
 

 

 

FARMONA 

Waliczek 

PROFESSIONAL 
 

 

 

Täiuslik valem ilusate käte ja jalgade jaoks 
  



 

Naha eest hoolitsemisel on väga oluline iga detail,  

nagu näiteks täpsed ja läbimõeldud tootevalemid,  

kasutatavad koostisosad ja ka täiustatud tehnoloogiad. 

Need tegurid mõjutavad toodete kasutamisega seotud toimet. 

Sensoorsetel omadustel ja ka tunnetel on väga suur tähtsus – nagu 

näiteks unikaalne lõhn, meeldiv konsistents, mida täiustavad elegantsed 

ja modernsed visuaalsed vahendid.  

Kõiki neid omadusi ühendab endas  
FARMONA PROFESSIONAL  

loodud kosmeetika. 
  



 

 

PROFESSIONAALNE 

KÄTEHOOLDUS 
  



PROFESSIONAALNE KÄTEHOOLDUS HÕLMAB JÄRGMISI 

SARJU: 
 

 
Toitev ja taastav kätehooldus 

 
Silendav ja niisutav kätehooldus 

 
Hooldus kuivale ja dehüdreeritud nahale 

kätel 

 
Silendav ja helendav ekspress 

kätehooldus 

HANDS

 
Vananemisvastane, helendav ja 

säraandev kätehooldus 

HANDS  
Toitev ja niisutav kätehooldus 

  



 

 

 

 

TOITEV JA TAASTAV KÄTEHOOLDUS 

 

Soovituslik:  

dehüdreeritud nahale ning habrastele ja rabedatele küüntele. 

 

Hooldusjärgsed nähtavad tulemused: 

intensiivselt taastatud ja niisutatud nahk pikaks ajaks, naha elastsuse ja pehmuse paranemine, marrasknaha 

loomuliku lipiidkihi ülesehitamine, tugevamad küüned ja vähenenud rabedus. 

  



Spetsiaalselt kätehoolduseks mõeldud aromaatne teraapia, mida on soovituslik teostada iseseisva 

hooldusena naha ja küünte seisundi parandamiseks. Hooldus toidab ja taastab nahka ning tänu oma 

unikaalsele lõhnale muudab protseduuri lõõgastavaks rituaaliks. 

 

 

Sarja EXOTIC MANICURE kuuluvad: 

 

• suhkrukoorija kätele • taastav kätemask • taastav käte- ja küüntekreem 

 

 

Koostisosad: 

• Uurea – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab koostisosade imendumist. Niisutab intensiivselt ja hoiab 

vett naha sees; 

• Mandliekstrakt – sisaldab rikkalikult küllastumata rasvhappeid ja vitamiine. Niisutab ja taastab 

nahka suurepäraselt, taastab naha prinkuse ja sametise sileduse; 

• MultiOils complex (õlide kompleks) – kompleks, mis ühendab kookos- ja mandliõli sheavõiga. 

Uuendab intensiivselt, niisutab ja toidab nahka. 

 
  



 300 g 
 

 

Soovituslik: taastamist vajavale kuivale ja dehüdreeritud nahale 

kätel. 

 

Koostisosad: Sheavõi, E-vitamiin. 

 

Tulemused: 

• põhjalikult puhastatud nahk 

• nahapaksendite koorimine 

• silendatud ja pingul nahk 

• mikrovereringe stimuleerimine 

• järgnevalt peale kantavate toodete koostisosade suurenenud imendumine 
 

  



300 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja dehüdreeritud nahale kätel ning habrastele 

ja nõrkadele küüntele. 

 

Koostisosad: uurea, MULTIOILS COMPLEX (õlide kompleks), 

mandliekstrakt. 

 

Tulemused: 

• intensiivselt niisutatud ja toidetud nahk 

• naha pehmuse ja paindlikkuse taastamine 

• marrasknaha ja küüneplaadi hüdrolipiidkiht tugevdamine 

 

 

 
  

 

 



 

 

500 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja dehüdreeritud nahale ning habrastele ja nõrkadele 

küüntele. 

 

Koostisosad: MultiOils Complex (õlide kompleks), mandliekstrakt, E-

vitamiin.  

 

Tulemused: 

• niisutatud ja toidetud nahk, mille prinkus ja elastsus on ka paranenud 

• hapraste küünte tugevdamine 

• pehmed ja silendatud küünenahad 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SILENDAV JA NIISUTAV 

KÄTEHOOLDUS 
 

 

Soovituslik: kuivale ja karedale nahale, mida on kahjustanud pesuvahendid ja 

keskkonnategurid (päike, tuul, külm ilm). 
 

 

Hooldusjärgsed nähtavad tulemused: 

taastatud, niisutatud ja silendatud nahk kätel, leevenenud nahaärritused, naha vastupanuvõime 

tugevnemine väliste tegurite suhtes. 



 

Professionaali teostatud spetsiaalne rahustav ja niisutav hooldus kuivale, karedale ja kahjustatud 

nahale kätel. Tänu optimaalselt valitud koostisosadele ja täpsele valemile niisutab toode intensiivselt, 

on väga toitev ja leevendab nahaärritusi. 

 

Sarja HANDS REPAIR kuuluvad: 

 

• aromaatne vannisool 

kätele 

 

• kooriv geel kätele 

 

• niisutav kätemask 

 

• sorbett kätele ja 

küüntele 

 

 

Koostisosad:  

• Mee ekstrakt – toidab ja taastab intensiivselt nii nahka kui ka leevendab ärritust; 

• Siidiproteiinid – sisaldavad aminohappeid, mille struktuur sarnaneb naha struktuurile, seetõttu 

imendub see kergesti naha sisse, parandades naha prinkust ja elastsust. Siidiproteiinidel on ka võime 

vett marrasknahas hoida; 

• Nonipuu viljade ekstrakt – India mooruspuust saadud ekstraktis on rikkalikult vitamiine, 

mineraale ja aminohappeid. Leevendab ärritust, toidab ja aeglustab naha vananemise kulgu. 
  



