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Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu Agencję Kontact. 

Prowadzimy profesjonalną hurtownię kosmetyków i sprzętu
kosmetycznego. Działamy od 2001 roku, a nasza siedziba mieści we
Wrocławiu. Zapewniamy życzliwą obsługę i fachowe doradztwo, a także
duży wybór wysokiej jakości kosmetyków oraz sprzętu fryzjerskiego
i kosmetycznego. 
Szczególnie rozbudowana jest nasza oferta w zakresie sprzedaży urządzeń
kosmetycznych – oferujemy m. in. wielofunkcyjne kombajny kosmetyczne
oraz nowoczesne lasery E-light oraz IPL. Proponujemy też zakup całej gamy
profesjonalnych kosmetyków oraz produktów z zakresu medycyny
estetycznej. Możemy pochwalić się również ciekawym asortymentem, jeśli
chodzi o kosmetyki przeznaczone do profesjonalnego makijażu. Nasi klienci
mogą liczyć na indywidualne i życzliwe podejście. 
Nasza oferta nie ogranicza się do sprzedaży kosmetyków i sprzętu
kosmetycznego oraz fryzjerskiego, zapewniamy też specjalistyczne
doradztwo i opiekę serwisową. Troszczymy się o każdego z naszych klientów
niezależnie od wielkości zakupów. Chcemy zapewnić Państwu jak najwyższy
standard obsługi. Zachęcamy zarówno do odwiedzenia naszej hurtowni we
Wrocławiu, jak i skorzystania z oferty on-line!



Podologia jest to rozwinięta na świecie dziedzina medycyny, która dotyczy

wszelkich zabiegów wykonywanych na stopach. Podolodzy łączą w swojej

praktyce zawodowej wiedzę i umiejętności z zakresu kosmetologii, ortopedii,

dermatologii, a nawet diabetologii. 

Podologia kosmetyczna

Wśród zabiegów, które obejmuje swoim zakresem podologia ,wyróżnia się

takie, 

które charakterystyczne są dla medycyny estetycznej. Podologia

kosmetyczna to zabiegi, które nie są inwazyjne i nie wymagają wykonania

czynności chirurgicznych. Wśród takich zabiegów można

wyróżnić:profesjonalne obcinanie paznokci u stóp,usuwanie odcisków,

modzeli oraz nagniotków,likwidacja pękniętej skóry na stopach (głównie na

piętach) usuwanie zrogowaciałego naskórka,masaż stóp,rekonstrukcja płytki

paznokciowej.

 PODOLOGIA



„Jest tylko jeden spos�b
nauki. 

Poprzez działanie.”
– Paulo Coelho

Doświadczonych trenerów

poszczególnych dziedzin

Pełną profesjonalną obsługę

organizacyjną

Szkolenia na najlepszych produktach i

urządzeniach profesjonalnych marek

Szkolenia indywidualne i warsztaty w

preferencyjnych cenach

Dofinansowania z Urzędów Pracy i

programów dotowania szkoleń ze 

środków UE

OFERUJEMY

Centrum szkoleniowe
 Iwony Kozak 
Profesjonalne 

Szkolenia 
Branży Beauty



Oferta z zakresu 
Podologii  

w 
Cenrum Szkoleniowym

Iwony Kozak

 

PEDICURE TARKOWY
PEDICURE FREZARKOWY
PEDICURE KOSmETYCZNY Z ZABIEGAMI SPA
WPROWADZENIE DO PODOLOGII
PEDICURE SPECJALISTYCZNY I SPECJALISTYCZNYMI FREZAMI
USUWANIE ZROGOWACEŃ I ODCISKÓW ZA POMOCĄ SKALPELA
ONYCHOGRYPHOSIS- OPRACOWANIE SPECJALISTYCZNYMI FREZAMI
TECHNIKI PRACY ORAZ PROFILAKTYKA ZSC
TESTY DIAGNOSTYCZNE,BADANIE CZUCIA W ZSC
USUWANIE KRWIAKÓW PODPAZNOKCIOWYCH
ZAKŁADANIE OPATRUNKÓW W PRZYPADKU TRUDNO GOJĄCYCH SIĘ RAN
STOSOWANIE I WYKONYWANIE ORTEZ INDYWIDUALNYCH
ODCIĄŻENIA W PRZYPADKU PIĘTY HAGLUNDA ,ODCISKÓW,OSTROGI
PIĘTOWEJ, HALUXY
PRAWIDŁOWE ROZPOZNANIE ORAZ USUWANIE BRODAWEK
WIRUSOWYCH
BADANIE MYKOLOGICZNE
TAPING PODOLOGICZNY
REKONSTRUKCJA USZKODZONEJ PŁYTKI PAZNOKCIA U STÓP
PROTETYKA PAZNOKCIA METODĄ ECKLE I GREPPMAYAR
ORTONYKSJA:

KLAMRA BS CLASSIC, PODOFIX, PODOKLAMRA, GOLDSTAD KLAMRA PEŁNA I
KLASYCZNA, GOLDSTAD KLAMRA KLEJONA I POŁÓWKI, TYTANOWA,
ŁAŃCUSZKOWA

www.szkolenia.kontact.pl



Frez z węglika spiekanego do żelu i akrylu 1205
Frez z węglika spiekanego do ściągania masy żelowej i akrylowej.
Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki ułożenia ząbków (grube proste nacięcia) ściąganie masy jest
krótsze i łatwiejsze
Nie nagrzewa się, nie nagrzewa paznokcia.
Super mocny
Długość całkowita 5,5 cm
Długość powierzchni pracującej 1,4 cm

.

Frez z węglika spiekanego stożek 0332
Frez z węglika spiekanego stożek 0332- najwyższej jakości,
idealny do akrylu, nadawania kształtu paznokciom.
Jego struktura- krzyżowe nacięcia sprawia że frez zapewnia idealne odprowadzanie ciepła.
Jest bardzo wytrzymały i starcza na długi czas.
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,35mm
Długość całkowita: 5.0cm
Długość powierzchni pracującej: 1,4cm

.

