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Pielęgnacja urody w aptece

Pielęgnacja tw
arzy

Pielęgnacja stóp i dłoni





NOWA LINIA PIELĘGNACJI URODY
Już od 50 lat Medel 

zapewnia innowacyjne produkty wysokiej jakości w imię dobrostanu 
i dobrego samopoczucia swoich klientów.

Dobre samopoczucie zaczyna się od pielęgnacji ciała...

Urządzenia do pielęgnacji urody Medel Beauty: gama produktów do profesjonalnego 
upiększania twarzy, dłoni i stóp w domu!



MANICURE/PEDICURE EXPERT
Zestaw do profesjonalnego Manicure / Pedicure

Zintegrowane
oświetlenie LED

Regulacja
obrotów

Obroty w lewo 
lub w prawo

Gwarancja
3 lata

Medel Manicure/Pedicure Expert to profesjonalny zestaw do manicure / pedicure. Wyposażony 
w oświetlenie LED ułatwiające precyzyjne operowanie narzędziem. Zawiera 6 profesjonalnych 
akcesoriów wraz z etui. Umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej, jak i zmianę kierun-
ku obrotów. Medel Manicure/Pedicure Expert jest łatwy w użytkowaniu. Podłączane do gniazdka 
elektrycznego urządzenie zapewnia wystarczająco dużą siły działania.

Usuwanie suchej, zrogowacialej 
skóry, odcisków i nagniotków.

Etui do przechowywania

• Profesjonalny manicure
i pedicure w domu

• Dla zawsze pięknych dłoni 
i stóp

Lata
Gwarancji



Oświetlenie LED

Przycisk regulacji obrotów Clockwise rotation

Obroty w lewo

Miękka rączka

Oświetlenie LED

kod 95157

ACCESSORIES
01 Stożek szafirowy
02 Stożek filcowy
03 Dysk szafirowy, drobnoziarnisty
04 Frez walcowy
05 Frez płomieniowy
06 Szafirowy frez okrągły
07 Zasilacz sieciowy

Usuwanie suchej 
skóry i zrogowa-
ciałego naskórka

01
Wygładzanie i po-
lerowanie krawędzi 
paznokcia

02
Filing and 
treatment of 
the nails

03
Grinding of 
lignified foot 
nail surfaces

04

Do usuwania 
wrastających 
paznokci

05
Do precyzyjnego 
usuwania 
nagniotków

06
Zasilacz sieciowy
07



SOFT ROLL
Profesjonalny pilnik elektroniczny do stóp

Zasilanie 
akumulatorowe
Bezprzewodowe 

działanie

2 prędkości Zintegrowane
oświetlenie LED

Pędzelek
do czyszczenia

Gwarancja 
3 lata

Medel Soft Roll to profesjonalne narzędzie do usuwania zrogowaciałego naskórka, szorstkiej 
skóry i odcisków, dzięki któremu stopy będą jedwabiście gładkie. Zasilany wbudowanymi akumu-
latorami ładowanymi przewodem USB przy użyciu dołączonego zasilacza. W zestawie znajduje się 
nasadka ochronna i pędzelek do czyszczenia. Urządzenie wyposażone jest w 3 akcesoria 
służące do przeprowadzenia kompletnego zabiegu: 1. Tarka do manualnego wstępnego 
opracowania uporczywych odcisków i zrogowaceń  2. Gruboziarnisty wałek ścierny do usuwania 
zrogowaciałego naskórka i odcisków 3. Drobnoziarnisty wałek ścierny do wygładzania wstępnie 
opracowanej skóry i odcisków.

Super jasne
oświetlenie LED

3 profesjonalne 
akcesoria w zestawie

•Profesjonalne usuwanie zrogowaceń
•Dla jedwabistych stóp

Zasilanie akumulatorowe!

Lata
Gwarancji



ON/OFF i selektor prędkości

Gniazdo micro USB

Światło LED

Tarka do odcisków 

 Drobne ziarno Grube ziarno Oświetlenie LED stwarza 
idealne warunki do lokalizacji 
i usuwania zrogowaceń.

