


Úvod
Peclavus – kosmetika k profesionální péči o nohy je na trhu již více než 30 let. Široké spektrum 
zkušeností v oblasti péče o nohy, spojená s moderními výrobními a přírodními zdroji. Peclavus 
tvoří jedinečnou produktovou řadu jakou hledáte. Kvalitní a trvalé přísady a přesná hygienická 
kontrola ve výrobě zaručuje „čisté“ výrobky a tím i výrobky extrémně šetrné ke kůži, které ji 
nedráždí.

PECLAVUS se vyrábí pokud možno bez chemikálií, ropných produktů a surovin z mrtvých zvířat, 
bez umělých aromat a konzervantů.

PECLAVUS je vysoce kvalitní produkt – proto jej dostanete pouze u Vašich pedikérů. Nechejte si 
poradit – určitě se pro Vás najde ten pravý.

Tato brožurka Vám poskytne přehled o výrobcích značky Peclavus. Jsou členěny podle druhů a 
tak si můžete rychle najít ten vhodný výrobek pro sebe. Bavte se při čtení této brožurky.

Váš  PECLAVUS tým                                                                              Překlad: Coneta s.r.o, CZ2
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Účinné látky
ALANTOIN
Přírodně identická účinná látka, která 
stimuluje a podporuje obnovu buněk. 
Hojí rány a vyhlazuje pokožku. Má 
posilující a regenerační účinky a 
velmi dobře se snáší s kůží.

ALOE VERA
Řídký bezbarvý gel získaný separací 
částí vláken z listů Aloe Vera. Šťáva 
z listů přírodního Aloe Vera obsahuje 
160 různých přírodních látek: stopové 
prvky, vitamíny, mono- a polysacha-
ridy atd. Aloe Vera má hydratační, 
regenerační, zklidňující a zmírňující 
účinky.

EXTRAKT Z ARNIKY
Získává se z květů Arniky. Zahřívá, 
zlepšuje a stimuluje krevní oběh, 
uklidňuje a desodoruje. Velmi dobře 
se snáší s kůží.

AVOKÁDOVÝ OLEJ
Získává se za jemným lisováním za 
studena ze sušených hrušek Avo-
káda. Avokádový olej je bohatý na 
nenasycené mastné kyseliny (olejové 
kyseliny, linolové kyseliny) vitamín A, 
D a E. Je ideální pro péči o suchou, 
drsnou a křehkou pokožku. Dodává 
pokožce měkkost a  pružnost.

EXTRAKT Z USNEA BARBATA 
(PROVAZOVKA)
Získává se extrakcí z mechu. Jeho 
hlavní účinnou látkou je usninová 
kyselina. Má antiseptické, dezodo-
rační a změkčovací účinky.  

VČELÍ VOSK
Krémům a mastím dodává přírodní 
konzistenci. Skládá se z vyšších  
alkoholů a mastných kyselin. Má 
ochranné a regenerační účinky.

BISABOLOL
Je účinná látka z heřmánku a řeb-
říčku. Je vhodný k péči o citlivou 
pokožku a pokožku náchylnou 
k zánětům. 

EXTRAKT Z BŘEČŤANU
Podporuje metabolismus a reguluje 
funkci kůže. Působí proti celulitidě 
a chrání žíly. 

EXTRAKT Z HAMAMELISU
Získává se z listů rostliny vilín, 
která roste v severní Americe a 
východní Asii. Má  adstringentní, 
stimulující a posilující účinky a 
chrání žily.  
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JOJOBOVÝ OLEJ
Je přírodní alternativa pro tuk z 
velryb, který se získává z čelní dutiny 
velryb. Získává se lisováním semen 
z jojobového keře za studena. Je 
vynikající surovinou v oblasti kosmeti-
ky – používá se do krémů, pleťových 
mlék, masážních olejů. Má regenerač-
ní, výživné a uklidňující účinky. Jako 
tekutý vosk se rychle vstřebává do 
kůže a velmi dobře se s ní snáší. 

HEŘMÁNEK
Římský heřmánek se získává výtaž-
kem z květů. Obsahuje bisabolol, 
azulen a flavonoidy. Má uklidňující, 
antibakteriální a regenerační účinky. 
Velmi dobře se snáší s pokožkou.

KAFR
Získává se parní destilací dřeva ze 
stromu východoasijského kafrovníku. 
Zlepšuje krevní oběh a má dezinfekční 
a deodorační účinky.

LEVANDULOVÝ OLEJ
Získává se pečlivou destilací z květů 
levandule. Má uklidňující, blahodárné a 
povznášející účinky. Má mírně antisep-
tické účinky, které jsou spolu zvláště 
účinné ve spojení s olejem z čajovníku 
a Manuky. Doporučuje se např. při 
plísni na nohou.

MANDLOVÝ OLEJ
Získává se ze sladkých plodů 
mandlovníku. Má vyhlazo-
vací a hydratační účinky. 
Nejlépe se hodí pro suchou 
a citlivou pokožku. Vzhledem 
k velmi dobré snášenlivosti 
s pokožku se doporučuje 
používat v péči o pleť a v péči 
o dětskou pokožku. 

MENTOL
Je přírodní aktivní látka 
z máty peprné. Má osvěžující 
a chladící vlastnosti. Mírní 
svědění a záněty nohou. 

PUPALKOVÝ OLEJ
Získává se jemným lisováním 
semen pupalky za studena. 
Je bohatý na nenasycené 
mastné kyseliny. Zvláště cen-
ný je díky svému vysokému 
obsahu gamma-linolenové 
kyseliny. Má regenerační 
účinky a zvláště pak se dopo-
ručuje při péči o neurodermiti-
dě a ekzému. 
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Účinné látky
HŘEBÍČKOVÝ OLEJ
Éterický olej, který se získává parní 
destilací z listů. Má mírně antiseptické 
a adstringentní účinky.

