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peclavus®
Vložte svoji důvěru do

peclavus® představuje kvalitní a 

Ruck GmBH má zkušenosti s 
peclavus® stal známou, tradiční 
a řeší téměř všechny požadavky v

 

          

               

Většina  produktů  značky peclavus® j
organizace  NATRUE.  Ta svým logem garantuje vysokou kvalitu p
produktů a  zaručuje splnění nejvyšších standard
být nejméně ze 75 % přírodní.

NATRUE dohlíží nejenom na samotné složení produkt
zákazníkovi. Vůbec prvním krokem, kterým žadatel o toto ozna
dokumentace. Produkty s označ
podrobné informace o samotné výrob
složek a v neposlední řadě také ozna
obsahuje. Tyto podmínky se kontrolují nejenom papírov

 
 
 
 

              

peclavus®       
do  přírodních certifikovaných produkt

kvalitní a cílenou péči o nohy a chodidla od roku

 výrobou těchto produktů již od roku 1962. V pr
tradiční značkou, zahrnující množství různých produkt

 všechny požadavky v péči o chodidla, nohy,  ruce a nehty.  

             

ky peclavus® je označena certifikátem mezinárodní neziskové 
vým logem garantuje vysokou kvalitu přírodních kosmetických 

ění nejvyšších standardů, neboť produkty s tímto certifikátem musí 
írodní. 

dohlíží nejenom na samotné složení produktů, ale také na transparentnost v
bec prvním krokem, kterým žadatel o toto označení musí projít, je jeho 

dokumentace. Produkty s označením NATRUE vyžadují jasné a srozumitelné složení,  
podrobné informace o samotné výrobě produktů, doložitelný původ jednotlivých surovin a 

ě také označení, kolik procent přírodních látek daný produkt 
obsahuje. Tyto podmínky se kontrolují nejenom papírově, ale také přímo ve výrob

           

produktů! 

od roku.  Firma Hellmut 

V průběhu let se 
zných produktů, které pečují 

       

certifikátem mezinárodní neziskové 
írodních kosmetických 

 produkty s tímto certifikátem musí 

transparentnost vůči 
projít, je jeho 

vyžadují jasné a srozumitelné složení,  
vod jednotlivých surovin a 

k daný produkt 
ímo ve výrobě. 
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Všechny složky použité při výrobě musí být přírodního původu či v bio kvalit ě. Během 
zpracování surovin i výrobě  produktů,  musí být použity postupy, které jsou šetrné k 
životnímu prostředí.  Výrobky se značkou NATRUE nesmí obsahovat: 
 

-  žádné syntetické parfemace, parafín, barviva ani konzervanty 
-  při výrobě nejsou použity geneticky modifikované suroviny, silikonové oleje 
- výsledný produkt ani jeho složky nejsou testovány na zvířatech 
- výrobky obsahují pouze přírodní a organické přísady 
-  jsou zaručeny ekologické postupy 

 
Certifikát NATRUE   je udělován pouze na 2 roky. Po jejich uplynutí se musí celá kontrola 
opět opakovat, jinak je označení z produktů odebráno. 

peclavus® používá u velké části produktů také ochrannou známku  VEGAN , což 
znamená,  že kosmetika, označená ochrannou známkou VEGAN nesmí obsahovat žádné 
živočišné složky a je zakázáno  testování na zvířatech ve všech fázích výroby produktu. Toto 
logo uděluje britská nezisková organizace Vegan Society založená na podporu filosofie a 
životního stylu veganství. Přípravky najdete  v obalech, které jsou  šetrné k životnímu 
prostředí - v papírových krabičkách, tuby se vyrábějí  z laminátu (bez ftalátů).  Na obalech 
jsou zřetelně vidět informační značky, které informují o vhodnosti použití přípravku. 
                          
                                   
 
Cíl produktů  peclavus®,  je podpořit  samouzdravovací procesy pokožky přírodním 
způsobem. Tomu napomáhá i  šetrná výroba, u které se dbá na životní  prostředí, vyrábí se za 
pomocí moderních plnících linek a je kladen velký důraz na normy hygieny a kontroly jakosti.  

Při hledání ideálního produktu peclavus®  pro potřeby pokožky nohou a chodidel existují 

tyto tři řady: 
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peclavus®PODOcare -  základní ošetření dehydrované, vysušené pokožky, ošetření 

trhlinek. 

