
PROFESSIONELLE PFLEGE PROFESSIONELLE PFLEGE



Yeni                     
Marka Kalitesi Bizim 
Geleneğimiz.





“PECLAVUS’’ ürünleri büyük oranda doğal 
üretim sürecinden geçerek  NATRUE kaşesi 
onaylıdır. Denetim kaşesinin içyüzü şöyledir:”Şu 
anda dünyanın hiçbir yerinde Doǧal Kozmetik 
kanunlarca tanımlanmamıştır. Çok sayıda 
ürün doǧal olarak piyasaya sürülmektedir 
fakat uzaktan yakından hiçbir şekilde doǧal 
deǧillerdir. Bu böyle olmamalı ve biz bunu 
deǧiştirmek istiyoruz. NATRUE çok deǧerli 
hammaddelerinin doǧal kozmetik ürünleri için 
mevcut olabilmesini saǧlamak istemekte. Böyle 
çok deǧerli hammaddeler için özenli bir tarım ve 
sürdürebilinir üretim süreçleri gerektirmektedir. 
Bu sebepten dolayı biz doǧal tarımı ve ürün 
çeşitliliǧini korumak için tüm faaliyetleri 
destekliyoruz. Doǧa bir sirkülasyondur. Önemli 
olan onu korumaktır, ondan birşeyler almak 
fakat karşılıǧindada birşeyler vermek gerekir.”

 
Cilt bakımı için gerekli her şeyi doğa bize 
sunmaktadır. Cildimiz sadece en büyük duyu 
organımız olmamakla birlikte aynı zamanda  
kendisini yenilemede müthiş bir güce de 
sahiptir.
Bu oluşumu doğalık ile desteklemek  
“peclavus’’u geliştirmemizde en büyük                
hedefimizdir.
Doğal, bilinçli üretim, en modern şişeleme 
tesisleri, tavizsiz hijyen ve kalite kontrol altında 
yapılan üretim tahrişsiz ve cilt dostu ürünleri 
garanti eder. Petrol ürünleri veya hayvansal 
içerikler kullanılmadan, kimyasal maddeler 
eklenmeden geniş üretim özel bakımın 
güvenliğini sunuyor. “peclavus’’ Ayaklar için 
doğallık.

doğallık

NATRUE KAŞESİ SİZE 
ŞUNLARI GARANTİ EDER:

- Doğal ve Biyolojik İçerik.
- Hassas Üretim Süreci.
- Çevre Dostu Uygulamalar.
- Sentetik Koku ve Boya Maddeleri İçermez.
- Petrol Katkı Maddesiz (Parafine, propyle, alkyle, 
vb.)
- Silikon Yağı veya Türevi Kullanımı Yoktur.
- AB Yasalarınca Genetiği Değiştirilmiş Herhangi 
Bir İçerik Yoktur.
- Bitkisel Maddelerde Kiçbir Işınlama Yoktur.
- Hayvanlar Üzerinde Deneme Yapılmamıştır.

NATRUE Hakkında daha 
fazla bilgi edinmek için. 
www.natrue.org

DOĞAL OLARAK 
AYAK VE BAKIMI İÇİN



PECLAVUS® 
TARİHÇESİ

tarihçe 5

“Peclavus®” Markasını 1962 de tanıtırken en 
başından itibaren benzersiz Ayak banyosu 
konsantresi ve özel bakım sıvısı ürün 
yelpazesine dahil edilmişti. 
Ayak banyosu konsantresinde Texapon ve 
Trietanolamin gibi ağırlıklı olarak yapay 
içerikli maddeler kullanılırken, bugünki 
üründe sadece doğal, cilt dostu ve mutedil 
içerikler kullanılmaktadır. Yüksek verimliliǧi 
ise hala aynıdır. En ilgi çekeni ise, daha en 
baştan “sportif” peclavus gelişimi mevcuttu. 
‘’Spor Kas Toniǧi’’ ve ‘’Spor Bakım yağı’’ 
henüz o günlerde birçok aktif müşterimizi 
memnun edip hayran bırakmıştır. Aynısı bug-
ün ‘’peclavus®sport’’ serisinde de olacaktır. 
Gelenek iyi bir temeldir, ancak sürekli gelişim 
bir markanın değerlenmesini garanti eder. 
peclavus kendisini görünüm ve içerik olarak 
yeniden pozisyonlandırmaktadır. Sizin 
satışlarınızın iyi olması ve müşterilerinizin 
memnun kalması için. Güvenebileceğiniz 
Doğal kalite.

