




„Stopy, jako fundament naszego ciała 

doświadczają wielu obciążeń. Dlatego 

właśnie, stworzyłam zabieg pedicure zenspa. 

To innowacyjne, oczyszczające i odprężające 

doświadczenie, zawiera w sobie siłę 

ekstraktów z azjatyckich roślin wodnych. Ich 

moc zregeneruje Twoje stopy, a sam zabieg 

sprawi, że nie tylko one, ale również Twoje 

wnętrze będzie w doskonałej kondycji.”



     oczyszczenie
         nawilżenie
              odprężenie



Oczyszczenie. Nawilżenie. Odprężenie. Taki jest właśnie 

zabieg pedicure zenspa. To wyjątkowe i luksusowe 

doświadczenie, przewyższy poziom Twoich oczekiwań. 

Podczas, gdy skóra i paznokcie doznają wyjątkowego 

oczyszczenia i nawilżenia, Twój umysł doświadcza 

całkowitego odprężenia. 

Pedicure zenspa w pełni wykorzystuje regeneracyjną 

moc azjatyckich roślin wodnych. Każdy preparat zawiera 

antyoksydacyjną ochronę kwiatu błękitnego lotosu, który 

posiada również właściwości oczyszczające. Korzeń lilii 

wodnej koi i łagodzi wrażliwą skórę. Bogate w krzemionkę 

pędy bambusa, utrzymują jędrność oraz świetlistość skóry. 

Delikatny zapach trawy cytrynowej pobudza zmysły, 

energetyzując je.

Wszyscy potrzebujemy dobrej energii, a także spójności 

ciała, ducha oraz umysłu. Uczucia błogiego spokoju 

i wyciszenia...

To jest właśnie zen.  

To jest właśnie zenspa.



uniesienie



ODŚWIEŻANIE� KROK 1

Foot Spray  
 odświeżający spray do stóp

Kompozycja naturalnych wyciągów z azjatyckich roślin 

wodnych oraz oczaru wirginijskiego działa ożywczo, 

energetyzująco i odświeżająco, natychmiast pobudzając 

zmęczone i obolałe stopy. Nuta trawy cytrynowej 

energetyzuje wszystkie zmysły. Możesz rozpylić delikatną 

mgiełkę spray’u przed wieczorną kąpielą, co sprawi, że rytuał 

ten nabierze wyjątkowego klimatu oraz pozwoli Ci się w pełni 

zrelaksować.

Bez Parabenów, Bez Petrochemikaliów, Bez Sztucznych 

Barwników oraz TEA, MEA, DEA.

Rozpyl spray na stopy oraz nogi.



relaks



POBUDZANIE� KROK 2

Revitalizing Foot Soak Crystals  
 rewitalizująca sól do kąpieli stóp

Kojąca kąpiel z rewitalizującymi kryształkami soli Epsom, 

oczyszcza skórę oraz wpływa relaksująco, co pomaga usunąć 

toksyny z organizmu. Odświeża również stopy, eliminując 

nieprzyjemny zapach. Naturalne ekstrakty z azjatyckich roślin 

wodnych zmiękczają skórę, a świeża nuta trawy cytrynowej 

energetyzuje zmysły.

Bez Parabenów, Bez Petrochemikaliów, Bez Sztucznych 

Barwników oraz TEA, MEA, DEA.

Dodaj 1 łyżkę soli do ciepłej wody, a następnie zanurz stopy 

w kąpieli na kilka minut.



gładkość



USUWANIE� KROK 3

Cuticle and Callous Remover for Feet 
 żel do usuwania skórek i modzeli

Wysokie pH i mocznik pomagają usunąć skórki oraz 

najbardziej zaawansowane niedoskonałości na skórze stóp 

tj. modzele czy nagniotki. Zawartość kompleksu aloe vera 

doskonale łagodzi wrażliwą skórę wokół paznokci. 

Bez Parabenów, Bez Petrochemikaliów, Bez Sztucznych 

Barwników oraz TEA, MEA, DEA.

Nałóż żel na skórki lub niedoskonałości skóry stóp i owiń 

je ciepłym ręcznikiem na 2-3 minuty. Następnie odsuń 

delikatnie skórki i użyj drewnianej tarki do stóp JESSICA® 

Wooden Foot File. Przemyj stopy i delikatnie je osusz.



odnowa



WYGŁADZANIE� KROK 4

Microdermabrasion Foot Scrub  
 wygładzający peeling do stóp 

Zawartość wulkanicznego pumeksu z Morza Śródziemnego 

złuszcza suchy naskórek oraz pomaga usunąć martwe 

komórki skóry. Dzięki temu, skóra stóp jest zregenerowana, 

a jej powierzchnia gładka i lśniąca. Zawartość owocowych 

kwasów alfa-hydroksylowych wzmacnia efekt odnowionej 

skóry.

Bez Parabenów, Bez Petrochemikaliów, Bez Sztucznych 

Barwników oraz TEA, MEA, DEA.

