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Gena “Perfect Pedicure”



1. Verwijderend:
A. Pedi Care: Lotion die ruwe, droge huid verwijderd.
B. Pedi Scrub: Gel die ruwe, droge huid en eelt verwijderd.
C. Pedi Warm: Scrub (warmte gevend) die ruwe, droge huid verwijderd .

2. Verzachtend & Hydraterend:
A. Pedi Ice: Verkoelende gel.
B. Pedi Cure: Verzachtende, hydraterende (dagelijkse) voeten crème.
C. Pedi Soft: Verzachtende, hydraterende (dagelijkse) voeten en benen lotion.

3. Behandelend & Verzorgend:
A. Pedi Mask: Verzachtend en verjongend masker (mousse) voor voeten en enkels.
B. Pedi Dry: Vloeibare talk poeder voor de voeten (dagelijks gebruik).
C. Callus Off: Eelt verwijderaar.
D. Intensive Heel Crème: Verzachtende en hydraterende hiel crème (dagelijks gebruik).
E. Nail Brite: Reinigende en blekende nagel scrub.
F. Cuticle Off: Nagelriem verwijderaar.
G. Tee Trea Oil: 100% Tea Tree olie, geschikt voor diverse doeleinden.
H. Warm-O-Lotion Original: Verzachtende en vocht verzegelende lotion, geschikt voor vele

doeleinden.
I. Warm-O-Lotion Fresh: Verzachtende en vocht verzegelende lotion, geschikt voor vele

doeleinden.

4. Voetenbad:
A. Pedi Soak: Reinigend en verfrissend (vloeibaar) voeten bad.
B. Pedi Jet: Reinigend, kalmerend en verzachtend (poeder vormig) voeten bad.
C. Pedi Salts: Therapeutisch, reinigend en verfrissend (klonterige oplosbare zouten) voeten bad.

5. Manicure Spa:
A. Mani Spa - Scrub: Zacht loswekende suiker scrub voor de handen.
B. Mani Spa - Massage Lotion: Diep werkende, vochtinbrengende massage lotion.
C. Mani Spa - Soak: Reinigende, hydraterende en voedende soak.

6. Desinfecterend:
A. Pedi Sceptic: Desinfecterende voeten spray.
B. MRX Antisceptic Mediceutical Spray: Dermatologische, desinfecerende spray, geschikt

voor algemeen gebruik.

7. Ultimate Spa:
A. LikeSoap: Antibacteriële ontsmettings foam voor de handen en voeten.
B. LikeLotion: Vochtinbrengende foam voor benen en voeten.
C. LikePumice: Lichte peeling foam voor voeten.

8. Healthy Hoof:



A. Intensive Protein Treatment: Voedende en verstevigende proteïne crème voor nagels en
nagelriemen.

B. Hoof Lacquer: Sneldrogende, hoogglanzende, UV Top Coat.

1 A: Pedi Care - Peeling lotion (Sloughing Lotion - Removes Rough, Dry Skin)

Productomschrijving:

Verwijdert op zachte en veilige wijze een ruwe, droge (oppervlakte) huid.

Een niet schurende peeling lotion (met pepermunt olie) die ongewenste dode huidcellen verwijdert
met als resultaat een gladde en zachte huid.

Aan te brengen op voeten, benen, knieën, ellebogen en handen.

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

Om droge huid te verwijderen, breng een beetje “Pedi Care” aan en masseer de lotion stevig in
totdat de ruwe huid eraf rolt. Reinig daarna de huid.

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

Gebruik zo vaak als u wilt om een gladde, gezonde huid te behouden.

Kenmerken:

Verwijdert ruwe, droge huid.

Niet schurende peeling.

Aan te brengen op de droge huid.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Zijdezacht en verfrissend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

1 B: Pedi Scrub - Peeling Gel (Exfoliating Gel - Exfoliates & Polishes)

Productomschrijving:

Verwijdert op zachte en veilige wijze eelt, maakt de huid weer glad.

Zacht scrubbende korrels verzachten en verminderen het verschijnen van (ruwe) eelt terwijl de ruwe,
droge (oppervlakte) huid wordt verwijdert. Een diep werkende en verwijderende gel met Zee Kelp en



Aloe Vera voor het reinigen en gladmaken van (ruwe) eelt plekken. Deze makkelijk af te spoelen gel is
ook ideaal als body scrub.