 

peclavus®PODOdiabetic - ošetření citlivé pokožky, s důrazem na péči o chodidla   

diabetiků.   

 

peclavus®PODOmed -  ošetření   pokožky a nehtů napadených  plísněmi a 

ošetření  vysokých  nánosů ztvrdlé kůže a pro dalších  specifických  problémů.    

 

peclavus®PODOcare 

Tento všestranný, základní sortiment obsahuje vyvážené přírodní složky:  Aloe vera, 
kokosové máslo, bambucké máslo, kafr, mentol, extrakt  zrníček granátového jablka,  
citronovou trávu, levanduli, šalvěj  a další přírodní látky které působí na ozdravení a 
regeneraci pokožky chodidel.   
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peclavus®  PODOcare - 

Je ideální k ošetření suché a popraskané k
antibakteriální vlastnosti. Díky obsaženému v
proti vysoušení,  kafr a mentol 
problémové oblasti. 
 
Obj.č.: 8307-100 ml,  8308-500 ml
 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&

 
Obj.č.: 8308-500 ml 
 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=21

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hydratační krém mastný - Camphor

ení suché a popraskané kůže. Má silné regenerační, hydratač
Díky obsaženému včelímu vosku vytváří účinnou

kafr a mentol dodávají pocit svěžesti, aktivně uklidňují a chladí podrážd

500 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=12

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=21

 

Camphor-Menthol 

hydratační a 
innou ochrannou bariéru 

a chladí podrážděné, 

ID_NAD2=121&ID=12 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=21 
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peclavus®  PODOcare  -
Hydratuje pokožku, zklidňuje a 
oleje a extraktu z mechu, má dobré dezodora
regeneraci a péči o stresovanou 
 
Obj.č.:  8305-100 ml 
 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1918

 
Obj.č.:  8306-500 ml 
 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1722

 
                      

 
 
 
peclavus®  PODOcare  Anti
Tento přírodní balzám  nabízí úlev
praskání pokožky.  Obsahuje  v
palmového vosku.   Pokožku zjem
stimuluje metabolizmus kůže. 
pokožky formou  okluzivních 
 
Obj.č.: 8309-50 ml 
 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1735

 
 

   

 

- Intensive krém  Tee tree  
ňuje a zmírňuje svědění. Díky své harmonické kombinaci 
má dobré dezodorační a antiseptické  účinky. Je i

i o stresovanou pokožku. 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1918

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1722

                                    

Anti -Crack Balm 
nabízí úlevu od bolestivých trhlinek, zmírňuje hyperkeratózu a 

je  včelí vosk,  propolis a extrakt z Carnauba vosku 
zjemňuje, regeneruje, zaceluje a ošetřuje trhlinky, 
  Je doporučován a často používán k ošetření problémové 

ch  zábalů.  

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1735

 

kombinaci  tee tree 
deální pro 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1918 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1722 

   

uje hyperkeratózu a 
Carnauba vosku – tj. 

uje trhlinky, hydratuje a 
í problémové 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1735 
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peclavus®  PODOcare  - Masážní lotion Shea Butter 
Skvělý prostředek s prodlouženou skluzností díky bambuckému máslu a kokosovému oleji. 
Do pokožky se pomalu vstřebává, skvěle ji hydratuje a uvolňuje. Jemná vůně pomeranče a 
citronové trávy umocňuje zážitek z masáže. Příjemnou vůni si užije především pedikérka. 
 
Obj.č.: 8303-100 ml 
 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1919 

 
Obj.č.:8304-500 ml 
 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1719 
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Peclavus®  PODOcare  -
Koupel jemně čistí, uvolňuje a prokrvuje pokožku nohou. Obsahuje speciální p
hydratační, dezodorační, jemně
 
Obj.č.: 8301-150 ml, 8302-1000 ml
 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=20

 

Obj.č.:8302-1000 ml 
 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=23

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Concentrate foot bath 
uje a prokrvuje pokožku nohou. Obsahuje speciální p

ní, jemně dezinfekční a protipotivé přísady.  

1000 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=20

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=23

 

uje a prokrvuje pokožku nohou. Obsahuje speciální přírodní,   

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=20 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=23 
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peclavus®  PODOcare   
Regenerační krém s antioxidač
s přídavkem šípkového a makadamio
v kombinaci s peelingem Granátové jablko
zdravá chodidla. 

