
 

Gel Spa pedikúra 

  
 
 

Před použitím si přečtěte instrukce. 
 
Vytvoření želatiny… 
Jednoduše napusťte nádobu (4-5l) a přisypte sáček označený číslicí 1. Míchejte vodu rukou, dokud 
nebude mít požadovanou konzistenci (několik minut). Poznámka: čím více vody přidáte, tím bude 
želatina řidší.  
Upozornění: Šampon, mýdlo nebo sprchový gel snižují účinnost vytvoření želatiny. 
Želatina nezašpiní koberec ani vanu. Tento výrobek neobsahuje žádné škodlivé chemikálie. Gel 
kromě zábavy odlupuje, zjemňuje a čistí pokožku.  
Rozpusťte ji… 
Jednoduše do nádoby rovnoměrně vsypte prášek označený jako 2. Dobře promíchejte, dokud se 
želatina znovu nezmění na vodu (několik minut). Zbytky gelu na pokožce opláchněte vodou.  
 
Účinky… 
1. Jemný peeling vaší pokožky, kdy malé gelové kuličky postupně odstraňují odumřelou vrstvu 

kůže. 
2. Hloubková hydratace vaši pokožku zjemní a stejně tak změkčí i vaše nehty. Každá gelová kulička 

obsahuje 10 x více vody, jako je její vlastní hmotnost. Tuto vodu postupně uvolňuje do 
otevřených pórů pokožky. 

3. Želatina otevírá póry a důkladně čistí všechny nečistoty v nich usazené. Tím předchází vzniku 
černých teček a jiných vad na pokožce. 

4. Díky gelovým kuličkám bude vaše lázeň příjemně teplá třikrát déle než jen kdybyste se koupali 
v čisté vodě. Proto budou mít vaše unavené svaly a klouby dostatečný čas na regeneraci. 

5. Užijte si bohaté vůně esenciálních olejů, které uvolní vaše smysly, stejně jako želatina uvolňuje 
vaše svaly. Na výběr máte variantu REFRESH s tea tree a grapefruitem, jasmínem a 
bergamotem, SOOTHE s levandulí a citronovou trávou a COOL peprmintem a mentolem. 

6. Svůj smysl má setrvání v želatině při rozpouštění. Soli obsažené v sáčku č. 2 přirozené čistí, 
zjemňují a změkčují pokožku. 

 
Vyrobeno ve Velké Británii. Výrobek není testovaný na zvířatech. 
 
Varování:  
Tento výrobek je určený pro vnější použití. Výrobek není určen ke konzumaci.  
Po použití doporučujeme opláchnout se. Upozornění: Výrobek je kluzký, proto dávejte pozor při 
vcházení a vyházení z vany. Nevstávejte. Vyhýbejte se kontaktu želatiny s očima. Jestliže k němu 
dojde, vyplachujte studenou vodou po dobu 5 minut. Jestli problémy přetrvají, vyhledejte lékařskou 
pomoc. Pokud máte citlivou pokožku, nejprve vyzkoušejte malé množství gelu. 
Jestliže se výrobek dostane na koberec nebo látku, posypte ji práškem a vysajte.  
Nepoužívejte v motorizovaných vířivkách ani bazénech. 
 
Výrobce: Gelicity skin technology, vyrobeno v UK 
Dovozce: Giftak.cz, Monika Nováková, Výholec 33, Brno, ČR 