POMERANČOVÝ OLEJ
Éterický olej, který se získává z květů 
pomerančovníku nebo pomerančové 
kůry. Má vyrovnávací a relaxační 
účinky a pokožku uklidňuje.

PANTHENOL
Má protizánětlivé, zklidňující a 
regenerační účinky na kůži. Proni-
ká pokožkou do hloubky, zmírňuje 
spáleniny a pomáhá při popraskané a 
hrubé kůži.

EXTRAKT Z MĚSÍČKU
Získává se extrakcí z květů měsíčku. 
Obsahuje flavonoidy, steroly, glyko-
sidy a karotenoidy. Má zklidňující, 
regenerační a blahodárné účinky.

ROZMARÍNOVÝ OLEJ
Obsahuje hořké látky, třísloviny 
a monoterpeny. Má antiseptické, 
povznášející a povzbuzující účinky.  

EXTRAKT Z KAŠTANU
Obsahuje látky z extrakcí čerstvých 
vyloupaných kaštanů. Obsahu-
je saponiny, třísloviny a steroly. 
Stimuluje prokrvení pokožky a má 
adstringentní účinky. Používá se 
v kosmetice pro péči o kůži, na 
křečové žíly a oživení unavených a 
těžkých nohou. 

ŠALVĚJOVÝ OLEJ
Éterický šalvějový olej, který se zís-
kává pečlivou destilací z kvetoucích 
špiček šalvěje. Má antiseptické, 
regenerační, adstringentní a deodo-
rační účinky.

KYSELINA SALICYLOVÁ
Má konzervační a keratolytické 
účinky. Je obsazena v produktech 
pro změkčení tvrdé kůže, zrohova-
tělé kůže a v produktech pro léčku 
kuřích ok.

ŘASA SPIRULINA
Řasy patří k nejstarším potravinám 
na světě. Spirulina patří do třídy 
sinic. Díky více než 240 složkám 
s vysokou biologickou dostupnos-
tí je vynikají pro péči o pokožku. 
Stimuluje metabolismus prvků a 
kůži dodává důležité stopové prvky, 
minerály, vitamíny a antioxidanty.
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SHEABUTTER
Získává se extrakcí z ořechů Shea 
(plod afrického stromu Schibutter). 
Suché a drsné pokožce dodává vláč-
nost a hebkost. Při péči o pleť a péči 
o kůži má velmi dobré vlastnosti.

.

OLEJ Z ČAJOVNÍKU
Olej z čajovníku se získává destilací 
párou z listů rostliny. Má vysoce 
účinné antiseptické a zklidňující 
vlastnosti, které zajišťují všestranné 
použití.

EXTRAKT Z TYMIÁNU
Obsahuje saponiny, třísloviny, 
glykosidy a thymol. Má antiseptické, 
regenerační a desodorační účinky.

VITAMÍN E
Přírodní antioxidanty mají ochranné 
vlastnosti. Mají regenerační a ošet-
řující účinky a zklidňují podráždě-
ní. Prokazatelně zlepšují vlhkost 
pokožky a chrání ji proti UV záření.

VITAMÍN H
O Biotinu je známo, že má stejný 
vliv na pokožku a vlasy jako 
vitamín H. Nachází se ve všech 
živých buňkách. Jako vitamín 
skupiny B hraje stejně jako koen-
zym důležitou roli při biosyntéze 
a udržování kožních lipidů. Má 
hydratační a zklidňující účinky 
na pokožku a posiluje strukturu 
nehtů.

EXTRAKT Z VRBOVÉ KŮRY
Obsahuje třísloviny, flavonoidy a 
salicin. Má antiseptické a keratoly-
tické účinky. Využívá se zejména 
v produktech, které mají tlumit 
tvorbu zrohovatělé kůže. 

LANOLIN
Přírodní složka pro masti a krémy. 
Získává se extrakcí z ovčí vlny. 
Vyživuje pokožku a zabraňuje 
jejímu vysychání. Má vynikající 
hydratační vlastnosti. 

KYSELINA CITRONOVÁ
Přírodně identická účinná složka, 
která podporuje ochranu produktu 
antioxidantů. Reguluje PH-hod-
notu produktu. Reguluje vlhkost a 
tonizuje.
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01 Koupel nohou
Zklidňuje a  osvěžuje unavené nohy a povzbuzuje krevní oběh. Má vynikající desodorační a 
mírné desinfekční účinky s příjemnou svěží vůní. Proto je ideální pro použití při silně potících se 
nohou a silnému zápachu nohou. Obsahuje vybrané mycí látky s hydratačními vlastnostmi.

S jemnými mycími 
látkam

Peclavus koncentrát 
koupele nohou
50 ml, 150 ml, 1000 ml, 5000 ml
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Dezodorační ošetřující koupel nohou k mírnému očištění 
pokožky. Působí na ztvrdlou kůži, ztvrdlé nehty, dezinfikuje 
a  působí preventivně proti plísni.  Obsahuje přírodní rostlinné 
oleje, šalvěj, borovici a mentol. 

S osvěžujícím mentolem

Peclavus ošetřující 
koupel nohou 

150 ml, 1000 ml
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01 Koupel nohou
Uklidňující koupelová sůl pro nohy s éterickou vůní borovice, eukalyptu, rozmarýnu a levandule. 
Speciální přísady (včetně močoviny) působí na změknutí kůže, neutralizují zápach a pomáhají 
proti pocení nohou. Tato koupel je obzvlášť vhodná pro lidi s  hrubou popraskanou kůží, ztvrdlou 
kůží, otlaky, trhlinami a prasklinami. Peclavus Bylinná koupel nohou zajišťuje trvalý pocit svěžesti, 
oživuje unavené nohy a čistí jemně a důkladně. 
 