 
Obj.č.: 8344-100  

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1903

 

Obj.č.: 8345-500ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1903

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Regenerační krém Granátové jablko
antioxidačními účinky. Díly výtažkům  zrníček granátového jablka, 

ídavkem šípkového a makadamiového oleje, intenzívně regeneruje pokožku chodidel a 
ranátové jablko, poskytuje  intenzivní péči pro hedvábn

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1903

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1903

   

ní krém Granátové jablko 
ek granátového jablka,  

 regeneruje pokožku chodidel a  
pro hedvábně jemná a 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1903 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1903 
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peclavus®  PODOcare   

Peeling s přírodní lávovou zemí
Regenerační extrakt  z granátového jablka, protizán
přírodní bamacké  máslo pokožku ošet
jablko  se dostane chodidlům intenz

 
Obj.č.: 8349-100 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=5

Obj.č.: 8350-250 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=1936

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Peeling  Granátové jablko 

zemí jemně pokožku  čistí a  odstraňuje odumřelé 
z granátového jablka, protizánětlivý výtažek z arniky a 

o pokožku ošetří, zjemní a zklidní. V kombinaci s krémem 
intenzivní péče,  pro hedvábně jemná a zdravá chodidla.

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=5

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=1936 

   

řelé částice kůže. 
k z arniky a hydratační 

krémem Granátové 
 jemná a zdravá chodidla. 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=184&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=5 
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peclavus®  PODOcare   - Mast  na nehtovou kůžičku a nehty 

Mast na tvrdou, vysušenou nehtovou kůžičku a vysušené, křehké, zvrásněné nehty. S 
protiplísňovou přísadou. Obsahuje  lanolín, extrakt z Arniky,  měsíčku lékařského a 
tymiánový olej. Regeneruje, zvláčňuje a ošetřuje nehty i kůžičku.  Vhodný při aplikaci 
tamponád , možno používat formou okluzívních zábalů. Bonusem je jemná, velmi příjemná 
vůně. Lze používat  na kůžičku i nehty jak nohou, tak i  rukou. 

 
Obj. č. 8346 – 30 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=11 
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peclavus® PODOdiabetic

 

Mnoho  lidí a obzvlášť  diabetici  trpí citlivou a suchou k
poškození pokožky. Pro ně byly vyvinuty
účinných   přísad -  jako je  tee tree olej
další pokožce  prospěšné  ingredienc
stavu, pružná a  zdravá. Tyto produkty jsou na obalu o
diabetiky“.   

peclavus® PODOdiabetic 

pro okamžitou hydrataci a při pravidelné aplikaci trvalou 
s obsahem 10 % urey a dalším
dobře vstřebává do hlubších vrstev pokožky 
zvyšuje metabolismus lipidů.
neurodermatitidou a diabetem.

 
Obj.č.-bal.: 8342-30 ml, 8337 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=185&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1741

diabetic 

diabetici  trpí citlivou a suchou kůží, která může být p
byly vyvinuty tyto speciální přípravky.  Ty se za pomoci 
tee tree olej, mikrostříbro, urea, mořské řasy, výtažky z mechu

ingredience  postarají o to, aby byla pokožka chodidel v perfektním 
Tyto produkty jsou na obalu označeny logem „vhodné pro 

diabetic  Urea Foot Cream  

ři pravidelné aplikaci trvalou úlevu od  suché pokožk
a dalšími  účinnými  oleji – například ze světlice barví

hlubších vrstev pokožky a uzamyká v ní vlhkost.  Extrakt z
ů. Tento krém je velmi vhodný pro efektivní péč
. 

8337 - 500 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=185&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1741

 

že být příčinou 
za pomoci  

asy, výtažky z mechu  a 
postarají o to, aby byla pokožka chodidel v perfektním 

„vhodné pro 

pokožky. Krém 
tlice barvířské, se velmi 

Extrakt z mořských řas  
péči  u osob trpících 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=185&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1741 
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peclavus®PODOdiabetic

Speciálně vyvinutý pro diabetiky
pokožku zklidňuje, chrání ji proti potu a nep
přírodních složek, jako je olej z
zanechal mastný film. Pro své 

 
Obj.č.:  8334-100 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=1738

Obj.č.:  8335-500 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=185&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1728

   

 

 

 

 

 

 

 

diabetic Tee tree Oil Crem 

pro diabetiky a osoby s citlivou a extrémně suchou pokožkou.  Krém 
proti potu a nepříjemným zápachům díky účinné 

