
Gena “Perfect Pedicure” handleiding (Step-by-Step Manual):

Hieronder treft u de handige “stap-voor-stap” handleiding aan voor een perfecte (cosmetische)
pedicure behandeling, de “Perfect Pedicure”.

Inleiding “Perfect Pedicure”:

Begin de feitelijke behandeling door uw klant te verzoeken om de schoenen en sokken/kousen uit te
doen. Plaats vervolgens een schone handdoek onder de voeten. Zorg ervoor dat u voldoende extra
schone en zachte handdoeken bij de hand heeft om te kunnen gebruiken.

N.B. Voor extra comfort voor uw klant, kunt u de handdoeken verwarmen in bijv. een speciale
handdoekenverwarmer.

Stap 1 Pedi Soak of Pedi Jet:

Voeg 14 ml. hoog geconcentreerde “Pedi Soak” (schuimende formule) of “Pedi Jet” (niet-schuimende
formule) toe aan het warme water van het voetenbad en meng het snel en goed er doorheen. De fris
geurende “Pedi Soak” met Tea Tree Olie of de “Pedi Jet” met Lavendel Olie reinigen, conditioneren
en verzachten vermoeide voeten.

Indien een beluchtend (bubbel) voetenbad wordt gebruikt, meng 7 ml. Pedi Soak met warm water
om overtollige schuimvorming te voorkomen. Gebruik “Pedi Jet” met name bij water ingespoten
(bubbel) voetenbaden.

N.B. Plaats de voeten van uw klant nog niet in het voetenbad, dit gebeurt pas bij Stap 4.

Stap 2 Pedi Sceptic:

Begin deze fase van de behandeling met het sprayen van beide voeten met “Pedi Sceptic”. Het helpt
ongewenste voetengeur te voorkomen en verkoelt en verfrist hete en vermoeide voeten.

N.B. Na het sprayen kunt u de voeten controleren op mogelijke problemen, welke u kunnen
weerhouden om de behandeling te vervolgen.

Stap 3 Polish Remover (Non-Aceton):

Verwijder oude nagellak op de teennagels van beide voeten met nagellak remover, bij voorkeur
zonder aceton. Verkort en/of vijl de teennagels in vorm, e.e.a. volgens de wensen van uw klant. Dit
kan bijv. met een (teen)nagelknipper en een 100/180 gritvijl.

Stap 4 Soaken:

Help uw klant om zijn/haar voeten in het warme voetenbad te plaatsen. Laat de voeten van uw klant
ca. 5-10 minuten soaken. Wacht rustig af en plaats op enig moment 2 a 3 handdoeken op uw schoot.

Stap 5 Pedi Care:



“Pedi Care” is een niet schurende peeling lotion (met pepermunt olie) die ongewenste dode
huidcellen verwijdert met als resultaat een gladde en zachte huid.

Om (overtollige/overgroeide) nagelriemen te verwijderen, breng “Pedi Care” aan op elke teennagel
en duw de nagelriemen zachtjes terug met een bokkenpootje.

Om droge huid te verwijderen, breng een beetje “Pedi Care” aan op de voeten en masseer de lotion
stevig in totdat de ruwe huid eraf rolt. Reinig daarna de huid door de voeten wederom in het
voetenbad te plaatsen om ze af te spoelen.

Het laat een zacht, zijde-achtig, glad, koel en verfrissend gevoel achter.

Stap 6 Pedi Scrub of Pedi Warm:

Plaats de voeten om de beurt op uw schoot en dep overtollig water eraf, waarbij u de voeten
enigszins vochtig houdt. U dient ze dus niet volledig droog te maken.

Breng een klein beetje “Pedi Scrub” (gel die ruwe, droge huid en eelt verwijderd) of “Pedi Warm”
(warmte gevende scrub die ruwe, droge huid verwijderd) aan op de voeten en hanteer een
onafgebroken draaiende beweging om zachtjes de voet oppervlakte te scrubben totdat de ruwe,
droge huid en/of eelt is verwijderd. Concentreer je hierbij op de ruwe, droge gebieden voor 2-3
minuten. De voeten worden hierdoor weer zacht en glad.