Wmasuj peeling w wilgotną skórę, a następnie dokładnie 

przemyj stopy i osusz je. Peeling może być również 

stosowany do złuszczania innych partii ciała.



nawodnienie



NAWILŻANIE� KROK 5

Silkening Foot Lotion 
 jedwabista emulsja do stóp 

Lekka emulsja zawierająca olejki z pestek słonecznika 

i kokosu, intensywnie wygładza oraz nawilża skórę stóp, 

nie pozostawiając tłustego filmu. Naturalne ekstrakty z 

azjatyckich roślin wodnych doskonale regenerują suchą  

i łuszczącą się skórę.

Bez Parabenów, Bez Petrochemikaliów, Bez Sztucznych 

Barwników oraz TEA, MEA, DEA.

Obficie nałóż emulsję na stopy oraz łydki.



odbudowa



REGENERACJA� KROK 6

Hydrating Heel Repair Crème 
 regenerujący krem do pięt

Intensywnie nawilżający kompleks zawierający witaminę E, 

aloe vera i masło shea, nawadnia i regeneruje skórę stóp oraz 

zapobiega jej pękaniu. Olejki z nasion krokosza barwierskiego 

oraz kiełków pszenicy, które są naturalnymi emolientami, 

zapewniają skórze odpowiedni poziom nawodnienia oraz 

nadają jej pełen życia blask.

Bez Parabenów, Bez Petrochemikaliów, Bez Sztucznych 

Barwników oraz TEA, MEA, DEA.

Obficie nałóż krem na pięty. Możesz go również stosować 

na inne, przesuszone części ciała.



Nic nie zastąpi regularnych wizyt u Pedicurzystki, posiadającej wieloletnie doświadczenie, 

wypracowaną technikę i profesjonalne szkolenie z systemu zenspa. Jednak, możesz zadbać 

o swoje stopy również sama. Przedstawiamy krótką instrukcję, krok po kroku, jak używać 

produktów zenspa podczas domowej pielęgnacji.

ODŚWIEŻENIE�
Foot Spray�– odświeżający spray do stóp

Stwórz nastrój przed zabiegiem pedicure zenspa, rozpylając w pomieszczeniu 

odświeżający spray do stóp. Dopełnij rytuał, spryskując delikatną mgiełką, stopy oraz nogi. 

Weź kilka głębokich, relaksujących oddechów.

POBUDZENIE�
Revitalizing Foot Soak Crystals – rewitalizująca sól do kąpieli stóp

Zanurz stopy w letniej kąpieli z 1 łyżką rewitalizujących kryształków, które oczyszczą, 

złagodzą i nadadzą stopom subtelnego zapachu. Ciepła woda uwolni aromat trawy 

cytrynowej, a kryształki wygładzą i ukoją skórę stóp. Kąpiel powinna trwać 3-5 minut. 

Po wyjęciu stóp, osusz je delikatnie ręcznikiem. Usuń lakier przy użyciu zmywacza do 

paznokci JESSICA® Nail Polish Remover.

USUWANIE�
Cuticle and Callous Remover for Feet – żel do usuwania skórek i modzeli

Nałóż żel na szorstkie i suche miejsca, łącznie ze skórkami. Owiń stopy w folię, a następnie 

w suchy i ciepły ręcznik. Zrelaksuj się. Po 2-3 minutach zdejmij ręcznik oraz folię. Umyj 

stopy pod bieżąca wodą, a następnie osusz je ręcznikiem. Zaaplikuj terapeutyczny 
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kremik do skórek JESSICA® Nourish i delikatnie wmasuj go okrężnymi ruchami. Obetnij 

paznokcie na prosto, żeby zapobiec ich wrastaniu. Opiłuj je w jednym kierunku, długimi 

pociągnięciami. Okręć delikatną ściereczkę wokół kciuka i usuń pozostałości martwego 

naskórka. Następnie oczyść paznokcie wilgotną szczoteczką. Jeśli to konieczne, użyj cążek, 

aby usunąć odstające, martwe skórki. 

WYGŁADZENIE�
Microdermabrasion Foot Scrub�– wygładzający peeling do stóp

Złuszcz skórę stóp przy użyciu wygładzającego peelingu. Dla uzyskania konsystencji 

emulsji dodaj odrobinę wody. Przy użyciu drewnianej tarki do stóp JESSICA® Wooden Foot 

File zetrzyj niedoskonałości skórne, tj. nagniotki czy modzele. Następnie umyj stopy pod 

bieżącą wodą i osusz je ręcznikiem.

NAWILŻENIE�
Silkening Foot Lotion�– jedwabista emulsja do stóp

Wmasuj emulsję, aplikując ją obficie na stopy oraz łydki. Jeśli posiadasz botki cieplne 

JESSICA® Thermal Booties, umieść w nich stopy na 10 minut. Po ich zdjęciu, nałóż odrobinę 

płynu do kąpieli dłoni i ciała JESSICA® Hand & Body Bath na szczoteczkę i energicznie 

wyszczotkuj stopy. Użyj patyczka z drzewa pomarańczowego JESSICA® Orangewood Stick, 

w celu oczyszczenia skórek.