Aan te brengen op vochtige voeten, voornamelijk geconcentreerd op de eelt plek(ken). Gebruik voor
een diepere huid verwijdering een zgn. Pedi Pro File (voeten vijl) of Sponge (ruwe spons). Spoel na
gebruik goed af. Voor het beste resultaat, gebruik de Pedi Scrub 1 x per week.

Breng een beetje Pedi Scrub aan en masseer de gel stevig in totdat de ruwe huid of eelt is verwijderd.
Hanteer een onafgebroken draaiende beweging om zachtjes de voet oppervlakte te scrubben. Het
laat een glad gevoel achter.

Bij voorkeur 1 x per week te gebruiken.

Kenmerken:

Verwijdert ruwe, droge huid.

Verzacht en vermindert eelt.

Schurende peeling.

Aan te brengen op vochtige voeten.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Ideaal als body scrub.

Glad resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

1 C: Pedi Warm - Verwarmende Peeling Scrub (Warming Exfoliating Scrub - Moisturizes & Soothes)

Productomschrijving:

Verwijdert op zachte en veilige wijze een ruwe, droge (oppervlakte) huid met Macadamia noten olie
en vochtinbrengende eigenschappen. Geeft een verzachtend en warm gevoel.

Aan te brengen op de natte huid.

Breng een beetje Pedi Warm aan en masseer de scrub zachtjes in. Hanteer een onafgebroken
draaiende beweging om zachtjes de voet oppervlakte te scrubben. Concentreer je hierbij op de ruwe,
droge gebieden voor 2-3 minuten. Spoel na gebruik goed af en dep de huid droog.

N.B. Mocht de opening van de tube gaan klonteren, spoel het af met warm water.

Kenmerken:

Verwijdert ruwe, droge huid.



Vochtinbrengende eigenschappen.

Geeft een warm gevoel.

Niet schurende peeling.

Aan te brengen op de natte huid.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Verzachtend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

2 A: Pedi Ice - Verkoelende Gel (Deep Cooling Gel - Cools & Revitalizes)

Productomschrijving:

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.

Kenmerken:

Verkoelt de huid.

Verfrist vermoeide benen en voeten.

Ontspannend gevoel.

Geschikt voor Pedicure.

Verkwikkend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

2 B: Pedi Cure - Verzorgende voeten Crème (Foot Treatment Crème - Softens Dry, Cracked Skin)



Productomschrijving:

Een niet-vettige botanische crème met Pepermunt Olie en Lavendel. Helpt om eelt en/of droge,
gebarsten huid te verzachten en te hydrateren. Conditioneert,  vult vocht aan daar waar nodig. Geeft
vermoeide voeten een mintachtige “lift”.

Breng een beetje Pedi Cure aan op de voeten en masseer (dagelijks) de crème in. Geef daarbij extra
aandacht aan de harde, eelt gebieden. Pedi Cure is ook uitermate geschikt om te gebruiken op
gevoelige/pijnlijke spieren en/of gewrichten. Voor een intensievere conditionering, breng Pedi Cure
aan voor een paraffine behandeling of andere therapeutische behandelingen.

Kenmerken:

Voor dagelijks gebruik.

Niet vettig.

Verzacht, conditioneert en hydrateert eelt en/of droge, gebarsten huid.

Stimuleert vermoeide voeten.

Geschikt om mee te masseren.

Geschikt voor Pedicure.

Verzachtend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

2 C: Pedi Soft - Verzorgende voet en been Lotion (Foot & Leg Lotion - Smoothes & Softens)

Productomschrijving:

Een botanisch verrijkte, conditionerende lotion met Natuurlijke Fruit Extracten om voeten en benen
te verzachten en te hydrateren. Het beheerst en verbetert de droge huid. Een regulerende
hydraterende lotion die de voeten en benen zijdezacht maakt en houdt.

Ook prima geschikt om handen en lichaam te hydrateren.

Breng in ruime mate Pedi Soft aan op de voeten en benen. Daar waar nodig kun je Pedi Soft
nogmaals (extra) aanbrengen. Kies een favoriete massage techniek om vermoeide spieren en
gewrichten te verzachten en te ontspannen. Voor dagelijks gebruik, breng het aan na het baden of
douchen. Voor een diepere conditionering kan de Pedi Soft voorafgaand aan een massage verwarmd
worden.

Kenmerken:

Voor dagelijks gebruik.



Verzacht, conditioneert en hydrateert voeten en benen.

Ook geschikt voor handen en lichaam.

Zelfregulerende hydraterende lotion.

