
Linia do Nóg i Stóp Nawilżająca

Mleczko do nóg i stóp mocno nawilżające. 
Gwarantuje optymalne i długotrwałe nawilżenie 
skóry. Po pierwszym użyciu nawilżenie wzrasta 
o 51%. Uspokaja podrażnienia skóry (również 
po depilacji i opalaniu), zmiękcza, wygładza i 
uelastycznia skórę. Skład: olejek z nagietka, 
gliceryna roślinna, niezbędne nienasycone 
kwasy tłuszczowe omega 3 i 6, witamina E. 
Stosowanie: Stosować rano i/lub wieczorem 
oraz podczas wykonywania zabiegu pedicure. 
Wmasować mleczko w stopy i nogi. 100 ml 
Cena 45,00

Balsam nawilżający 24h znacznie redukuje 
nadmierną suchość i szorstkość naskórka oraz 
zapewnia ultra-nawilżanie przez 24 godziny 
(+66% nawilżenia już po pierwszym 
zastosowaniu). Regularne stosowanie balsamu 
przyspiesza regenerację uszkodzeń- otarć i 
pęknięć naskórka.
Składniki: Lipestery z jedwabiu (patent firmy 
ASEPTA), olej z lnianki (mącznicy) i pestek 
winogron- cenne źródło niezbędnych 
nienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3 i 
6, Imperata Cylindrica- unikalny wyciąg z 
korzenia pustynnej rośliny (zapewnia nawilżenie
przez 24 godziny), prowitamina B5. Stosowanie:
Balsam należy wmasować w stopy i nogi 1-2 x 
dziennie w kierunku od palców do pięt i kolana, 
można stosować podczas wykonywania zabiegu 
pedicure. 125 ml    Cena 45,00



Peeling- gomaż do stóp Akileine.
Likwiduje szorstkość, zmiękcza, wygładza 
skórę, czyniąc ją przyjemnie delikatną. 
Zaleca się wykonać peeling stóp przed 
nałożeniem produktów pielęgnacyjnych, 
zwiększy to ich przyswajalność.
Składniki: Ziarenka złuszczające o rożnej 
wielkości- kerato-korektor.
Stosowanie: 1-2 razy w tygodniu lub 
podczas wykonywania zabiegu pedicure. 
Nałożyć krem na stopy i wykonać masaż w 
kierunku od palców do pięt. Resztki gomażu
spłukać wodą, dokładnie osuszyć stopy, po 
czym wmasować odpowiedni produkt 
Akileine. 75 ml   Cena  45,00

KREM OCHRONNY AKILDIA- codzienna 
ochrona dla stóp

Krem jest odpowiedni dla dermo-aktywnego 
leczenia stopy cukrzycowej. Poleca się używać 
kremu AKILDIA dla delikatnej i bardzo suchej 
skóry (zarówno przy nadmiernym rogowaceniu 
jaki i bez niego), zalecany w szpitalach i 
uznanych przez francuskie Towarzystwa 
Diabetologiczne.

 zapobiega odwodnieniu
 zapewnia aktywne zapobieganie 

modyfikacji skórnych (nadmierne 
rogowacenie)

 poprawia naturalną obronę skóry przez 
równoważenie pH dzięki czemu może 
odtworzyć jej naturalną wartość

 całkowita ochrona jedwabiem 
Lipesters®, o właściwościach 
przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjne 
Glistin® chronią komórki nerwowe 
skóry przed degeneracją. Zawiera 
naturalne masło shea i Gingko biloba 

 Stosowanie: balsam aplikować 
bezpośrednio do popękanej skóry, 2 razy 
dziennie, aż skóra będzie całkowicie 
wyleczona, w celu zapobiegania 
tworzeniu się pęknięć stosować 3 razy w 
tygodniu.  50 ml   55,00



Phytogel – żel relaksująco – drenujący.  Dzięki 
specjalnej formule odświeża, chłodzi wpływa 
kojąco na bolące i rozgrzane stopy oraz niweluje
uczucie ciężkich nóg.Natychmiastowa świeżość 
i ulga dla zmęczonych nóg.
Ekstrakty z miłorzębu japońskiego i nostrzyka 
żółtego poprawiają krążenie krwi i koi bół nóg.
Ułatwia drenaż w przypadku upałów, ciąży, 
długotrwałego stania, nadwagi, podróży 
lotniczych, czy górskich wędrówek. Pozostawia 
skórę gładką i satynową. Poprawia 
odprowadzanie limfy, w przypadku ciąży, 
sprawia ,że nogi stają się bardziej zrelaksowane,
lżejsze, mniej opuchnięte.