Wskaźnik ładowania i pełnego 
naładowania

kod 95161

Tarka na odciski
Może być stosowana na mokrej lub suchej skórze

AKCESORIA
01 Wałek drobnoziarnisty
02 Wałek gruboziarnisty
03 Tarka na odciski
04 Nakładka ochronna
05 Nakładka ochronna tarki
06 Zasilacz sieciowy

Na niewielkie
odciski

01
Do usuwania 
dużych odcisków

02
Do wstępnego 
opracowywania 
dużych odcisków

03 04 05 06 07



FACE BRUSH
Szczotka soniczna do twarzy

3 prędkości 2 tryby działania
Wibracje Pulsacja

Gwarancja
3 lata

Medel Face Brush zapewnia delikatne i dokładne oczyszczanie całej twarzy. Szczotka do twarzy 
wpływa również na poprawę krążenia. Oferuje ona zarówno funkcję wibracji, jak również  pul-
sacji dla głębokiego i dokładnego oczyszczania. Ponadto Medel Face Brush emituje niebieskie  
światło idealne do likwidowania przebarwień i niedoskonałości skóry twarzy.

Wodoodporna

Zasilanie akumulatorowe!

JAK PRAWIDŁOWO UŻYWAĆ SZCZOTKI MEDEL FACE BRUSH

Zwilż końcówkę 
szczotki wodą

Na twarz nałóż żel do 
mycia twarzy

Aby włączyć urządzenie, 
naciśnij i przytrzymaj 1 

sekundę przycisk włącznika 
/ selektroa prędkości  for 
one second. Końcówka 

zacznie wibrować.

• Głębokie i dokładne oczyszczanie
• Delikatna i promienna skóra

Z ładowarką:
czas ładowania

6 godzin

Lata
Gwarancji



TERAPIA NIEBIESKIM ŚWIATŁEM

Niebieskie światło likwiduje niedosko-
nałości skóry i przebarwienia. Dzięki ba-
teriobójczemu działaniu niebieskie świat-

ło (415 nm) odblokowuje pory.

kod 95158

Końcówka myjąca

Włącznik i selektor prędkości

Przycisk przełączania Wibracja - Pulsacja

Włącznik niebieskiego światła

Włącznik niebieskiego światła

Baza ładująca

Tryb wibracji
 dla delikatnego 

czyszczenia

Tryb pulsacji
 dla głębszego 

czyszczenia

AKCESORIA
01 Baza ładująca
02 Zasilacz

01 02



Medel Dermo Peel umożliwia peeling skóry twarzy metodą mikrodermabrazji.
Podwójne działanie:
1. Rewitalizujące złuszczanie: delikatnie usuwa zbędny naskórek. 2. Aktywizujący masaż 
próżniowy: wzbudza krążenie i stymuluje odnowę komórek.
Zawiera 3 końcówki pokryte opiłkami szafiru: grubozianistą, drobnoziarnistą i małą końcówkę do 
precyzyjnych zabiegów. Dioda sygnalizująca pracę i przełącznik prędkości. W zestawie 20 wymien-
nych filtrów.

DERMO PEEL
Mikrodermabrazja

Idealne
dla wrażliwej

skóry

2 stopnie 
intensywności

20 zapasowych
filtrów w zestawie

Gwarancja
3 lata

MIEJSCA APLIKACJI

3 profesjonalne
końcówki w zestawie

• Profesjonalny peeling twarzy 
w domu

• Podwójny efekt dla gładkiej i 
młodszej skóry

Czoło: Wolno i spokojnie 
poruszaj urządzeniem od środka 

na zewnątrz

Skronie: Skronie: Przesuwaj 
urządzenie na zewnątrz w 

kierunku linii włosów. Powtórz 
ten sam ruch po lewej i po 

prawej stroie nosa.

Nos: Przesuwaj urządzenie z 
góry wzdłuż nosa. Powtórz także 

dla lewej i prawej strony.

Policzki: Przesuwaj urządzenie 
po policzkach na zewnątrz.

Naokoło ust: Przesuwaj urządzenie od 
środka górnej wargi na boki. Upewnij się, 

że nie dotykasz ust.

Lata
Gwarancji



kod 95159

PODWÓJNE DZIAŁANIE

Rewitalizujący złuszczanie: 
delliatnie usuwa nadmiar naskórka.

Aktywizujący masaż próżniowy : 
poprawia krążenie i stymuluje odnowę 

komórek.

