałożyć krem na twarz, szyję i dekolt delikatnie wmasowując. 

TIPS & TRICKS: 
Badania prowadzone nad witaminą E wykazały, że zmniejsza ona rumień
wywołany promieniowaniem UV oraz obrzęk. Widocznie poprawia napięcie
postarzałej skóry. Jest to wynikiem bardzo dobrych właściwości nawilżających tej
witaminy.Tokoferol jest najczęściej stosowaną formą aktywną witaminy E.
Systematyczne stosowanie kremów z witaminą E poprawia ukrwienie skóry, a
dzięki temu uzupełnia niedobory tlenu oraz substancji nawilżających i
odżywczych. Następstwem lepszego ukrwienia jest poprawa kolorytu skóry,
szybsze gojenie ran oraz przyspieszenie procesów metabolicznych i
regeneracyjnych, prowadzących do ogólnej poprawy kondycji skóry; 

POJEMNOŚĆ: 200 ml 

Poznaj naszą Serię MŁODOŚĆ - skuteczna ochrona skóry!



MAKSYMALNE ODŻYWIENIE SKÓRY... 

 
ODŻYWCZY KREM PRZECIWZMARSZCZKOWY

Odżywczy krem przeciw starzeniu się skóry suchej, pozbawionej składników
odżywczych. Zawiera witaminę E stymulującą powstawanie kolagenu,
spowalniając tym samym powstawanie zmarszczek. Z filtrem przeciwsłonecznym. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Nałożyć krem na twarz, szyję i dekolt delikatnie wmasowując. 

TIPS & TRICKS: 
Witamina E to nie tylko pojedyncza substancja odżywcza – występuje ona w
naturze w postaci ośmiu różnych antyoksydantów. chroniących zdrowe komórki
przed uszkodzeniami powodowanymi przez toksyny i zanieczyszczenia 
W przypadku witaminy E, tłuszcze w membranach komórek są chronione przez
ten wyjątkowy, rozpuszczalny w tłuszczach, antyoksydant. 
Produkty z witaminą E doskonale sprawdzą się podczas leczenia łuszczycy,
podrażnień skórnych, egzem i cery trądzikowej, gdyż złagodzą objawy i nadadzą
skórze ładny i promienny wygląd. 

POJEMNOŚĆ: 200 ml 



TOTALNA REGENERACJA...
GŁĘBOKO REGENERUJĄCY KREM  
PRZECIWZMARSZCZKOWY

Regenerujący krem z kwasem hialuronowym, głęboko nawilżający. Witamina E
neutralizuje wolne rodniki, które powodują starzenie się skóry. Zawiera naturalne
woski i oleje, które nawilżają, odżywiają i zmiękczają skórę, nadając jej blask i
gładkość. Ochrona przeciwsłoneczna chroni przed fotostarzeniem i pojawieniem
się przebarwień. Może być stosowany jako odżywcza maska i krem na noc. 
Z filtrem przeciwsłonecznym. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Nałożyć krem na twarz, szyję i dekolt delikatnie wmasowując. 

TIPS & TRICKS: 
Jedną z zalet kwasu hialuronowego jest jego zdolność do zwalczania wolnych
rodników, odpowiedzialnych za starzenie się skóry. Kremy z jego dodatkiem mogą
również chronić cerę przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych,
takich jak wiatr, wilgoć czy niskie bądź wysokie temperatury.  
Właściwości kwasu hialuronowego są znane nie tylko w kosmetyce, ale również w
medycynie – pomaga leczyć m.in. zwyrodnienia stawów czy tzw. zespół suchego
oka, a także wpływa na zmniejszenie widoczności blizn. 

POJEMNOŚĆ: 200 ml 



DOSKONAŁA PRZEWODNOŚĆ, PRZEZROCZYSTOŚĆ 

I LEPKOŚĆ...

ŻEL PRZEWODZĄCY

Żel zapewnia doskonałą przewodność. Nie zawiera nieorganicznych soli
utleniających metale. Idealny do zabiegów fotodepilacji, przy użyciu lasera
diodowego, kawitacji i radiofrekwencji. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Nałożyć odpowiednią ilość żelu na obszar poddawany zabiegowi. Po zabiegu
zetrzeć nadmiar żelu. 

TIPS & TRICKS: 
Dzięki kompleksowi zawartych w żelu substancji wpływa na ujędrnienie,
nawilżenie i wygładzenie skóry. 