Geschikt om mee te masseren.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Verzachtend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

3 A: Pedi Mask - Verzachtende en verjongende mousse (Moisturizing Mask - Softens &
Rejuvenates)

Productomschrijving:

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.

Kenmerken:

Masker met een mengsel van diverse natuurlijke ingrediënten.

Voor voeten en enkels.

Diepere werking d.m.v. inwikkelen (handdoek of plastic zak).

Geschikt voor Pedicure.

Verzachtend en verjongend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

3 B: Pedi Dri – Deodoriserende (ontgeurende), verkoelende vloeibare talk poeder (Liquid Powder
Talc - Deodorizes, Cools & Refreshes)

Productomschrijving:



Pedi Dri brengt aan als een vloeistof en droogt op als een zijdezachte poeder. Een duurzame,
beschermende deodorant die helpt om ongewenste geuren van de voeten te beheersen.  Houdt de
voeten droog zonder het geknoei van een poeder.

Breng dagelijks een beetje Pedi Dri aan op de voeten om deze te drogen en te verfrissen.

Kenmerken:

Talk poeder in vloeibare vorm.

Droogt op tot een zijdezacht poeder.

Helpt voeten te drogen, te ontgeuren en te verfrissen.

Dagelijks te gebruiken.

Geschikt voor Pedicure.

Verfrissend, verkoelend en geurloos resultaat.

3 C: Callus Off – Eelt verwijderaar (Fast Acting Callus Off, Aids in Callus Removal – Works in 3-5
Minutes)

Productomschrijving:

Eelt ontstaat door wrijving en opeenhoping van dode huid, welke vaak te vinden is op de hielen.

Callus Off bespaart tijd en inspanning. Het helpt om eelt te verwijderen. Eelt kan na gebruik van
Callus Off op eenvoudige wijze  weggevijld worden (met een vijl of buffer).

Na het soaken, breng Callus Off in ruime mate aan op de eelt plekken. Draag handschoenen en spoel
de handen goed af direct na gebruik. Laat de formule 3-5 minuten intrekken, afhankelijk in welke
mate de eelt aanwezig is. Veeg e.v.t. overtollig restproduct weg en vijl de eelt zachtjes weg met een
(grit)vijl of buffer.

Kenmerken:

Snel werkende formule (3-5 minuten) helpt om eelt te verwijderen.

Na gebruik is eelt eenvoudig weg te vijlen met een (grit)vijl of buffer.

Geschikt voor Pedicure.

Eelt verwijderend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.



3 D: Intensive Heel Crème - Verzachtende en hydraterende hiel crème (Heel Crème - Softens &
Hydrates)

Productomschrijving:

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 dagelijks (’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.

Kenmerken:

Intensieve hiel crème voor droge plekken, gebarsten huid en eelt.

Verzacht en reguleert de vochthuishouding.

Dagelijks te gebruiken (’s morgens en ’s avonds).

Geschikt voor Pedicure.

Verzachtend en hydraterend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

3 E: Nail Brite - Reinigende en blekende nagel scrub (Nail Brite Whitening Scrub - Cleans, Conditions
& Brightens)

Productomschrijving:

Deze crème-achtige formule bevat speciale blekende bestanddelen, conditionerende reinigers en
natuurlijke werkzame stoffen om nagels te verhelderen en wit te maken.

Allereerst goed schudden voor gebruik. Breng daarna Nail Brite aan op het onderste gedeelte van de
nagels (d.w.z. de vrije rand). Wrijf het in op zowel de onderzijde van de nagels als de bovenzijde
(d.w.z. de natuurlijke nagelplaat) voor ca. 30-45 seconden. Schrob vervolgens het geheel met een
vochtige manicure- of nagelborstel en spoel het goed af.

Nail Brite kan ook direct op de vochtige manicure- of nagelborstel aangebracht worden. Bovendien
kan het als een snelle/korte reinigende nagelscrub gebruikt worden.

Voor het beste resultaat, gebruik Nail Brite om de dag, gedurende een week om o.a. vlekken te
verwijderen. Ga daarna over tot een gebruik van 2 x per week om schone, gezonde nagels te
behouden.



Kenmerken:

Reinigt, conditioneert en verheldert.

Maakt nagels witter, houdt nagels gezond.

In de 1e week om de dag te gebruiken, daarna 2 x per week als onderhoud.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Reinigend en blekend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

3 F: Cuticle Off - Nagelriem verwijderaar (Cuticle Off - Removes Cuticles in Seconds)

Productomschrijving:

Cuticle Off verwijdert nagelriemen in seconden, neemt u veel werk uit handen. Een directe en
effectieve verwijdering met Alpha-Hydroxy, zelfs van de meest hardnekkige aangegroeide, dikke of
vastzittende nagelriemen op nagels van handen en voeten. Perfect voor alle nagel behandelingen.