REGENERACJA�
Hydrating Heel Repair Crème�– regenerujący krem do pięt

Nałóż krem na suche i problematyczne miejsca. Dla optymalnych rezultatów owiń stopy 

suchym ręcznikiem na 3-5 minut. Krem może być również stosowany jako nocna kuracja 

nawilżająca. W takim przypadku, po jego aplikacji załóż na noc bawełniane skarpety.
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CZYM�JEST�PEDICURE�ZENSPA?

Pedicure zenspa to zabieg, który skupia się przede wszystkim na pielęgnacji skóry i paznokci 

stóp. Ponadto, podczas zabiegu usuwane są zmiany skórne spowodowane np. noszeniem 

wysokich obcasów, a płytce paznokcia nadawany jest odpowiedni kształt zapobiegający ich 

wrastaniu. Wiele uwagi poświęca się zmiękczaniu i nawilżaniu suchej, popękanej skóry oraz 

masażowi, w tym również refleksologii, którą można pozytywnie wpływać na stan całego 

organizmu. Pedicure zenspa łagodzi również takie schorzenia jak artretyzm, cukrzyca oraz 

starzenie się skóry. Natomiast pedicure zenspa DeLuxe wyróżnia luksusowe doznanie, jakim jest 

wykorzystanie podczas zabiegu ekskluzywnych botków cieplnych.

CZY�MUSZĘ�WYKONYWAĆ�PEDICURE�ZENSPA,�WEDŁUG�INSTRUKCJI�KROK�PO�
KROKU?

Niekoniecznie. Możesz stworzyć rytuał według własnego uznania, jak również możesz wykonać 

zabieg w zaproponowanej przez nas kolejności.

DLACZEGO�WARTO�KORZYSTAĆ�Z�USŁUGI�PEDICURE’U�RÓWNIEŻ�JESIENIĄ�
ORAZ�ZIMĄ?

Koniec lata to nie powód, żeby przestać dbać o swoje stopy. Regularny pedicure zenspa sprawi, 

że Twoje stopy będą cały czas w doskonałej kondycji. Profesjonalny zabieg minimalizuje również 

ryzyko wystąpienia infekcji grzybiczej stóp. Pamiętaj, że dbanie o stopy jest kluczem do dobrego 

zdrowia oraz samopoczucia, a tego potrzebujesz przez cały rok.



TERMINOLOGIA

PARABENY: Rodzaj powszechnie stosowanych środków konserwujących, wykorzystywanych 

w kosmetykach i farmaceutykach, takich jak szampony, pasty do zębów, kosmetyki do makijażu 

czy emulsje. Parabeny zwiększają żywotność produktu oraz mają działanie przeciwgrzybicze, 

ale stosowane w dużych ilościach, mogą negatywnie wpłynąć na gospodarkę hormonalną 

organizmu.

PETROCHEMIKALIA:�Pochodne ropy naftowej, takie jak wazelina, olej mineralny i parafina, które 

mogą zatykać pory i tworzyć barierę dla skóry, uniemożliwiając jej swobodne oddychanie.

MEA/TEA/DEA: To związki amoniaku, używane w kosmetyce jako emulgatory lub czynniki 

spieniające. Przy kontakcie z azotanami, mogą tworzyć szkodliwe nitroaminy. Związki te są 

używane jako syntetyczne stabilizatory oraz regulatory poziomu pH w kosmetykach. Mogą 

wywoływać reakcje alergiczne, podrażnienia oczu oraz suchość włosów i skóry.

PUMEKS�WULKANICZNY: Pochodzi z najcenniejszych kamieni wulkanicznych. Jest porowatą 

formą szkła wulkanicznego, posiadającego właściwości ścierne. 

EKSTRAKTY�Z�AZJATYCKICH�ROŚLIN�WODNYCH:�Bambusa, lotosu i lilii wodnej, znane są 

z długotrwałych właściwości nawilżających oraz stymulowania odnowy komórkowej.

BŁĘKITNY�KWIAT�LOTOSU: Zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami oraz zawiera naturalne 

kwasy alfa–hydroksylowe, które pomagają złuszczać wierzchnią warstwę naskórka oraz posiadają 

właściwości kojące i przeciwzapalne.

KORZEŃ�LILII�WODNEJ:�Pomaga regulować pH skóry. Rozjaśnia i koi wrażliwą skórę.

PĘDY�BAMBUSA: Bogate w krzemionkę - główny komponent kolagenu, który odpowiada za 

jędrność skóry oraz jej młodzieńczy, promienny wygląd. Naturalny antyoksydant, który eliminuje 

toksyny i wolne rodniki.



Notatki
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