
NOVÉ Parafín ve spreji
V rámci kosmetického ošetření se parafín těší stále stoupající oblibě. Vlastnosti parafínu akumulovat 

teplo a hydratovat jsou přínosem v různých způsobech ošetření. Jeho aplikace díky „sauna efektu“ 

podporuje prokrvení, otevírá póry, hydratuje a revitalizuje suchou a unavenou pokožku v krátkém čase.

Ošetření parafínem ve spreji
Revoluční, patentovaný koncept přináší hygienickou a vysoce 
účinnou aplikaci parafínu. Urychluje a zefektivňuje ošetření 
rukou, chodidel, obličeje a loktů. Individuálně a bez komplikací 
aplikovatelný na všechny části lidského těla. Prostě jej pouze 
nastříkáte.

Kartuše čajovníkového, 
mátovo pačulového 
parafínu ve spreji
80g, Obsahuje: 6 ks
Speciálně vyvinutý do 
vícenásobného ohřívače. 
Tento parafín je díky 
aromaterapeutickým olejům 
nejvíce vhodný na ošetření 
nohou. 
Kat. č.: HOB5684

T R O S A N I  CZ&SK v.o.s.  ●  Rudolfovská 34  ●  370 01 České Budějovice  ●  Tel.: 386 350 110  ●  Fax: 386 350 109  ●  E-mail: info@trosani.cz  ●  Internet: www.trosani.cz
T R O S A N I  SK v.o.s.  ●  Tranovského 55  ●  841 02 Bratislava 42  ●  Tel.: 02/644 626 75  ●  Fax: 02/644 628 01  ●  E-mail: info@trosani.sk  ●  Internet: www.trosani.sk

Vícenásobný ohřívač kartuší
Kombinovaný přístroj na rychlé rozehřátí až 6 kusů běžných 
kartuší na depilaci o obsahu 75g/80g/100g nebo 6 kusů 
kartuší parafínu ve spreji o obsahu 80g.
Dvoukomorový systém (po 3 kartuších) se samostatně 
nastavitelnými teplotami. CE certifikát.
Ideální na současnou přípravu ošetření parafínem a depilaci.
Kat. č.: HOB6006

Vícenásobná startovací sada parafínu ve spreji
Profesionální základní vybavení na ošetření parafínem
Obsahuje:
1 vícenásobný ohřívač kartuší,
12 kartuší parafínu ve spreji (3 ks bílý neutrální, 3 ks broskvový, 
3 ks čajovníkovo mátovo pačulový, 3 ks levandulový),
50 obličejových gáz,
100 polyethylenových sáčků,
1 pár rukavic,
1 pár ponožek,
Ošetřující krém na ruce 100 ml,
Čistící sprej na nohy 150 ml,
6 jednorázových rukavic
Kat. č.: HOB6902

Kartuše levandulového 
parafínu ve spreji
80g, Obsahuje: 6 ks
Speciálně vyvinutý do 
vícenásobného ohřívače. 
Levandulový parafín nabízí 
dokonalé řešení zákazníkům 
s citlivou pokožkou.
Kat. č.: HOB5686

Kartuše broskvového 
parafínu ve spreji
80g, Obsahuje: 6 ks
Speciálně vyvinutý do 
vícenásobného ohřívače. 
Broskvový parafín je vhodný 
k aplikaci na obličej i tělo.
Kat. č.: HOB5682

Kartuše bílého parafínu 
ve spreji
80g, Obsahuje: 6 ks
Speciálně vyvinutý do 
vícenásobného ohřívače. 
Bílý parafín je použitelný na 
všechny oblasti těla.
Kat. č.: HOB5680

Froté rukavice
1 pár
Tyto bílé froté rukavice 
zhotovené z bavlny 
nejvyšší kvality poskytují 
nejlepší tepelnou izolaci 
a zajišťují maximální úspěch 
parafínového ošetření.
Kat. č.: HBA0160



NOVÉ Manikúra & Pedikúra

Čistící peeling na ruce
Jemný peeling. Odstraňuje 
odumřelé buňky pokožky. 
Zjemňuje a změkčuje 
ztvrdlou pokožku rukou.
100 ml Kat. č.: SOLO575
500 ml Kat. č.: SOLO576

Pečující maska na ruce
Výživná a zvlhčující maska 
proti vráskám zajišťující pocit 
jemné a měkké pokožky. 
100 ml Kat. č.: SOLO735
500 ml Kat. č.: SOLO736

Pečující krém na ruce
Okamžitě účinkující 
výživný krém na suchou 
a rozpraskanou pokožku. 
Aloe vera gel, kokosový 
a jojobový olej uklidňují 
pokožku a dodávají ji 
nezbytnou vlhkost.
100 ml Kat. č.: SOLO574
500 ml Kat. č.: SOLO574

Masážní krém na kůžičku
Hloubkově působící na zlep-
šení nehtového lůžka a akti-
vaci krevního oběhu. 
Na ruce i nohy.
100 ml Kat. č.: SOLO730
500 ml Kat. č.: SOLO732

Manikúrní sada
Obsahuje: Odstraňovač 
kůžiček 150 ml, Čistící peeling 
na ruce 100 ml, Odlakovač bez 
acetonu 150 ml, Pečující krém 
na ruce 100 ml, Pečující maska 
na ruce 100 ml, 10 ks pilníků, 
houbičku na odstranění masky, 
sáček se stahovací šňůrkou
Kat. č.: SOLO746

Peeling na nohy
Silný a účinný peeling. 
Odstraňuje odumřelé 
buňky pokožky. Zjemňuje 
a změkčuje ztvrdlou po-
kožku chodidel.
100 ml Kat. č.: SOLO758
500 ml Kat. č.: SOLO759

Maska na nohy
Příjemná a osvěžující maska 
na unavená a stárnoucí 
chodidla. Dobře roztíratelná 
a osvěžující.
100 ml Kat. č.: SOLO762
500 ml Kat. č.: SOLO763

Chladivý krém na nohy
Ideální chladivý krém na nohy 
k masáži nohou a chodidel. 
Dodává pocit lehkosti 
a jemnosti.
100 ml Kat. č.: SOLO754
500 ml Kat. č.: SOLO755

Osvěžující sprej na nohy
Revitalizuje unavená 
a stárnoucí chodidla.
100 ml Kat. č.: SOLO756
500 ml Kat. č.: SOLO757

Pedikúrní sada
Obsahuje: Změkčovač nohou 
150 ml (roztok s čajovníkovým 
a peprmintovým olejem na očištění, 
uklidnění  a revitalizaci unavených 
nohou), Chladivý krém na nohy 
100 ml, Peeling na nohy 100 ml, 
houbičku na odstranění masky, 
Čistící sprej na nohy 150 ml, 
Osvěžující sprej na nohy 150 ml, 
Masku na nohy 100 ml, 10 ks Jumbo 
pilníků, sáček se stahovací šňůrkou
Kat. č.: SOLO768

Jemný mandlový olej
Světle žlutý potravinářský olej 
s jemným aroma a vůní čerstvě 
sklizených mandlí, lisovaný 
a následně zušlechtěný jako 
čistý přírodní produkt úspěšně 
použitelný v kosmetice. Bohatý 
na přírodní vitamíny, efektivně 
účinkuje na suchou pokožku.
200 ml Kat. č.: SAR0068
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