Breng Cuticle Off aan op de nagelriemen en laat het ca. 30 seconden goed intrekken. Laat het iets
langer intrekken indien de nagelriemen dik of overgroeid zijn. Duw daarna de nagelriemen zachtjes
terug en verwijder het van de nagelplaat. Spoel het goed af na gebruik en vervolg met uw manicure
of pedicure behandeling.

N.B. Niet te gebruiken op gebarsten huid. Als er irritatie optreedt, was het eraf.

Kenmerken:

Directe en effectieve verwijdering van nagelriemen.

Verwijdert de meest hardnekkige nagelriemen vanaf ca. 30 seconden.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Gemakkelijk verwijderend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

3 G: Tea Tree Oil - Theeboom olie (Tea Tree Oil - 100% Oil of Melaleuca Alternifonia)

Productomschrijving:



Tea Tree Oil is geschikt voor huid, nagels, maar ook bijv. schedelhuid. Tea Trea Oil kan op zeer veel
manieren worden toegepast, in die zin perfect te gebruiken voor handen en voeten. Deze 100%
natuurlijke Tea Tree Oil is afkomstig van de zeldzame Australische theeboom “Melaleuca
Alternifonia”.

Tea Tree olie, ook wel theeboom olie genoemd, is een essentiële olie (etherische olie) met een
antiseptische werking op schimmels, bacteriën en virussen. Dit betekent dat de olie bacteriën,
schimmels en virussen doodt.

Tea Tree olie kan niet de oorzaak van een kwaal bestrijden, maar heeft wel meerdere eigenschappen
die het lichaam bij het genezingsproces positief ondersteunen. De olie heeft o.a. een
schimmelwerende werking, is pijnstillend, vermindert jeuk en remt de ontwikkeling van
ettervormende bacteriën. De olie is in vet oplosbaar en vet oplossend, waardoor het een ontzettend
goed vermogen heeft om diep in de huid en het daaronder liggende weefsel door te dringen. Daarop
berust een deel van de krachtige antibacteriële werking. Tea Tree olie stimuleert het afweersysteem
van het lichaam.

De olie is op verschillende manieren toepasbaar. De olie kan verdund worden in water of gemengd
worden met een andere olie, of gewoon puur te gebruiken. De olie wordt vooral toegepast in allerlei
cosmeticaproducten om bacteriën, schimmels en virussen te doden.

Toepassingsmogelijkheden (voorbeelden):

Bij ongewenste voetengeur: Breng 5-10 druppels Tea Tree Oil aan in het warme water van het
voetenbad. Doe dit bij voorkeur ’s avonds (voor het slapengaan) voor ca. 5 minuten.

Na het scheren, harsen/waxen van benen: Giet body lotion in de palm van uw handen, voeg een paar
druppels Tea Tree Oil hieraan toe en wrijf het over uw benen.

Kenmerken:

100% natuurlijke Tea Trea Oil.

Antiseptische werking.

Zowel puur als verdund te gebruiken.

Geschikt voor huid en nagels van handen en voeten.

Te gebruiken als een Soak (voetenbad).

Te gebruiken in combinatie met andere verzorgings producten.

Effectieve verwijderaar van voetengeur.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Zuiverend en verzachtend resultaat.

Gebruik:



Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

3 H: Warm-O-Lotion “Original” - Verzachtende en vocht verzegelende lotion (Warm O Lotion
Original Manicure Treatment - Softens, Soothes & Seals in Moisture)

Productomschrijving:

Deze Warm O Lotion met een vrij neutrale geur kan op diverse manieren als een verzorgende
manicure toegepast worden:

a. Salon formule:
 Verzacht nagelriemen.
 Conditioneert nagels.
 Vochtinbrengend voor de huid.
 Ideaal voor hete olie behandelingen (manicure en pedicure).

b. Manicure/Pedicure behandeling:
Verwarm de lotion in een manicure verwarmer. Soak de nagels voor 5 minuten. Masseer het
daarna in op nagels, nagelriemen en handen. De rijkelijk aanwezige verzachtende
bestanddelen trekken snel de nagels en nagelriemen in. Verwijder overtollige  lotion en ga
verder met de manicure en/of pedicure behandeling.