POJEMNOŚĆ:  
250 ml 
1000 ml 
5000 ml 



DOSKONAŁA PRZEWODNOŚĆ I MOCNE NAWILŻENIE...

ŻEL PRZEWODZĄCY Z ALOESEM

Żel zapewnia doskonałą przewodność. Nie zawiera nieorganicznych soli
utleniających metale. Idealny do zabiegów fotodepilacji, przy użyciu lasera
diodowego, kawitacji i radiofrekwencji. Dzięki aloesowi zapewnia dodatkowe
nawilżenie skóry. 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Nałożyć odpowiednią ilość żelu na obszar poddawany zabiegowi. Po zabiegu
zetrzeć nadmiar żelu. 

TIPS & TRICKS: 
Dzięki kompleksowi zawartych w żelu substancji, w tym aloesu wpływa na
ujędrnienie, nawilżenie i wygładzenie skóry. 

POJEMNOŚĆ:  
1000 ml 
5000 ml 



ŻEL DO KRIOLIPOLIZY
Obecnie kriolipoliza uważana jest przez wielu specjalistów z dziedziny medycyny
estetycznej i kosmetologii za jedną z najlepszych i najbezpieczniejszych metod
miejscowego modelowania sylwetki. 
W 2009 roku amerykańscy naukowcy dowiedli, że komórki tłuszczowe są dużo
bardziej wrażliwe na zimno niż tkanki wokół i przy temperaturze 0ºC ulegają
zniszczeniu. 
Zabieg kriolipolizy powoduje redukcję tkanki tłuszczowej o 25-45%.  
Na zauważalne efekty trzeba poczekać ok.2 miesięcy. Niemniej jednak jest to
metoda godna polecenia ze względu na jej bezpieczeństwo i zadowalające
efekty. 

CZYM ZATEM ZABEZPIECZYĆ SKÓRĘ PACJENTA? 
-by nie doszło do odmrożenia 
-by pacjent był zadowolony z zabiegu i był przekonany, ze jest w rękach
ekspertów 
-by zabieg był dla nas opłacalny 

Jeśli te 3 warunki mają być spełnione odpowiedz jest tylko JEDNA: 

                     SKUTECZNY, BEZPIECZNY I BARDZO WYDAJNY  
                                             Żel do kriolipolizy KEFUS! 

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO...



ŻEL DO KRIOLIPOLIZY

Różnica w zastosowaniu Żelu do kriolipolizy, a membran antyodmrozeniowych (tzw.chust) 
-membrana chroni do -6ºC do -9ºC, żel do kriolipolizy do -19ºC 
-membrana jest jednorazowa; 1000 ml żelu do kriolipolizy wystarczy na 30 zabiegów 
-membrana często się rozrywa, przy żelu nie ma tego problemu 
-koszt zabiegu dla wykonawcy jest 3-krotnie niższy przy użyciu żelu do kriolipolizy 
                                         
                                                Zabieg z użyciem żelu do kriolipolizy jest dla wykonawcy korzystniejszy  
                                                         pod względem bezpieczeństwa pacjenta  jak  i opłacalności! 
TIPS & TRICKS: 
-zapobiega powstaniu odmrożeń, martwicy 
-zwiększa komfort osób poddającym się kuracji 
-testowany dermatologicznie, nie testowany na zwierzętach 
-zgodny z normami CE 

SPOSÓB UŻYCIA: 
Nałożyć odpowiednią ilość żelu na obszar nieco większy niż ten poddawany zabiegowi (wynika to z
faktu zasysania przez głowicę). Zwilżyć lekko cienką gazę żelem i położyć na obszar poddawany
zabiegowi, następnie przyłożyć głowicę i ustawić poziom jej zassania. Ustawić temperaturę
zmrożenia. Po zabiegu skórę należy umyć letnią wodą. Można również zastosować letni kompres.
Następnie osuszyć skórę miękkim ręcznikiem. W miejscu wykonania zabiegu nie należy wykonywać
masaży. 
POJEMNOŚĆ: 1000 ml 



OLEJEK DO MASAŻU

Olejek do profesjonalnego masażu o wysokiej wydajności, łatwej aplikacji i delikatnej
konsystencji. Łatwo się rozprowadza. Idealny do aromaterapii. 
TIPS & TRICKS: 
W czasie masażu aromaterapeutycznego następuje wnikanie olejku w głąb skóry i ciała.
Kontakt olejków do aromaterapii z zakończeniami nerwowymi w skórze daje efekt
relaksu oraz odprężenia. Olejki działają bardzo pozytywnie na różnorodne procesy,
które  zachodzą w skórze. 
SPOSÓB UŻYCIA:  
Nanieść olejek na dłonie lub skórę i delikatnie masować. 
POJEMNOŚĆ: 
500 ml 
5000 ml

CHWILA RELAKSU, WYCISZENIA I SPOKOJU...