Stosowanie: Można stosować kilka razy w ciągu
dnia, produkt delikatnie wmasowywać ruchami 
kolistymi, z dołu do góry. Skuteczność produktu
potwierdzona testami medycznymi. 150 ml
Cena  70,00



Żel do stosowania po depilacji ciepłym woskiem
lub pastą cukrową. Produkt w efektywny sposób
łagodzi podrażnienia powstałe na skutek 
depilacji oraz spowalnia proces ponownego 
formowania się włosa. Sprawia że wolnej 
odrastające włosy stają się  delikatniejsze, 
bardziej miękkie, jaśniejsze, mniej widoczne. 
Szczególnie zalecany dla osób z problemem 
krążenia krwi.Zastosowanie: natychmiast po 
depilacji, codziennie przez 1 tydzień. Nie 
zawiera parabenów. Skład: Ekstrakty z arniki, 
brzozy i skrzypu *olejek eteryczne z 
lawendy,cytryny, werweny i rumianku oraz 
CAPISLOW - innowacyjny, opatentowany 
składnik spowalniający odrost włosów. 150ml  
Cena 85,00

Balsam phyto- akileine nawilża i wzmacnia 
naczynka krwionośne, poprawia kążenie. To 
odpowiednio dobrane składniki (wosk pszczeli, 
gliceryna roślinna, kasztanowiec indyjski, 
arnika, mentol, lawenda, nostrzyk) przynoszą 
ulgę zmęczonym stopom i nogom. Balsam 
odbudowuje witalność stóp, dezodoryzuje i 
odświeża, wzmacnia skórę czyniąc ją gładką i 
elastyczną. Stosować 1 lub 2 razy w ciągu dnia. 
75 ml   Cena 43,00



Spray do stóp i butów: (czarny)
Skutecznie dezynfekuje i dezodoryzuje buty, 
zapobiega rozmnażaniu się bakterii.
Składniki: Kompleks olejków eterycznych z 
lawendy, kamfory i mentolu, Triclosan, 
Lipoaminokwasy
Stosowanie: Wieczorem spryskać wnętrze 
obuwia i stopy. Po użyciu spray'u buty nie są 
mokre. 150 ml     Cena 55,00

Balsam działa uśmierzająco i przeciwzapalnie. 
Przyspiesza regenerację uszkodzeń, otarć i 
pęknięć naskórka (pękające pięty, palce stóp i 
rąk). Intensywne odżywia, zmiękcza i wygładza 
skórę. Redukuje suchość i szorstkość naskórka, 
zapewniając odpowiedni poziom nawilżenia. Po 
6 godzinach od zastosowania produktu 
nawilżenie utrzymuje się jeszcze zwiększone o 
64%.
Składniki: PSS 4060 (Lipester z jedwabiu- 
bogactwo seryny), D-panthenol (prowitamina 
B5), Centella Asiatica (ziele tygrysa), Gliceryna 
roślinna, Wosk pszczeli, Enoxolone, Niezbędne 
nienasycone kwasy tłuszczowe.
Stosowanie: 2 razy dziennie lub (podczas 
wykonywania zabiegu pedicure), wmasować 
balsam szczególnie w pękający naskórek (pięty, 
palce stóp i rąk). Profilaktycznie zaleca się 
stosować 2-3 razy w tygodniu (zapobieganie 
pęknięciom). Nie należy stosować produktu na 
otwarte rany.
50 ml      Cena 55,00


