DE VOORDELEN VAN FOOTLOGIX®
Waarom kiezen voor Footlogix Pediceuticals®
met Dermal Infusion Technology®?

“

We leggen
uw voeten in
de watten …
van hiel
tot teen.

”

Katharin von Gavel,
PhD, BSc Pod, DNM, DCh
Oprichtster en CEO
Footlogix / KvG Group Inc.

Footlogix Pediceuticals® is een revolutionaire en innovatieve
lijn voetverzorgingsproducten die speciaal werd ontwikkeld
om tal van aandoeningen doeltreffend te behandelen. Een
droge huid? Ernstige klachten ten gevolge van diabetes?
Footlogix Pediceuticals® geeft altijd spectaculaire resultaten.
De ervaren specialisten van vandaag vragen om producten die
gebruiksvriendelijk, kosteneffectief en betrouwbaar zijn. En nog belangrijker:
ze vragen om producten die écht werken! Footlogix Pediceuticals®
beantwoordt aan al die eisen … en doet nog veel meer!
Kwaliteitsbewuste klanten kiezen voor producten die resultaat bieden.
Footlogix geeft verbazingwekkende resultaten, in slechts 24 uur!

Wat heeft Footlogix Pediceuticals® u en uw klanten te bieden?
• Footlogix Pediceuticals® met Dermal Infusion Technology® (DIT) is een
gamma producten in de vorm van een mousse. Footlogix® combineert een
Europese achtergrond met innovatieve Noord-Amerikaanse technologie.
• Footlogix Pediceuticals®-producten bevatten geen synthetische oliën. De
mousse dringt onmiddellijk in de buitenste huidlagen en voelt niet vet aan.
Wat zijn de voordelen van de Footlogix Pediceuticals®-producten?
• Niet-occlusief: de producten sluiten de huid niet af en belemmeren haar
natuurlijke werking niet. Zo kan de huid normaal ademen.
• Niet-vette formules: na het aanbrengen kunt u meteen uw sokken en
schoenen weer aan. De formules beschadigen de elastische vezels van
steunkousen niet. Handig en snel!
• Hygiënisch: de applicator is voorzien van een speciale afdichting. Op die
manier komt er geen lucht in de verpakking en komt de mousse niet in
contact met bacteriën.
• Doeltreffend: de producten beschermen beschadigde huid tegen infecties.
Ze zijn bijzonder effectief bij een droge huid ten gevolge van een
diabetische voet.
• Makkelijk aan te brengen: de producten worden snel opgenomen door de
huid en zijn uiterst gebruiksvriendelijk.
• Bijzonder werkzaam: de producten bieden onmiddellijk schitterende
resultaten. Klanten merken op dat hun klachten al na enkele dagen
aanzienlijk zijn verminderd.
• De producten worden aanbevolen door gerenommeerde artsen en
podologen in Noord-Amerika en Europa.
• Spectaculair: De producten zorgen ervoor dat pedicures nóg beter werk
kunnen leveren. Vandaar onze slogan: ‘Medi meets Pedi®’.

DE RESULTATEN SPREKEN VOOR ZICH
Vertrouw op Footlogix Pediceuticals®
voor alle huid- en nagelaandoeningen.
De resultaten zijn echt verbluffend.
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“Schitterende, snelle
resultaten! Ik sta echt
versteld van de resultaten
die dit fantastische product
oplevert. Voor ik Footlogix
ontdekte, gaf ik HEEL veel
geld uit aan voetbaden,
lotions, crèmes, oliën en
pedicurebehandelingen voor
een droge huid. Na 3 dagen
had ik HELEMAAL GEEN last
meer van een droge, jeukende
huid. Bedankt Footlogix!”
Debbie, Texas, VS
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“Onze specialisten
vertrouwen op Footlogix voor
professionele behandelingen
en bevelen de producten
ook aan voor thuisgebruik.
Footlogix groeide al snel
uit tot een van onze 10
bestverkopende productlijnen
en is dat na vele jaren nog
steeds.”
Leisa D.
Directeur, British Columbia,
Canada