Peclavus koupelová sůl pro nohy 300 g, 
1000 g, 8 kg
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02 Nehet/Nehtová drážka
Tekuté výrobky pro šetrné ošetření nehtů a nehtové kůžičky. Zvláštní vlastnosti: jemně změkčuje 
ztvrdlá místa na pokožce, obzvlášť působí také na nehtovou drážku a současně díky obsahu 
urey (močoviny) hydratuje. Obsahuje glycerin, ureu (močovinu), mléčnan sodný a kyselinu sali-
cylovou.

Změkčuje před 
každým ošetřením

Peclavus Mykolin-V 20 ml, 150 ml
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02 Nehet/Nehtová drážka
Regeneruje, vyživuje a chrání – má antimykotické a protizánětlivé účinky. Krém na nehty a kůži 
nabízí široké spektrum použití: působí na regeneraci kůže a nehtů, chrání proti plísňovým infek-
cím, podráždění kůže a v kosmetickém ošetření působí na křehké a vybledlé nehty. Obsahuje 
lanolin, arniku, měsíček lékařský, tymián, mentol a kafr.
   

S výtažkem z měsíčku 
lékařského

Peclavus krém na nehty a kůži 50 ml
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Ošetřující olej pro suchou a popraskanou kůži. Stabilizuje pří-
rodní ochrannou funkci a absorbuje vlhkost. Nehty a nehtová 
kůžička jsou tak trvale chráněny před vysycháním. Obsahuje 
přírodní bisabolol a vitamín E.
 

Peclavus olej na nehty a kůžičku 
10 ml, 100 ml
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02 Nehet/nehtová drážka
Zlepšuje strukturu nehtů a zabraňuje jejich praskání. Nerov-
nosti a rýhy nehtů jsou tak vyrovnány a nehty jsou opět elas-
tické a pružné. Je vhodný zvláště pro křehké nehty. Obsahuje 
hedvábné proteiny.
      
 

Peclavus výplň nehtových drážek 10 ml

Peclavus pěstící olej v tužce dodává nehtům a nehtovému 
lůžku přírodní živiny, které podporují rozvoj látek pro zdravý 
nehet. Díky patentovanému nosnému-systému se tak prolí-
nají konstrukční prvky, jako je např. polin (přírodní aminoky-
selina) a vitamín biotin, které jsou důležité pro zdravý růst 
nehtů a nehtové ploténky. Což tak umožní posílení nehtů již 
v zárodku. 

- s patentovaným nosným – systémem
- optimální účinnost vyživujících látek v nehtu
- posiluje slabé a tenké nehty
- podporuje tvorbu zdravých látek v nehtu

Peclavus pěstící olej v tužce 4 ml
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03 Péče o kůži

S olejem 
z čajovníku 

Peclavus olej z čajovníku 
10 ml

Koncentrovaná „první pomoc“ při pupíncích a jiných kožních skvrnách. Praktická na cesty.
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03 Péče o kůži
Ideální pro citlivou a sluncem vysušenou pokožku. Dodává pokožce její 
vlhkost. Peclavus Aloe-vera gel obsahuje koncentrát šťávy z listů Aloe-
vera a přispívá k výraznému zlepšení buněčných struktur – Vaše pokožka 
bude svěží a ošetřená a dostane zpátky její hebký a hladký vzhled. Je 
velmi vhodný pro všechny části těla a obzvláště důležitý je pro extrémně 
suchou pokožku nohou. 

Obsahuje přes 97% 
šťávy z listů Aloe-vera

Peclavus Aloe-vera gel 200 ml
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Chladící gel pro osvěžení horkých a una-
vených nohou. Osvěžuje a dezodoruje. 
Částečky hamamelisu, Aloe-vera a mentolu 
ošetřují kůži. Je ideální pro použití při sportu 
nebo turistice.
   

Se šťávou z listů 
Aloe vera

Peclavus gel na nohy „chladící“ 75 ml, 450 ml
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03 Péče o kůži

Peclavus sprej z vinné-
ho listí 150 ml

Extrakt z přírodního vinného listí, mentolu, kafru a kaštanu jsou speciální 
složky tohoto osvěžujícího spreje – správná kombinace těchto složek 
je důležitá při reaktivaci namáhaných a unavených nohou a chodidel, 
zejména při letních teplotách.
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Dlouhé stání či sezení nebo dokonce extrémní obezita mají velkou zátěž na nohy. Výsledkem 
mohou být žilní problémy či nedostatek krevního oběhu v nohou. Již ve středověku byly zjištěny 
pozitivní účinky vinného listí. V té době ovšem neznaly takové bolesti nohou. Proč? Dříve se 
chodilo přes víno opravdu bosou nohou, čímž do noh pronikaly účinné látky z vína. Tyto výživné 
látky z vína jsou pro Peclavus řadu z vinného listí velkou výhodou. Přírodní složka komplexu 
vinných listů, kaštanu a přírodních extraktů poskytují základ pro hladkou a pružnou pokožku.   

Je to ta pravá věc po náročném dni, kdy jsou Vaše nohy 
unavené a těžké. Zklidňuje a osvěžuje velmi zatížené 
nohy a zajišťuje hladkou, vláčnou pokožku. Chladivý gel 
absorbuje okamžitě a beze zbytku. Éterické citrusové ole-
je oživují a obnovují Vaši pokožku a navracejí jí přirozený 
vzhled.