500 g
 

 

Soovituslik: kuivale ja karedale nahale; maniküüri osana. 

 

Koostisosad: nonipuu viljade ekstrakt, saialille kroonlehed. 

 

Tulemused: 

• puhtad ja värskendatud käed 

• pehmendatud marrasknahk  

• optimaalselt niisutatud nahk ja valmisolek hooldusele järgnevaks maniküüriks 

 

 

 

 

 

 



 

 300 g 
 

 

Soovituslik: kuivale ja karedale nahale, mida on kahjustanud 

pesuvahendid ja keskkonnategurid. 

 

Koostisosad: nonipuu viljade ekstrakt, pantenool. 

 

Tulemused: 

• põhjalikult puhastatud nahk kätel 

• kareda marrasknaha koorimine 

• silendatud ja niisutatud nahk 

• järgnevalt peale kantavate koostisosade kiirenenud imendumine 
   



300 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja karedale nahale, mida on kahjustanud 

pesuvahendid ja keskkonnategurid. 

 

Koostisosad: nonipuu ekstrakt, mee ekstrakt, uurea, 

siidiproteiinid, E-vitamiin. 

 

Tulemused: 

• intensiivselt niisutatud nahk pikaks ajaks 

• toidetud ja taastatud nahk kätel 

• leevenenud nahaärritused 

• naha kaitsekihi tugevdamine 

 

 

 
  



500 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja karedale nahale kätel, mida on kahjustanud 

pesuvahendid ja keskkonnategurid, ning maniküüri osana. 

 

Koostisosad: nonipuu viljade ekstrakt, siidiproteiinid, pantenool. 

 

Tulemused: 

• sügav niisutus 

• pehme ja silendatud nahk 

• marrasknaha hüdrolipiidkihi taastamine, parem vastupanu keskkonnategurite kahjulikele mõjudele 
  

 

 

 



INTEN

 

INTENSIVE LIPID SYSTEM 

(Intensiivne lipiidide süsteem) 

 

Soovituslikult kuivale ja dehüdreeritud nahale mõeldud professionaalne sari käte 

hooldamiseks. Kontsentreeritud koostis põhineb taimede pehmendaval toimel, mis 

moodustab nahale kaitsva kihi ja kiirendab ka koostisosade imendumist naha 

sügavamatesse kihtidesse. 

 

Sarja INTENSIVE kuulub: 

• seerum kätele ja küüntele 

  



 

500 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja dehüdreeritud nahale kätel. 

 

Koostisosad: argaaniaõli, avokaadoõli, uurea, siidiproteiinid. 

 

Tulemused: 

• marrasknaha loomuliku hüdrolipiidkihi ülesehitamine 

• toidetud, noorendatud ja pinguldatud nahk 

• intensiivselt niisutatud ja pehmem nahk 

• keskkonnategurite kahjuliku mõju vastane kaitse 
   



 

 

 

HANDS
 

SILENDAV JA HELENDAV 

KÄTEHOOLDUS 
 

Soovituslik: vananemismärkide, vähenenud elastsuse ning vanusest,  

päikesest ja nikotiinist tingitud ebaühtlase nahatooniga nahale kätel. 

 

Hooldusjärgsed nähtavad tulemused: 

silendatud ja taastatud nahk, naha elastsuse ja niisutatuse paranemine, leevenenud nahaärritused, 

ühtlasem nahatoon. 
 

 



Spetsiaalselt käte hooldamiseks mõeldud professionaalne hooldus, mida on soovituslik teostada 

iseseiva hooldusena naha ja küünte seisundi parandamiseks või näohoolduse käigus. Tänu optimaalselt 

valitud koostisosadele vähendab naha vananemise märke.  

 

Sarja VELVET HANDS kuuluvad:  

• vannipärlid kätele • koorija kätele • kreem-mask kätele 
 

Koostisosad: 

• Uurea – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab koostisosade imendumist. Toetab naha õige niiskustaseme 

säilitamist; 

• Tseramiidid – sfingolipiidid, mis mõjutavad tuntavalt sarvkihi õiget funktsioneerimist. Nad moodustavad osa 

teisest rakkudevahelisest „tsemendist“, kaitstes nahka veekao eest ja tugevdades naha loomuliku kaitsekihi 

omadusi. Nad moodustavad marrasknahas kihi, mis kaitseb nii veekao eest kui ka võimendab imendumist. 

Tseramiidid kiirendavad ka uuenemise protsessi ja silendavad nahka; 

• Piima fosfolipiidid – osakesed, mis sarnanevad oma struktuuri poolest fosfolipiididele, mis on rakumembraani 

ühed „ehituskivid“. Omavad tugevalt niisutavaid ja libestavaid omadusi. Muudavad marrasknahka pehmemaks, 

hõlbustavad imendumist ja bioloogiliste koostisainete penetratsiooni; 

• Vesiroos – leevendab edukalt ärritust, muudab naha siledamaks ja pringimaks ning muudab pigmendilaigud 

heledamaks. 



 

380 g 
 

 

Soovituslik: vananemismärkidega nahale kätel ja elastsuse 

kaotanud nahale. 

 

Koostisosad: uurea, vesiroosi ekstrakt. 

 

Tulemused: 

• puhtad ja värskemad käed 

• pehmem ja intensiivselt niisutatud nahk pikaks ajaks 
 

  



550 g 
 

 

Soovituslik: vananemismärkidega nahale kätel ja elastsuse 

kaotanud nahale. 