OLEJEK DO MASAŻU Z LAWENDĄ I ROZMARYNEM

Olejek do profesjonalnego masażu z Lawendą i Rozmarynem o wysokiej wydajności,
łatwej aplikacji i delikatnej konsystencji. Łatwo się rozprowadza. Zawiera olejki eteryczne z
rozmarynu i lawendy o właściwościach tonizujących i relaksujących.  
Idealny do aromaterapii. 

TIPS & TRICKS: 
Lawenda ma działanie uspokajające. Łagodzi depresje, lęki, stany podenerwowania, ułatwia
zasypianie – szczególnie przy bezsenności spowodowanej zdenerwowaniem. Z drugiej
strony pobudza przy ociężałości umysłowej i zmęczeniu psychicznym – stymuluje pracę
układu nerwowego. 
Przeciwbólowe działanie olejku lawendowego wykorzystuje się przy bólach głowy,
migrenach (można kilka kropli delikatnie wetrzeć w skroń lub położyć zimny kompres na
czoło lub kark), a także przy bólach menstruacyjnych (okłady). 
Olejek zapobiega gromadzeniu się płynów w organizmie dzięki czemu może być
wykorzystywany w leczeniu cellulitu i otyłości (kąpiele, masaż). 
Olejek lawendowy dobry jest do stosowania w mieszankach. Działanie olejku pogłębia się
jeśli zastosuje się go w połączeniu z innymi olejkami np.: z rozmarynowym (przy
mięśniobólach), cytronellowy (egzemy), z bergamotowym lub cytrynowym (odstrasza
komary). Z drugiej strony lawenda podwyższa skuteczność innych olejków, z którymi jest
zmieszana. 

CHWILA RELAKSU, WYCISZENIA I SPOKOJU...



CHWILA RELAKSU, WYCISZENIA I SPOKOJU...

OLEJEK DO MASAŻU Z LAWENDĄ I ROZMARYNEM

Olejek rozmarynowy ma zastosowanie terapeutyczne i lecznicze. Pozyskuje się go poprzez proces destylacji olejów tej rośliny.  
Olejek rozmarynowy posiada właściwości łagodzące i przeciwzapalne, dlatego często jest wykorzystywany w medycynie sportowej do
masażu przesilonych mięśni i urazów. Pomaga poprawić ogólny stan obolałych miejsc, poprzez masaż kolistymi ruchami, jak również w
wyniku wchłonięcia. Jest to dobra, naturalna alternatywa, by leczyć stany zapalne spowodowane zapaleniem stawów, reumatyzmem
czy hemoroidami. 
Jest świetnym naturalnym lekiem, niszczy mikroorganizmy, dzięki czemu skóra może się regenerować.  
Z powodzeniem można go też łączyć z innymi olejkami eterycznymi, na
przykład migdałowym. Taki związek jest świetny w leczeniu łysienia i
wypadaniu włosów, oraz stanów zapalnych skóry. Wystarczy stosować go
poprzez masaż małymi, okrężnymi ruchami, najlepiej na kilka chwil przed
kąpielą. 

SPOSÓB UŻYCIA:  
Nanieść olejek na dłonie lub skórę i delikatnie masować. 

POJEMNOŚĆ: 
500 ml 
5000 ml



REGENERACJA I WZMOCNIENIE...EMULSJA DO MASAŻU

Emulsja do profesjonalnego masażu o wysokiej
wydajności. Niewielka ilość produktu pozwala na łatwe
rozprowadzenie emulsji na skórze. Nie pozostawia
tłustego filtra. 