 Frez z węglika do ściągania masy 1206
Frez z węglika spiekanego do ściągania masy żelowej i akrylowej.
Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki ułożenia ząbków ściąganie masy jest krótsze i łatwiejsze
Nie nagrzewa się, nie nagrzewa paznokcia.
Super mocny
Długość całkowita 5,5cm
Długość powierzchni pracującej 1,4cm
Średnica trzpienia 2,32-2,35mm

.Frez z węglika spiekanego do żelu i akrylu 1204
Frez z węglika spiekanego do ściągania masy żelowej i akrylowej.
Dzięki zastosowaniu specjalnej techniki ułożenia ząbków (GRUBE PROSTE NACIĘCIA) ściąganie masy
jest krótsze i łatwiejsze
Nie nagrzewa się, nie nagrzewa paznokcia.
Super mocny
Długość całkowita 5,0 cm
Długość główki: 1,2 cm

.
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Frez z węglika spiekanego stożek duży 0339
Frez z węglika spiekanego stożek 0339- najwyższej jakości, idealny do akrylu, nadawania kształtu
paznokciom. Jego struktura- krzyżowe nacięcia sprawia że frez zapewnia idealne odprowadzanie
ciepła. Jest bardzo wytrzymały i starcza na długi czas.
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 5.3cm
Długość powierzchni pracującej: 1,5cm

.



Frez z węglika spiekanego do żelu i akrylu 0349
Frez z węglika spiekanego owal- najwyższej jakości, idealny do akrylu, nadawania kształtu paznokciom.
Jego struktura- krzyżowe nacięcia sprawia że frez zapewnia idealne odprowadzanie ciepła. Jest bardzo
wytrzymały i starcza na długi czas.
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 5.5cm
Długość powierzchni pracującej: 1,4cm

.

Frez z węglika spiekanego do skórek 8410
Najwyższej jakości frez przeznaczony do usuwania skórek w szczególności suchych i twardych
Jego struktura sprawia, że frez nie nagrzewa się
Bardzo wytrzymały, cechuje się bardzo długą żywotnością
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 45mm
Długość powierzchni pracującej: 2,2mm

.

 Frez z węglika spiekanego mała róża 0331
Frez z węglika spiekanego mała róża 0331
Najwyższej jakości, idealny do usuwania modzeli, nagniotków oraz opracowywania paznokcia.
Jego struktura- podłużne nacięcia sprawia że frez zapewnia idealne odprowadzanie ciepła.
Jest bardzo wytrzymały i starcza na długi czas.
Długość całkowita: 5.0cm
Długość powierzchni pracującej: 2mm
pasują do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,35

.
Frez z węglika spiekanego szpic 0207
Najwyższej jakości, idealny do miejsc trudnodostępnych, do pracy przy paznokciach wrastających,
nadawania kształtu paznokciom.
Jego struktura- krzyżowe nacięcia sprawia że frez zapewnia idealne odprowadzanie ciepła.
Jest bardzo wytrzymały i starcza na długi czas.
Długość całkowita: 4,5cm
Długość powierzchni pracującej: 8mm

.
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Frez z węglika spiekanego do skórek 7410
Najwyższej jakości frez przeznaczony do delikatnego(bezpiecznego) usuwania skórek oraz do pracy
przy paznokciach wrastających
Jego struktura sprawia, że frez nie nagrzewa się
Bardzo wytrzymały, cechuje się bardzo długą żywotnością
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 41,00mm
Długość powierzchni pracującej: 6,0mm

.



Frez z węglika spiekanego do skórek i masy 0341
Najwyższej jakości frez przeznaczony do usuwania skórek oraz do pracy przy wale paznokciowym -
dokładne zbieranie masy żelowej lub akrylowej czy hybrydowej.
Jego struktura sprawia, że frez nie nagrzewa się
Bardzo wytrzymały, cechuje się bardzo długą żywotnością
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 44,00mm
Średnica główki: 2,3mm

.

Frez blue nano z węglika do masy walec 5203
Najwyższej jakości, przeznaczony do: akrylu, żelu ale przez wszystkim do ściągania hybryd i nadawania
kształtu paznokciom. Jego struktura- duże krzyżowe nacięcia sprawia że frez zapewnia idealne
odprowadzanie ciepła. Pokryty wzmocnioną powłoką blue nano.Jest bardzo wytrzymały i starcza na
długi czas.
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 4.0cm
Długość powierzchni pracującej: 1.0cm
Szerokość powierzchni pracującej: 0.4mm

.

Frez z węglika spiekanego do skórek 0119
Najwyższej jakości frez przeznaczony do delikatnego(bezpiecznego) usuwania skórek oraz do pracy
przy wale paznokciowym.
Jego struktura sprawia, że frez nie nagrzewa się
Bardzo wytrzymały, cechuje się bardzo długą żywotnością
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 46,00mm
Średnica główki: 2,6mm

.
Frez z węglika spiekanego do skórek i masy 0354
Najwyższej jakości frez przeznaczony do usuwania skórek oraz do pracy przy wale paznokciowym -
dokładne zbieranie masy żelowej lub akrylowej czy hybrydowej.
Jego struktura sprawia, że frez nie nagrzewa się
Bardzo wytrzymały, cechuje się bardzo długą żywotnością
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 44,00mm
Średnica główki: 2,3mm

.
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Frez blue nano z węglika do masy 7213
Najwyższej jakości, przeznaczony do: akrylu, żelu ale przez wszystkim do ściągania hybryd i nadawania
kształtu paznokciom. Jego struktura- krzyżowe nacięcia sprawia że frez zapewnia idealne
odprowadzanie ciepła. Posiada małą, precyzyjną główkę.Pokryty wzmocnioną powłoką blue nano.
Jest bardzo wytrzymały i starcza na długi czas.
Pasuje do wszystkich frezarek kosmetycznych o średnica trzpienia 2,32-2,5mm
Długość całkowita: 5.0cm
Długość powierzchni pracującej: 0.8cm

.



Frez ceramiczny owal różowy 1050
Frez do ściągania żelu, akrylu lub hybrydy do manicure i pedicure leczniczego
- antybakteryjny
- idealnie zaprojektowany rozkład nacięć sprawia że frez nie zatyka się
- odporny na wysoką temperaturę, sterylizację w płynach
średnica główki : 6,0mm
całkowita długość: 51,0mm
średnica trzpienia: 2,35mm

.