 

Koostisosad: vesiroosi ekstrakt, mandliõli, makadaamiaõli. 

 

Tulemused: 

• põhjalikult puhastatud nahk kätel 

• surnud marrasknaha rakkude eemaldamine koorimise teel 

• silendatud ja pingul nahk 

• paranenud niisutatus ja naha ettevalmistamine hoolduse järgnevate etappide käigus peale kantavate 

koostisosade imendumiseks 
  

 

 

 



500 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale, karedale ja kahjustatud nahale. 

 

Koostisosad: uurea, Ceramide Complex (tseramiidide kompleks), piima 

fosfolipiidid, E-vitamiin. 

 

Tulemused: 

• niisutatud, toidetud ja pehmem nahk 

• marrasknaha hüdrolipiidkihi taastamine 

• naha kareduse ja kuivuse vähenemine 

• väliste keskkonnategurite kahjuliku mõju vastane aktiivne kaitse  

 

 

 

 

 



 

 

Vananemisvastane, helendav ja säraandev 

kätehooldus 

 

Soovituslik: kuiv ja krobeline nahk kätel; taastamist vajav käenahk; ilmsete vananemismärkidega 

nahk kätel – prinkuse ja paindlikkuse vähenemine; nähtavate pigmendilaikudega käenahk – 

põhjuseks päikesevalgus, vanus, hormoonid ja ebaühtlane nahatoon. 

 

Hooldusjärgsed nähtavad tulemused: pigmendilaikude helendamine ja nende nähtavuse 

vähendamine; käenaha värvuse ühtlustamine; intensiivne ja pikaajaline niisutus; käenaha prinkuse ja 

elastsuse suurendamine; käenaha välimuse noorendamine ja parandamine; naha silendamine ja 

taastamine 

 



Sarja HANDS SLOW AGE kuuluvad:  

 

• kolmekordse toimega 

vananemisvastane kätekoorija 

• helendav ja vananemisvastane 

kätemask parafiiniga 

• vananemisvastane käteseerum 

 

 

KOOSTISOSAD:  

 

Valgendav rakukompleks – aktiivne kompleks taimeekstraktidest (lagrits, harilik leesikas, sidrun ja 

mooruspuu), mis avaldab helendavat, põletikuvastast ja antioksüdantset mõju. 

Ekstrakt melaslow™ – Jaapani mandariini ekstrakt, mis helendab nahka, vähendab 

hüperpigmentatsiooni ja vanaduslaike. 

AHA-happed – hapete kooslus: glükool-, õun-, sidrun- ja piimhape, mis näitavad keratolüütilist 

toimet, koorivad nahka järk-järgult ja õrnalt, silendab naha pinda ja ühtlustab naha tooni. 

Keramiidid – naha loomulikud lipiidkomponendid, mis on rakkudevahelise sideaine 

põhikoostisosad marrasknaha sarvkihis. Neil on võime vett nahas kinni hoida ja vähendada 

marrasknaha kaudu toimuvat veekadu, seeläbi tugevdades naha kaitsekihi funktsioone ja kiirendades 

naha taastumist ning silendades naha pinda. 

 



 

200 ml. 
  

Koostisosad: šikimikhape, papaia ekstrakt, koorivad mikroosakesed.  

  

Kolmekordselt kooriv ja silendav süsteem. 

  

Toime: tõhus puhastus ja surnud naharakkude koorimine, pigmendilaikude 

helendamine ja nende nähtavuse vähendamine, nahatooni ühtlustamine, käte naha 

silendamine, nende välimuse ja seisundi parandamine ning ettevalmistus 

protseduuri järgnevateks etappideks. 

  

KIIRE TOIMIMINE JA KOHENE TOIME. 

  

Kasutamine: kandke väike kogus koorijat kuivale käenahale, teostage lühike massaaž ja jätke 

umbes 3 minutiks toimima. Seejärel peske põhjalikult, kasutades sooje ja niiskeid kompresse.   

 



 

300 ml. 

   

Koostisosad: valgendav rakukompleks, ekstrakt MELASLOW™,  

AHA-happed, keramiidid, mesilasvaha.  

SOOJENEV KOOSTIS, MIS AKTIVEERUB MASSAAŽI TOIMEL. 

  

Toime: naha silendamine, niisutamine ja taastamine, naha prinkuse ja elastsuse suurendamine, 

pigmendilaikude helendamine ja nahatooni ühtlustamine, nähtavate vanaduslaikude vähenemine, 

marrasknaha uuendamise ja taastamise stimuleerimine, käenaha välimuse noorendamine ja 

parandamine.  

KUUMUSE TOIMEL ÕRNALT SOOJENEV KOOSTIS PARANDAB KOOSTISOSADE IMENDUMIST. 

  

Kasutamine: kandke mask nahale nii, et kaetud oleks kogu käepind, teostage lühike massaaž 

soojeneva koostise aktiveerimiseks ja selle toime tugevdamiseks. Mässige käed fooliumi sisse ja 

pange kätte froteekindad. Jätke umbes 5 minutiks toimima ja seejärel eemaldage ülemäärane mask 

soojade ja niiskete kompressidega. 

 



200 ml.

  

Koostisosad: valgendav rakukompleks, keramiidid, duraquench IQ SA, 

koensüüm Q10.   

  

ERAKORDNE KOOSTIS, MIS TOIMIB KOHESELT, EI JÄTA NAHALE 

VISKOOSSET JA TIHEDALT KREEMIGA KAETUD TUNNET. 

  

Toime: silendamine, naha prinkuse ja elastsuse parandamine, intensiivne 

niisutamine ja naha hüdrolipiidkihi tugevdamine, vananemisprotsessi 

aeglustamine, nahatooni helendamine ja ühtlustamine, nähtavate 

vanaduslaikude vähendamine, naha sametise sileduse ja pehmuse 

taastamine. Õrnad ja siledad käed.  