Peclavus Gel z vinného listí 
50 ml, 200 ml, 450 ml
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03 Péče o kůži
Základem tohoto vynikajícího krému jsou výtažky z vinného listí, 
Gingko a kaštanu – toto je ta pravá kombinace pro reaktivaci stre-
sovaných a namáhaných chodidel a nohou. Svou krémovou kon-
zistencí je ideální pro uklidňující masáž. Šťáva z listů Aloe–vera a 
panthenol poskytují hladký a hedvábný pocit na pokožce. 
      

Peclavus krém z vinného 
listí 125 ml, 450 ml
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Speciální hřejivý krém pro studené a špatně se prokrvující nohy 
a chodidla. Vzácný olej zlepšuje schopnost pokožky zadržovat 
vodu,  podporuje prokrvení a  regeneraci pokožky.

Stimuluje krevní 
oběh

Peclavus hřejivý krém 30 ml, 75 ml, 450 ml
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03 Péče o kůži

Peclavus aktivní balsám 
na nohy

30 ml, 75 ml, 450 ml

Obsahuje kaštan a 
hamamelis

Emulze oleje ve vodě, kterou lze snadno rozetřít na kůži a masírovat. Je 
vynikající pro unavené a vyčerpané nohy. Rychle a beze zbytků se vstřebá-
vá a zajišťuje hladkou a krásnou pokožku. Je ideální pro každodenní péči o 
nohy a chodidla. Obsahuje rostlinné výtažky, výtažky kaštanu, hamamelisu, 
ale také vzácné ošetřující oleje jako je avokádový, jojobový a bodlákový olej, 
včetně vitamínu E. 

HAMAMELIS (Hamamelis virginiina)
Získává se z listů vilínu. Má adstringentní, osvěžující a tonizační účinky. 
Chrání žíly. 
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Masážní mléko se optimálně roztírá a má vynikající kluzké vlastnosti. Má vynikající ošetřující 
vlastnosti, které zlepšují povrch kůže.  Je vhodné také pro použití na citlivou pokožku a má pří-
jemnou svěží vůni.

S olejem z pomerančové 
a citrónové trávy

Peclavus masážní mléko 
30 ml, 75 ml, 450 ml
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04 Zápach/Pocení nohou
Se šalvějí, k ošetření normální pokožky nohou. Zabraňuje zápachu a pocení nohou a má osvěžu-
jící, relaxační a desodorační účinky. Velmi snadno se vstřebává do kůže a zanechává jen nepa-
trný mastný film. Pomáhá předcházet bakteriálním infekcím a svědění. 

Zabraňuje pocení nohou a osvěžuje je – optimální ošetření pro horké letní dny. 

Peclavus krém na nohy „citlivý“ 
30 ml, 75 ml, 450 ml

ŠALVĚJ LÉKAŘSKÁ  (Salvia officinalis)
Má antiseptické, regenerační, adstringent-
ní a desodorační účinky.
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Příjemné a desodorační osvěžení před pedikúrou. Ideální při pocitu horkosti nohou 
a pro namáhané nohy. Obsahuje kosodřeviny, výtažky levandule a rozmarýnu a 
cenné oleje. Zklidňuje pocit horkosti v nohou a má chladící účinek. Současně pro-
krvuje pokožku a při pravidelném používání zabraňuje nadměrné tvorbě zroho-
vatělé kůže. Je šetrný k životnímu prostředí – rozprašovací láhev bez pohonných 
plynů.

Pro zapáchající a 
potící se nohy

Zklidňuje pocení 
nohou

Peclavus bylinný deodo-
rant na nohy
50 ml, 150 ml, 500 ml

Udržuje nohy – zejména mezi prsty – suché a hebké. Zabraňuje 
zápachu nohou, dezinfikuje je a působí jako prevence před plísňo-
vými infekcemi.
 

Peclavus pudr na nohy 40 g
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05 Ztvrdlá kůže/Praskliny
K ošetření silně namáhané a poškozené kůži. Trvale stimuluje metabolismus kůže a zvyšuje tak 
její odolnost a pružnost. Obzvlášť vhodný je pro silně namáhanou kůži, ragády a praskliny.

Rostlinné složky normalizují nadměrně ztvrdlou kůži. Ztvrdlá a drsná kůže se tak stává opět 
hebkou. Je vhodný také pro péči o popraskanou kůži, mozoly a otlaky. Obsahuje kokosový  a  
jojobový  olej, olej z pšeničných klíčků, extrakt z kozí brady a bílé vrby.

 

Peclavus mast na praskliny 50 ml, 500 ml
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S přírodními výtažky pro 
jemné změknutí

Peclavus balzám pro 
ztvrdlou kůži
30 ml, 75 ml, 450 ml
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05 Ztvrdlá kůže/Praskliny
Působí rychle a bezpečně. Používá se pro změkčení ztvrdlé kůže nebo 
kuřích ok. Má dezinfekční účinky. Je vhodný pouze pro profesionální 
použití v odborné praxi.
       

Peclavus změkčovač 
ztvrdlé kůže 500 ml

„Pemzová myška“ – pemza ve vysoké kva-
litě, která se používá pro vyhlazení suché 
pokožky. Tvar má speciálně vyvinut pro nohy 
tak, aby byla snadno přístupná i mezi prsty  
nohou.
     

Peclavus „pemzová myška“
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Ideální základ pro každodenní nehtovou korekturu 
– ošetření. Peclavus orthonická mast působí na změk-
čení ztvrdlé kůže, regeneruje a zabraňuje podráždění 
pokožky. Mast obsahuje výživný lanolin a alantoin, 
jakož i ureu (močovinu). Působí jako hydratační krém. 
Obsahuje kyselinu salicylovou.
      