PECLAVUS® GELENEKSEL MARKA
KALİTESİ

“PECLAVUS” 50 yılı aşkın süredir ayak 
bakımında hatırı sayılır bir ün yapmıştır. 
İlk zamanlarda az sayıda olan ayak bakım 
ürünleri, yıllar süren deneyim ve 50 yi aşkın 
çeşitli içerik tarifleri ile Ayak, Cilt ve Tırnak 
bakımını dikkate alarak tedaviler serisinde 
yerini almıştır.
“Peclavus” Geleneksel Marka kalitesidir.



ALLANTOIN 
Hücrelerin yeniden oluşmasını teşvik 
eder, kanıtlanabilir şekilde cildin yeniden 
oluşumunu etkiler. Yapıcıdır, aşırı duyarlılıǧı 
azaltır. Cilt uyumluluǧu çok iyidir.
 
ALOE VERA 
ALOE BARBADENSIS LEAf ExTRACT
Aloe Veranın yapraklarının lif bileşenlerinin 
ayrılmasından sonra elde edilen sıvı ve 
renksiz jel. Doǧal hali ile kullanılan Aloe 
Vera yaprak sıvısı 160 deǧişik doǧal 
maddeler içerir: Eser elementler, Vitamin, 
Mono ve polisakaritler ve daha fazlası. 
Nemlendirici, yenileyici, rahatlatıcı ve 
duyarlılık azaltma etkisi vardır.
 
ARNİKA ÖZÜ 
ARNICA MONTANA fLOwER ExTRACT
Arnikanın çiçek yapraklarından elde edilir. 
Kan dolaşımını teşvik eder, cildi rahatlarır 
ve antiseptik etkisi vardır. Cilt uyumluluǧu 
çok iyidir.
 
AVUSTRALYA MAVİ CYPRESS YAĞI
CALLITRIS INTRATROPICA OIL
Avustralyada yavaş büyüyen servi aǧacının 
korunarak buhar damıtma ile elde edilen 
özü, aborijinler tarafındanda nemlendirici 
özelliǧi ile bilindik bir bitkiydi. Yaǧ cilde 
dosttur, zararlı tahrişler yaratmaz fakat siǧil 
ve mantar gibi cilt hastalıklarında sürekli 
etkilidir.

 

AVOCADO YAĞI  
PERSEA GRATISSIMA OIL
Kurutulmuş Avokadolardan soǧuk halde 
sıkılması ile elde edilir. Avokado yaǧının 
doymamış yaǧ asitleri oranı çok yüksektir 
(yaǧ asiti ve linoleik asit) ve Vitamin A, D, 
ve E içerir. Kuru, sert ve yıpranmış cildi bu 
mükemmel cilt besleyici yaǧ yumuşatır. 

 
CİĞEROTU (LİKOSİZ) ÖZÜ
USNEA BARBATA ExTRACT
Ciǧerotu (Likozis) özütlemesinden elde 
edilir. Ana etken madde olarak Usnik asit 
içerir. Koku giderici ve antiseptik özelliǧi 
vardır..
 
BALMUMU 
CERA ALBA
Merhem ve kremler için doǧal kıvam 
verici.  Birçok yaǧ alkolü ve yaǧ asiti içerir. 
Korur ve canlandırır.