TIPS & TRICKS 
Dzięki odpowiednio dobranym składnikom emulsja nie powoduje lepkości
skóry, dobrze się wchłania, ale nie na tyle szybko by uniemożliwić
przeprowadzenie masażu. 
Masaż nie tylko prowadzi do regeneracji organizmu oraz wzmacnia ogólną
odporność, jego kolejnym dobroczynnym działaniem jest to, że dzięki niemu
czujemy się odprężeni i wypoczęci. Ponadto, ma działanie przeciwbólowe i
przeciwzapalne. 

SPOSÓB UŻYCIA:  
Nanieść emulsję na dłonie lub skórę i delikatnie masować. Unikać kontaktu z
oczami i ustami. Należy przeprowadzić próbę alergiczną, umieszczając
niewielką ilość emulsji na skórze. Emulsja nie jest przeznaczona dla dzieci.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. 

POJEMNOŚĆ: 
175 ml 
500 ml 
5000 ml



LINIA SPORT - TRENUJ NON STOP BEZ KONTUZJI!
ŻEL CHŁODZĄCY COLD ACTIVE

Żel COLD ACTIVE stanowi idealne rozwiązanie dla osób uprawiających sport zarówno profesjonalnie jak i amatorsko. Przynosi
natychmiastową ulgę w urazach tkanek miękkich, urazach wynikających z napięć, stanów zapalnych oraz sztywności. Skutecznie
łagodzi napięcie mięśni. 
Główną substancją czynną żelu jest MENTOL występujący w 10% stężeniu, który ma szerokie spectrum działania, w tym chłodzące,
przeciwobrzękowe, znieczulające, antyseptyczne, łagodzące bóle reumatyczne i poprawiające krążenie. 
Żel zapewnia chemiczne źródło zimna, odnowę komórek i działanie przeciwzapalne. 
Żel chłodzący COLD ACTIVE jest produkowany w ściśle standaryzowanym procesie, z zastosowaniem najwyższej jakości składników. 

IDEALNY DO MASAŻU SPORTOWEGO!

DLACZEGO COLD ACTIVE JEST SKUTECZNIEJSZY OD ZIMNYCH OKŁADÓW? 
Często stosowane przez sportowców zimne okłady są domową metodą leczenia
urazów mięśni, więzadeł, stawów i ścięgien. Stosując jednak zimne okłady należy
zachować szczególną ostrożność, gdyż zbyt długie chłodzenie za pomocą zimnego
kompresu może powodować reakcje obronne organizmu, a nawet doprowadzić do
odmrożeń. 
Maksymalny czas zastosowania zimnego kompresu wynosi 25 minut, a przed
kolejnym należy odczekać , aby skóra powróciła do normy. 
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zastosowania żelu chłodzącego COLD
ACTIVE, który zapewnia umiarkowany i długotrwały spadek ciepłoty skóry
utrzymujący się przez ok. 3 godziny bez ryzyka wystąpienia reakcji obronnych lub
odmrożeń. Zapewnia możliwość korzystania z efektu chłodzenia przez dowolnie
długi okres czasu.



LINIA SPORT - TRENUJ NON STOP BEZ KONTUZJI!ŻEL CHŁODZĄCY COLD ACTIVE

TIPS & TRICKS 
JEDYNY na rynku preparat o tak wysokim stężeniu Mentolu. 
COLD ACTIVE może być stosowany podczas leczenia
ultradźwiękami i elektroterapii. 

ZASTOSOWANIE: 
Urazy mięśniowe: 
- naciągnięcia, zwichnięcia i naderwania 
- napięte mięśnie 
- przewlekły ból szyi, barków i pleców 
- zaburzenia mięśniowe związane z wykonywaną pracą 
- skurcze 
- siniaki 
- rwa kulszowa i ból kręgosłupa lędźwiowego 
Stawy: 
- ból związany z zapaleniem stawów 
- artrozy 
- zapalenia kaletek stawowych 
- nadgarstek golfisty 
Ścięgna i więzadła: 
- zapalenie ścięgien 
- łokieć tenisisty 

ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE: 
- masaż i terapia manualna 
- leczenie ultradźwiękami i elektroterapia 
- rozluźnianie napięć mięśniowych 
- stosowanie w okresie po zabiegowym w celu redukcji obrzęku
i stanu zapalnego 

SPOSÓB UŻYCIA:  
Cienką warstwę żelu należy wmasować w miejsce urazu. Zabieg
należy powtarzać co 3 godziny przez 3-5 dni. Żel szybko się
wchłania i szybko działa. Do stosowania zewnętrznego. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Unikać kontaktu żelu z oczami, błonami śluzowymi, ranami i
podrażnioną skórą. Chronić przed dziećmi. Niwskazany dla
kobiet ciężarnych i karmiących. 