Regelmatig gebruik vermindert splijten en barsten en zorgt ervoor dat uw nagelriemen
gezond blijven. Warm O Lotion kan warm gebruikt worden voor een ultieme massage.

c. Huid verzorgingsbehandeling:
Maak ruwe droge huid weer zacht en glad met deze rijke gevoede formule. Dagelijks te
gebruiken als een “all-over” body lotion.

Kenmerken:

Verzacht nagelriemen, conditioneert nagels.

Vochtinbrengende, verzegelende lotion.

Te gebruiken als warme soak en/of massage.

Ook dagelijks te gebruiken als “All-over” body lotion.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Verzachtend, hydraterend en beschermend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.



3 I: Warm-O-Lotion “Fresh” - Verzachtende en vocht verzegelende lotion (Warm O Lotion Original
Manicure Treatment - Softens, Soothes & Seals in Moisture)

Productomschrijving:

Deze Warm O Lotion met een frisse bloemengeur kan op diverse manieren als een verzorgende
manicure toegepast worden:

a. Salon formule:
 Verzacht nagelriemen.
 Conditioneert nagels.
 Vochtinbrengend voor de huid.
 Ideaal voor hete olie behandelingen (manicure en pedicure).

b. Manicure/Pedicure behandeling:
Verwarm de lotion in een manicure verwarmer. Soak de nagels voor 5 minuten. Masseer het
daarna in op nagels, nagelriemen en handen. De rijkelijk aanwezige verzachtende
bestanddelen trekken snel de nagels en nagelriemen in. Verwijder overtollige  lotion en ga
verder met de manicure en/of pedicure behandeling.

Regelmatig gebruik vermindert splijten en barsten en zorgt ervoor dat uw nagelriemen
gezond blijven. Warm O Lotion kan warm gebruikt worden voor een ultieme massage.

c. Huid verzorgingsbehandeling:
Maak ruwe droge huid weer zacht en glad met deze rijke gevoede formule. Dagelijks te
gebruiken als een “all-over” body lotion.

Kenmerken:

Verzacht nagelriemen, conditioneert nagels.

Vochtinbrengende, verzegelende lotion.

Te gebruiken als warme soak en/of massage.

Ook dagelijks te gebruiken als “All-over” body lotion.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Verzachtend, hydraterend en beschermend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

4 A: Pedi Soak - Reinigend en verfrissend (vloeibaar) voeten bad (Pedi Soak – Footh Bath, Cleans &
Refreshes)



Productomschrijving:

Geconcentreerde vloeibare voeten soak met Tea Tree Oil om droge huid te reinigen en te
verzachten, met maximale schuimvorming en huid verzachtende voordelen.

Meng 14 ml. Pedi Soak met warm water in een voetenbad. Laat de voeten ca. 5-10 minuten soaken,
voordat u begint aan een (andere/verdere) voetbehandeling. Indien een beluchtend (bubbel)
voetenbad wordt gebruikt, meng 7 ml. Pedi Soak met warm water om overtollige schuimvorming te
voorkomen.

Kenmerken:

Geconcentreerde vloeibare Soak met Tea Tree olie.

Schuimende formule.

Ideaal voor de droge huid.

Geschikt voor Pedicure.

Reinigend, verfrissend en verzachtend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

4 B: Pedi Jet - Reinigend, kalmerend en verzachtend (poeder vormig) voeten bad (Pedi Jet – Non-
Foaming Foot Soak, Calms, Cleanses & Softens)

Productomschrijving:

Speciale formule voor gebruik in combinatie met “Hydrotherapy” en “Jetted” voeten baden (d.w.z.
bubbel baden die met water worden ingespoten). Deze niet-schuimende en volledig oplossende
voeten soak ontsmet, reinigt en verzacht de huid terwijl het snel en zachtjes eelt en (overtollige)
nagelriemen losweekt.  Verrijkt met een licht aromatherapeutisch mengsel van Lavendel, Patchouli
en Ylang Ylang oliën.

Pedi Jet helpt om vermoeide en pijnlijke voeten te verzachten en te ontspannen.

Voeg 14 ml. Pedi Jet toe per 3 ½-4 liter warm water van een (bubbelend) voetenbad. Laat de voeten
ca. 5-10 minuten soaken, voordat u begint aan een (andere/verdere) voetbehandeling.

Kenmerken:

Vaste (poeder vormige) Soak met Lavendel olie.

Niet-schuimende, volledig oplossende formule.

Voor (water ingespoten/bubbel) voetenbaden.



Ontspant en verzacht vermoeide en pijnlijke voeten.