 
BISABOLOL     LOL    
Bisabolol Papatya veya Civan Perçeminin 
etkili bir içeriǧidir. Duyarlı, kirli ve tahrişe 
yatkın cilt bakımına uygun.

 
NAR 
PUNICAGRANATUM   
Çok sayıda flavanoit, Polifenol (Punikala-
gin, Elagatinin, Krosmin, Mazı asidi veya 
Ellajik asit gibi maddeler) içerir ve hücre 

büyümesi, hücre gelişimi ve dü-
zenlemesi için önemli fonksiyonlar 
vardır. Yüksek oranda Potasyum, 
Vitamin C, Kalsiyum ve Demir içerir.

 
HAMAMELIS YAPRAK ÖZÜ 
HAMAMELIS VIRGINIANA LEAf 
ExTRACT  
Güvercin aǧacı, Kuzey Amerika ve 
Doǧu Asyada büyüyen bir bitkinin 
yapraklarından elde edilmektedir. 
Büzücü, canlandırıcı, tonikleştirici ve 
damarları koruyan etkisi vardır.

 
JOJOBA YAĞI
SIMMONDSIALCHINENSIS SEED 
OIL  
Jojoba çalılarının tohumlarının soǧuk 
sıkılması ile elde edilir. Krem, Losyon, 
Masaj ve cilt fonksiyon yaǧlarında 
kullanılan mükemmel bir kozme-
tik hammaddesidir. Canlandırıcı, 
bakımlı ve tahriş önleyici etkisi vardır. 
Sıvı balmumu olarak cilt tarafından 
çok hızlı emilir. Cilt uyumluluǧu çok 
iyidir.

 
PAPATYA
ANTHEMIS NOBILIS
Çiçek yapraklarının özütlen mesin-
den elde edilen roma papatyasıdır 
. Bisabolol, Azüller ve flavonoid 

etken maddeler



içerir. Sakinleştirici, anti bakteriyel ve 
canlandırıcı etkisi vardır. Cilt uyumluluǧu 
çok iyidir.
 
KAfUR
CAMPHOR
Doǧu Asya Kafur aǧacının tahtasının 
su buhar damıtması ile elde edilir. Kan 
dolaşımını hızlandırır, dezenfekte eder ve 
koku giderici etkisi vardır.

 
LAVANTA YAĞI
LAVANDULA ANGUSTIfOLIA OIL
Lavanta çiçeǧi yapraklarının özenle 
damıtılmasından elde edilir. Rahatlatıcı, 
yararlı ve yapıcı etkisi vardır. Hafif 
antiseptik etkisi vardır özellikle çay aǧacı 
yayı ve Manuka ile birlikte mesela ayak 
mantarı hastalıǧında tavsiye edilir.
 
BADEM YAĞI  
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL
Badem aǧacının sert çekirdekli 
meyvelerinden gelir. Yumuşatıcı ve 
kurumayan bitki yaǧlarındandır ve 
düzleştirici ve nemlendirici etkisi vardır. 
Özellikle hassas ciltlerin bakımına 
uygundur. Cilt ile çok uyumlu olduǧundan 
dolayı Bebek bakımında özellikle tavsiye 
edilir.
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MENTHOL
Nanenin doǧal etken maddesi. Serinletici 
ve ferahlatıcı etkisi vardır. Tahrişleri önler 
ve kaşınmaları azaltır.

 
LAKTİK ASİT  
LACTIC ACID
Cildin asit koruyucu duvarının doǧal bir 
parçası. Nem oranını ve pH-deǧerini 
önemli ölçüde dengeler. Hafif keratoliytik, 
yani nasır yumuşatan etkisi vardır.

 
ÇUHA ÇİÇEĞİ YAĞI  
OENOTHERA BIENNIS OIL
Çuha çiçeǧinin tohumlarının özenle soǧuk 
sıkılması ile elde edilir. Doymamış yaǧ asit-
leri bakımından zengindir, özellikle yüksek 
Gamma-Linol asit içeriǧinden dolayı çok 
deǧerlidir. Canlandırıcı etkisi vardır özellikle 
Nörodermatit ve egzamalarda tavsiye edilir.

 
KARANfİL YAĞI
EUGENIA CARYOPHYLLUS LEAf OIL
Yapraklarının su buharı ile damıtılması so-
nucu elde edilen uçucu yaǧ. Hafif antisep-
tik ve sıkılaştırıcı etkisi vardır.
 
 

 
 
 

H  C    3    OH
OH

O



PORTAKAL YAĞI  
CITRUS AURANTIUM DULCIS PEEL OIL
Portakal çiçekleri veya Portakal 
kabuklarından elde edilen uçucu bir 
yaǧdır. Dengeleyici, rahatlatıcı ve cildi 
sakinleştirici etkisi vardır.
 
D-PANTHENOL / PROVİTAMIN B5
PANTHENOL
Anti enflamathuar, tahriş önleyici ve cildi 
canlandırıcı etkisi vardır. Üst ciltten içeriye 
işler, güneş yanıǧını iyileştirir ve yırtılmış 
ve kuru ciltleri iyileştirir.
 
KADİfEÇİÇEĞİ YAPRAĞI ÖZÜ 
CALENDULA OffICINALIS fLOwER 
ExTRACT
Kadife çiçeǧinin özütlenmesi ile elde edilir. 
flavonoid, Sterin, Glikosit ve Karotinoid 
içerir. Cildi rahatlatır, canlandırır ve besler.

BİBERİYE YAĞI
ROSMARINUS OffICINALIS LEAf OIL
Acı maddeler, tanen ve mono terpenik 
içerir. Hafif antiseptik içerir, canlandırıcı 
ve yenileyicidir.
 
AT KESTANESİ ÖZÜ   
AESCULUS HIPPOCASTANUM ExTRACT
İçerikler taze ve soyulmuş tohumlardan 
özütlenerek elde edilir. Saponin, tabakla-
ma maddesi ve Sterol içerir.  Ciltdeki kan  
dolaşımını  hızlandırır  ve  gerici   etkisi 
vardır. Kozmetikte varistedavisi ve yorgun, 

aǧırlaşmış bacakları canlandırmada 
kullanılır.

 
KIRMIZI ASMA YAPRAĞI ÖZÜ
VITIS VINIfERA LEAf ExTRACT
Özel asma yaprağı çeşitlerinden elde 
edilir. Baǧ dokularındaki damarlarda 
kanıtlanabilir sıklık saǧlar ve Damar 
duvarının geçirgenliğini azaltır, böylelikle 
dokularda su birikmez. Venöz yetmezlikte 
önleyici ve iyileştirici etkisi olan flavonoid 
(Renklendirici), aynı zamanda Karotinoid 
ve Vitamin C içerir.

 
ADAÇAYI YAĞI 
SALVIA OffICINALIS OIL
Adaçayı yaǧının uçucu yaǧları. Özenli 
damıtma ile çiçek açan uçlardan elde edi-
lir. Antiseptik, yenileyici ve koku giderici 
etkisi vardır.

 
SALİSİLİK ASİT 
SALICYLIC ACID
Keratolitik etkili koruyucu madde. Cilt ve 
nasırların yumuşatılmasında kullanılan 
ürünlerde bulunur ve Nasır tedavisinde 
kullanılır.
 
SPIRULINA YOSUNU
ARTHROSTIRA MAxIMA
Spirulina mavi yosunlar ailesindendir. 
240 dan fazla içerik ve yüksek biyolo-
jik yararlarından dolayı bu yosun cilt 

bakımında özel etken bir maddedir. 
Yaǧ metabolizmasını hızlandırır  ve 
cilde önemli eser elementler, Mineral-
ler, Vitamin ve Anti oksidantlar eklenir. 