Frez ceramiczny do skórek 1212
Frez do ściągania żelu, akrylu lub hybrydy do manicure i pedicure leczniczego
- antybakteryjny
- idealnie zaprojektowany rozkład nacięć sprawia że frez nie zatyka się
- odporny na wysoką temperaturę, sterylizację w płynach
średnica główki : 1,6mm
całkowita długość: 45,0mm
średnica trzpienia: 2,35mm

.

Frez ceramiczny walec różowy 2902
Frez do ściągania żelu, akrylu lub hybrydy do manicure i pedicure leczniczego
- antybakteryjny
- idealnie zaprojektowany rozkład nacięć sprawia że frez nie zatyka się
- odporny na wysoką temperaturę, sterylizację w płynach
średnica główki : 6,0mm
całkowita długość: 38,0mm
średnica trzpienia: 2,35mm

.

Frez próżniowy gładki do usuwania odcisków
Frez bardzo wytrzymały i mocny. Idealnie nadaje się do zabiegów podologicznych min do odcisków.
Frez wykonany jest ze stali nierdzewnej.
Można sterylizować w autoklawie, myjce ultradźwiękowej w sterylizatorze kulkowym oraz w
roztworach wodnych
Maksymalne obroty 40. 000
Do wyboru szerokość główki 1.8mm lub 2.3mm 

.
Frez próżniowy ząbkowany do usuwania odcisków
 Stosowany do zabiegów pedicure leczniczego, wykorzystywany do dokładnego i bezpiecznego
usuwania głęboko umiejscowionych korzeni, rdzeni w odciskach na stopach
 Mocowany jest do frezarek przy pracy na sucho i na mokro
 Średnica trzpienia standardowa 2,32 – 2,35mm: dostosowana do wszystkich typów frezarek
 wykonany z bardzo trwałego stopu stali
 autoklawowany
 Maksymalne obroty 40. 000
Do wyboru rozmiar główki 1.8mm lub 2.3mm

.
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Frezy diamentowe
 
 

Frezy kamienne
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solinEX cążki do skórek 11cm
 CN11/SOL
 - laserowo hartowane ostrza, wykończone ręcznie
- niezawodna symetryczna sprężyna listkowa
- ostrza do wyboru : 3, 4, 5mm

solinEX cążki do skórek 10cm
CN11/SOL
- laserowo hartowane ostrza, wykończone ręcznie
- karbowana, atrakcyjna rękojeść
- niezawodna symetryczna sprężyna listkowa
- ostrza do wyboru : 3, 4, 5mm

 

solinEX Cęgi do paznokci wrastających
NIT11/SOL
laserowo hartowane ostrza, wykończone ręcznie
idealne do pracy przy paznokciu wrastającym
precyzyjna, wzmocniona sprężyna zapewnia dobrą
amortyzację
w całości wykonane ze stali chirurgicznej nierdzewnej
dł. całkowita 11 cm
dł. główki 2 cm

.

PIsolinEX cęgi do paznokci 11cm
 NN11/SOL
 - laserowo hartowane ostrza (długości 2cm), wykończone
ręcznie
- niezawodna pojedyncza sprężyna

solinEX cęgi do pedicure 15cm
NN15/SOL
 laserowo hartowane ostrza (długości 2cm), wykończone
ręcznie
- niezawodny system amortyzacji sprężyny podwójne
wzmocnienie
- idealne do tzw. "trudnego" pedicure, dedykowane dla
paznokci twardych

.

solinEX Cęgi czołowe podologiczne 
NN12/sol
- innowacyjna główka doskonale dostosowana do pedicure
leczniczego (opracowywania wrastających paznokci),
pedicure i manicure
-optymalna długość cęgów (12cm) i waga (56 g) sprawiają,
że cęgi idealnie dopasowują się do dłoni, są lekkie i
poręczne

.
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solinEX obcinaczki małe 5.5cm
SNC01/SOL
  - laserowo hartowane ostrze (długości 1cm), wykończone
ręcznie
- idealne do małych i delikatnych paznokci

solinEX obcinaczki duże 9cm
BNC01/SOL
 - laserowo hartowane ostrze (długości 1.5cm), wykończone
ręcznie
- idealne do grubych i twardych paznokci

 

solinEX Sonda do paznokci wrastających
SK15/SOL
Idealna do zakładania tamponady oraz czyszczenia
paznokci przy wale paznokciowym
Precyzyjne dwie końcówki pracujące
dł. całkowita 15 cm
kulka 0,8mm

.

solinEX Kopytko do pedicure
NP16/sol
 Kopytko solinEX jest zalecane szczególnie do pracy przy
odsuwaniu
skórek w pedicure. Posiada dwie optymalnie dostosowane
końcówki, dzięki którym idealnie nadaje się do odsuwania,
podważania skórek przed wycięciem ich cążkami.
Długość całkowita 14 cm.

solinEX Pilnik dwustronny do paznokci
wrastających  NF14/SOL
Idealny do miejsc trudnodostępnych
precyzyjne dwie końcówki pracujące
w całości wykonany ze stali chirurgicznej nierdzewnej
dł całkowita 14 cm

.

solinEX Kopytko do manicure i pedicure
NP15/sol
Kopytko solinEX jest zalecane szczególnie w pracy do pracy
przy odsuwaniu
skórek. Posiada dwie optymalnie dostosowane końcówki,
dzięki którym idealnie nadaje się do każdego rozmiaru
płytki paznokcia.
 

.



Światowa innowacja w dziedzinie podologii
Jako czasowy implant do korekcji wrastających paznokci. Klamra wykonana jest ze stali 
implantologicznej posiadającej certyfikat CE i zarejestrowana jako wyrób medyczny.
Podoklamra posiada dwa ramiona wykonane z drutu o różnych średnicach 0,3 mm, 0,4 
mm, 0,5 mm ze stali twardej oraz łącznik wykonany z drutu o średnicach: 
0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm ze stali miękkiej (bardziej plastycznej).
Główną zaletą Podoklamry jest możliwość sprawdzenia skuteczności odciążenia 
wału paznokciowego, jej dopasowania do anatomicznego kształtu paznokcia,naciągu i
wygięcia przed skręceniem łącznika, co przekłada się na ogromne ułatwienie w aplikacji
Podoklamry, skutkujące gwarancją wykorzystania tylko jednego zestawu Podoklamry do
jednej aplikacji. Kolejną zaletą Podoklamry jest łatwy montaż, który nie wymaga obcinania 
ramion klamry przed ustawieniem naciągu i skręceniem łącznika. Ponadto 
Podoklamra ma charakter uniwersalny co oznacza, że jeden model 
Podoklamry można dopasować do każdego kształtu i rozmiaru paznokcia bez 
konieczności przeróbek i nie ma w związku z tym potrzeby udostępniania 
jej w różnych rozmiarach. 
.
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PODOHARM ZESTAW PODOKLAMRA 
Zaletą Podoklamry jest możliwość jej
elastycznego dopasowania. Ułatwia to aplikację
i gwarantuje wykorzystanie tylko jednego
zestawu do jednej aplikacji. Sam montaż jest
łatwy i nie wymaga obcinania obcinania ramion
klamry przed ustawieniem naciągu i
skręceniem łącznika. Jeden model Podoklamry
pasuje do każdego kształtu i rozmiaru
paznokcia.
Opakowanie zawiera 5 kompletów z jednego
rozmiaru (0,3MM, 0,4MM, 0,5MM) klamer i
łączników.