Ergonomiczna rączka
Komora filtra

ON/OFF i przycisk wyboru intensywności (1-2) Lampka kontrolna

AKCESORIA
01 Precyzyjna końcówka 
02 Drobnoziarnista końcówka 
z opiłkami szafiru
03 Gruboziarnista końcówka 
     z opiłkami szafiru
04 Filtry zapasowe - 20 szt.
05 Zasilacz sieciowy Do precyzyjnych 

zabiegów na 
niewielkich obszarach

01
Odpowiednia
dla delikatnej 
skróy

02
Do intensywnych 
zabiegów obszarów
z problemi skórnymi

03 04 05



2 dostępne funkcje:
sauna jonowa, sauna parowa

Medel Ionic Sauna stanowi świetną podstawę dbania o piękną twarz. 
Po zastosowaniu sauny Medel Ionic Sauna skóra Twojej twarzy jest optymalnie przygotowana do dal-
szych zabiegów, takich jak głębokie oczyszczanie, maseczki, etc. W salonach kosmetycznych profesjo-
naliśmy zwykle rozpoczynają zabiegi od użycia sauny parowej. Para stymuluje krążenie, otwiera pory i 
umożliwia łatwiejsze usuwanie niedoskonałości skóry.  
Dzięki temu sauna jonowa stanowi doskonały początek każdego zabiegu na twarz.

BARDZIEJ MIĘKKA
I NAWILŻONA SKÓRA

IONIC SAUNA
Sauna jonowa do twarzy

Otwiera pory Regulowana dysza Automatyczne
wyłączanie

FUNKCJA JONIZACJI

Medel Ionic Sauna wyposażona jest w joniza-
tor, który wytwarza ultra małe cząsteczki pary, 

sprawiając, że łatwiej penetruje ona skórę. 

Jony poprawiają nawilżenie skóry i sprawiają, że 
zewnętrzna warstwa skóry wygląda na znacznie 

gładszą. Wpływają również na kondycję dermy.

Gwarancja 
3 lata

Zbiornik można
myć w zmywarce

• Wzmacnia naturalne 
piękno skóry

• Jonizator dla głębszego 
nawilżania

Lata
Gwarancji



OBSŁUGA I UŻYCIE

kod 95160

Regulowana dysza

Włącznik

Napełnij dołączony 
zbiornik wodą de-
stylowaną.

Wyjmij zbiornik i odkręć 
gwintowaną pokrywkę.

Włóż zbiornik z powro-
tem do urządzenia. 
Powinien być słyszalny 
odgłos kliknięcia.

Wolno nalej do zbiornika wody 
destylowanej, zachowując poziom 
wody pomiędzy poziomami Min i 
Max. Jeśli zbiornik napełniony jest 
do poziomu Max, wody powinno 
wystarczyć na 15 minut działania. 
Zamknij pojemnik gwintowaną 
pokrywką.

Pokrywa zbiornika wody

Zbiornik wody

Wyreguluj dyszę do swoich 
potrzeb.

Nie reguluj dyszy, gdy urządzenie 
pracuje, bo mogłoby to skutkować 
poważnymi obrażeniami rąk.

Uwaga!

Przed użyciem urządzenia przetrzyj 
twarz mokrym ręcznikiem.

ACCESSORIES
01 Zbiornik z miarką 01

distilled water



PIELĘGNACJA z MEDEL BEAUTY

Pielęgnacja twarzy

Pielęgnacja stóp i dłoni

SAUNA JONOWA

SOFT ROLL

SZCZOTKA DO TWARZY

MANICURE/PEDICURE EXPERT

MIKRODERMABRAZJA
Przygotowuje skórę twarzy

do dalszych zabiegów (głębokie oczyszczanie, 
maseczki, itd.)

Profesjonalny pilnik elektroniczny do usuwania 
suchego, zrogowaciałego naskórka oraz 

odcisków.

Do codziennego oczyszczania twarzy. Z 
niebieskim światłem LED niwelującym 

niedoskonałości skóry twarzy.

Profesjonalna pielęgnacja stóp i dłoni, na-
gniotków, odcisków i paznokci.

Do wykonywania profesjonalnego złuszczania 
naskórka w domu. Mikrodermabrazja po-
prawia wygląd i stan skóry oraz poprawia jej 
ukrwienie. Skóra staje się gładsza i bardziej 

miękka.



130 cm

35 cm

40 cm

• EKSPOZYTOR PODŁOGOWY
• ULOTKI
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NOVAMA CLOUD SA, 
ul. Traktorowa 143, 91-203 Łódź

www.novama.cloud       
facebook.com/novamacloud 

nr ks-ewd: 857674 
tel.: 42 218 52 01

dystrybucja:




