De Ultieme
Cosmetische Pedicure
Puur en Luxueus

MET TROTS INTRODUCEREN WIJ
HET NIEUWSTE COSMETISCHE PEDICURE SYSTEEM DOOR EEN
GROEP ‘FAMOUS NAMES’ WAAR JE ECHT OP KAN VERTROUWEN!
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CBD ELIXIR
Super hydraterende behandelingsolie boordevol CBD, te
gebruiken van top tot teen. Direct op de huid gebruiken
of als toevoeging bij de soak-, scrub- en massagestappen.
Een fantastisch thuisverzorgingsproduct.
Pssst… Linda Nordstrom gebruikt dit 2-3 keer per week op
haar gezicht om super te hydrateren en te verzachten!

Belangrijkste ingrediënten:

Biologische Hennepzaadolie
• Perfecte bron van CBD
• Anti-bacterieel & anti-oxidant
• Duurzaam geteeld
CBD Destillaat: Bevat 4% CBD
• Bekend om gezondheidsvoordelen
• Kan pijn verlichting bieden voor spieren en gewrichten
• Rijk aan antioxidanten
• Heeft antibacteriële eigenschappen
• Bevat vitamine A en B
• Kan verlichting bieden bij ontstekingen

Verkrijgbaar
Verkrijgbaar in:
in:
15 mL15/ mL
.5 fl oz
60 mL60/ mL
2 fl oz
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S OA K-A- LY P T U S ™
Een zachte, luxueuze, ontgeurende en hydraterende
reiniger voor voeten, handen en lichaam. Bevat geen water!
Waarom betalen voor water om het water in uw voetbad toe
te voegen?

Belangrijkste ingrediënten:
Camellia Sinensis thee-zaadextract
• Een natuurlijke en biologische ingrediënt afkomstig van
theebomen uit de jaren 40
• Anti-oxidant
• Vermindert de talgafscheiding
• Anti-microbieel
Glycerine
• Zorgt voor een beter vochtbehoud én voor een
zachtere, gladdere huid

Heerlijke geur van eucalyptus bevordert rust en ontspanning

Verkrijgbaar in:
250 mL / 8.5 fl oz
946 mL / 32 fl oz

VE

GAN

AU D R E N C H ™
Wij leggen de kracht van Allantoïne en Ureum in uw handen!
U bepaalt het % dat correct is voor uw cliënt. Kijk naar de
ingrediënten ... Allantoïne en Ureum. Er zijn geen “vulstoffen”
in Drench! Gemaakt van 100% AU-complex ... “Ons krachtige
ingrediënt dat zorgt voor een shot puur vocht in de huid”
Te gebruiken in het voetbad (of bad!)

Ingrediënten:
Allantoïne
• Huidbeschermer: wordt sinds de oudheid gebruikt om te
kalmeren, irritaties te verminderen en genezing te bevorderen
• Stimuleert cellulaire vernieuwing
• Super vocht-inbrengend voor de huid
• Kalmerend voor de huid en ontstekingsremmend
UREUM
• Vochtmagneet voor de huid
• Trekt vocht in de epidermis en houdt het daar vast
• Antimicrobiële eigenschappen
• Bevordert huidherstel en heeft ontstekingsremmende
eigenschappen

Verkrijgbaar in:
91
91gg/ 3.2 oz
369 g / 13 oz

Gebruik een theelepel AU
DRENCH met SOAK-A-LYPTUS in
het voetbad of spoelen
Handige hint: Voor droge voeten
en gespleten hielen, gebruik een
dubbele dosis AU DRENCH
VE

GAN

Verkrijgba
15 mL / .5

CUTI-CAL
All-in-one eelt-verzachter en cuticle-verwijderaar. Werkt snel
en efficiënt om oude huidcellen te verwijderen. Ook geweldig
voor een manicure! Maar vooral voor het passief
behandelen van hyperkeratosis, irritaties etc. in het
nagelbed!