POJEMNOŚĆ: 
75 ml 
175 ml 



LINIA SPORT - TRENUJ NON STOP BEZ KONTUZJI!ŻEL ROZGRZEWAJĄCY   
HOT ACTIVE

Żel rozgrzewający HOT ACTIVE stanowi idealne rozwiązanie dla osób uprawiających sport zarówno profesjonalnie jak i amatorsko
narażonych na różnego rodzaju urazy. Przygotowuje mięśnie do wysiłku – ułatwia ich rozgrzanie, zapobiega nadciągnięciom i
nadwyrężeniom. Pomaga regenerować nadwyrężone mięśnie. Długotrwale utrzymujące się przyjemne uczucie rozgrzanej skóry ma
działanie odprężające. 

IDEALNY DO MASAŻU SPORTOWEGO!

CO WYRÓŻNIA HOT ACTIVE ? 
Główną substancją czynną żelu HOT ACTIVE jest SALICYLAN
METYLU (9%), który ma działanie rozgrzewające. Dzięki temu
poprawia przepływ krwi do mięśni co powoduje, że są one dobrze
przygotowane do wysiłku. 
Salicylan Metylu szybko i łatwo przenika przez skórę działając
jednocześnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Wykazuje również
właściwości przeciwświądowe. 

Żel HOT ACTIVE jest idealny do masażu o charakterze rozluźniająco –
rozgrzewającym. 

Żel rozgrzewający HOT ACTIVE jest produkowany w ściśle
standaryzowanym procesie, z zastosowaniem najwyższej jakości
składników. 



LINIA SPORT - TRENUJ NON STOP BEZ KONTUZJI!ŻEL ROZGRZEWAJĄCY
HOT ACTIVE

ZASTOSOWANIE: 
Urazy mięśniowe: 
- naciągnięcia, zwichnięcia i naderwania 
- napięte mięśnie 
- przewlekły ból szyi, barków i pleców 
- zaburzenia mięśniowe związane z wykonywaną pracą 
- rwa kulszowa i ból kręgosłupa lędźwiowego 
Ścięgna, stawy i więzadła: 
- nadgarstek golfisty 
- zapalenie ścięgien 
- łokieć tenisisty 
- ból związany z zapaleniem stawów 
- ból reumatyczny 
- sztywność stawów 

ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE: 
-masaż i terapia manualna 
-rozluźnianie napięć mięśniowych 
-stosowanie w okresie po zabiegowym w celu redukcji obrzęku i
stanu zapalnego 

SPOSÓB UŻYCIA:  
Żel może być stosowany zarówno przed jak i po treningu w celu
rozluźnienia mięśni. 20-30 minut przed treningiem nanieść
cienką warstwę żelu HOT ACTIVE miejscowo na skórę i
delikatnie wmasować. Pozostawić do wchłonięcia. Żel szybko się
wchłania i szybko działa. Do stosowania zewnętrznego. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Unikać kontaktu żelu z oczami, błonami śluzowymi, ranami i
podrażnioną skórą. Chronić przed dziećmi. Niwskazany dla
kobiet ciężarnych i karmiących. 

POJEMNOŚĆ: 
75 ml 
175 ml 

TIPS & TRICKS: 
Żel rozgrzewający HOT ACTIVE jest w szczególności
rekomendowany osobom uprawiającym sport na zewnątrz w okresie
jesienno-zimowym. Jego zastosowanie skutecznie poprawia
ukrwienia kończyn, umożliwia zachowanie ciepłoty ciała na długi
czas jednocześnie przeciwdziałając jego wychłodzeniu. Wszystkie
powyższe aspekty w znacznym stopniu zapobiegają powstawaniu
kontuzji i urazów. 