“Dit is echt een wonderproduct.
Ik heb al jaren last van een
ruwe, schilferige huid, kloven
en lelijke teennagels – ondanks
een maandelijks bezoek aan
de pedicure. Twee keer per
dag nam ik een voetbad en
gebruikte ik de mousse (WAAR
IK HELEMAAL GEK OP BEN)
en na 1 week zagen mijn
voeten eruit zoals bij ‘normale’
mensen. Dit is echt het BESTE
voetverzorgingsproduct dat ik
ooit heb gekocht.
BEDANKT FOOTLOGIX!”
Chandra, Maryland, VS

”Het doet me plezier dat
ik het leven van zo veel
mensen in positieve zin kan
beïnvloeden en dat ik hen de
juiste Footlogix-producten kan
aanbevelen. Nu zien niet alleen
hun handen, maar ook hun
voeten er mooier uit.”
Robin M.
Nagelspecialist Montana, VS

WE LEGGEN UW VOETEN IN DE WATTEN …
VAN HIEL TOT TEEN!
PROFESSIONELE FORMULES
1

DD CREAM MOUSSE Formule met tweevoudige werking. Verzorgt de
voeten optimaal tijdens de nacht. Deze unieke, geurloze mousse met Dermal
Infusion Technology® bevat een bioactief gepatenteerd spirulina-extract. Deze
microalgen hebben uiterst krachtige antimicrobiële eigenschappen dankzij hun
enzymatische activiteit. De rijke mousse bevordert de celvernieuwing, herstelt,
hydrateert en verzacht de huid. Geschikt voor de droge en gevoelige huid,
maar ook voor andere huidtypes. INHOUD: 300 ml

3

VERY DRY SKIN FORMULA Deze mousse hydrateert en herstelt de zeer droge
huid. Te gebruiken tijdens een pedicurebehandeling, voor het aanbrengen van
de Footlogix®-Massagelotion. Bewezen werking. INHOUD: 300 ml

13

FOOT SOAK CONCENTRATE Een pH-neutrale, zacht reinigende,
geconcentreerde formule met antibacteriële eigenschappen. Het product heeft
een frisse geur, hydrateert de huid optimaal en maakt eelt zacht.
INHOUD: 1000 ml / 3,78 l

15

EXFOLIATING SEAWEED SCRUB Een unieke formule met hoogwaardige
biologische microalgen. De scrub bevat een exclusieve mix van essentiële oliën en
puimsteen om de huid in alle zachtheid te exfoliëren. INHOUD: 946 ml

18

CALLUS SOFTENER Deze professionele spray verzacht onmiddellijk.
Vermindert eelt. Doeltreffend voor harde huid rond de teennagels en de
nagelriemen, bij hyperkeratose en kloven / rhagaden. De niet-agressieve
formule is geschikt voor diabetici en hoeft niet te worden afgespoeld.
INHOUD: 180 ml / 946 ml / 3,78 l

19

MASSAGE FORMULA Hét ideale product om een pedicurebehandeling af te
ronden. 5 à 7 minuten masseren voor een zijdezachte huid. Niet-vette formule.
INHOUD: 500 ml

FP

PROFESSIONAL STAINLESS STEEL FILE Deze unieke, lichte, dubbelzijdige
vijl is vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal. De groefjes lopen in
verschillende richtingen en beschadigen de huid niet. Ideaal voor gebruik met
de Footlogix®-Anti-eeltspray. Kan worden gedesinfecteerd of gesteriliseerd.

VOCHTINBRENGENDE FORMULES
1

DD CREAM MOUSSE Deze hydraterende maar vederlichte romige mousse
houdt vocht vast in de huid. Dankzij de bijzondere antimicrobiële eigenschappen
van de bioactieve gepatenteerde spirulina microalgen is deze formule ideaal om
‘s avonds aan te brengen. INHOUD: 125 ml

2

DAILY MAINTENANCE FORMULA Deze doeltreffende formule voor
een normale tot droge huid is uiterst geschikt om de voeten dagelijks te
verzorgen. Hydrateert optimaal. Bewezen werking. INHOUD: 125 ml

3

VERY DRY SKIN FORMULA Deze formule hydrateert en herstelt dag na dag
de zeer droge huid. Bewezen werking. Geschikt voor diabetici. INHOUD: 125 ml

3+

CRACKED HEEL FORMULA Deze formule hydrateert en herstelt een
bijzonder ruwe, gebarsten huid met zware eeltvorming. Bewezen werking.
INHOUD: 125 ml

DERMAL INFUSION TECHNOLOGY®
FARMACEUTISCHE DE BESTANDDELEN VAN
FOOTLOGIX DRINGEN DIEP IN DE OPPERHUID,
VOOR EEN REVOLUTIONAIRE VOETVERZORGING.

