PEDICURE BY OPI
Prírodná oáza pre nádherné nohy.
Soak, Soften, Scrub, Mask, Massage, Smooth

Prehľad produktov
Pedikúra OPI ponúka 6 nevyhnutne potrebných profesionálnych prípravkov, ktoré premenia
všednú pedikúru na mimoriadnu starostlivosť. Nová generácia produktov ponúka jedinečne
upokojujúce liečivé možnosti pre osvieženie a vitalizáciu nôh vašich klientov.

Tak jednoduché a pritom perfektné!
S pedikúrou OPI je výsledok okamžite viditeľný. Roky skúmania a rozvoja priniesli dokonalý rad
šetrných prípravkov, u ktorých zistíte, že sú pre vás profesionálne nutné. S pedikúrou OPI bude
mať výsledok vašej práce štýl a budete klientov rozmaznávať prípravkami najlepších vlastností.
Vďaka pedikúre OPI môžete ponúkať službu s kúpeľnými účinkami.
SOAK
Čistiaci kúpeľ s obsahom Tea Tree Oilu a extraktu Grapefruitu.
Rýchlorozpustný kúpeľ s vôňou čerstvo rezaných citrusov. Tea Tree Oil, extrakt grapefruitu a OPI
avokádový komplex lipidov dôkladne očistia a zjemnia pokožku nôh. Zloženie tohto prípravku
zaisťuje upokojujúci účinok, malú penivosť a bezozvyškovú rozpustnosť.
SOFTEN
Zjemňovač mozoľov s obsahom extraktu zeleného čaju.
Jemný trojitý účinok ovocnej AHA kyseliny šetrne zjemní aj tvrdé mozole. Má osviežujúci účinok
vďaka extraktu zeleného čaju, OPI avokádovému komplexu lipidov a mentolu.
SCRUB
Peeling s obsahom AHA kyselín a prírodných cukrov.
Prípravok s obsahom prírodných cukrov, ktoré odstraňujú mozole a zjemnia suchú a hrubú
pokožku. Trojitý účinok AHA kyselín v kombinácii s antioxidantmi, vitamínom E a A,
upokojujúcim extraktom zeleného čaju a avokádovým komplexom lipidov zanecháva nohy
hodvábne jemné.

MASK
Hydratačná ílová maska s chladivým účinkom mentolu.
Hydratuje a oživuje pokožku účinkom ultrahydratačného extraktu bambuckého tuku, OPI
avokádového komplexu lipidov a antioxidantov vitamínu C. Výťažky z uhorky, zeleného čaju a
chladivého mentolu pôsobia upokojujúcim a chladivým dojmom.
MASSAGE
Masážne a hydratačné mlieko s upokojujúcimi rastlinnými extraktmi.
Zmes rastlinných extraktov, antioxidantov vitamínu E a A a zmäkčovacie prostriedky zahrnuté v
OPI avokádovom komplexe lipidov spoločne prenikajú pokožkou a zanechávajú ju po masáži
hodvábne jemnú. Vzhľadom na to, že je to odľahčená krémová emulzia, zanecháva na pokožke
ideálny klzký povrch pre nemastnú relaxačnú masáž.
SMOOTH
Zjemňujúca emulzia s AHA kyselinami a avokádovým komplexom lipidov.
Luxusný, hlboko prenikavý, liečebný a zvláčňujúci prípravok zmäkčujúci mozole a ochraňujúci
pokožku. Zabraňuje vysušovaniu pokožky pomocou bohatej zmesi rastlinných a bylinných
extraktov a zmäkčuje zásluhou avokádového komplexu lipidov. Je vhodné ho používať denne,
trojitý účinok AHA kyselín napomáha udržovať pokožku v dobrom stave a tým predchádza tvorbe
mozolov.