LINIA SPORT - TRENUJ NON STOP BEZ KONTUZJI!ŻEL CHŁODZĄCO-ROZGRZEWAJĄCY  
FISIO ACTIVE

Żel FISIO ACTIVE o dwustopniowym działaniu chłodząco-rozgrzewającym stanowi idealne rozwiązanie dla osób uprawiających
sport zarówno profesjonalnie jak i amatorsko, narażonych na różnego rodzaju urazy oraz osób pracujących fizycznie. Przynosi
natychmiastową ulgę w urazach tkanek miękkich, urazach wynikających z napięć, stanów zapalnych oraz sztywności. Skutecznie
łagodzi napięcie mięśni. 
Żel FISIO ACTIVE jest szczególnie zalecany przy masażu sportowym. 
Żel rozgrzewający HOT ACTIVE jest produkowany w ściśle standaryzowanym procesie, z zastosowaniem najwyższej jakości
składników. 

IDEALNY DO MASAŻU SPORTOWEGO!

CO WYRÓŻNIA ŻEL FISIO ACTIVE? 
Żel chłodząco-rozgrzewający przynosi natychmiastową ulgę dzięki unikatowemu
połączeniu MENTOLU, który działa chłodząco zmniejszając uczucie bólu oraz
SALICYLANU METYLU o działaniu rozluźniającym 
mięśnie. Mentol występujący w 6% stężeniu ma szerokie spectrum działania, w tym 
chłodzące, przeciw obrzękowe, znieczulające, antyseptyczne, łagodzące bóle reuma- 
tyczne i poprawiające krążenie. Salicylan Metylu ma działanie rozgrzewające. Dzięki 
temu poprawia przepływ krwi do mięśni co powoduje, że są one dobrze
przygotowane 
do wysiłku. Salicylan Metylu szybko i łatwo przenika przez skórę działając
jednocześnie 
przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Wykazuje również właściwości przeciwświądowe.



LINIA SPORT - TRENUJ NON STOP BEZ KONTUZJI!

ZASTOSOWANIE: 
Urazy mięśniowe: 
• naciągnięcia, zwichnięcia i naderwania 
• napięte mięśnie 
• przewlekły ból szyi, barków i pleców 
• zaburzenia mięśniowe związane z wykonywaną pracą 
Stawy, ścięgna i więzadła: 
• ból związany z zapaleniem stawów 
• nadgarstek golfisty 
• zapalenie ścięgien 
• łokieć tenisisty 

ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE: 
-masaż i terapia manualna 
-rozluźnianie napięć mięśniowych 
-stosowanie w okresie po zabiegowym w celu redukcji obrzęku i
stanu zapalnego 

SPOSÓB UŻYCIA:  
Żel może być stosowany zarówno przed jak i po treningu w celu
schłodzenia i rozluźnienia mięśni. 20 minut przed treningiem
nanieść cienką warstwę żelu Fisio ACTIVE miejscowo na skórę i
delikatnie wmasować. Stosować do kilku razy dziennie.
Pozostawić do wchłonięcia. Żel szybko się wchłania i szybko
działa. Do stosowania zewnętrznego. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: 
Unikać kontaktu żelu z oczami, błonami śluzowymi, ranami i
podrażnioną skórą. Chronić przed dziećmi. Niwskazany dla
kobiet ciężarnych i karmiących. 

POJEMNOŚĆ: 
75 ml 
175 ml 

TIPS & TRICKS: 
Masaż sportowy jest niezwykle istotny u osób uprawiających sport
zarówno wyczynowo jak i amatorów.Jego podstawowym celem jest
przygotowanie układu kostnego i mięśniowego na duży wysiłek lub
też usunięcie skutków takiego wydatku energetycznego. 
Ponadto, wykonywany jest w celu: uniknięcia kontuzji, rozluźnienia
mięśni, rozgrzania mięśni, zlikwidowania skutków przetrenowania,
poprawienia krążenia, usunięcia stanu zmęczenia mięśni całego
organizmu.

ŻEL CHŁODZĄCO-ROZGRZEWAJĄCY  
FISIO ACTIVE



KL PHARMA 
wyłączny dystrybutor firmy Kefus Laboratorios - hiszpańskiego 
producenta PROFESJONALNYCH PRODUKTÓW do salonów piękności, SPA,
gabinetów fizjoterapetycznych i gabinetów masażu działającego na rynku
europejskim od 20 lat.

 

Zadbaj o zdrowie i komfort swoich klientów, 

a oni zadbają o Ciebie! 

 

Zapraszamy! 

 
Kontakt: 
Tel. +48 886 269 681 
e-mail: biuro@klpharma.pl 
               info@klpharma.pl 
               www.klpharma.pl 
https://www.facebook.com/Trenuj-NON-STOP-bez-kontuzji/ 