ŁĄCZNIKI DO PODOKLAMRY 
Łącznik do Podoklamry wykonany jest z drutu
bardziej plastycznego o średnicy:
0,3mm,0,4mm0,5 mm. Opakowanie zawiera 5
łączników.
.

PODOPHARM DRUT PODOLOGICZNY  5M LUB
25 M
Drut podologiczny do klamer ortonyksyjnych
służy do samodzielnego kształtowania klamer
ortonyksyjnych w podologii. Stosowany jest u
pacjentów do korekcji wrastającej płytki
paznokciowej na palcach. Jest rozwiązaniem
alternatywnym do zabiegu chirurgicznego.
Sklasyfikowany jako wyrób medyczny klasy I
według dyrektywy Rady EWG 93/42 z 14.06.93
w sprawie produktów medycznych i posiadają
znak CE.
Dostępne są następujące rodzaje drutu
PODOPHARM:
- miękki o grubości 3 mm i 4 mm,
- twardy o grubości 3 mm i 4 mm.

.



Hurtownia Piękna 
 PODOPHARM

PRZYRZĄDY DO KLAMER
 

KLESZCZE DO GIĘCIA DRUTU OKRĄGŁE 
Część pracująca kleszczy posiada dwie cienkie
końcówki, które pozwolą na precyzyjne
tworzenie haczyków w klamrach drutowych.
Dzięki temu idealnie można dopasować kształt
klamry do płytki paznokcia. Posiada certyfikat
CE.

KLESZCZE DO FORMOWANIA DRUTU DELFIN
Kleszcze do formowania drutu typu delfin
posiadają uniwersalne wykorzystanie do gięcia i
trzymania drutu oronyksyjnego. Kleszcze to
doskonałe narzędzie w codziennej pracy
podologa. Kleszcze posiadają certyfikat CE. 

KLESZCZE DO CIĘCIA DRUTU 
Część pracująca kleszczy posiada dwie cienkie
okrągłe końcówki, które pozwolą na precyzyjne
tworzenie haczyków w klamrach drutowych.
Dzięki temu idealnie można dopasować kształt
klamry do płytki paznokcia. Posiadają certyfikat
CE.
.

PINCETA OSTRA DO  USUWANIA KLAMRY
Narzędzia najczęściej wykorzystywane w
zabiegach tamponady podologicznej i
usuwania klamry drutowej. Posiada certyfikat
CE.
.

IGŁOTRZYMACZ DO DRUTU
Ma zastosowanie podczas zakładania klamer
ortonyksyjnych. Niezwykle pewnie trzyma i
skręca drut.Posiada certyfikat CE.Produkt
wykonany ze specjalnych stopów tytanu lub
specjalnych gatunków stali nierdzewne
.

HAK DO KLAMER
Profesjonalny hak do zakładania, chwytania i
zakręcania drutowych klamer typu Podoklamra.
Posiada certyfikat CE.
.
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 PODOPHARM

PRZYRZĄDY DO KLAMER
 

SZPATUŁKA DO APLIKACJI ŻELU I AKRYLU
Niezwykle przydatne narzędzie do precyzyjnej
aplikacji akrylu i żelu. Posiada certyfikat CE.

SONDA DWUSTRONNA
Ekskawator (sonda) dwustronna Podopharm -
niezbędne narzędzia w zabiegach
podologicznych m.in. przy oczyszczaniu walów
paznokciowych.. 
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PODOPHARM
PREPARATY DO PEDICURE 

MEDYCZNEGO
 
 

Spray zmiękczający naskórek do pedicure
medycznego 200 ml
Preparat przeznaczony do zmiękczania
naskórka, w tym nagniotków i modzeli. Spray
stosujemy podczas zabiegów pedicure.

Witaminowy fluid do usuwania skórek wokół
paznokci dłoni i stóp 150 m
Preparat przeznaczony do usuwania skórek
wokół paznokci dłoni i stóp. Fluid szybko i
skutecznie zmiękcza i nawilża skórki. Produkt
alkaiczny.
. 

Żel zmiękczający naskórek do pedicure
medycznego 500 ml
Preparat przeznaczony do miejscowego
zmiękczenia zrogowaceń, modzeli i nagniotków
na stopach. Do pedicure medycznego.
.

Przeciwgrzybiczy spray do pielęgnacji
 stóp 200 ml
Spray zawiera innowacyjny składnik w wysokim
2% stężeniu Dermosoft Decalact liquid. Ten
element chroni stopy przed infekcjami
grzybiczymi i działa antybakteryjnie
.
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PODOPHARM
PREPARATY DO PEDICURE 

SOLE 
 
 

Nawilżająca sól do kąpieli dłoni i stóp z
witaminą E i minerałami 1400 g
Kryształki soli bogate w makro i mikroelementy.
Ekstrakt z grejpfruta i witamina E - tworzą
wyjątkową kombinację, dzięki czemu sól działa
nawilżające, odświeżające i niweluje przykry
zapach.

Odświeżająca sól do kąpieli dłoni i stóp z
ekstraktem z goji 1400 g
Kryształki soli bogate w makro i mikroelementy.
Jagody goji składają się z witamin (grupa C i B),
minerałów i aminokwasów, które skutecznie
zwalczają działanie wolnych rodników oraz
spowalniają proces starzenia się skóry. To
połączenia tworzy mieszankę energetyzująca.