Stap 7 Pedi Pro File of Pedi Rasp:

Verwijder overtollig/achtergebleven “Pedi Scrub”of “Pedi Warm” door de voeten terug te plaatsen in
het voetenbad. Haal de voeten vervolgens één voor één uit het voetenbad en dep ze droog.

“Pedi Pro File” is een ideaal instrument om eelt glad te maken op de hiel en bal van de voet. Begin
met de ruwe zijde van de vijl en vijl stevig de aanwezige droge huid weg op de eeltplekken. Verfijn de
randen van de droge huid met de fijne, minder grove zijde van de vijl. Bij een overmatige eelt
opbouw, gebruik de “Pedi Rasp”. Het speciaal ontworpen gebogen handvat geeft optimale controle
bij het uitoefenen van druk om de eelt te verwijderen. Vijl het vervolgens glad met de “Pedi Pro File”.

N.B. Reinig en desinfecteer beide vijlen goed na gebruik.

Stap 8 Pedi Soft of Pedi Cure:

“Pedi Soft” is een conditionerende lotion met fruit extracten om droge huid te beheersen, te
verzachten en te hydrateren,. Het ideale product om uw klant te verwennen met een ontspannende,
complete voet en been massage. Breng “Pedi Soft” in ruime mate aan over voeten en benen. Daar
waar nodig kun je Pedi Soft nogmaals (extra) aanbrengen Begin startend vanaf de knie, naar beneden
werkend tot aan de tenen met een zachte maar stevige massage.

Voor een diepere conditionering kan de Pedi Soft voorafgaand aan een massage verwarmd worden.

Bij extra droge of gebarsten huid of bij hardnekkige eelt plekken, gebruik bij voorkeur “Pedi Cure” om
te masseren. “Pedi Cure” is verrijkt met Pepermunt Olie en Menthol die een verzachtende en
ontlastende werking hebben voor vermoeide, pijnlijke spieren, terwijl de Lavendel Olie gevoelige
huid oppervlakten behandelt.



Voor een maximale absorptie (opname), wikkel beide voeten in een warme handdoek en laat het
product voor ca. 3-5 minuten intrekken.

N.B. Verwijder alle sporen van lotions of oliën op de nagels met Alcohol, voordat u een Base Coat,
nagellak en Top Coat aanbrengt.

Voor de massage kunt u diverse technieken gebruiken. Voor een “Perfect Pedi Massage” verwijzen
wij u naar de bijbehorende massage techniek welke onderaan dit document is weergegeven.

Extra Service:

De volgende behandelingen kunt u als extra service aanbieden ter aanvulling op bovenstaande
standaard “Perfect Pedicure”.

N.B. Onderstaande “Callus Off”en “Pedi Mask” behandelingen kunt u toepassen na Stap 6.

Callus Off:

Scheelt u tijd en inspanning door het werk voor u te doen. Het helpt om eelt te verwijderen zodat u
het gemakkelijk weg kunt vijlen of buffen.

Pedi Mask:

Een verkwikkend masker welke de huid conditioneert en verzacht. Een mengsel van Aloe, Alg,
Kamille, Kruizemunt en Theeboom Olie (Tea Tree) hebben een mousse gecreëerd die voeten volledig
koel , geconditioneerd en fris maakt en houdt.

Bedek de gehele voet (tot de bovenkant van de enkel) met een beetje Pedi Mask. Voor een diepere
penetratie, wikkel de voet in met een handdoek of plastic zak voor maximaal 5 minuten. Spoel het
daarna goed af en dep het droog.

N.B. Onderstaande “Intensive Heel Crème”, “Ultimate Spa Paraffin Therapy” en “Pedi Ice”
behandelingen kunt u toepassen na Stap 8.

Intensive Heel Crème:

Formule met Pro Vitamine B5 (om huid te conditioneren en te verzachten) en een Soja extract (om
de vochthuishouding te reguleren en op peil te houden). Deze verfrissende, intensieve voet crème
verzorgt en verzacht droge plekken, gebarsten huid en eelt.

Breng bij dagelijks (bij voorkeur ’s morgens en ’s avonds) Intensive Heel Crème aan, speciaal op de
droge gebieden. Deze behandeling kan ook toegepast worden na een “Callus Off” behandeling
waarbij eelt wordt verwijderd. Het verzacht irritatie, stabiliseert vochtigheidsniveaus en helpt om de
huid te conditioneren.

Ultimate Spa Paraffin Therapy:

De ultieme luxe in elke pedicure procedure. Paraffine therapie geeft klanten een buitengewoon
gevoel van verwennerij en ontspanning. Volg de aanwijzingen conform de instructies of handleiding



van de fabrikant met betrekking tot de installatie en toepassing van paraffine. Gebruik paraffine
altijd voordat u nagellak aanbrengt (e.v.t. voorafgegaan door een Base Coat). Lak de nagels af met
een Top Coat.

Pedi Ice:

Een ijskoude formule om de huid af te laten koelen en hete, vermoeide voeten en benen te
verfrissen. Menthol en Eucalyptus helpen om verlichting te geven aan pijnlijke spieren, de
verzachtende Aloe verkoelt en conditioneert de huid.

Breng in ruime mate Pedi Ice aan op benen en voeten en masseer de gel zachtjes in. Daar waar nodig
kun je Pedi Ice nogmaals (extra) aanbrengen.

Breng Pedi Ice aan voordat u de nagels gaat lakken. Reinig eerst de nagelplaat met nagellakremover
(bij voorkeur Nagellakremover zonder Aceton) of Alcohol, breng daarna de nagellak aan (e.v.t.
voorafgegaan door een Base Coat). Lak de nagels af met een Top Coat.

Gena “The Perfect Pedi Massage” (handleiding (Step-by-Step Manual):

Het doel van massage is helpen de klant te ontspannen. Wij adviseren om tenminste 5-10 minuten
aan dit onderdeel te besteden. Oefening geeft u al snel een consistente en zachte “touch”. Verbreek
het kontakt met de huid geleidelijk naarmate de massage ten einde loopt.

Stap 1 Aanbrengen Lotion:

Verwarm “Pedi Soft”of “Pedi Cure” in uw handen voordat u met masseren begint. Met lange
slepende bewegingen (altijd strijkend richting hart) en daarbij stevig druk uitoefenend, brengt u de
lotion aan op voeten en benen.

Stap 2 Kuiten kneden:

Masseer de kuiten met een knedende beweging. Probeer hierbij ook eens de knokkels, duimen,
vingertoppen en handpalmen te gebruiken.

Stap 3 Enkel draaien:

Houd de hiel van de voet in de palm van uw hand. Gebruik uw vrije hand om de enkel zachtjes te
draaien, 3 maal naar links, 3 maal naar rechts.

Stap 4 Bovenkant van de voet masseren:

Masseer de bovenkant van de voet met uw duimen in ronddraaiende bewegingen, vanaf de tenen
naar de enkel.

Stap 5: Tenen trekken en draaien:



Trek zachtjes aan elke teen met uw duim en wijsvinger, en draai daarbij elke teen 3 maal naar links
en 3 maal naar rechts.

Stap 6 Onderkant van de voet masseren:

Masseer de onderkant van de tenen en de bal van de voet met uw duimen in ronddraaiende
bewegingen.

Stap 7 Voetbed kneden:

Maak een vuist en gebruik uw knokkels om het voetbed te kneden met een stevige, maar zacht
uitoefenende druk. Draai uw polsen hierbij heen en weer.

Stap 8 Kontakt verbreken:

Eindig uw massage door zachtjes de gehele voet te strelen met uw vingertoppen.