SHEA YAĞI  
BUTYROSPERMUM PARKII 
BUTTER
Shea fındıklarının özütlenmesinden 
(Afrikalı Shea yaǧı aǧacının meyveleri) 
elde edilir. Kuru ve yıpranmış cildi 
yumuşatır. Cilt bakım özellikleri ve 
uyumluluǧu çok yüksektir.

 
ÇAY AĞACI YAĞI 
MELALEUCA 
ALTERNIfOLIA LEAf OIL
Çay aǧacı yaǧı su buharı damıtma 
ile bitkinin yapraklarından elde edilir. 
Yüksek etkili antiseptik ve tahriş 
önleyici özellikleri geniş bir kullanım 
alanı yaratmaktadır.

 
KEKİK ÖZÜ  
THYMUS VULGARIS ExTRACT
Saponin, Tanin Glukosit ve Timol 
içerir. Antiseptik, canlandırıcı 
ve koku giderici etkisi vardır. 

 
 

HO

H OH

O

NH OH

etken maddeler



VITAMIN E 
TOCOPHEROL
Cildi koruyan özellikleri olan doǧal 
antioksidan. Canlandırıcı, bakıcı ve tahriş 
önleyici etkisi vardır. Cildin nemli kalma 
oranının belgelenebilir şekilde iyileştirir ve 
UV-Işınlarından korur.

VITAMİN H 
BIOTIN
Vitamin H olarak bilinen Biyotin hem cilt 
hem saç için etkilidir ve her türlü canlının 
içerisinde bulunabilir. B-grubuna ait bir 
Vitamin olarak biyolojik sentezde koenzim 
olarak ve Cilt lipitlerinde çok önemlidir. 
Buna ek olarak ciltte nemlendirici ve 
düzleştirici etkisi vardır ve tırnak yapısını 
güçlendirir.

 
OTLATMA BARKI ÖZÜTÜ
SALIx ALBA BARK ExTRACT
Tabaklama maddesi, flavonoid ve Salkin 
içerir. Antiseptik ve keratolitik etkisi vardır. 
Özellikle nasır yumuşatma ürünlerinin 
içerisinde kullanılır.
 
YÜN MUMU
LANOLIN
Merhem ve kremler için doǧal temel. Cilde 
doǧal biçimde bakım saǧlar ve kurumuş 
ciltleri önler. Çok iyi nemlendirici etkisi 
vardır.
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Q U A L I T Ä T

Doğal 
Ayak Bakımı İçin

Ayak
Problemlerinde 
Etkili Bir Yardımcı

basic special

12 32
sayfa sayfa

YENİ! 
 
1 Marka – 5 farklı Ürün Gurubu

Ürün gruplarında kullanılan renkler açık ve basit bir 
göstergedir.

Günlük bakım ve aynı zamanda kuru ve normal ciltler 
içinde en iyi seçim olan “basic’’ olacaktır. “special’’ 
ürünlerimiz kırılgan veya mantar oluşmuş tırnaklarda 
etkili bir yardımcıdır. 

Daha hafif bir bakım için veya Diyabet hastaların 
kullanabilecekleri “sensitive’’ ürünlerimiz uygundur. 
Hareketli ve aktif kişiler için “sports’’ çok uygundur 
ve çocuklara uygun “kids’’ ürünleri ile “peclavus’’ 
markası doğal içerikleriyle çocuk bakımına deǧinir.

www.peclavus.net



kids

Doğadan Gelen 
Nazik Bakım.

Aktif Bakım ve 
Koruma.