 

Kasutamine: masseerige seerum õrnalt käe- ja küünenaha sisse.   

 

 

 

 



 

 

EKSPRESS MANIKÜÜR 

 

 

Soovituslik: kuiv, kare, ülekasvanud ja lõhenenud küünenahk, 

haprad ja murduvad küüned, stiliseerimisest kahjustatud küüned, kuiv ja kare nahk kätel. 

 

 

Hooldusjärgsed nähtavad tulemused: ideaalselt puhastatud küüneplaat, sile ja pehme nahk, 

sile ja hoolitsetud küünenahk, taastatud, toidetud ja niisutatud nahk kätel ja küünte ümber, käte 

ja küünte ideaalne välimus.  

 

 



 

Sarja HANDS AND NAIL ARTIST kuuluvad:   

 

 Kiiretoimeline  

pehmendav geel 

 Käte ja küünte 

ensüümkoorimine vahuga 

 Käte, küünte ja kutiikula 

vitamiinilosjoon – mask 

 

Koostisosad:  

Küünenahka eemaldaja koostis – segu naatriumhüdroksiidist ja neljast AHA-happest: piimhape, õunhape, 

glükoolhape, sidrunhape ja salitsüülhape. Pehmendavad kiirelt ja tõhusalt küünenahka, mis võimaldab seda 

lihtsalt tagasi lükata ja/või eemaldada ning puhastada küüneplaati. 

A-, C- ja E-vitamiinide liposoomkompleks – toidab, toetab naha ja küünte taastumist ning kaitseb neid 

välistegurite kahjuliku mõju eest. Tänu liposoomidele tungivad vitamiinid tõhusalt läbi epidermise ning jõuavad 

sügavamatesse nahakihtidesse. 

 

Papaiin – papaiaensüümidel on puhastav mõju, ensüümid eemaldavad surnud nahka ning stimuleerivad naha 

taastumisprotsesse, parandavad naha värvust ja seisundit. 

Hüaluroonhape – kolmemolekuline hüaluroonhape toimib kolmekordse jõuga: naha pealispinnal, 

selle sügavamates kihtides ning suurendab muude toimeainete imendumist. Niisutab intensiivselt, taastab, 

parandab elastsust ja nahk on rohkem pingul. 
 

Looduslikud õlid – segu magusast mandliõlist ja viinamarjaseemneõlist. Silub, muudab elastsemaks, toetab 

taastumist, niisutab sügavuti, pehmendab nahka ning küünenahka. Tugevdab ja parandab intensiivselt 

küüneplaadi seisundit. 
 



 

 

50 ml 
 

 

 

Toimeained: Küünenahka eemaldamise komponendid, 

 Panthenool. 

 

 

 

Mõjud: kiire ja tõhus pehmendamine, mis võimaldab mõne 

sekundiga lihtsalt lükata tagasi ja/või eemaldada küünenahka, 

küüneplaadil kutiikulite kinnijäämise, lõhenemise ja ülekasvamise ennetamine, küüneplaadi 

puhastamine ülekasvanud kutiikulast, siledad ja niisutatud küüned ning nahk. 

 

 

Kasutamine: kandke väike kogus geeli küünenahkadele 1 minutiks, eemaldage küünenahka. 

Üleliigset geeli peske maha. Vältige sattumist silma 

 

 



150 ml.  

 

 

Toimeained: papaiin, uurea, hüaluroonhape, pantenool. 

 

 

Mõjud: pehmendamine, efektiivne puhastamine ja surnud naha 

eemaldamine, käte ja küünte naha paranenud värvus, nahk 

küüneplaadi ümbruses on siledam, niisutatud ja nähtavalt 

paranenud tulemus käte nahal, küüntel ja küünenahal. 

 

Käte koorimine puuviljaensüümidel kerges, kreemjas vahus, võimaldab seda kasutada isegi 

tundlikul nahal. 

 

Kasutamine: loksutada enne kasutamist, kandke väike kogus vahtu kätele, küüntele ja 

küünenahkadele laske mõjuda umbes 5 minutit, seejärel eemaldage vahendit kuuma räätikuga 

 

 

 



280 ml /50 ml 
 

 

Toimeained: A-, C- ja E-vitamiinide liposoomkompleks, 10% 

uurea, pantenool, allantoiin, magus mandliõli, 

viinamarjaseemneõli.  

 

Mõjud: pehmendab ja niisutab väga kahjustatud ja kuivi 

küünenahkasid, tugevdab küüneplaati, toidab nahka, taastab 

epidermise loomuliku kaitsekihi, tasakaalustab küüne värvust,  

silub käte nahka ja küüsi ümbritsevat nahka, parandab ja 

leevendab epidermise ärritust.  

 

Kasutamine: masseerige losjoon õrnalt käe- ja küünenaha sisse. Maski effekti saavutamiseks kandke 

losjoon-mask nahale nii, et kaetud oleks kogu käepind, mässige käed fooliumi sisse ja pange kätte 

froteekindad. Jätke umbes 10 minutiks toimima ja seejärel teostage lühike massaaž.  