Dermal Infusion Technology® is:
• Het mechanisme dat de actieve bestanddelen van de hoornlaag naar de
opperhuid ‘leidt’, en zo de opperhuid helpt te herstellen.
• De technologie die ervoor zorgt dat de actieve bestanddelen in de juiste
gebieden van de huid terechtkomen.
RESULTAAT:
De producten laten geen vette laag achter die de huid kan ‘afsluiten’.
De huid wordt gehydrateerd en kan haar normale functies hervatten.
Voor gezonde, verzorgde voeten.

SCHIMMELWERENDE FORMULES
7

PEELING SKIN FORMULA Deze formule bevat een doeltreffende
schimmelwerende stof. Gaat een schilferige huid op de voetzolen tegen,
en verlicht jeuk tussen de tenen veroorzaakt door een atletenvoet of
schimmelinfecties. INHOUD: 125 ml

7+

ROUGH SKIN FORMULA Dit product bevat een doeltreffende
schimmelwerende en hydraterende stof. Verzacht een ruwe, droge en
geïrriteerde huid en gaat schimmelinfecties tegen. INHOUD: 125 ml

7T

ANTI-FUNGAL TOE TINCTURE SPRAY Deze spray bevat een doeltreffende
schimmelwerende stof die ontsierende verkleuringen van de teennagels
voorkomt. Bewezen werking. Kan ook tussen de tenen worden aangebracht
bij een schilferige huid. Avocado-olie en panthenol herstellen de teennagels
en zorgen voor een gezonde glans. INHOUD: 50 ml

SPECIALE FORMULES
4

COLD FEET FORMULA Deze mousse stimuleert de microcirculatie en biedt
verlichting bij chronisch koude voeten. Bewezen werking. INHOUD: 125 ml

5

SWEATY FEET FORMULA Deze mousse bevat een adstringerende stof die
zweetvoeten tegengaat. INHOUD: 125 ml

8

TIRED LEGS FORMULA Deze formule met vasoactieve eigenschappen
helpt vermoeide benen te voorkomen. Het product is bijzonder geschikt
voor wie compressiekousen draagt, omdat het de elastische vezels niet
beschadigt. INHOUD: 125 ml

9

FOOT DEODORANT Pompspray met theeboomolie en menthol Doodt
doeltreffend bacteriën die geurtjes veroorzaken. Bewezen werking. De
formule neutraliseert geurtjes, verkoelt de huid en heeft een verfrissend
parfum. INHOUD: 125 ml

10

SHOE DEODORANT Pompspray met theeboomolie Doodt doeltreffend
bacteriën die geurtjes veroorzaken. Heeft een verfrissend parfum. De
deodorant brengt geen schade toe aan leer of textiel. INHOUD: 125 ml

PEDICUREPRODUCTEN VOOR THUIS
13

FOOT SOAK CONCENTRATE Een pH-neutrale, vochtinbrengende,
geconcentreerde formule met antibacteriële eigenschappen. Het product
heeft een frisse geur, hydrateert optimaal en maakt eelt zacht. Reinigt de
huid in alle zachtheid. INHOUD: 250 ml

15

EXFOLIATING SEAWEED SCRUB Een unieke formule met hoogwaardige
biologische microalgen. De scrub bevat een exclusieve mengeling van
essentiële oliën en puimsteen om de huid in alle zachtheid te exfoliëren.
INHOUD: 250 ml

19

MASSAGE FORMULA Hét ideale product om een pedicurebehandeling af
te ronden. Verstopt de huid niet. INHOUD: 250 ml

FR

EXFOLIATING FOOT FILE Deze dubbelzijdige vijl (met een grove
en fijne kant) is vervaardigd van hoogwaardig roestvrij staal. De
groefjes lopen in verschillende richtingen en beschadigen de huid niet.
Satijnzachte, comfortabele handgreep. Aanbevolen voor gebruik thuis,
tussen pedicurebehandelingen door.