írodních složek, jako je olej z čajovníku, mechu a levandule. Dobře se vstř
Pro své  dezodorační  vlastnosti je doporučován i pro

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=1738 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=185&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1728

 suchou pokožkou.  Krém 
činné  kombinací 

e se vstřebává, aniž by 
ován i pro sportovce. 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=185&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1728 
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peclavus®PODOdiabetic 
Je obohacen o čistá, povrchově
viditelnou i hmatatelnou  péči o citlivou pokožku
nohou. Působí antibakteriálně, r
stabilizuje dobrý stav pokožky 

 
Obj.č. : 8333- 100 ml 

 

   

peclavus® PODOdiabetic 
Koupel  pro nohy s  mikrostříbr
k pokožce. Obsahuje kromě mikro
které mají antiseptické a zklidň
proti potivosti  extraktem z šalv
vzhledu pokožky. 

 
Obj. č.: 8332 - 150 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=24

   

PODOdiabetic  Silver Foot  Crem 
istá, povrchově aktivní činidla z  mikrostříbra. Nabízí velmi jemnou

či o citlivou pokožku. Je vysoce účinný u lidí, kte
ě, reguluje a odstraňuje zápach a při pravidelném používání 

pokožky  chodidel. 

  

PODOdiabetic  Silver Foot  Bath 
říbrem  a iontovým  cukrem pro důkladnou očistu
ě mikročásteček stříbra také glycerin a olej z čajovníku a šalv
klidňující vlastnosti. Ztvrdlá pokožka je jemně zm
z šalvěje, zatímco mentol zchladí,  osvěží  a zajistí

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=24 

   

abízí velmi jemnou,  
inný u lidí, kteří trpí pocením 
i pravidelném používání 

 

čistu,  šetrnou 
čajovníku a šalvěje, 
ě změkčena a ošetřena 

zajistí normalizaci 
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peclavus®PODOmed

Mykózy nehtů a pokožky   nejsou
často  ke ztrátě celého nehtu. Okamžitá lé
nehtů na pokožku.  To se nejlépe provádí speciálními produkty 
Nabízí mimořádnou pomoc, úlevu

Pro ošetření nehtů slouží tyto p

peclavus®special  Antimyx Silver Tincture
Speciální tinktura nehty s obsahem st
pokožky v okolí nehtu  a normalizuje kožní flóru. Obsahuje vysoce ú
mikrostříbra, extraktu z Aloe vera, glycerinu, levandule,  h
oleje.  Vysoce účinné částečky st
povrchu pokožky, což rychle vylepšuje vzhled pokožky a poskytuje skute

 
Obj.č.:  8315-20 ml,  8316-50 ml

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1752

   

peclavus® PODOmed  A
Speciální  tinktura s Piroctone
Má zklidňující účinek a s pomocí speciální složky Piroctone Olamine
plísně,  podporuje přirozené ochrann
lůžku.  
Obj.č.: 8317- 20 ml,  8318-50 ml

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=1750

    

PODOmed 

nejsou jen kosmetickým problémem. Neošetřené  infekce vedou 
celého nehtu. Okamžitá léčba je důležitá, aby se zabránilo šíř

.  To se nejlépe provádí speciálními produkty z řady peclavus® special
úlevu, efektivní a úspěšnou léčbu v každodenní pé

 slouží tyto přípravky:  

ntimyx Silver Tincture  
obsahem stříbra  hydratuje, zklidňuje a dezinfikuje. Z

a normalizuje kožní flóru. Obsahuje vysoce účinnou sm
loe vera, glycerinu, levandule,  hřebíčku, tee tree 
čky stříbra odstraňují škodlivé bakterie a mikroorganismy z 

chu pokožky, což rychle vylepšuje vzhled pokožky a poskytuje skutečnou ochranu.

50 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1752

 

Antimyx Tincture s Piroctone Olamine
e Olamine, nabízí optimální ochranu proti nehtovým mykózám. 

pomocí speciální složky Piroctone Olamine, která ni
ochranné  funkce nehtů. Nanáší se jedna kapka k

50 ml  

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=1750 

řené  infekce vedou 
ležitá, aby se zabránilo šíření infekce z 

peclavus® special. 
každodenní péči o nohy.  

uje a dezinfikuje. Zlepšuje vzhled 
innou směs 

tee tree  a šalvějového 
ují škodlivé bakterie a mikroorganismy z 

chu pokožky, což rychle vylepšuje vzhled pokožky a poskytuje skutečnou ochranu. 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1752 

tone Olamine 
nehtovým mykózám.  

