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Frumusețe până în vârful degetelor • Ghidul dumneavoastră pentru îngrijirea picioarelor

M
ulte dintre noi nu ajung nicidecum cu mâinile până la picioare. 
Acordăm o atenție deosebită tenului și corpului, dar ignorăm 
pielea picioarelor. Aceasta din urmă necesită o îngrijire specială!

Pielea tălpilor este mai groasă, în schimb — fără apărare. Aceasta 
este complet lipsită de glandele sebacee care au rolul de a preveni 

pierderea umidității din straturile pielii și care protejează pielea de influența 
factorilor negativi.

Medicina tradițională chineză atribuie tălpilor un rol foarte important, întrucât 
acestea au o influență majoră asupra stării generale de sănătate a organismului. 
Talpa piciorului este considerată un fel de hartă pe care sunt proiectate toate 
organele omului. Aici sunt concentrate peste 60 de zone reflexogene care 
creează o conexiune energetică cu toate părțile corpului uman. 

Tălpile se confruntă zilnic cu o activitate fizică extraordinară, de aceea ele necesită 
o îngrijire zilnică specială și au nevoie de relaxare cu ajutorul băilor, exfolierii și 
cremelor.

Multe dintre noi 
nu ajung cu mâinile până 
la picioare…

Picioarele noastre: 
  parcurg în decursul întregii vieți o distanță egală cu patru rotații în jurul 
Pământului;

  fac zilnic aproximativ 8-10 mii de pași;

  în decursul vieții parcurg pe tocuri în jur de 15 mii de km.
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CREMĂ PENTRU PICIOARE 
CU GRĂSIME DE ȘARPE

Îngrijire delicată și dezodorizare

Componentele active
Grăsimea de șarpe este o sursă bogată de acizi grași omega-3 
care nu se sintetizează în organismul uman, însă participă la 
procesul de formare a noilor celule. 

Alantoina înmoaie și netezește eficient pielea, asigură rege-
nerarea celulară și protecția pielii.

Borneol (camfor indian) — tonifiază pielea, reglează activi-
tatea glandelor sudoripare, oferă un efect dezodorizant.

Rezultatul
Îmbunătățește microcirculația și metabolismul epidermei. 
Pielea devine netedă, hidratată, fără zgârieturi și bătături, iar 
senzația de prospețime și de picioare ușoare se păstrează 
pentru o perioadă lungă de timp.

Textura: crema are o consistență care se absoarbe imediat în 
piele și nu curge. 

Aroma: aromă răcoritoare de mentă.

Cod: 41101.
Volum: 80 ml.
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CREMĂ REGENERANTĂ 
PENTRU PICIOARE 

CU GRĂSIME DE ȘARPE

Pentru călcâie netede

Componentele active
Grăsimea de șarpe este o sursă bogată de acizi grași omega-3 
care nu se sintetizează în organismul uman, însă participă la 
procesul de formare a noilor celule.

Vitamina E este un antioxidant puternic care protejează 
celulele pielii împotriva radicalilor liberi și îmbătrânirii pre-
mature. 

Alantoina înmoaie și netezește eficient pielea, asigură rege-
nerarea celulară și protecția pielii. 

Rezultatul 
Înmoaie bătăturile și pielea uscată, asigură vindecarea crăpă-
turilor pe călcâie. Folosirea regulată a cremei va face pielea 
elastică, moale și netedă. Atunci când veți încălța șosetele, nu 
vor mai rămâne semne pe picioare! Crema va reface pielea 
după pedichiură și va păstra efectul acesteia pentru un timp 
mai îndelungat. Lăsând o peliculă invizibilă cu rol de pro-
tecție, crema previne colmatarea pielii cu praf. 

Textura: crema are o 
consistență densă ase-
menea unui lăptișor care se 
absoarbe imediat în piele 
și oferă pielii o hidratare 
naturală.
Aroma: revigorantă florală.