 

 
 



 

HANDS SLOW AGE 

Koorija kätele 200 ml PRO7038 

Parafiin-mask kätele 300 ml PRO7039 

Seerum kätele 200 ml PRO7040 

 

 

HANDS AND NAIL ARTIST 

Käte, küünte ja küünenahkade vitamiinilosjoon – mask 50 ml PRO7011 

Kiiretoimeline pehmendav geel küünenahkade eemaldamiseks 50 ml PRO7008 

Käte ja küünte ensüümne kooriv vaht 150 ml PRO7009 

Käte, küünte ja küünenahkade vitamiinilosjoon – mask 280 ml PRO7010 

  

BRÄND TOOTE NIMI INDEKSNUMBER 

 

EXOTIC MANICURE 

Suhkrukoorija kätele 300 g PEM1001 

Taastav kätemask 300 ml PEM1002 

Taastav käte- ja küüntekreem 500 ml PEM1003 

 

 

HANDS REPAIR 

Aromaatne vannisool kätele 500 g PRO1204 

Kooriv geel kätele 300 g PRO1202 

Niisutav kätemask 300 ml PRO1201 

Niisutav sorbett kätele ja küüntele 500 ml PRO1203 

INTENSIVE LIPID SYSTEM Seerum kätele ja küüntele 500 ml ILS1000 

 

VELVET HANDS 

Vannipärlid kätele 380 g EKS2000 

Koorija kätele 550 g EKS2001 

Kreem-mask kätele 500 ml EKS2002 



 

 

 

PROFESSIONAALNE 

JALAHOOLDUS 
  



PROFESSIONAALNE JALAHOOLDUS HÕLMAB 

JÄRGMISI SARJU: 
 

SMOOTH 

  FEET 

Taastav ja silendav jalahooldus 

NIVELA 

  ZIONE 

Värskendav ja higistamise vastane jalahooldus 

PODO 

  LOGIC 
                   ACID 

Kooriv hooldus tugevate nahapaksenditega jalgadele 

PODO 

  LOGIC 
                   FITNESS 

Hooldussari üleliigselt higistavatele jalgadele 

PODO 

  LOGIC 
                        HERBAL 

Hooldussari intensiivset taastamist vajavale kuivale ja 

kahjustatud nahale 

PODO 

  LOGIC 
               LIPID SYSTEM 

Hooldussari kuivale, karedale ja lõhenenud nahale, millel 

on soodumus nahapaksendite tekkeks 

  



 

 

SMOOTH

 

TAASTAV JA SILENDAV 

JALAHOOLDUS 

 
 

 

Hooldusjärgsed nähtavad tulemused: 

niisutatud ja silendatud nahk jalgadel, üleliigsete nahapaksendite ja lõhenemise ennetamine, mulje 

kergetest, lõdvestunud ja värskendatud jalgadest.  

Soovituslik: kuivale nahale, mis kipub lõhenema ning väsinud jalgadele, mis vajavad taastamist ja 

lõdvestamist.  

Vastunäidustused: põletik ja allergiad, katkine nahk.  



Hooldust on soovituslik teha spetsiaalselt kuiva jalanaha hooldamiseks. Hooldus on mõeldud jalgade 

tervisliku ja kauni välimuse taastamiseks. Tänu kõrge kontsentratsiooniga koostisosadele silendab 

toode nahka, muutes jalad pehmeks ja lõdvestunuks. Hooldust võib teostada iseseisvana hooldusena 

või mõne muu hoolduse käigus. 

 

Sarja SMOOTH FEET kuuluvad: 

 

• greibi jalavannisool 

 

• greibi jalakoorija 

 

• niisutav jalakreem 

 

 

 

Koostisosad: 

• Uurea – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab koostisosade penetratsiooni; 

• Greibiekstrakt – puhastab, värskendab ja taaselustab väsinud jalad; 

• Skin smooth system (naha silendamise süsteem) – koostisosade kombinatsioon (allantoiin, 

hüpoallergeenne lanoliin, mesilasvaha ja inuliin), mis tugevalt silendab, taastab ja niisutab. 

 
  



GREIBI JALAVANNISOOL 1500 g 
 

 

Soovituslik: kasutada pediküürile eelneva jalavanni tegemiseks, kuivale 

nahale, mis kipub lõhenema. 

 

Koostisosa: greibiekstrakt 

 

Tulemused: 

• puhtad ja värskendatud jalad 

• nahapaksendite pehmendamine 

• nahapaksendite ja tüügaste eemaldamine 

• mikrovereringe stimuleerimine 

• pediküürile eelnev vajalik naha ettevalmistamine 
  



GREIBI JALAKOORIJA 690 g 
 

 

Soovituslik: jalgade ja põlvede koorimiseks. 

 

Koostisosad: sheavõi, E-vitamiin, soolakristallid, greibi eeterlik 

õli. 

 

Tulemused: 

• puhas, pehmem, silendatud ja värskendatud nahk, mis on ette 

valmistatud järgnevalt peale kantavate toodete koostisosade imendumiseks. 
  

  



NIISUTAV JALAKREEM 500 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja karedale nahale, mis kipub lõhenema. 

 

Koostisosad: greibiekstrakt, greibi eeterlik õli, mesilasvaha, allantoiin. 

 

Tulemused: 

• niisutatud, toidetud, silendatud ja pehmem nahk 

• mikrokahjustuste kiirem paranemine 

• tugevdatud kaitse marrasknaha lõhenemise ja nahapaksendite tekkimise ennetamiseks 
  

  



ZIONE
 

VÄRSKENDAV JA 

HIGISTAMISE VASTANE 

JALAHOOLDUS 

 
Soovituslik: väga kuivale ja karedale nahale, üleliigsete nahapaksendite, suurenenud jalgade 

higistamise, paistetuse ja raskete jalgade sündroomi korral ning antibakteriaalse ja seenevastase 

profülaktikana. 

 

Hooldusjärgsed nähtavad tulemused: 

niisutatud ja pehmem marrasknaha sarvkiht, tugevdatud loomulik kaitsekiht, jalgade higistamise vähenemine, 

paranenud mikrovereringe ja paistetuse vähenemine, leevendus väsinud jalgadele, antibakteriaalne profülaktika. 