Belangrijkste ingrediënten:

AU COMPLEX™

• Ons krachtig ingrediënt voor de perfecte pedicure (Zie AU
Complex voor meer informatie)
• Huidbeschermers die vocht in de huid aantrekken en
vasthouden
• Biedt bescherming tegen irriterende stoffen en ontstekingen
• Geweldige spa-achtige geur

Verkrijgbaar in:
124 mL / 4.2 fl oz
946 mL / 32 fl oz

Pro-tip: Zorg ervoor dat je de
volle twee minuten wacht
VE

GAN

LO O S I N ’ I T F O OT F I L E ™
Onze eigen op maat ontworpen voetvijl voor de professional

Voordelen:
•
•
•
•
•
•

Bij gebruik met CUTI-CAL veilig verwijderen van overtollige huid
Dubbelzijdig: om te verminderen en verfijnen
Makkelijk schoon te maken en te desinfecteren
Zorgvuldig ontworpen voor gebruiksgemak
Hoogwaardige roestvrijstalen platen
Ergonomische, zacht aanvoelende, gebogen handgreep

Verkrijgbaar in:
Single pack

Verkrijgba
15 mL / .5

DA D I ’ ® S C R U B G O L D
Onze bekroonde Dadi Scrub wordt naar een hoger niveau getild
met AU Complex, ons kracht ingrediënt (Allantoïne en Ureum).
Ervaar twee golven niet-vette huidvernieuwing en hydratatie.

Belangrijkste ingrediënten:
DADI’®SCRUB GOLD
• Zout, suiker en puimsteen vormen samen de perfecte zachte
combinatie voor huidvernieuwing
• Gebaseerd op onze multi award winning Dadi’Oil met hetzelfde
heerlijke aroma en super geschikt voor thuisgebruik
• Heerlijk en super geschikt voor thuisgebruik

Deze tube is gemaakt van biologisch afbreekbaar suikerriet

Verkrijgbaar in:
145 g / 5.1 oz
454 g / 16 oz

VE

GAN

DA D I ’ ® LOT I O N G O L D
Onze bekroonde Dadi‘®Lotion wordt ook naar een hoger
niveau getild met AU Complex (Allantoïne en Ureum). Een snel
doordringende en niet vette beloning voor voeten, handen en
gezicht!

Belangrijkste ingrediënten:
DADI’®LOTION GOLD
• Vochtvasthoudende formule verhoogt het vochtgehalte in
de huid
• Gebaseerd op onze multi award winning Dadi’Lotion met
hetzelfde heerlijke aroma
• Heerlijk en super geschikt voor thuisgebruik

Deze tube is gemaakt van biologisch afbreekbaar suikerriet

Verkrijgbaar in:
130 g / 4.6 oz
946 mL / 32 fl oz

VE

GAN

Verkrijgba
15 mL / .5

FINISH™
De perfecte afsluiting voor de perfecte pedicure en/of manicure...
Stimulerende en verfrissende zelfdrogende spray voor voeten,
handen en gezicht.

Belangrijkste ingrediënten:
FINISH
• Huidbeschermers die vocht in de huid aantrekken en vasthouden
• Biedt bescherming tegen irritaties en ontstekingen
• Superieur ‘AFTER SUN’ product
• Verkoelt en verfrist de huid ... perfect voor na het sporten!

Verkrijgbaar in:
124 mL / 4.2 fl oz
946 mL / 32 fl oz

VE

GAN
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95% gecertificeerde biologische huid- en nagelbehandelingsolie
die we gebruiken op de nagels en huid.

Belangrijkste ingrediënten:
DADI’®OIL
•
•
•
•

Zeer zuivere avocado-olie - rijk aan vitamine A&D
Extra Virgin Olijfolie - Ontstekingsremmende eigenschappen
Jojoba olie - voor diepe penetratie
Tocopherol (natuurlijke vitamine E) - Krachtige antioxidant

VOORDELEN:
• Trekt snel in en dringt diep door
• Geweldige verzorgende olie voor de huid
• Verbetert de flexibiliteit en voorkomt broosheid van de nagels
• Langdurige kleurstabiliteit en houdbaarheid
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DE PRODUCTEN
STARTER KIT
Bevat:

1- SOAK-A-LYPTUSTM 250 ml
1- AU DRENCHTM 91 g
1- CUTI-CAL 124 ml
1- FINISHTM 124 ml
1- DADI’® SCRUB GOLD 145 g
1- DADI’® LOTION GOLD 130 g
1- DADl’® OIL 14.3 ml
1 - LOOSIN’ IT FOOT FILETM
1- RELEAF Product Brochure
1- RELEAF Quick Reference Guide
Optioneel: CBD ELIXIR 60ml

Verkrijgbaar in:
124 mL / 4.2 fl oz
946 mL / 32 fl oz

Optioneel

www.gorge.nl