Relaksująca sól do kąpieli dłoni i stóp z
ekstraktem z ziół 1400 g
Kryształki soli bogate w makro i mikroelementy.
Ekstrakt z nagietka, lukrecji, szałwii i dzikiej
wodnej mięty - tworzą wyjątkową kombinację.
Dzięki czemu preparat wykazuje działanie
intensywnie nawilżające, przeciwgrzybicze i
niweluje przykry zapach.
.

Zmiękczające perełki do kąpieli dłoni i stóp z
mocznikiem i witaminą E 400 g
Skoncentrowane perełki Podopharm zawierają
aż 97% mocznika oraz witaminę E. Dane
połączenia nazywają „witaminą młodości”
zwalczającą skutecznie działanie wolnych
rodników. Perełki odświeżają i przynoszą
ukojenie skórze. Obecność owocowego aromatu
wyjątkowo wprowadza w stan relaksu.
.
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PODOPHARM
PREPARATY DO PEDICURE 

PEELINGI
 
 

Odświeżający peeling solno-Cukrowy do dłoni i
stóp z masłem shea i goji 600 g
Kryształki peelingu bogate w makro i
mikroelementy. Kryształki cukru i masło shea -
tworzą doskonałą kombinację preparatu
złuszczającego. Peeling aktywnie nawilżają
skórę dłoni i stóp.

Nawilżający kremowy peeling do dłoni i stóp z
mikrosrebrem 600 g
Kremowy peeling Podopharm do dłoni i stóp z
mikrosrebrem gwarantuje pełen komfort i
zadowolenie. Peeling efektywnie złuszcza
zrogowaciały naskórek. Produkt silnie nawilża i
regeneruje skórę dłoni i stóp.

Regenerujący peeling solno-cukrowy do dłoni i
stóp z kompleksem z witamin i minerałów 600 g
Kryształki cukru oraz soli bogate w makro i
mikroelementy. Łączą w sobie naturalne drobinki z
pestek moreli, łupin orzecha włoskiego, migdałów.
Tworzą doskonałą kombinację preparatu
złuszczającego. 
.



Regenerujący krem do pielęgnacji stóp z
colostrum 500 ml
Skoncentrowana formuła preparatu oparta jest
na technologii ciekłych kryształów oraz
innowacyjnym składniku colostrum bovinum z
40% tłuszczem. Krem do stóp z colostrum
Podopharm do produkt polecany do pielęgnacji
wrażliwej, suchej, pękającej i wymagającej
regeneracji skóry stóp.
.
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PODOPHARM
PREPARATY DO PEDICURE 

SOLE 
 
 

Maść do przesuszonej skóry stóp z 10%
mocznikiem 500 ml
PODOFLEX maść do stóp zawiera 10%
mocznika. Produkt polecany do pielęgnacji stóp
z  modzelami, hiperkeratozą, pękaniem
naskórka. Doskonale sprawdza się również przy
zmiękczaniu wałów paznokciowych. Może być
stosowany również przez diabetyków.

Nawilżający krem do pielęgnacji stóp z 
lipidami 500 ml
 Produkt polecany do pielęgnacji suchej skóry
stóp z tendencją do nadmiernego rogowacenia
Krem ma lekką konsystencje, idealnie się
wchłania pozostawiając stopy delikatne i
gładkie..

Antybakteryjny krem do stóp z jonami 
srebra 500 ml
Innowacyjna formuła kremu oparta jest na
technologii ciekłych kryształów, która zawiera
składnik w wysokim 2% stężeniu Dermosoft
Decalact oraz jony srebra. Jony srebra wykazują
działanie antybakteryjne i chronią stopy przed
infekcjami grzybiczymi. Krem posiada szerokie
spectrum działania w tym na pocenie się stóp i
niweluje nieprzyjemny zapach.
.
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 Klamry BS Spange

 

pakowanie po 10 sztuk w danym rozmiarze
nie powodują alergii
optymalnie dopasowana forma

KLAMRA NA PAZNOKCIE WRASTAJĄCE 
BS/SPANGE Classic ROZM. 14,16,18,20,22,24

.

pakowanie po 10 sztuk w danym rozmiarze
klamry z paskiem magnetycznym do łatwiejszej aplikacji
nie powodują alergii
optymalnie dopasowana forma

KLAMRA NA PAZNOKCIE WRASTAJĄCE 
BS/SPANGE Classic Magnetic ROZM. 14,16,18,20,22,24

.

Dostępne rozmiary 14/16, 18/20, 22/24
APLIKATOR MAGNETYCZNY DO KLAMER 

.



Hurtownia Piękna 
 Hairplay

PRZYRZĄDY DO KLAMER
 

CĄŻKI DO GIĘCIA DRUTU OKRĄGŁE 
ND 01-12
Do aktywowania, wyginania i zaokrąglania
metalowych klamer, nie posiadają sprężyny,
długość 13,5 cm
.

CĄŻKI DO GIĘCIA DRUTU OKRĄGŁE 
ND 01-12S
Do aktywowania, wyginania i zaokrąglania
metalowych klamer,  posiadają sprężyny
amortyzujące , długość 13,5 cm
.

CĄŻKI DO CIĘCIA DRUTU 
ND 02-12
Specjalnie hartowane ostrza, pozwalają na
ciecie drutu o średnicy 1,5mm, długość 13,5 cm,
długość powierzchni tnącej 10 mm
.

CĄŻKI DO GIĘCIA DRUTU PÓŁOKRĄGŁE 
ND 03-12
Do aktywowania, wyginania i zaokrąglania
metalowych klamer,  posiadają sprężyny
amortyzujące , długość 13,5 cm
.

IGŁOTRZYMACZ DO DRUTU
ND 06-15
Do chwytania i mocnego trzymania drutu
podczas zakładania klamer, długość 14 cm,
wyposażone w zamek, pozwalający na
stopniowanie chwytu drutu
.

HAK DO KLAMER
ND 04-14
Do chwytania , zakładania i zakręcania klamer z
drutu, długość 17 cm
.
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 Hairplay

PRZYRZĄDY DO KLAMER
 

NOŻYCZKI DO TIPINGU
ND 07-12
Do bezpiecznego cięcia opatrunków, bandaży,
długość 14 cm, dolne skrzydło posiada
końcówkę zabezpieczającą przed skaleczeniem.
.

PINCETA
ND 08-12
Doskonała podczas zabiegów podologicznych i
pracy z wrastającymi paznokciami, dzięki
delikatnej sprężystości nie męczy ręki podczas
pracy. Długość 12 cm
.

KLAMRA STALOWA

Stosowana do terapii wrastających paznokci,
składa się z drutu twardego o średnicy 0,3- 0,5
mm oraz strzemiączka, służącego do zaciagu, z
drutu miękkiego 0,3-05 mm
.
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 Hairplay

PRZYRZĄDY DO KLAMER
 

Uchwyt do dłuta US7
* Uchwyt do wszystkich rozmiarów dłut.
 * Wykonany z lekkiej stali.
 * Uchwyt autoklawowalny

Uchwyt do dłuta UA1
* Uchwyt do dłut o rozmiarach: -00, -0,5, -1.
 * Wykonany z aluminium.
 * Uchwyt autoklawowalny
.

Uchwyt do dłuta UA2
* Uchwyt do wszystkich rozmiarów dłut.
 * Wykonany z aluminium.
 * Uchwyt autoklawowalny
.

CUchwyt do dłuta US6
* Uchwyt do dłut o rozmiarach: -00, -0,5, -1.
 * Wykonany z lekkiej stali.
 * Uchwyt autoklawowalny

.

DŁUTA BLISTRY
* Stosowane do opracowywania odcisków,
brodawek, hiperkeratoz, grubej, zrogowaciałej
skóry.
 * Dłuta jałowe
 * Rozmiary 00, 1, 2, 3, 3,5, 4 ,5

.



Hurtownia Piękna 
 Hairplay

Omega i pilniki
 

Omega H 02-15
* dopasowana do standardowego rozmiaru
żyletek
 * ergonomiczny kształt
 * długość 15 cm

.

PILNIK Pi 16-15
* jednostronny
 * uchwyt długopisowy
 * profilowana końcówka pracująca
 * szczególnie zalecany do pracy przy
wrastających paznokciach
 * długość 15 cm

.PILNIK Pi 18-14
* dwustronny
 * uchwyt długopisowy
 * prosta i profilowana końcówka pracująca
 * szczególnie zalecany do pracy przy
wrastających paznokciach
 * długość 14 cm

.

* idealne połączenie pilnika i sondy
* uchwyt długopisowy
* satynowe wykończenie nie odbijające światła
* do mocowania tamponad i opracowywania
wrastających paznokci
* długość 15 cm

PILNIK Pi 21-15

.

* profilowane końcówki pracujące
* uchwyt długopisowy
* satynowe wykończenie nie odbijające światła
* szlifowane końcówki ułatwiają pracę przy
wrastających paznokciach
* długość 17 cm

PILNIK Pi 23-17

.
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 Hairplay

przyrządy do pedicure
 

PK 30-14
* uchwyt długopisowy
 * długość 14 cm
 * dwustronny
 * polecane do pracy przy paznokciach i
skórkach

.

PK 31-14
* uchwyt długopisowy
 * długość 14 cm
 * dwustronny
 * polecane do pracy przy paznokciach i
skórkach

.
PK 32-14
* uchwyt długopisowy
 * długość 14 cm
 * dwustronny
 * polecane do pracy przy paznokciach i
skórkach

.PK 33-14
* uchwyt długopisowy
 * długość 14 cm
 * dwustronny
 * polecane do pracy przy paznokciach i
skórkach

.PPK 34-14
* uchwyt długopisowy
 * długość 14 cm
 * dwustronny
 * polecane do pracy przy paznokciach i
skórkach

. PK 35-15
* uchwyt gładki
 * szerokość łapatki: 7mm
 * długość 15 cm
 * jednostronne
 * polecane do pracy przy paznokciach i
skórkach



PK 36-15
* uchwyt gładki
 * szerokość łapatki 12 mm
 * długość 15 cm
 * jednostronne
 * polecane do pracy przy paznokciach i
skórkach

.

Hurtownia Piękna 
 Hairplay

przyrządy
 

PK 46-14 K
* całkowita długość: 14 cm
*dwustronny: łopatka i nożyk
*jednoelementowa konstrukcja
 *antypoślizgowy długopisowy uchwyt
 * w całości wykonane ze stali chirurgicznej,
nierdzewne, antyuczuleniowe

.

PK 44-17
* całkowita długość: 17 cm
 * dwa końce pracujące
 *jednoelementowa konstrukcja
 *uchwyt długopisowy

.
PK 39-17
* całkowita długość: 17 cm
* dwa końce pracujące
 * jednoelementowa konstrukcja
 * uchwyt długopisowy
 * antypoślizgowa rękojeść
* w całości wykonane ze stali chirurgicznej,
nierdzewne, antyuczuleniowe

.

PK 40-17
* doskonały do pracy przy paznokciach
wrastających, rekonstrukcji paznokci oraz przy
zabiegach manicure i pedicure
 * posiada antyalergiczne właściwości
* lekka i wygodna budowa z antypoślizgowym
uchwytem

 

.

PK 43-17
*  narzędzie podologiczne dwustronne:
* zakończone małą kulką oraz “wydrążaczem”
* uchwyt długopisowy
*  w całości wykonana z nierdzewnej stali
chirurgicznej
* długość narzędzia 17 cm
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cęgi do paznokci
 

Ddługość ostrzy: 15 mm
całkowita długość: 11 cm
posiadają specjalnie profilowaną i
odpowiednio ostrą powierzchnię tnącą
na system sprężynujący składa się podwójna
stabilizująca sprężyna, która dodatkowo
posiada zabezpieczenie przed otwieraniem

CP 20-11K

.

całkowita długość: 14 cm
posiadają zaokrąglone, wklęsłe i bezpieczne
ostrza
system sprężynujący zbudowany jest z
podwójnej sprężyny stabilizującej
wykonane są ze stali chirurgicznej

CP 15-14

.
długość ostrzy: 10 mm
całkowita długość: 11 cm
posiadają szlifowane ostrza w kształcie
szpica
system sprężynujący zbudowany jest z
podwójnej sprężyny stabilizującej

CP 00-11

.
CP 02-11N

specjalnie wyprofilowany kształt cążków
bocznych pozwala na precyzyjne i bardzo
głębokie podcięcia wrastającego paznokcia
– zapewniają dostęp do miejsc trudno
dostępnych i bolących
długość ostrzy: 10 mm
całkowita długość: 11 cm

. klasyczny kształt cążków pozwala na
precyzyjne cięcie
powierzchnia tnąca idealnie się styka, dzięki
czemu cięcie jest niezwykle precyzyjne i nie
wymaga poprawy
długość ostrzy: 15 mm
całkowita długość: 10 cm

CP 05-10
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 Hairplay

cęgi do paznokci
 

cążki do paznokci zapewniają dostęp do
miejsc trudno dostępnych i bolących
dzięki ostrym ostrzom doskonale radzą
sobie ze skracaniem wrastających paznokci
długość ostrzy: 18 mm
całkowita długość: 12 cm
posiadają proste ostrza w kształcie szpica

CP 08-12

. cęgi posiadają odpowiednio profilowane
ostrza, które zapewniają płynne skracanie
paznokci bez konieczności ich docinania
wyposażone są w specjalny system sprężyn
długość całego narzędzia: 12 cm
długość powierzchni tnącej: 15 mm
posiadają wklęsłe ostrza

CP 12-12

.
cęgi wyposażono w odpowiednio
profilowane ostrza, które zapewniają płynne
skracanie paznokci bez konieczności
docinania
całkowita długość: 14,5 cm
posiadają wklęsłe ostrza

CP 14-14

. odpowiednio wyprofilowane, odpowiednio
ostre i zaokrąglone ostrza zapewniają
precyzyjne obcięcie paznokcia,
niewymagające docinania. 
długość ostrzy: 15 mm
całkowita długość: 11 cm

CP 09-11

.
odpowiednio wyprofilowane, odpowiednio
ostre i zaokrąglone ostrza zapewniają
precyzyjne obcięcie paznokcia,
niewymagające docinania. 
długość ostrzy: 15 mm
całkowita długość: 11 cm

CP 09-11



Frez 21210 do obróbki tworzyw sztucznych.  Powierzchnie frezu są wyposażone w
ostre krawędzie pozwalające na szybkie obrabianie materiału. Konstrukcja ich
krawędzi tnących wymaga niewielkiego nacisku na powierzchnię. Ostrza
wyprofilowane są w systemie Criss-Cross.
Kształt: cylinder zaokrąglony 
Długość roboczej powierzchni: 6,5 мм
Średnica główki: 2,35 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 20 000 obr./min.

.

Frez 60230 do obróbki tworzyw sztucznych. Powierzchnie tnące frezu są
równoległe i służą do prac wykończeniowych. Gdzie gładka powierzchnia
obrabianego materiału ma najważniejsze znaczenie. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 2,3 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 20 000 obr./min.

.

Frez 80235 zaprojektowany do cięcia materiałów miękkich takich jak silikony,
akryle, masy termoplastyczne. Dzięki zastosowaniu ostrzy o układzie spiralnym
pozostawia gładką powierzchnię obrabianego materiału.
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 5 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Frez 80360 zaprojektowany do cięcia materiałów miękkich takich jak silikony,
akryle, masy termoplastyczne. Dzięki zastosowaniu ostrzy o układzie spiralnym
pozostawia gładką powierzchnię obrabianego materiału. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 6 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 20 000 obr./min

.

Hurtownia Piękna 
 Frezy Kristall 

z węglika wolframu
 

Frez 60235 do obróbki tworzyw sztucznych. Powierzchnie tnące frezu są
równoległe i służą do prac wykończeniowych. Gdzie gładka powierzchnia
obrabianego materiału ma najważniejsze znaczenie. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 5 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Frez 31160 do szlifowania tworzyw sztucznych. Powierzchnie frezów są
wyposażone w dodatkowe krawędzie tnące, które pozwalają na wydajniejsze i
szybsze szlifowanie. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 15 мм
Średnica główki: 6 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.



Frez 21235 do obróbki tworzyw sztucznych. Frezem tym można szlifować zgrubnie
materiały ceramiczne. Konstrukcja ich krawędzi tnących wymaga niewielkiego
nacisku na powierzchnię obrabianego materiału. Ostrza wyprofilowane są w
systemie Criss-Cross.
 Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 5 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Frez 41236 do szlifowania tworzyw sztucznych. Powierzchnie frezu są wyposażone
w duże ostre krawędzie pozwalające na szybkie obrabianie materiału. Ostrza
ułożone są w systemie krzyżowym, który pozwala na odpowiednie łamanie wióra
podczas procesu szlifowania.
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 6 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Frez 31235 do szlifowania tworzyw sztucznych. Powierzchnie frezów są
wyposażone w dodatkowe krawędzie tnące, które pozwalają na wydajniejsze i
szybsze szlifowanie. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 13,5 мм
Średnica główki: 5 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Frez 11180 ukształtowany jest z bardzo drobno naciętych krawędzi pozwalająca na
delikatne i dokładne szlifowanie obrabianego materiału.  Idealnie nadaje się do
obróbki akrylu, pozostawiając idealnie gładką powierzchnię. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 8 мм
Średnica główki: 2,35 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 20 000 obr./min.

.
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z węglika wolframu
 

Frez 31646 do szlifowania tworzyw sztucznych. Powierzchnie frezów są
wyposażone w dodatkowe krawędzie tnące, które pozwalają na wydajniejsze i
szybsze szlifowanie. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 12 мм
Średnica główki: 6 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 6 000 obr./min.

.



Frez 21360 do obróbki tworzyw sztucznych. Frezem tym można szlifować zgrubnie
materiały ceramiczne. Konstrukcja ich krawędzi tnących wymaga niewielkiego
nacisku na powierzchnię obrabianego materiału. Ostrza wyprofilowane są w
systemie Criss-Cross.
 Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 15 мм
Średnica główki: 6 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Frez 51660 do szlifowania zgrubnego. Grube nacięcia pozwalają na bardzo
wydajne i szybkie szlifowanie wszystkich rodzajów materiałów. Ostrza
wyprofilowane są w systemie krzyżowym, który pozwala na odpowiednie łamanie
wióra podczas procesu szlifowania.
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 12 мм
Średnica główki: 6 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Frezy 23236 niebieskie z drobnymi, krzyżowymi nacięciami. Przeznaczone do
obróbki tworzyw akrylowych. Obrabiana powierzchnia pozostaje gładka. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 6 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Powierzchnia frezu 11236 ukształtowana jest z bardzo drobno naciętych krawędzi
pozwalająca na delikatne i dokładne szlifowanie obrabianego materiału. Ostrza
wyprofilowane są w systemie Criss-Cross.. Idealnie nadaje się do 
obróbki akrylu, pozostawiając idealnie gładką powierzchnię. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 6 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.
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Frezy 23130 niebieskie z drobnymi, krzyżowymi nacięciami. Przeznaczone do
obróbki tworzyw akrylowych. Obrabiana powierzchnia pozostaje gładka.
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 2,3 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 20 000 obr./min.