 

Ideální základ pro nehtovou 
korekturu – ošetření

Peclavus orthonická mast 15 ml

Lanolinový, dávno známý, ošetřující prostředek – to 
je tento vysoce účinný hydratační krém. Dodává kůži 
ochranný film a zabraňuje dehydrataci kůže. Je to 
vynikající ochrana proti povětrnostním vlivům. Zklidňu-
je podrážděnou kůži a je vhodný pro citlivou pokožku

LANOLIN (tuk z ovčí vlny)
Intensivně ošetřuje a má velmi dobré hydratační vlast-
nosti.

      
 

Peclavus lanolinový krém 50 ml
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05 Ztvrdlá kůže/Praskliny
Speciální ošetření pro suchou, popraskanou a namáhanou pokožku. Krém 
nezanechává žádný mastný film, přesto má ale silně promašťující účinky. 
Ošetřující tuky a oleje, hydratační a antibakteriální komplex jsou osvědčeny 
již po několik let praxe. Obsahuje kafr a mentol. 

S přírodními 
rostlinnými oleji

Peclavus mastný krém na nohy
30 ml, 75 ml, 450 ml

AVOKÁDOVÝ OLEJ (Persea Gratissima)
Bohatý na nenasycené mastné kyseliny, které 
jsou ideální pro suchou a hrubou pokožku.
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06 Plíseň nehtů a kůže
MELALEUCA ALTERNIFOLIA je botanické označení pro australský strom čajovníku. Výrazné 
antiseptické a zklidňující vlastnosti olejů z čajovníku mohou být použity při mnoha kožních pro-
blémech jako je např. akné, svědění, ekzémy, plísně atd. Pomáhají také při zánětech nebo pro-
blémech s nehtovou drážkou nebo mezi prsty.

100% přírodní éterický olej 
z čajovníku (esence) z Austrálie
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PECLAVUS olej z čajovníku je z hlediska 
kvality, výroby a stupně čistoty na nejvyšší 
úrovni.
     

Peclavus olej z čajovníku 
10 ml, 20 ml, 50 ml
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06 Plíseň nehtů a kůže
Suché, lámavé a plísní postižené nehty jsou rozšířeným kosmetickým problémem. S Peclavus 
AntiMYX se nám podařilo výrobek koncipovat a nehet tak zásobit vysoce kvalitními rostlinnými 
oleji. Tento patentovaný proces otevírá kosmetické korektuře deformovaných a vybledlých nehtů 
zcela nové možnosti. Žádné barvy, nýbrž jen čirý roztok s drahými přírodními esenciálními oleji 
z levandule, modrého cypřiše a čajovníku. Tyto látky ve velmi krátké době pronikají do nehtové 
ploténky a jsou velmi dobře snášeny a osvědčily se již v mnoha kosmetických přípravcích. 
 

Perfektní hygiena 
nehtů

-  lepší penetrace
-  žádné zabarvení nehtů
-  vyšší účinek
-  nová formule s austral-

ským olejem z cypřiše 
modrého

Peclavus AntiMYX-nehtová prote-
tická tužka 4 ml

Při používání Peclavus AntiMYX-nehtové protetické tužky pronikají účinné látky pomocí patento-
vaného Carrier-systému do nehtové ploténky a přenáší se tak do nehtového lůžka. Změny  nehtů 
jsou tak prováděny již od samých kořenů a tím je podporován jejich zdravý růst. Je úžasné, jak 
dochází k viditelnému zlepšení již po několika týdnech používání.
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Ošetřující vodička po provedení ošetření. Zjemňuje a zklidňuje 
podrážděnou pokožku, podporuje její přirozenou ochrannou funk-
ci a působí proti plísním a jiným bakteriím. Obsahuje panthenol, 
vitamin E, bisabolol, alantoin a hřebíčkový olej.
   

Po ošetření působí 
relaxačně

Peclavus Mykolin N 
20 ml, 150 ml

Ošetřující vodička pro prevenci proti kožním a nehtovým plísním. 
Zjemňuje a zklidňuje podrážděnou pokožku, podporuje její přiro-
zenou ochrannou funkci a působí proti plísním a jiným bakteriím.

Pro prevenci proti 
kožním a nehtovým 
plísním

Peclavus Mykolin P 
20 ml, 150 ml
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06 Plíseň nehtů a kůže
SPIRULINA – řasa
Tento špičkový výrobek, který působí proti mnoha kožním a nehtovým problémům, pochází 
z moře. Vysoká biologická dostupnost a více než 240 složek zajišťují tomuto špičkovému výrobku 
možnost pečovat o celé tělo. Extrakty z řas jemně a přitom efektivně působí na zarudnutí kůže, 
mykózu a dokonce i celulitidu. Dokonce až na 94% lidského těla lze použít prvky řas. To vede 
k výrazné stimulaci metabolismu tuků a mikrocirkulaci a současně zavádí do těla mnoho stopo-
vých prvků, minerálů a vitamínů.

Při výrobě Peclavus CuraMar výrobků byl použit celosvětově patentovaný extrakční postup, který 
zpracovává hodnotné složky Spiruliny - modré řasy velmi šetrně a speciálně pro kosmetické úče-
ly. Ve spolupráci s přírodními vědci a na základě zkušeností z více než 28. leté výroby byl vyvinut 
výrobek, který zaručuje jeho jedinečnou kvalitu. Spirulina-řasa je jeden z nejstarších živočichů 
na zemi. Vaše životní pojištění je vaše enzymatická sebezáchrana. Spirulina – řasa vyvolávající 
enzym, který brání útočícím organismům, jako např. bakterie a plísně usadit se. V Peclavus Cura-
Mar jsou obsaženy subdruhy (poddruhy), které vedou k dokonalosti těchto mechanik.
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Mléko pro péči a regeneraci namáhaných nehtů s ochranným 
enzymem s řasy Spirulina. Ideální také pro prevenci proti plís-
ním. Je prokázáno, že hodnotné složky modré řasy Spiruliny 
zvyšují aktivitu buněk proniknout do nehtů a tím do nehtového 
lůžka. Je enormně úsporný ve spotřebě, protože stačí již kapka a 
při pravidelném používání postačí 20 ml CuraMar nehtové mléko 
po dobu cca 12 týdnů.