Cod: 41105.
Masa: 30 g. 
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CREMĂ PROFILACTICĂ 
PENTRU PICIOARE 

СU GRĂSIME DE ȘARPE
Prospețimea și sănătatea pielii

Componentele active

Grăsimea de șarpe este o sursă bogată de acizi grași omega-3 
care nu se sintetizează în organismul uman, însă participă la 
procesul de formare a noilor celule.

Vitamina E este un antioxidant puternic care protejează 
celulele pielii împotriva radicalilor liberi și îmbătrânirii pre-
mature. 

Borneol (camfor indian) – tonifiază pielea, reglează activitatea 
glandelor sudoripare, oferă un efect dezodorizant.

Mentolul stimulează receptorii pentru frig ai pielii, oferind un 
efect răcoritor și calmant. 

Alantoina înmoaie și netezește eficient pielea, asigură rege-
nerarea celulară și protecția pielii.

Rezultatul

Pielea picioarelor este moale, netedă și hidratată pentru o 
perioadă mai lungă de timp. 
Crăpăturile și rugozitatea devin mai puțin vizibile chiar după 
prima aplicare. Crema previne apariția crăpăturilor pe pielea 
de la călcâie. Ameliorează iritațiile pielii, transpirația excesivă 
și mirosul neplăcut.

Cod: 41106.
Masa: 30 g.

Textura: însoțită de căldură 
și confort.

Aroma: florală picantă.
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PEDICHIURA-SPA: 
Tratamente cu apă pentru picioare frumoase 

C
um să vă protejați picioarele împotriva descuamării, crăpă-
turilor și mirosului neplăcut? Răsfățați-le cu ajutorul pedi-
chiurii-spa! Pentru asta nu trebuie neapărat să mergeți la un 
salon de frumusețe sau la mare. Puteți să vă simțiți la mare 
și acasă. Aveți nevoie doar de 20 de minute pentru a face o 

baie cu apă caldă și produse cosmetice speciale TianDe. Pedichiura-spa 
făcută regulat acasă va întoarce frumusețea picioarelor dumneavoastră
și, de asemenea, vă va oferi un efect profilactic, răcoritor și dezodorizant. 

Cu ambele picioare — 
«pentru»!
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SARE DE BAIE MASTER HERB:
Sare de mare + uleiuri vegetale și extracte de plante 

I
ngredientul principal al băilor cu sare TianDe este sarea de mare, 
obținută în urma evaporării apei de mare, păstrându-și în același timp 
toate beneficiile. Sarea de mare cuprinde aproape tot tabelul periodic 
al elementelor. Pentru conținutul bogat de iod, sarea de mare este 
considerată un antiseptic natural. Băile cu sare de mare nu doar curăță 

și înmoaie pielea aspră, dar și hidratează eficient și tonifică pielea. Aceasta 
se relaxează și se bucură din plin de armonie. 

Zeița Afrodita, născută din spuma mării, ar fi apreciat toate beneficiile pe 
care le au băile cu sare TianDe!
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SARE DE BAIE PENTRU PICIOARE 
«ARBORE DE CEAI» 

Înmoaie și hrănește pielea picioarelor, reglează transpirația, 
are un efect antiseptic. Extractul de ceai verde are proprie tăți 
antibacteriene și reglează funcțiile glandelor sudoripare. 
Uleiul de arbore de ceai are un efect emolient și dezodorizant 
asupra pielii picioarelor.

Cod: 41320.
Masa: 50 g.

SARE DE MARE PENTRU 
PICIOARE «LAVANDA» 

Este eficientă împotriva senzației de oboseală a picioarelor, 
are un efect calmant, catifelează pielea aspră, bătăturile și 
crăpăturile. Uleiul de lavandă hrănește și înmoaie pielea, este 
folosit în aromaterapie și are un efect de relaxare. 

Cod: 41321.