, která ničí bakterie a 
. Nanáší se jedna kapka k nehtovému 
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peclavus® PODOmed  A
Použití přípravku pomocí sticku
velmi pohodlné  a výsledky jsou  vynikající
aktivní látky najdou cestu přes nehtovou 
regeneraci změkčených  a poškozen
prokázaly úspěšnost díky efektivní kombinaci 
modrého cypřiše. Všechny složky jsou velmi dob
přípravků 
Tužka obsahuje přibližně 200-
týdně. týdně.  

 Obj.č.8320-4ml 

 

peclavus® PODOmed tinktura

S ureou a kyselinou salycilovou. Vhodný 
před ošetřením. Je ideální i pro ošet
profesionály.   

   
Obj.č.: 8311- 20 ml,  8312-200

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1851

     

Antimyx Protector Stick 
ípravku pomocí sticku-tužky. Aplikuje se přitisknutím hrotu doprost

a výsledky jsou  vynikající.  Patentovaná metoda penetrace zajiš
řes nehtovou ploténku  do matrixu nehtu, což je ideální pro 

a poškozených nehtů napadených mykózou. Provád
efektivní kombinaci esenciálních olejů: z  tee tree

. Všechny složky jsou velmi dobře snášeny, používají se v ř

-300 ošetření. Používá se 2 x denně, po čtyřech týdnech  1 x 

  

PODOmed tinktura  Před ošetřením-Vorbehandlung

kyselinou salycilovou. Vhodný pro změkčení a hydrataci nehtů a nehtové k
ením. Je ideální i pro ošetření zarostlých nehtů. Pozor: ur

0 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1851

 

doprostřed nehtu.  Je to 
Patentovaná metoda penetrace zajišťuje, že si 

, což je ideální pro 
 napadených mykózou. Prováděné studie 

tee tree, levandule a 
, používají se v řadě kosmetických 

řech týdnech  1 x  

 

Vorbehandlung 

ení a hydrataci nehtů a nehtové kůžičky 
. Pozor: určeno pouze pro 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1851 
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peclavus® PODOmed tinktura 

S Panthenolem,  olejem z hřebíč
zklidnění, hydrataci a prevenci plísní a vir
pouze pro profesionály.  

 
Obj.č.: 8313- 20 ml  8314- 200 ml

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1852

    

peclavus® PODOmed tinktura pro zm

S bisabolem a glycerínem. Optimální a ú
tvrdých a  zvrásněných nehtů. Možno použít i na ztvrdlou pokožku
kůžičku. Pozor: určeno pouze pro profesionály.  

Obj.č.: 8330 - 20 ml,  8331- 50 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1879

   

PODOmed tinktura  Po ošetření-Nachbehandlung

řebíčku, Aloe Verou  a dalšími  speciální ingredience
ní, hydrataci a prevenci plísní a virů. Vhodné po nasazení rovnátka.

200 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1852

 

PODOmed tinktura pro změkčení nehtů Nagelweicher  

Optimální a účinná příprava k snížení a ošetření vysokých, 
ů. Možno použít i na ztvrdlou pokožku-mozoly a nehtovou 

eno pouze pro profesionály.   

50 ml  

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1879

 

Nachbehandlung 

speciální ingrediencemi ke 
  Pozor: určeno 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1852 

 Nagelweicher   

ření vysokých, 
mozoly a nehtovou 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1879 
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peclavus® PODOmed Antimyx 
Gelová mast, svou speciální konzistenc
po ošetření nehtů. Gel  se díky možnosti p
okamžiku zkapalní. Obsahuje skv
pokožky:  Piroctone Olamine a manukový olej 
zjemnění a hřebíčkový olej na zklidn
po ošetření  k nehtovému valu, vlož
Pozor: určeno  pouze pro profesionální použití.

 
 Obj.č.: 8347 - 12 ml  

 
https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1912

 

 

peclavus® PODOmed TEE TREE OLEJ
100% olej z australského čajovníku 
antiseptikum, zároveň zklidňuje místo poran
se sliznicemi.  