Peclavus CuraMar nehtové mléko 20 ml, 50 ml
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Praktický sprej pro každodenní použití, ošetřuje a chrání pokož-
ku.  Je vhodný také jako prevence proti plísním. V kombinaci 
s mlékem a krémem tvoří CuraMar light Skinspray perfektní 
ošetřující celek pro namáhanou pokožku. Je vhodný také pro 
stříkání na ponožky a do bot, jakož i na punčochy.

40

Peclavus CuraMar Skinspray 100 ml
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Peclavus CuraMar Skincare
krém 10 ml, 25 ml

41

Ochrana a intenzivní péče o stresovanou pleť. Peclavus CuraMar 
Skincare krém je vhodný k použití na celé tělo – včetně obličeje. 
S ochranným enzymem modré řasy Spiruliny, která prokazatelně  
zvyšuje buněčnou aktivitu.
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Peclavus CuraMar Skincare 
Foam 50 ml, 150 ml, 400 ml

Ideální ošetření pro suchou a namáhanou pokožku, bez parafínu. 
S ochranným enzymem řasy Spiruliny a přísadami jako jsou pan-
thenol, bisabolol a hamamelis. Regeneruje a ošetřuje pokožku. Díky 
propustnosti kyslíku je možné Peclavus CuraMar Skincare Foam 
použít také v kombinaci s mlékem nebo krémem.
  

06 Plíseň nehtů a kůže



07 Záněty
Ochrana a péče o hrubou a popraskanou pokožku – má uklidňující a regulační účinky. Vyživující 
oleje a měsíček lékařský mají pozitivní vliv na kůži. Velmi dobře se snáší i s citlivou pokožkou 
(např. péče o dítě) a problematickou pokožkou. Pomáhá při drobných poranění kůže, otlaků a 
odřenin. 

- redukuje záněty, otoky a uklidňuje pokožku
- ideální k ošetření suchých a popraskaných rukou
- s přírodním extraktem z měsíčku lékařského

Peclavus mast z měsíčku lékařského
30 ml, 75 ml, 450 ml
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100% ozonový krém obohacený olivovým olejem.  Podpo-
ruje rychlé hojení ran a jizev. Ozonový krém vlivem tepla 
kůže zkapalní a tím se dosáhne rychlejšího a hlubšího 
vstřebání do kůže a tím se zlepší metabolismus kůže. Má 
silné antiseptické a tkáně-stimulující účinky.

Peclavus ozonový krém 10 ml
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08 Diabetické nohy
Vycházíme z tradice – u všech našich Peclavus ošetřujících prostředků si můžete být jistí, že jsou 
velmi šetrné k pokožce a mají vynikající účinky. Přírodní složky a málo chemie – to je pro Pec-
lavus samozřejmostí. Všechny prostředky jsou v souladu s platnými kosmetickými směrnicemi a 
na většině si přečtete:

-  bez ropných produktů
-  bez surovin z mrtvých zvířat
-  bez umělých aromat
-  bez umělých konzervačních 

látek
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Vlhkost regulující krém pro velmi suchou pokožku – je vhodný 
také při cukrovce a neurodermitidě. Močovina (urea) podporuje 
schopnost vázat vlhkost až do hlubší vrstvy kůže.  Současně 
zabraňuje vzácným olejům a extraktům z řas před ztrátou vlh-
kosti. Rakytníkový olej s vysokým podílem nenasycených mast-
ných kyselin doplňuje metabolismus tuků.

- zvyšuje vázání vlhkosti
- neparfémovaný
- bez alkoholu
- bez ropných produktů
- ideální regulace vlhkosti

Peclavus podolog Hydrospers krém
30 ml, 75 ml, 450 ml
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UREA – osvědčené účinné látky (syntetická močovina) jsou pro profesionální péči o pokožku pouze 
„nově objevené“. Suchá kůže, obzvláště pak diabetické nohy vyžadují zvláštní a citlivou péči. Krémy 
bohaté na tuky jsou zde často kontraproduktivní, protože uzavírají kožní póry, čímž se zhoršuje při-
rozená funkce pokožky.

S našim Peclavus podolog hydrodispersním krémem Vám nabízíme optimální regulaci vlhkosti pro 
suchou a velmi suchou pokožku. Urea podporuje schopnost vázat vlhkost, zabraňuje vzácným ole-
jům a extraktům z řas před jejich vysycháním a současně doplňuje metabolismus tuků o rakytníkový 
olej.

Peclavus podolog hydrodispersní krém
30 ml, 75 ml, 450 ml

47



08 Diabetické nohy

Peclavus podolog sprej na nohy se 
stříbrem 150 ml

Osvěžující sprej na nohy se stříbrem. Pomáhá intenzivně a 
na dlouhou dobu proti zápachu nohou. Dezinfekční Bio-alko-
hol, glycerin ale také šalvějový olej mají hydratační, antisep-
tické, regenerační a deodorační vlastnosti – to vše zajišťuje 
jeho optimální složení doplněné o nanočástečky stříbra. Ničí 
vyskytující se škodlivé bakterie a mikroorganismy na kůži. Kůži 
zjemňuje a opět jí navrací její pružnost a hladkost. 
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Tato koupel nohou má jedinečné vlastnosti: iontové tenzidy 
cukru působí efektivně, velmi dobře se snáší s pokožkou a 
ničí veškeré škodlivé bakterie. Glycerin hydratuje, olej z čajov-
níku a šalvěje působí antisepticky a uklidňující účinky. Mentol 
chrání a osvěžuje, extrakt z mechu změkčuje kůži a působí 
deodoračně. K tomu nanočástečky stříbra s vysokými anti-
mikrobiálními účinky. Kůže je zbavena škodlivých zárodků a 
mikroorganismů a je opět normalizovaná.

Peclavus podolog koupel nohou 
se stříbrem 150 ml
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08 Diabetické nohy
Ideální pro přímé použití při různých kožních problémech. 
Obsahuje dezinfekční a hydratační bioalkohol, Aloe vera, 
glycerin, uklidňující olej ze šalvěje, levandule, hřebíčku a 
čajovníku. Má uklidňující a antiseptické účinky. Vysoce efek-
tivní nanočástečky stříbra ničí na kůži škodlivé bakterie a mik-
roorganismy. Povrch kůže se rychle zlepšuje a její flóra se 
posiluje. 

Peclavus podolog roztok 
se stříbrem 20 ml
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Peclavus podolog krém 
se  stříbrem 30 ml, 75 ml, 450 ml

S antimikrobiálními účinky MicroSilver BG – nanočástečky 
stříbra s vysoce porézní strukturou. Peclavus podolog Silver 
krém vytvoří biologicky aktivní povrch s trojím účinkem: anti-
bakteriálním, regulačním a stabilizačním. Velmi jemně pečuje 
dokonce i o velmi citlivou pleť. Neobsahuje žádné konzervační 
látky ani barviva. Škodlivé bakterie jsou tak neutralizovány. Je 
účinný také proti potu. 
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08 Diabetické nohy

S olejem 
z čajovníku

Peclavus podolog krém na nohy 
30 ml, 75 ml, 450 ml

52

Přírodní látky a složky zajišťují jemnou péči a optimální ochranu kůže. Přírodní olej z čajovníku 
jako přísada je osvědčená při ošetření mnoha kožních problémů a zejména také u diabetiků. Je to 
optimální péče pro suchou a popraskanou kůži na nohách. Se sérií Peclavus podolog dosáhnete 
znatelných výsledků u všech problematických typů pokožky. 

Tento krém je navržen speciálně pro potřeby diabetické nohy a je doporučován také zejména pro 
extrémně suchou pokožku nohou. Rychle se vstřebává a nezanechává mastný film. V kombinaci 
s olejem z čajovníku a extraktu z mechu uklidňuje a desodoruje. Chrání proti pocení nohou, 
zápachu nohou a plísni nohou.

- s emulgátorem na přírodní bázi
- bez PEG
- bez konzervačních látek
- bez ropných produktů jako je vazelína a parafín
- bez surovin z mrtvých zvířat
- bez umělých parfémů



Doporučený pro extrémně suché nohy a velmi citlivou pokožku, spe-
ciálně u diabetiků. Rostlinné oleje lisované za studena a přírodní 
včelí vosk chrání kůži před vysycháním a dělají ji opět hebkou. Má 
uklidňující účinky a zmírňuje podráždění kůže.
  

Peclavus podolog balzám na nohy 
50 ml

Diabetické nohy by měly být pravidelně ošetřovány – bez koupele 
nohou se nelze obejít. Tato přísada do koupele pomáhá ovlivňovat 
narušení vlhkosti a působí na ni pozitivně. Rostlinné oleje brání 
pokožku před vysoušením, stabilizují a udržují její přirozenou funk-
ci a velmi dobře působí zejména na suchou a hrubou pokožku.
  

Peclavus podolog olejová koupel nohou 
z čajovníku 150 ml
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09 Rejstřík

Intenzivní účinek
Normální účinek

54

Strana Produkt Účinné látky
 01 Koupel nohou
10 koncentrát koupele nohou mycí látky
11 ošetřující koupel nohou olej z čajovníku, extrakt ze šalvěje, olej z jehličí z borovice, 
  extrakt z vrby bílé, extrakt z kaštanu, extrakt z provazovky
12 bylinná koupel nohou urea, éterické oleje
 02 Ošetření nehtů a nehtové drážky
13 Mykolin V močovina, kyselina citrónová, kyselina salycilová,
  hřebíčkový olej, hydratační látky
14 krém na nehty a kůži sojový olej, lanolin, včelí vosk, extrakt z tymiánu, extrakt z arniky, 
  olej z čajovníku, extrakt z měsíčku lékařského, kafr, mentol
15 olej na nehty a kůži jojobový olej, pupalkový olej, olej z čajovníku, olej z levandule, 
  bisabolol, vitamín E
16 nehtová výplň rýh kafr, kyselina citrónová
16 nehtová protetická tužka aminokyseliny, vitamin H, alkohol
17 tampóny na akné – olej z čajovníku olej z čajovníku, bisabolol, alkohol
 03 ošetření kůže
18 Aloe vera gel šťáva z listů Aloe vera, polysacharidy, Ylang Ylang, 
  citrónový olej, kyselina citrónová
19 chladící gel na nohy šťáva z listů Aloe vera, glycerin, extrakt z hamamelisu, mentol
20 sprej z vinného listí extrakt z červeného vinného listí, extrakt z kaštanu, 
  mentol, kafr, olej z jalovcové silice, alkohol
21 gel na nohy z vinného listí Aloe vera, extrakt z červeného vinného listí,
  polysacharidy, extrakt z kaštanu, glycerin, panthenol, Ginkgo biloba
22 krém z vinného listí extrakt z červeného vinného listí, extrakt z kaštanu, bisabolol, 
  jojobový olej, olej z třezalky, olej měsíčku lékařského, glycerin
23 hřejivý krém aminokyseliny ze soji, extrakt z arniky, avokádový olej, 
  olej z bodláčí, rozmarýnový olej, levandulový olej, 
  olej z pšeničného klíčku, vitamín E, extrakt ze smrku, olej z jalovce 
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09 Rejstřík