Weekt ook eelt en nagelriemen los.

Geschikt voor Pedicure.

Ontsmettend, reinigend, kalmerend, ontspannend en verzachtend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

4 C: Pedi Salts - Therapeutisch, reinigend en verfrissend (oplosbare zouten) voeten bad (Pedi Salts -
Therapeutic Foot Bath, Cleans and Refreshes)

Productomschrijving:

Een uniek mengsel van zee zouten, pure essentiële oliën en natuurlijk schuimende bestanddelen.
Perfect voor pedicures of als een ontspannende soak voor vermoeide en pijnlijke voeten.

Voeg 14 ml. Pedi SaltsJet toe per 3 ½-4 liter warm water van een voetenbad. Laat de voeten ca. 5-10
minuten soaken, voordat u begint aan een (andere/verdere) voetbehandeling.

Kenmerken:

Vaste (klonterige oplosbare zouten) Soak met Berk, Jeneverbes en Roosmarijn extracten.

Schuimende formule.

Voor voetenbaden.

Werkt therapeutisch voor vermoeide en pijnlijke voeten.

Geschikt voor Pedicure.

Therapeutisch, reinigend en verfrissend resultaat.

Gebruik:

Vervolg de behandeling met een ander Gena product voor een “Perfect Pedicure”.

5 A: Mani Spa “Scrub” - Zacht loswekende suiker scrub  (Mani Spa Scrub - Gentle Exfoliating Sugar
Scrub)

Productomschrijving:

Deze zacht losmakende/loswekende (peelende) suiker scrub verwijderd dode huidcellen. Het
verandert droge, ruwe huid in zachte en gladde handen. Zacht en verfrissend met een geur van roze
grapefruit. Mani Spa Scrub is speciaal ontwikkeld voor handen, nagels en nagelriemen. Doordrenkt



met een vochtrijk Argan Oil Complex, rijk aan anti-oxidanten, vitaminen en AHA voor verjonging en
voeding.

Breng aan op droge of vochtige handen en masseer het zachtjes in voor 2-3 minuten voor directe
verwijdering van dode huidcellen. Voor een zachtere/lichtere verwijdering van de dode huidcellen,
bevochtig lichtjes de huid of voeg water toe.

Was de handen na gebruik met zeep en water.

Kenmerken:

Zachte peeling scrub voor de handen.

Verwijdert op een zachte wijze dode huidcellen.

Scrub met Argan Oil, AHA en Pink Grapefruit.

Geschikt voor Manicure.

Vernieuwend, verzachtend en glad resultaat.

5 B: Mani Spa “Massage Lotion” - Diep werkende, vochtinbrengende massage lotion (Mani Spa
Massage Lotion - Deep Moisture Massage Lotion)

Productomschrijving:

Diep vochtinbrengende massage lotion voor een ideale massage die verfrist en ontspant, terwijl het
de huid conditioneert. Zacht en verfrissend met de geur van roze grapefruit. Mani Spa Massage
Lotion is speciaal ontwikkeld voor handen, nagels en nagelriemen. Doordrenkt met een vochtrijk
Argan Oil Complex, rijk aan anti-oxidanten, vitaminen en AHA voor verjonging en voeding.

Breng een beetje massage lotion aan op de gewenste plek(ken) en oefen met een een ritmische
beweging afwisselend druk uit voor een totale ontspanning. Daar waar nodig, breng extra lotion aan.

De lotion kan gebruikt worden op handen, voeten en lichaam.

Kenmerken:

Diep werkende, vochtinbrengende massage lotion.

Speciaal voor handen, nagels en nagelriemen.

Kan ook op voeten lichaam gebruikt worden.

Lotion met Argan Oil, AHA en Pink Grapefruit.

Geschikt voor Manicure.

Vochtinbrengend, verfrissend en ontspannend resultaat.



5 C: Mani Spa “Soak” – Reinigende, voedende en vochtinbrengende soak (Mani Spa Soak –
Nourishing Liquid Hand Soak)

Productomschrijving:

Deze Hand Soak reinigt en prepareert de handen voor een manicure behandeling, waarbij de
nagelriemen zacht worden gemaakt. Zacht en verfrissend met de geur van roze grapefruit. Deze
Gena hand soak is speciaal geformuleerd voor handen, nagels en nagelriemen. Doordrenkt met een
vochtrijk Argan Oil Complex, rijk aan anti-oxidanten, vitaminen en AHA voor verjonging en voeding.