EEN VOLLEDIG GAMMA REVOLUTIONAIRE EN PROFESSIONELE
VOETVERZORGINGSPRODUCTEN

EEN PROFESSIONELE FOOTLOGIX-PEDICURE IN

TIEN STAPPEN

“WHERE MEDI MEETS PEDI®”

1
2
3
4
5

Stap 1 - CONSULTATIE Laat de klant het Footlogixpedicureformulier invullen. Zo komt u te weten of de klant
bepaalde medische aandoeningen of allergieën heeft, of nood
heeft aan specifieke voetverzorging. Verstuif Footlogix®Schoendeodorant (10) in de schoenen van de klant voor een
heerlijk verfrissend gevoel na de behandeling.

Stap 2 - EVALUATIE Verstuif Footlogix®-Voetdeodorant
(9) op de voeten, verwijder nagellak, en controleer
grondig huid en nagels. Kijk of de klant ontsierende
nagelverkleuringen heeft of een ruwe of schilferige huid.
Houd rekening met de drie R’en van Footlogix: Recognize,
Recommend, Refer. (herkennen, aanbevelen, doorverwijzen).

Stap 3 - VOORBEREIDING Doe een kleine hoeveelheid
(1 keer pompen) geconcentreerde oplossing van Footlogix®
in een voetbad. Laat de voeten 5 à 10 minuten weken (minder
dan 5 minuten als de klant lijdt aan diabetes). Het product
hydrateert de huid en maakt eelt zachter. Zo kunnen de
nagelriemen makkelijker worden verzorgd, en kan eelt beter
en sneller worden verwijderd.
Stap 4 - EXFOLIËREN Dep de voeten na het bad
voorzichtig droog. Doe een kleine hoeveelheid (1 keer
pompen) exfoliërende scrub met zeewier (15) van Footlogix®
in uw handpalm. Breng aan op de voeten en onderbenen,
maak daarbij cirkelvormige, opwaartse bewegingen. Voeg
naar wens water toe. Spoel het product van de onderbenen
en voeten, en dep droog.

Stap 5 - APPLICATIE Verstuif Footlogix®-Anti-eeltspray
(18) rond de teennagels, op eeltplekken en droge plekken
op de voetzolen. Laat 2 à 3 minuten inwerken. Verwijder eelt
vóór de huid helemaal droog is met de professionele voetvijl
van Footlogix®. Breng indien nodig opnieuw Footlogix®Anti-eeltspray aan. Het product hoeft niet te worden
afgespoeld, en zal de huid langdurig hydrateren.

Footlogix Pediceuticals®-producten met de baanbrekende Dermal Infusion Technology® zijn
zó doeltreffend dat een pedicure ronduit verbluffende resultaten oplevert. De producten zijn
uitermate zacht, en ook geschikt voor klanten met een zeer gevoelige huid. Leer hoe u deze
uitgebreide Footlogix®-pedicure uitvoert, zodat de huid van de voeten optimaal wordt
verkwikt, hersteld en gehydrateerd.

6
7
8
9
10

Stap 6 - HERSTELLEN Knip de teennagels, en verwijder
vuildeeltjes rond en onder de nagels en bij de nagelriemen.

Stap 7 - VERKWIKKEN Breng de formule voor een zeer
droge huid van Footlogix® (3) aan op de voeten, en masseer
de mousse in de huid. Besteed extra aandacht aan droge
plekken, eeltplekken en de huid tussen de tenen.

Stap 8 - HYDRATEREN Breng ter afronding van de
pedicure 2 à 3 pompjes Footlogix®-Massagelotion (19) aan op
de voeten en onderbenen. Masseer de niet-vette formule 5 à 7
minuten in de huid.

Stap 9 - VERFRAAIEN Breng – indien de klant dit
wenst – nagellak aan op de teennagels. Terwijl de
nagellak droogt, kunt u meer informatie geven over de
Footlogix®-voetverzorgingsproducten die de klant thuis
zou moeten gebruiken.

Stap 10 - NAVERZORGING Kruis de aanbevolen
voetverzorgingsproducten voor thuis aan op het Footlogix®productformulier en leg de klant uit hoe de producten
moeten worden gebruikt. Noteer specifieke instructies op
de achterkant van het formulier, en geef dit na afloop van de
professionele Footlogix®-pedicure aan de klant.