Masa: 50 g.
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SARE DE BAIE PENTRU PICIOARE 
«CHINESE HERBS» 

Are un efect calmant și revigorant, curăță în profunzime și 
hidratează pielea. Extractul de cnidium (pătrunjel-de-zăpadă), 
pelin și păpădie oferă pielii hidratare, nutriție și protecție. 

Cod: 41322.
Masa: 50 g.
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ÎNGRIJIREA 
PICIOARELOR 
24/24

BAIE PENTRU PICIOARE 
TALASSO: 

3 PAȘI PENTRU UN MERS GRAȚIOS
Baie naturală pentru picioare

Baia pentru picioare TianDe pe bază de plante oferă confort picioa-
relor dumneavoastră 24 ore pe zi: complexul natural înmoaie 
pielea picioarelor și reduce senzația de oboseală; masajul cu aju-
torul uleiului de lavandă care are un efect calmant asigură nutriția 
pielii peste noapte; produsul antimicrobian pentru încălțăminte 
oferă picioarelor dumneavoastră prospețime pe parcursul zilei.

Pasul 1. Baie cu fitocomplex
Ingredientul de bază al acestui complex este pudra obținută 
din plantele kochia scoparia (mături), cnidium (pătrunjel-de-
zăpadă) și salcâmul japonez, care hrănește eficient și înmoaie 
pielea, contribuie la ameliorarea bătăturilor.

Pasul 2. Masaj cu ulei 

Datorită faptului că ați curățat pielea și ați făcut baie pentru 
picioare, efectul masajului cu ulei de lavandă se intensifică. Acesta 
catifelează și dezodorizează pielea, contribuie la relaxarea acesteia. 

Pasul 3. Dezinfecția încălțămintei
Etapa finală a procedurii este curățarea încălțămintei. Produsul 

Cod: 42301.
Masa: 26/8/12 g. 

Fitocomplex + 
ulei pentru masaj + 
produs antimicrobian

Fit l
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dezinfectant se aplică direct în interiorul papucilor, previne înmul-
țirea bacteriilor, eliminând cauza principală a mirosului neplăcut. 

BAIE TONIFIANTĂ 
PENTRU PICIOARE

”Lapoviță în apă caldă!”

Odată ajunse în apă, ingredientele băii tonifiante se transformă în 
hidrogranule, care amintesc lapovița. Odată ajunse în apă, acestea 
se răspândesc peste tot. În comparație cu fulgii de zăpadă, hidrogra-
nulele nu se vor topi în apa caldă până nu veți adăuga praful „magic” 
din al doilea pliculeț. Acești pulberi se vor transforma într-un gel lichid 
de culoare turcoaz. Această procedură este cu adevărat minunată, 
vă oferă senzații tactile unice și vă dăruiește o plăcere de necrezut!

Pasul 1. Lupta împotriva microbilor
Complexul dezodorizant cu hidrogranule conține alaun, care 
atenuează transpirația și distruge bacteriile, eliminând astfel 
cauzele mirosului neplăcut.

Pasul 2. Tonifierea pielii
Complexul cu o textură asemenea unui gel conține cristale 
naturale de sodiu, care tonifiază, catifelează pielea aspră, 
împiedică apariția bătăturilor și crăpăturilor.

Pasul 3. Masaj cu ulei 
Masajul cu ulei de măsline vă ajută să încheiați procedura 
de îngrijire a picioarelor și contribuie la remedierea lipsei 
de lipide. Lipidele sunt protectorii naturali ai pielii împotriva 
factorilor negativi. Frumusețe până în vârful degetelor.

Cod: 42303.
Masa: 30/32/10 g.

Complexul termo-
activ cu hidrogranule 
+ complex 
dezodorizant + ulei 
pentru masaj
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BAIE CU EFECT 
DE ÎNCĂLZIRE 

PENTRU PICIOARE 
Zăpada care dăruiește căldură!

Ingredientele din compoziția produsului formează 
în apă hidrogranule asemănătoare cu lapovița, care 
sunt foarte fine la atingere și care oferă o căldură 
învăluitoare. Compoziția cu efect de încălzire oferă 

«Mamă, hai să 
facem zăpadă 

caldă!»

Frumusețe pâ

BAIE CU E
DE ÎNCĂL

PENTRU PIC
Zăpada care dăruie

Ingredientele din compoziția
în apă hidrogranule asemănă
sunt foarte fine la atingere ș
înîîîînînînîînînîînîînnnnnînîîînnnnnînînînînnnnnnîîîîîînnnnvăluitoare. Compoziția cu e

«Mam
facem

ca
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picioarelor o relaxare plăcută și menține căldura chiar și după 
ce apa se răcește. Veți simți căldura în picioare timp de câteva 
ore după ce ați făcut baie. Adăugând în apă pudra din al 
doilea pliculeț, veți observa cum aceasta se topește imediat 
precum zăpada de la razele de soare. Granulele „de zăpadă” 
se vor transforma într-un gel lichid care acoperă pielea picioa-
relor. În fața unui astfel de răsfăț nu poate rezista nici măcar 
un copil! Băile de picioare cu efect de încălzire pot deveni un 
adevărat divertisment!

Pasul 1. Baie cu efect de încălzire
Complexul termo-activ cu hidrogranule funcționează ase-
menea unor comprese cu muștar. Produsul conține extract 
de chili și are un efect de încălzire care îmbunătățește cir-
culația sângelui și, de asemenea, are un efect antimicrobial.

Pasul 2. Efect dezodorizant pentru picioare
La a doua etapă sunt conectate și cristalele naturale de sodiu, 
care reglează transpirația, elimină mirosul neplăcut, previne 
apariția ciupercilor la picioare.

Pasul 3. Masaj cu ulei
Masajul cu ulei de măsline și arbore de camfor catifelează 
pielea uscată, contribuie la ameliorarea bătăturilor și a cră-
păturilor, acoperă deficitul de lipide din piele și formează o 
peliculă invizibilă de protecție.

Cod: 42302.
Masa: 24/38/10 g.

Complexul termo-activ 
cu hidrogranule + 
complex dezodorizant + 
ulei pentru masaj

Coommmmmmmppppppppppmmppleleelellleeelel xxxuuuxuuxxxuullll ttteeeeeeteeteteeeeteeeterrrmmmmmmmoooooo-o---aaaacactttivvvv
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EXEMPLE DE HIDRATARE! 
„Spa – ciorapi” pentru picioare40 

SPA-PROCEDURI CIORAPI COSMETICI 
DE GEL HYDROBALANCE

  Redau pielii elasticitatea, catifelarea, finețea

  Oferă hidratare și nutriție permanentă

  Împiedică apariția crăpăturilor și bătăturilor

Suprafața interioară 
a ciorapilor acoperită 
cu gel de cauciuc cu esențe 
de uleiuri și vitamine. 

  Uleiul esențial de măsline și jojoba compensează lipsa 
lipidelor naturale, consolidează stratul protector al pielii.

  Uleiul de levănțică hrănește și deodorizează pielea

  Vitamina E este un antioxidant puternic care luptă 
împotriva radicalilor liberi și încetinește procesul de 
îmbătrânire

Cod: 40113.
1 pereche
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PILĂ DE PICIOARE 
«MASTER QUARTZ»

«Radieră» pentru bătături și fisuri

Pentru 
o pedichiură 

uscată 
și umedă

Instrumentul perfect are două fețe cu un grad diferit de rigi-
ditate. Este ideal pentru pedichiura-spa. Cristalele mari de 
quartz de pe suprafața primei fațete îndepărtează eficient 
pielea moartă. Cealaltă fațetă – din ceramică, curăță delicat 
pielea piciorului, lăsând-o moale, fină și catifelată.

Cod: 90202.