  



Spetsiaalselt jalgade hooldamiseks mõeldud hooldus on sobilik iseloomulike ja kõige levinumate 

jalaprobleemidega tegelemiseks, nagu näiteks üleliigne keratiniseerumine, higistamine ja paistetus. Tänu õigesti 

valitud koostisosadele ei eemalda hooldus ainult jalgadega seotud vaevusi, vaid taastab ka kergete ja puhanud 

jalgade ilme. 

 

Sarja NIVELAZIONE kuuluvad: 

 

• mineraalne 

jalavannisool 

 

• jalakoorija 

 

• pehmendav 

jalamask 

 

• värskendav 

jalakreem 

 

• intensiivselt 

niisutav kerge  

jalakreem 

 

Koostisosad: 

• Uurea – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab koostisosade penetratsiooni ning toetab naha õiget 

niiskustaset; 

• Mesilasvaha – pehmendab ja taastab nahka; 

• Salveiekstrakt – pinguldavate ja värskendavate omadustega, vähendab punetust ning omab 

antibakteriaalseid omadusi; 

• Odour stop system (süsteem lõhna leviku takistamiseks) – neutraliseerib efektiivselt 

ebameeldiva higilõhna. 



1500 g 
 

 

Soovituslik: jalavanni tegemiseks enne pediküüri teostamist, eelkõige 

väga kuivale, karedale ja üleliigsete nahapaksenditega nahale, mis 

kipub liigselt higistama. 

 

Koostisosad: raudrohu ekstrakt, salveiekstrakt. 

 

Tulemused: 

• puhas ja värskendatud nahk 

• nahapaksendite pehmendamine 

• tüügaste ja nahapaksendite hõlpsam eemaldamine 

• ebameeldiva higilõhna vähenemine 
  

 

 

 



 500 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja karedale nahale, millel esineb 

üleliigselt nahapaksendeid ja ka tüükaid ning kalluseid. 

 

Koostisosad: hibiskiekstrakt, seebilille ekstrakt, lanoliin. 

 

Tulemused: 

• puhas, pehme, silendatud ja värskendatud nahk 

• paranenud mikrovereringe ja järgnevalt peale kantavate 

toodete koostiosade parem imendumine 

   



500 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja karedale nahale, millel esineb üleliigselt 

nahapaksendeid ja ka tüükaid ning kalluseid. 

 

Koostisosad: uurea, lanoliin, mee ekstrakt, mesilasvaha, 

allantoiin. 

 

Tulemused: 

• kiirem naha taastumine 

• niisutatud ja pehmem marrasknahk 

• naha kuivuse ja kareduse vähenemine 

• kaitse kuivamise vastu 

 

 

 

 
  



500 ml 
 

 

Soovituslik: jalahoolduskreem aktiivsetele inimestele, kellel on kalduvus 

rohkelt higistada; pärast pediküüri teostamist. 

 

Koostisosad: salveiekstrakt, tsink, bioväävel, mentool. 

 

Tulemused: 

• taastatud nahk 

• jalgade kuivuse ja kareduse vähenemine 

• leevenenud nahaärritused 

• värskendatud nahk ja ebameeldiva higilõhna vähenemine 

• kaitse lõhenemise vastu 
 

 

  

 

 

 



150 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale, karedale ja dehüdreeritud nahale 

jalahoolduskreem aktiivsetele inimestele. See kreem sobib ka 

diabeetilisele nahale. 

 

Koostisosad: uurea, DuraQuench™ IQ, hüaluroonhappe, deo 

active 

Tulemused: 

• taastatud nahk 

• intensiivselt niisutatud nahk 

• jalgade kuivuse ja kareduse vähenemine 

• leevenenud nahaärritused 

• värskendatud nahk ja ebameeldiva higilõhna vähenemine 

• ei jäta kleepuvat kihti 



    ACID 
 

KOORIV HOOLDUS 

TUGEVATE 

NAHAPAKSENDITEGA JALGADELE 
 

Soovituslik:  

tugevate nahapaksenditega, kuivale, karedale ja kahjustatud nahale, millel on soodumus tüügaste ja 

kalluste tekkimiseks. 

 

Hooldusjärgsed nähtavad tulemused: 

 nahapaksenditega naha intensiivne pehmendamine ja koorimine, naha taastumise stimuleerimine, 

silendatud nahk, üleliigsete nahapaksendite ja naha lõhenemise vähenemine 

 



Spetsiaalne podoloogiline hooldus, mis põhinb puuviljahapetel. Tooted võimaldavad teostada 

professionaalset pediküüri ning saavutada häid tulemusi väga lühikese ajaga.  

 

Sarja PODOLOGIC ACID kuuluvad: 

 

 kooriv jalageel   pehmendav jalavanni sool  Pehmendav kreem-mask 

 

 

Koostisosad: 

 

• Uurea – pehmendab sarvkihti ja hõlbustab koostisosade penetratsiooni ning toetab naha õiget 

niiskustaset; 

• Pedi-Pro hapete kompleks – puuviljahapete kompleks glükool-, piim-, sidrun-, õun- ja 

salitsüülhappest  
• Panthenol 

 
  



 

 

JALAGEEL 75 ml 
 

 

Soovituslik: tugevate nahapaksenditega, kuivale, karedale ja 

kahjustatud nahale, millel on soodumus tüügaste ja kalluste tekkimiseks. 

 

Koostisosad: 

Pedi-Pro hapete kompleks – puuviljahapete kompleks glükool-, piim-, 

sidrun-, õun- ja salitsüülhappest. 

 

Tulemused: 

• nahapaksenditega naha intensiivne pehmendamine ja koorimine 

• naha taastumise stimuleerimine 

• silendatud nahk 

• üleliigsete nahapaksendite ja naha lõhenemise vähenemine 
 

 



TUGEVALT PEHMENDAV JALAVANNI 

SOOL 1150 g 
 

 

Soovituslik: jalavanni tegemiseks enne pediküüri teostamist, 

eelkõige väga kuivale, karedale ja üleliigsete nahapaksenditega 

nahale, mis kipub liigselt sarvestuma. 

 

Koostisosad: uurea, Pedi-Pro hapete kompleks – puuviljahapete 

kompleks glükool-, piim-, sidrun-, õun- ja salitsüülhappest. 

 

 

Tulemused: 

• puhas ja värskendatud nahk 

• nahapaksendite pehmendamine 

• tüügaste ja nahapaksendite hõlpsam eemaldamine 

• ebameeldiva higilõhna vähenemine 
  

  



PEHMENDAV JALA VAHTKREEM-MASK 

150 ml 
 

 

Soovituslik: väga kuivale, karedale ja üleliigsete nahapaksenditega 

nahale, mis kipub liigselt sarvestuma. 

 

Koostisosad: uurea, Pedi-Pro hapete kompleks – puuviljahapete 

kompleks glükool-, piim-, sidrun-, õun- ja salitsüülhappest. 

 

 

Tulemused: 

• puhas, niisutatud ja värskendatud nahk 

• nahaärrituste leevendamine 

• nahapaksendite pehmendamine ja ennetamine 

• ebameeldiva higilõhna vähenemine 
  

 



 

LOGIC
     FITNESS 

 

ANTIBAKTERIAALNE JA 

PÕLETIKUVASTANE 

HOOLDUSSARI ÜLELIIGSELT HIGISTAVATELE JALGADELE 
Spetsiaalne sari hooldamaks jalgu, mis kipuvad liigselt higistama, ja antibakteriaalseks profülaktikaks. Selle sarja 

tooted sisaldavad hõbedaioone, millel on põletikuvastased ja antibakteriaalsed omadused. Tooted sisaldavad 

rikkalikult ka salveiekstrakti, maarjat, tsinkoksiidi ja sheavõid, mille toime on kasulik aktiivsete inimeste jalgadele. 

Podoloogiliste või hooldavate hoolduste käigus kasutatav sari värskendab ja puhastab jalanahka täielikult, omab 

antiseptilisi omadusi ning ennetab ebameeldivat lõhna tekitavate bakterite arengut. Nahk muutub hoolduse järel 

õrnaks ja mõnusaks.  

Sarja PODOLOGIC FITNESS kuuluvad:  

• antibakteriaalne jalavannisool 

hõbedaioonidega 

• jalakoorija hõbedaioonidega 

 

• antibakteriaalne jalakreem 

hõbedaioonidega 



1400 g 
 

 

Soovituslik: jalavanni tegemiseks enne podoloogilisi hoolduste ja 

pediküüri teostamist ning antibakteriaalse profülaktikana, eelkõige 

jalgadele, mis kipuvad liigselt higistama. 

 

Koostisosad: sool, hõbedaioonid, tsinkoksiid. 

 

Tulemused: 

• puhtad ja värskendatud jalad 

• nahapaksendite pehmendamine 

• tüügaste ja nahapaksendite hõlpsam eemaldamine 

• antibakteriaalne kaitse 

• higistamise ja ebameeldiva higilõhna vähenemine 
  

 



690 g 
 

 

Soovituslik: jalgadele, millel esineb liigselt nahapaksendeid, 

antibakteriaalseks profülaktikaks, jalgade ettevalmistamiseks 

podoloogiliste hoolduste ja pediküüri teostamiseks. 

 

Koostisosad: sool, hõbedaioonid, tsinkoksiid, inuliin. 

 

Tulemused:  

• nahapaksendite koorimine 

• silendatud nahk ja naha taastumise loomuliku protsessi kiirendamine 

• mikrovereringe stimuleerimine 

• koostisosade parem imendumine 

• ebameeldiva higilõhna vähendamine 

 

  



 500 ml 
 

 

Soovituslik: jalgadele, mis kipuvad liigselt higistama, antibakteriaalse 

profülaktikana. 

 

Koostisosad: hõbedaioonid, maarjas, tsinkoksiid, salveiekstrakt. 

 

Tulemused: 

• antiseptilised omadused ja antibakteriaalne kaitse 

• ebameeldiva higilõhna ja higinäärmete liigse aktiivsuse vähenemine 

• värskendatud jalad 

 

 

 

  

 

 

 



LOGIC
     HERBAL 

 

HOOLDUSSARI 

INTENSIIVSET TAASTAMIST 

VAJAVALE KUIVALE JA 

KAHJUSTATUD NAHALE 
Spetsiaalne sari hooldamaks kuivi ja kahjustatud jalgu, mis vajavad intensiivset taastamist. Tooted sisaldavad 

täpselt valitud koostisosasid, mis pehmendavad naha sarvkihti, suurendavad aktiivsete ainete imendumist, muutes 

lihtsamaks nende tungimise naha sügavamatesse kihtidesse. Tooted vähendavad jalgadega seotud probleeme ja 

ebamugavustunnet, kuid uurea, taimeekstraktide ja looduslike eeterlike õlide kõrge kontsentratsiooni tõttu on neil 

ka põletikuvastased ja antibakteriaalsed omadused. 

Sarja PODOLOGIC HERBAL kuuluvad:  

• pehmendavad 

jalavanni pärlid 

 

• jalakoorija 

 

• intensiivselt 

pehmendav jalavaht 

 

• taastav jalakreem 

 

 



800 g 
 

 

Soovituslik: jalavanni tegemiseks enne pediküüri, eelkõige väga kuiva 

ja tundliku naha korral. 

 

Koostisosad: uurea, looduslik eukalüpti eeterlik õli, salveiekstrakt. 

 

Tulemused: 

• puhtad jalad ja nahapaksendite pehmendamine 

• tüügaste ja nahapaksendite hõlpsam eemaldamine 

• värskendatud jalad 

• ebameeldiva higilõhna vähenemine 
  

 



500 ml 
 

 

Soovituslik: kuiva ja tundliku naha korral, põletikuvastase ja 

antibakteriaalse hoolduse profülaktikana. 

 

Koostisosad: looduslikud eukalüpti ja männi eeterlikud õlid, nisuidu 

ekstrakt, piimhape. 

 

Tulemused: 

• puhtad, pehmemad, silendatud ja värskendatud jalad 

• paranenud mikrovereringe 

• järgnevalt peale kantavate toodete koostiosade imendumise suurenemine 
  

 

 

 



165 ml 
 

 

Soovituslik: nahapaksenditega, kuivale ja karedale nahale, enne podoloogilise 

hoolduse või pediküüri teostamist. 

 

Koostisosad: uurea (30%), bioväävel, salveiekstrakt, inuliin. 

 

Tulemused: 

• nahapaksendite pehmenemine 

• tüügaste ja nahapaksendite hõlpsam eemaldamine 

• jalgade värskendamine ja ettevalmistus järgnevateks hooldusteks 
  

 

 

 



500 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale ja dehüdreeritud nahale, mis kipub lõhenema. 

 

Koostisosad: uurea (10%), allantoiin, bisabolool, E-vitamiin, looduslik lavendli 

eeterlik õli. 

 

Tulemused: 

• naha libestamine ja sügav niisutus 

• taastatud marrasknahk ja selle kiirem taastamine 

• leevenenud nahaärritused 

• nahapaksendite vähenemine 

• suurenenud kaitse marrasknaha lõhenemise vastu 
  

 

 



PODO

    LIPID SYSTEM 
 

HOOLDUSSARI KUIVALE, KAREDALE 

JA LÕHENENUD NAHALE, MILLEL ON 

SOODUMUS NAHAPAKSENDITE 

TEKKEKS 
Spetsiaalne ja professionaalne sari hooldamaks kuivi, karedaid ja lõhenenud jalgu, millel on soodumus 

nahapaksendite tekkimiseks. Optimaalselt valitud toodete koostisosad põhinevad taimede pehmendaval toimel, 

mis pehmendavad, niisutavad ja kaitsevad marrasknahka tõhusalt üleliigse keratinisatsiooni ja lõhenemise eest. 

Sarja PODOLOGIC LIPID SYSTEM toodetes sisalduvad täiendavad ained leevendavad nahaärritust ja ka 

stimuleerivad kahjustatud naha paranemise ja taastamise protsesse. Selle sarja tooted on sobilikud diabeetilise 

jala ennetamiseks ja hoolduseks. 

Sarja PODOLOGIC LIPID SYSTEM kuuluvad:  

• kreem nahapaksenditele plaastri effektiga • hüpoallergeenne salv lõhenenud jalgadele 



500 ml 
 

 

Soovituslik: väga kuivale, karedale ja kahjustatud nahale, millel esineb liigselt 

nahapaksendeid; sobilik diabeetikutele. 

 

Koostisosad: uurea (30%), MULTIOILS COMPLEX (õlide kompleks), SKIN 

SMOOTH SYSTEM (naha silendamise süsteem), looduslikud rosmariini ja 

männi eeterlikud õlid. 

 

Tulemused: 

• naha libedamaks muutmine, niisutamine ja silendamine, üleliigsetele nahapaksenditele reageerimine 

• taastamisprotsesside stimuleerimine 

• marrasknaha tugevam hüdrolipiidkiht 
  

 

 



75 ml 
 

 

Soovituslik: kuivale, karedale ja lõhenenud kandadele, millel esineb 

nahapaksendeid, ning diabeetilise jala ennetamiseks. 

 

Koostisosad: hüpoallergeenne lanoliin, F-vitamiin, rapsiõli, allantoiin. 

 

Tulemused: 

• pehmem ja silendatud nahk 

• taastamisprotsessi kiirendamine 

• marrasknaha lõhenemise vastane kaitse 

• põletike leevenemine 

 

 

 

 



BRÄND TOOTE NIMI TOOTENUMBER 

SMOOTH 

FEET 

Greibi jalavannisool 1500 g PEP1001 

Greibi jalakoorija 690 g PEP1002 

Niisutav jalakreem 500 ml PEP1004 

NIVELAZIONE 

Mineraalne jalavannisool 1500 g PRO2102 

Jalakoorija 500 ml PRO2103 

Pehmendav jalamask 500 ml PRO2101 

Värskendav jalakreem 500 ml PRO2104 

  

PODOLOGIC 

ACID 

 

 

Kooriv jalageel 75 ml PAC0000 

  

  

  

PODOLOGIC 

FITNESS 

Antibakteriaalne jalavannisool hõbedaioonidega 1400 g PFI1000 

Jalakoorija hõbedaioonidega 690 g PFI1003 

Antibakteriaalne jalakreem hõbedaioonidega 500 ml PFI1001 

PODOLOGIC 

HERBAL 

Pehmendavad jalavanni pärlid 800 g PHF1002 

Jalakoorija 500 ml PHF1003 

Intensiivselt pehmendav jalavaht 165 ml PHF1001 

Taastav jalakreem 500 ml PHF1004 

Kreem nahapaksenditele, plaastri effektiga 75 ml PLS1001 



 

  

 
Hüpoallergeenne salv lõhenenud jalgadele 75 ml PLS1002 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIUM KOSMETYKÓW NATURALNYCH FARMONA SP. Z.O.O. 

 

farmonaestonia@gmail.com 