.



Frezy 23235 niebieskie z drobnymi, krzyżowymi nacięciami. Przeznaczone do
obróbki tworzyw akrylowych. Obrabiana powierzchnia pozostaje gładka. 
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 5 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 10 000 obr./min.

.

Frez do szlifowania akrylu o różnych twardościach. Odpowiednie nacięcia nadają
gładką powierzchnię szlifowanego materiału.
Kształt: stożek
Długość roboczej powierzchni: 14 мм
Średnica główki: 2,3 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 20 000 obr./min.

.
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Frezy 17540 do szybkiej obróbki tworzyw sztucznych. Posiadają wysoką odporność
na zużycie. Ostre krawędzie tnące zaprojektowane tak, aby wióry odpadały jak
najszybciej od powierzchni tnącej frezu. 
Kształt: kulka 
Długość roboczej powierzchni: 4 мм
Maksymalna prędkość obrotów: 12 000 obr./min.

.



Zestaw Callus Peel do profesjonalnego
pedicure na 10 zabiegów
Opatentowana formuła preparatu łącząca trzy
kwasy: winowy, mlekowy i cytrynowy to
gwarancja skuteczności działania. Naskórek
zostaje rozpuszczony w ciągu 10 minut po
aplikacji preparatu. Zestaw Callus Peel zawiera
m.in. plastry nasączone technologicznie
zaawansowanym preparatem pozwalają szybko
i skutecznie usunąć zrogowaciały naskórek bez
potrzeby moczenia stop przed zabiegiem .
Oryginalny Callus Peel to komplet: 10 plastrów
ultra skin softner 12 ml, plastikowy nożyk
pomagający usuwać naskórek, tarkę i 10 pól
ścierających dla uzyskania idealnego efektu
oraz stosowany po zabiegu moisture cream 100
ml
.

Plastry Skin Softener na 1 zabieg
Plastry nasączone technologicznie
zaawansowanym preparatem pozwalają szybko
i skutecznie usunąć zrogowaciały naskórek bez
potrzeby moczenia stop przed zabiegiem 
.

Oryginalny Callus Peel Essence na ponad 50
zabiegów
Preparat w płynie, w opakowaniu o pojemności
500 ml. Skład preparatu jest taki sam jak w
plastrach skin softner. Oryginalny Callus Peel
Essence ułatwia precyzyjne nanoszenie kwasu
na miejsca wymagające szczególnie zabiegu
pedicure. 
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MIA CALNEA
 

TARKA ONEUSE™
Wyjątkowo poręczna forma, ultra lekka – tarka
ONEUSE™ jest wymarzonym produktem dla
profesjonalistów. Idealnie sprawdzi się w
gabinetach kosmetycznych, SPA oraz wszelkich
punktach wykonujących zabiegi pedicure.
.

TARKA Velvetia™
Pierwsza i jedyna na rynku tarko-polerka o
elastycznej powierzchni UDF-LAYER™,
gwarantująca efekt aksamitnie gładkich stóp.
Dwie duże formatki ścierne działają
dwuetapowo: ostra powierzchnia skutecznie
ściera zrogowaciały naskórek,  druga delikatna
wygładza stopy.

.

TARKA Standard
Wodoodporna dzięki dwóm powierzchniom
lakieru, które zabezpieczają drewno przed
dostępem wody i wilgoci, a membrana
antybakteryjna SILD® Antibacterial Protection,
zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.
.

TARKA Premium+
Dwie duże powierzchnie ścierające (z ziarnem w
rozmiarze 80 i 100) szybko wyeliminują martwy
naskórek, natomiast biały okrągły SOFTSPOT™
o delikatnej powierzchni ściernej (ziarno w
rozmiarze 240) idealnie wykończy zabieg
pedicure
.

TARKA AeroFiter™
MiaCalnea® AeroFiter™ to zaprojektowana z
myślą o najwyższej możliwej skuteczności tarka
i polerka w jednym. Ergonomiczny kształt
idealnie dopasowuje się do stopy, dzięki czemu
w tym samym czasie skuteczność ścierania
naskórka rośnie o 40%.



Hurtownia Piękna 
  

FREZARKI
 

FREZARKA Z POCHŁANIACZEM EXO CLASSIC
FILE 
Frezarka Classic File ma zastosowanie w
leczeniu dolegliwości stóp 
i zabiegach pedicure.
Urządzenie zostało zaprojektowane i
zbudowane zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG
dotyczącą sprzętu medycznego, a dokonane w
nim modyfikacje gwarantują jakość
ibezpieczeństwo. Frezarka może być
obsługiwana wyłącznie przez
wykwalifikowanego podologa lub
pedicurzystkę.
Cały pył, który pozyskiwany jest podczas pracy
zasysany jest do turbiny ssącej czyli
pochłaniacza. Dzięki temu osoba, która
wykonuje wiele zabiegów dziennie nie wdycha
całego ścieranego materiału.

Frezarka Podologiczna Promed 4030 SX2 z
vacuum
Frezarka renomowanej niemieckiej firmy
PROMED. Model 4030 SX 2 jest profesjonalny -
nadaje się zarówno do pracy przy manicure oraz
pedicure. Solidna rączka frezarki zapewni
wieloletnią pracę na najwyższym poziomie -
rączka jest jedną z najlższejszych na rynku -
tylko 95g - przy wielogodzinnej pracy pedicure
każde kilka gram wpływa na szybsze zmęczenie
nadgarstka. 
Frezarka jest wyposażona w bardzo
nowoczesną głowicę z silnikiem wykonanym w
technologii wielołożyskowej, co zapewnia cichą
pracę, bez zbędnych wibracj
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