
Callusan – dokonalá péče o Vaše nohy

Výrobcem těchto profesionálních přípravků péče o nohy je německá
firma Greppmayr GmbH, která slaví již přes 90 let od svého založení.

Již třetí generace této rodinné firmy přenáší každodenní
poznatky s podologické praxe (současný majitel dipl.podolog
Andreas Greppmayr vlastní zároveň největší podologickou praxi v

centru Mnichova) do vývoje a inovace výrobků značek
Callusan (krémové pěny a krémy na nohy) a
Unguisan (tinktura a pedikérské pomůcky).

Tyto profesionální přípravky lze zakoupit pouze v
pedikérských salónech/studiích, některých zdravotních

potřebách a diabetologických ambulancích.

Nejdůležitější přednosti krémových pěn Callusan:
 jemná, neutrálně a příjemně vonící vzdušná pěna
 rychle a kompletně se vstřebává, punčochy a ponožky můžete okamžitě 

obléci
 po nanesení nezanechává žádný mastný film a nezanáší kožní póry
 velmi vydatné složení a tím i cenově výhodná
 bez přidaných barviv a parfémů
 dermatologicky testováno

Každá noha je jiná. Potřeba péče o ni také.
Callusan nabízí individuální a zároveň kompletní péči o Vaše nohy.

! Všechny výrobky si můžete objednat u nás v     SALONU
LIRIS,případně emailem – stepankova@salon-liris.cz !
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KRÉMOVÉ PĚNY (40ml, 125ml a 300ml)
Vlhkost, nikoli mastnota! Péče při suché pokožce. Přirozená vlhkost díky urea 
(syntetické močovině), důležitý faktor zdravé pokožky. Zvláště doporučené pro 
diabetiky.

Callusan HYDRO, 125ml
Péče o suchou kůži.
S  5% urea (syntetická močovina) a kyselinou stearinovou.
Bez přidaných barviv a parfémů.
Vhodné pro diabetiky i péči o celé tělo.

Cena s     DPH 231,-Kč 
(PR-2154)

Callusan EXTRA, 40ml/125ml/300ml
Speciální péče o velmi suchou a drsnou kůži.

 S 10% urea funguje jako zásobárna přirozené vlhkosti pokožky.
Bez přidaných barviv a parfémů.
Zvláště vhodné pro každodenní péči o pokožku nohou diabetiků.

Cena s DPH 102,-Kč / 231,-Kč / 476,-Kč 
(PR-2240 / PR-2254 / PR-2264)

Callusan FORTE, 40ml/125ml/300ml
Zvláště intenzivní péče při zrohovatělé a popraskané kůži.

 S > 15% urea, avokádovým olejem, glycerinem a bambuckým máslem.
Tvrdé a popraskané partie kůže se budou v krátké době cítit opět velmi 
příjemně.
Bez přidaných barviv a parfémů.
Vhodné pro diabetiky.

Cena s     DPH 102,-Kč / 246,-Kč / 476,-Kč 
(PR-2840 / PR-2854 / PR-2864)

Callusan RAPID, 40ml/125ml
Suchá pokožka je také velmi náchylná k plísním.
Přírodní výtažky z islandského mechu a černého rybízu zajišťují ochranu před
plísněmi.
Neobsahuje clotrimazol.
Tato pěna přináší rychlý úspěch a je vhodná i pro diabetiky.

Cena s     DPH 102,-Kč / 246,-Kč
(PR-2041 / PR-2054)
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KRÉMOVÉ PĚNY (40ml a 125ml)
Péče a zdraví pro náročnou pokožku. V souvislosti se zaměstnáním, sportovními
aktivitami, nebo také určitými dispozicemi má pokožka často zvýšenou potřebu 
péče a starostlivosti. Kompletní sortiment Callusan nabízí řešení šitá na míru!
V krémových pěnách jsou obsaženy četné přírodní složky jako např. výtažek z 
listů červené vinné révy a jírovce maďal, mandlový olej, bambucké máslo a 
také vysoce kvalitní látky z moří a oceánů.