Intenzivní účinek
Normální účinek

Strana Produkt Účinné látky
23 hřejivý krém aminokyseliny ze soji, extrakt z arniky, avokádový olej, olej z bodláčí, 
  rozmarýnový olej, levandulový olej, olej z pšeničného klíčku, vitamín E,
  extrakt ze smrku, olej z jalovce
24 balzám na nohy „aktiv“ extrakt z: rozmarýnu, šalvěje, třezalky, heřmánku, břečťanu, 
  měsíčku lékařského, kaštanu, hamamelisu, olivový olej, 
  avokádový olej, olej z bodláčí, jojobový olej, olej z jehličí z borovice
25 masážní mléko sorbitol, aminokyseliny, extrakt z arniky, extrakt z kaštanu, jojobový 
  olej, avokád. olej, olej z bodláčí, kafr, olej z pomeranč. květů, vitamín E
 04 zápach/pocení nohou
26 krém na nohy „sensitiv“ jojobový olej, olej z pšeničného klíčku, avokádový olej, 
  extrakt z kaštanu, extrakt z mechu, olej ze šalvěje
27 bylinný deo-sprej na nohy luční kozí brada, extrakt z vrbové kůry, extrakt z provazovky
27 pudr na nohy Talcum (mastek), heřmánek, rozmarýn, šalvěj, extrakt z vrbové kůry
 05 ztvrdlá kůže/praskliny 
28 mast na praskliny lanolin, extrakt z propolisu, včelí vosk, jojobový olej, 
  mandlový olej, olivový olej, terpentýn modřínový, pryskyřice 
  z borovice černé, pryskyřice z jehličí z borovice, éterické oleje
29 balsám na ztvrdlou kůži jojobový olej, olej z pšeničného klíčku, olej z kokosového ořechu, 
  extrakt z vrby bílé, extrakt z kozí brady, salicylová kyselina, 
  olej ze silice borové, rozmarýn. olej, levandulový olej, přírodní
  éterické oleje
30 změkčovač ztvrdlé kůže olej z pomerančových květů, olej z borového jehličí, ricinový olej, 
  alkalické kožní změkčovadla
31 orthonická mast lanolin, kyselina salicylová, močovina, kafr, alantoin
31 krém z lanolinu lanolin, avokádový olej, olej z bodláčí, mandlový olej, jojobový olej, 
  macadamiový olej, slunečnicový olej, extrakt z měsíčku lékařského, 
  vitamín E, shea butter (bambucké máslo), extrakt ze šalvěje, 
  levandulový a rakytníkový olej,  včelí vosk
32 mastný krém na nohy jojobový olej, olej z pšeničného klíčku, avokádový 
  olej, farnesol, kafr, mentol
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09 Rejstřík

Intenzivní účinek
Normální účinek

Strana Produkt Účinné látky
 06 plíseň nehtů a kůže
34 olej z čajovníku čistý olej z čajovníku
36 AntiMyx-nehtový protektor kysel. mléčná, olej z modrého cypřiše, levandulový olej, olej z čajovníku 
37 Mykolin N síra, šalvějový olej, hřebíčkový olej, kyselina citrónová, vitamín E, 
  Piroctone olamine, bisabolol
37 Mykolin P Piroctone olamine, olej z čajovníku, šalvějový olej, rozmarýnový olej, 
  hřebíčkový olej, bisabolol, vitamín E
39 Peclavus CuraMar řasa Spirulina, panthenol, bisabolol, hamamelis
 07 záněty
42 mast z měsíčku lékařského jojobový olej, glycerin, provazovka, včelí vosk, sorbitol, olej 
  z pšeničného klíčku, extrakt z měsíčku lékařského, vitamín E. lecitin
43 ozonový krém ozonizovaný olivový olej
 08 diabetické nohy
44 podolog hydrodispers sorbitol, glykol, močovina, avokádový olej, olej z bodláčí,  rakytníkový 
  olej, včelí vosk, alantoin, extrakt z řasy, farnesol, provazovka, vitamín E
47 Podolog Silber-krém nanostříbro, glycerin, pantenol, levandulový olej, sorbitol, jojobový olej, 
  aminokyseliny ze soji, extrakt z arniky, olej z pšeničného klíčku, olej 
  z myrhy, vitamín E
48 Podolog spej na nohy se stříbrem nanočástečky stříbra, bioalkohol, glycerin, slunečnicový a šalvějový 
  olej, provazovka
49 Podolog koupel se stříbrem nanočástečky stříbra, glycerín, olej z čajovníku, slunečnicový 
  a šalvějový olej, menthol, provazovka, extrakt z mechu, rozmarýn
50 Podolog roztok se stříbrem nanočástečky  stříbra, bioalkohol, Aloe vera, levandule, slunečnicový 
  olej, hřebíček, olej z čajovníku, kyselina citronová
51 podolog krém na nohy sorbitol, olej z čajovníku, jojobový olej, extrakt z arniky, aminokyseliny, 
  včelí vosk, olej z pšeničného klíčku, extrakt z mechu, levandulové olej, 
  vitamín E, sojový lecitin
52 podolog balzám na nohy lanolin, mandlový olej, jojobový olej, včelí vosk,olivový olej,  olej 
  z čajovníku, pupalkový olej, vitamín E, levandulový olej, extrakt 
  z měsíčku lékařského
53 podolog koupel nohou mandlový olej, olej z čajovníku, jojobový olej, extrakt
 z čajovníku z levandule, extrakt z rozmarýnu, vitamín E
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tel.: +420 577 663 668, 
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gsm: +420 603 889 416, 
e-mail: coneta@coneta.cz, 
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