Voeg ca. 7 ml. Mani Spa Soak toe aan warm water. Beweeg de vingers op en neer om schuim te
creëren. Om onmiddellijk schuim te verkrijgen, doe dan de soak als eerste in een manicure bowl en
voeg daarna pas het warme water toe.

Kenmerken:

Reinigt, hydrateert en voedt.

Speciaal voor handen, nagels en nagelriemen.

Soak met Argan Oil, AHA en Pink Grapefruit.

Geschikt voor Manicure.

Vochtinbrengend, verfrissend resultaat.

6 A: Pedi Sceptic - Desinfecterende voeten spray (Mani Spa Massage Lotion - Deep Moisture
Massage Lotion)

Productomschrijving:

Een uitermate effectieve voeten spray met Eucalyptus en Tea Tree Oil. Het helpt ongewenste geuren
te voorkomen, veroorzaakt door bacteriën, terwijl Menthol hete en vermoeide voeten verkoelt en

Spray de Pedi Sceptic vrijelijk over de voeten, direct na een voetenbad. Vervolg met de pedicure
behandeling.

Pedi Sceptic kan dagelijks 1-3 keer worden gebruikt voor een koele verfrissing.

Kenmerken:

Anti-bacteriële voetenspray.

Zeer effectieve spray tegen ongewenste geur.

Koelt en verfrist hete en vermoeide voeten.

Voor dagelijks gebruik (1-3 keer daags).

Geschikt voor Pedicure.



Reinigend, desinfecterend, verkoelend en verfrissend resultaat.

6 B: MRX Antisceptic Mediceutical Spray: Dermatologische, desinfecerende spray, geschikt voor
algemeen gebruik  (MRX Antisceptic Mediceutical All Purpose Spray – Kills Stap hand Strep
Bacterial on Contact)

Productomschrijving:

Dermatologisch geteste, desinfecterende spray voor algemeen gebruik waaronder huid, hoofdhuid
en nagels. Het doodt Stafylokokken en Streptokokken, bacteriën die voornamelijk op huid en
slijmvliezen voorkomen.

Deze unieke formule is ideaal om dagelijks te gebruiken als reiniger of algemene ontsmetter. Probeer
het als een dagelijkse reiniger bij een jeukende of vettige hoofdhuid, acne of om vlekken te
beheersen. Of gebruik het als een ontsmetter voor kleine sneetjes, schrammen en schaafplekken.

Tevens te gebruiken bij manicure en pedicure behandelingen en (oor) piercings.

Kenmerken:

Anti-bacteriële spray.

Te gebruiken als reiniger en ontsmetter.

Voor algemeen (dagelijks) gebruik.

Dermatologisch getest.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Reinigend, desinfecterend resultaat.

7 A: LikeSoap Ultimate Spa: Antibacteriële ontsmettings foam (LikeSoap - Antibacterial Sanitizer)

Productomschrijving:

LikeSoap is een sneldrogende, ontsmettende foam (schuim). Ontworpen om te helpen bij het doden
van ziektekiemen en bacteriën. Deze geavanceerde anti-bacteriële formule bevat een
onderscheidende en exclusieve “fission technology” om adequaat werkende bestanddelen tegen
bacteriën snel en effectief te lanceren op de huidoppervlakte, zodat deze direct hun werk kunnen
doen. LikeSoap droogt de huid niet uit en laat geen vettigheid achter.

Goed schudden voor gebruik. Spray daarna een hoeveelheid schuim (ongeveer ter grootte van een
duim) op de gewenste plek. Om bacteriën van de huidoppervlakte te verwijderen, masseer de
schuim zachtjes in tot het moment dat het bruisen en de het knisperende geluid tot een einde zijn
gekomen.

N.B. LikeSoap is geen vervanging van een reguliere wasbeurt van de handen en/of voeten.



Kenmerken:

Anti-bacteriële foam (schuim).

Directe en snelle werking.

Effectieve werking tegen bacteriën op de huidoppervlakte.

Droogt de huid niet uit, laat geen vettigheid achter.

Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Reinigend, desinfecterend resultaat.

7 B: LikeLotion Ultimate Spa: Vochtinbrengende foam voor benen en voeten (LikeLotion - Leg &
Foot Moisturizer)

Productomschrijving:

LikeLotion is een verkoelende rijke vochtinbrengende foam (schuim) dat dagelijks gebruikt kan
worden om droge huid te revitaliseren en te vernieuwen. Deze geavanceerde formule bevat een
onderscheidende en exclusieve “fission technology” om vocht- en voedingsbestanddelen diep te
laten penetreren in de huid, zodat deze direct hun werk kunnen doen. LikeLotion heeft een licht
verfrissende geur en een niet vettige formule waardoor de huid glad en verfrissend aanvoelt.