Callusan VINUM, 125ml
Blahodárná péče pro těžké a unavené nohy a chodidla.
S hodnotným výtažkem z listů červené vinné révy a jírovce maďal.
Ideální při nošení kompresních punčoch – testováno předními výrobci.
Bez přidaných barviv a parfémů.

Cena s     DPH 246,-Kč 
(PR-2654)

Callusan VITAL, 125ml
Jemná péče pro citlivou a unavenou pokožku nohou i celého těla.
Hodnotný jojobový olej a bambucké máslo vytvářejí sametový a příjemný 
pocit na pokožce. Výtažek z heřmánku a vitamíny A+E chrání a posilují 
pokožku.
Ideální prevence pro péči o stárnoucí pokožku.

Cena s     DPH 246,-Kč 
(PR-2354)

Callusan FRESH, 125ml
Osvěžující krémová pěna se čtyřnásobným účinkem:
- reguluje pocení
- zabraňuje zápachu
- chrání před vznikem plísní
- pečuje o unavenou kůži
Ideální pro sport a volný čas.

Cena s     DPH 246,-Kč 
(PR-2454)

Callusan MARES, 125ml
Pozitivní účinky mořské vody při řešení problémů pokožky nohou jsou známy.
Výtažky z hnědých řas, minerály a mořský kolagen navracejí 
přirozenou vlhkost a osvěžující vůní hýčkají pokožku nohou.

Cena s     DPH 246,-Kč 
(PR-2954)
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CALLUSAN NATURALE – PEELING a KRÉMY (100ml)
Buďte laskavý ke svým nohám! Zdravé nohy vytvářejí základ pro celkovou 
spokojenost a vitalitu.   A právě s tímto cílem byly podle nových receptur ze 
zvláště cenných přírodních surovin vyvinuty výrobky Callusan NATURALE.

Peeling AKTIV, 100ml
Částečky prášku z meruňkových jader jemně odstraňují odumřelé 
zbytky  zrohovatělé kůže a připravuje pokožku na další péči.

Cena s     DPH 183,-Kč 
(PR-6601)

Jemný krém SANFT, 100ml
Krém s pupalkovým olejem, bambuckým máslem a extraktem z
panenského olivového oleje pokožku zklidňuje a podporuje schopnost 
udržovat její přirozenou vlhkost.

Cena s     DPH 235,-Kč 
(PR-6401)

Intenzivní krém INTENSIV, 100ml
Krém s olejem ze šáchoru jedlého (zemních mandlí) a alantoinem 
vyhlazuje a trvale zvláčňuje namáhanou, zrohovatělou a popraskanou 
kůži.

Cena s     DPH 235,-Kč 
(PR-6501)

UNGUISAN – Nailcare – Tinktura (30ml)
Koncentrovaný přípravek s urea a stříbrem pro křehké nehty náchylné k plísním.

Obsahuje:
- Stabilizační stříbrný komplex: antimikrobiální vlastnosti
- Výtažek z islandského mechu: antimykotické vlastnosti
- Výtažek z černého rybízu: antimykotické vlastnosti
- Urea (syntetická močovina): změkčuje ztvrdlou kůži, udržuje 

přirozenou vlhkost a pružnost
- Kyselina salicylová: změkčuje ztvrdlou kůži

Cena s     DPH 300,-Kč 
(PR-3500)

Je ideální k ošetření nehtů, nehtového lůžka a kůžičky, pečuje o třepící se a popraskané
nehty a ochraňuje je před plísněmi. Je optimální pro ruce, nohy a vhodné pro diabetiky.
Snadné použití: 2x denně aplikovat 1 až 2 kapky přímo na nehet a 
vmasírovat. Obsah až pro 750 aplikací.
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