 
Obj.č.: 8321- 10 ml 

 

    

 
 

PODOmed Antimyx  SALBEN GEL  
speciální konzistencí dokonale vhodná pro použití při aplikaci

se díky možnosti přesného dávkování dobře aplikuje a 
okamžiku zkapalní. Obsahuje skvěle zvolené látky, které podporují přirozenou ochranu 

iroctone Olamine a manukový olej – účinné antimykotické  látky, bisabol na 
kový olej na zklidnění ošetřovaného místa. Gel je 100 % p

nehtovému valu, vloží se  tamponáda, případné zbytky se otřou. 
pouze pro profesionální použití. 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1912

 

TEE TREE OLEJ  
čajovníku se používá  především jako účinné, avšal 
ňuje místo poranění či podráždění. Nesmí však p

 

ři aplikaci  tamponády  
e aplikuje a  během 

irozenou ochranu 
látky, bisabol na 

ovaného místa. Gel je 100 % přírodní. Nanáší se  
se otřou.  

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1912 

, avšal  jemné  
. Nesmí však přijít do kontaktu 
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peclavus® PODOmed  Callus Reducing Balm
S přírodními salicyláty, představuje 
salicyláty, výtažky z kozí brady, bílé vrby, jojoby, mand
speciální kombinace dokonale 
zrohovatění a zaceluje drobné prasklinky
je jemná, měkká a hydratovaná. Po pár dnech zjistíte, že trhlinky
netvoří  a při pravidelné aplikaci se již
 
Obj.č.: 8328- 100 ml,   

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=1736

Obj.č.: 8329- 500 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=25

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Callus Reducing Balm  
ředstavuje velkou úlevu při prasklinkách a otlacích. 

kozí brady, bílé vrby, jojoby, mandlový olej a pšeničné klí
speciální kombinace dokonale změkčuje ztvrdlou pokožku, brání jejímu opě

celuje drobné prasklinky. Po aplikaci ihned pocítíte úlevu. 
kká a hydratovaná. Po pár dnech zjistíte, že trhlinky jsou zahojeny
pravidelné aplikaci se již znovu  neobjevují. 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID=1736 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=25

 

i prasklinkách a otlacích. Obsahuje 
čné klíčky. Tato 

uje ztvrdlou pokožku, brání jejímu opětovnému 
úlevu.  Pokožka chodidel 

zahojeny, otlaky se již 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=25 
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peclavus® PODOmed  Antimyx   Cream  Papaya  
Nejen, že má papája skvělou nutriční hodnotu, ale je také výjimečně univerzální, díky  vysoce 
účinnému enzymu z papáji. Ten je ideální také pro léčbu mykóz pokožky.  Krém se rychle 
vstřebává a má jemnou, příjemnou vůni. Pokožka chodidel je po aplikaci dobře hydratovaná, 
jemná a pružná.  Hydratace dobře  proniká i do hlubších vrstev pokožky. Největší benefit  je 
však zklidnění pokožky, zmizí šupinky a zrudnutí, ustane pálení, svědění a podráždění. 

 
Obj.č.: 8323- 100 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1813 

Obj.č.: 8324- 500 ml 

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1921 
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peclavus® PODOmed  Změkčovač ztvrdlé pokožky s 20% ureou - gel 

Určeno  k jemnému avšak  účinnému  změkčení nánosů ztvrdlé kůže a otlaků. Gel nestéká 
z pokožky a dobře se nanáší na postižená místa. Po krátké chvíli, kdy se gel vstřebá do 
pokožky se může začít pohodlně pracovat. 

 
Obj.č. 8326- 250 ml    

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1889 

 

 

peclavus® PODOmed  Změkčovač ztvrdlé pokožky ve spreji 

Určeno  k jemnému a účinnému  změkčení nánosů ztvrdlé kůže a otlaků. Nastříká se na 
postižená místa a během okamžiku je pokožka změkčena a připravena pro pohodlné 
odstranění. Pozor: určeno pouze pro profesionály. 

 
Obj.č.: 8325- 250 ml    

https://www.coneta.cz/index.php?akce=DETAIL&ID_KATEG=186&ID_NAD=129&ID_NAD2=121&ID=1890 
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Kosmetika peclavus® si plným právem zaslouží naši pozornost. Je  skvělá,  účinná, jemná 
k pokožce i k životnímu prostředí.  Stojí za vyzkoušení! 

CONETA s.r.o, T. Bati, areál TOMA, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice, tel. 577 663 601, 
603 889 416, 733 392 130, e-mail: coneta@coneta.cz, www.coneta.cz 