Goed schudden voor gebruik. Spray daarna een hoeveelheid schuim op de gewenste plek. Masseer
de schuim zachtjes in tot het moment dat het knisperende geluid tot een einde is gekomen. Je voelt
onmiddellijk een verkoelende, tintelende sensatie als signaal van de diepe penetratie van de speciale
vochtinbrengende bestanddelen.

Dagelijks te gebruiken of wanneer de huid schraal en droog aanvoelt.

Kenmerken:

Vochtinbrengende foam (schuim) voor benen en voeten.

Directe, snelle, diep penetrerende werking.

Verkoelende en tintelende sensatie.

Laat geen vettigheid achter.

Voor dagelijks gebruik en/of bij schraalheid/droogheid.

Geschikt voor Pedicure.

Verkoelend en vochtinbrengend resultaat.

7 C: LikePumice Ultimate Spa: Lichte peeling foam voor voeten (LikePumice - Sloughing Lotion)



Productomschrijving:

LikePumice is een lichte niet-schurende peeling foam (schuim), ontworpen om op een zachte wijze
ruwe, droge huid van de voeten te verwijderen.  Deze verkoelende en stimulerende formule bevat
een onderscheidende en exclusieve “fission technology” om te penetreren in dode huidcellen, zodat
deze direct hun werk kunnen doen om uiteindelijk de dode huidcellen te kunnen verwijderen.
Natuurlijke (kruiden) extracten stimuleren en revitaliseren tegelijkertijd de huid.

Goed schudden voor gebruik. Spray daarna een kleine hoeveelheid schuim op de op de voet en laat
het ongeveer 1 minuut rusten. Begin de voetmassage, waarbij zachtjes de droge, dode huid wordt
verwijderd. Vervolg de massage totdat de schuim volledig is geabsorbeerd. Herhaal deze stappen
indien nodig.

LikePumice kan ook dagelijks gebruikt worden als onderhoudsmiddel om eeltplekken te helpen
voorkomen.

Kenmerken:

Lichte, niet-schurende peeling foam (schuim) voor voeten.

Verwijdert ruwe, droge huid.

Directe, snelle, penetrerende en verwijderende werking.

Ook dagelijks te gebruiken als onderhoudsmiddel ter voorkoming van eelt.

Geschikt voor Pedicure.

Verwijderend, verkoelend,  stimulerend en revitaliserend resultaat.

8 A: Healthy Hoof “Intensive Protein Treatment”: Voedende en verstevigende proteïne crème voor
nagels en nagelriemen (Intensive Protein Treatment - Nourishes and Strengthens Nails, The
Original Equestrian Formula Used By Horse Trainers)

Productomschrijving:

Van oudsher heeft deze intensieve proteïne behandeling zich al bewezen om nagels perfect te
conditioneren en te verstevigen, het heeft daarnaast een vochtinbrengende en conditionerende
werking voor de nagelriemen.

Masseer dagelijks in nagels en nagelriemen om te voeden en te hydrateren.

Kenmerken:

Intensieve proteïne behandeling voor nagels en nagelriemen.

Product heeft zich reeds jarenlang bewezen.

Dagelijks te gebruiken.



Geschikt voor Manicure en Pedicure.

Conditionerend, verstevigend, voedend en hydraterend resultaat.

8 B: Healthy Hoof “Hoof Lacquer”: Sneldrogende, hoogglanzende, UV Top Coat (Hoof Lacquer - Hi-
Gloss Protectant)

Productomschrijving:

Het “Top Coat” geheim van paarden trainers. Een sneldrogende, hoogglanzende en tegen schadelijk
UV licht beschermende Top Coat. Ideale “finish” voor de persoonlijke nagelverzorging, maar ook voor
de manicure en pedicure. Deze Top Coat breng je aan (met het in het flesje aanwezige kwastje) op
dezelfde wijze als ieder andere Top Coat, het droogt aan de lucht. Aan te brengen over natuurlijke
nagels of nagellak.

Kenmerken:

Sneldrogende, hoogglanzende,  UV Top Coat.

Voor natuurlijke nagels en nagellak.

Doogt aan de lucht.

Geschikt voor persoonlijk gebruik en/of Manicure en Pedicure.

Hoogglanzend, beschermend resultaat.
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