Çocuklar İçin
Doğal.

sensitive sPORTs

46 52 58
sayfa sayfa sayfa



basic

Doğal Ayak 
Bakımı İçin

NATRUE KAŞESİ SİZE ŞUNLARI GARANTİ EDER:

– Doğal ve Biyolojik İçerik.
–Hassas Üretim Süreci.
– Çevre Dostu Uygulamalar.
– Sentetik Koku ve Boya Maddeleri İçermez.
– Petrol Katkı Maddesiz (Parafine, propyle, alkyle, vb.)
– Silikon Yağı veya Türevi Kullanımı Yoktur.
– AB Yasalarınca Genetiği Değiştirilmiş Herhangi Bir İçerik 
Yoktur.
– Bitkisel Maddelerde Kiçbir Işınlama Yoktur.
– Hayvanlar Üzerinde Deneme Yapılmamıştır.



Normalize ve canlandırıcı odaklı bu 
bakım ürünü hattımız. Uygulama alanları 
geniş olan ve dengeli bileşenli komple 
bakım setlerinden oluşur.

Gösterge sayesinde ürünün 
hangi cilt tipine uygun 
olduǧunu öǧrenebilirsiniz.
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SERİNLETİCİ AYAK JELİ
HAmAmELIS, ALoE VERA
 
peclavus®basic Serinletici Ayak Jeli 
canlandırır, serinletir ve aynı zamanda 
kokuları giderir. Serinletici etkili, teninizi 
besleyen jel Hamamelis ve Aloe Vera içerir. 
Yorgun ve gergin ayakların hızlıca yeniden 
canlanması için etkilidir.

AYAK TERLEMESİ
peclavus®basic Serinletici Ayak Jeli ile müşterileriniz 
ferahlatıcı kokulu, rahatlatıcı ve kalıcı bir serinlik elde 
ederler.
peclavus®basic Ayak Deo Sprey bitki ayak-deosu alanında 
çok klasiktir ve devamlı olarak ayak ter sorunlarındada 
iyileştirmeye yardımcı olur. Müşterilerinize bu ayak deo 
spreyini ayakkabılarının içerisine sıkmayı öneriniz. Ayak 
tabanının esnekliǧini yükseltir ve aynı zamanda iyi ve 
ferahlatıcı bir koku verir.
peclavus®basic Ayak Deo Pudra da bir klasiktir ama    
malesef çoǧu zaman yanlış tanınmıştır fakat aşırı terleyen 
ayaklardaki etkisini başka hiçbir ürün başaramamıştır. 
Böyle sorunları olan müşterilerinize kesinlikle tavsiye etme-
niz gerekir. Kuşdili otu ve adaçayı çiçeǧinin etkenleri 
yıllardır vazgeçilmezdir.

basic

ADAÇAYI  
Ada çayı çiçeǧinin uçucu yaǧları dikkatli destilasyon 
ile çiçeklenen uçlardan kazanılmıştır. Antiseptik, 
tazeleyici, sıklaştırıcı ve koku giderici etkisi vardır.

1
2
3
4

5500002
75 ml 

5500001
30 ml 

5500003
500 ml 
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DEo AYAK KREmİ
ADAÇAYI

 
peclavus®basic Deo Ayak Kremi, etkili biçimde 
ayak kokusunu önler. Uzun süreli etkisi ile cilde 
hızla nüfus ederek içeriğindeki adaçayı yağı kötü 
kokulara, kaşıntılara ve bakteriyel problemlere 
karşı etkisini gösterir. Uygulama için öneri: Anti-
MYx Ürünlerine veya Spirulina Losyonuna mü-
kemmel tamamlayıcıdır.

DEo AYAK BİTKİSEL 
SpREYİ
ADAÇAYI
 
peclavus®basic Deo Ayak Bitkisel Spreyi, anında 
tazeler, sürekli kalıcı bakım sağlar. Rahatlatıcı hoş 
etkisi ile özellikle yıpranmış ayaklarda kaşıntıları 
ve kötü kokuları önler. Adaçayı, söğütkabuğu ve 
lichenes özleri ile etkili bakım. 
Uygulama için öneri: Düzenli kullanıldığında 
nasırların oluşumuna karşı etkilidir.

DEo AYAK pUDRASI
BİBERİYE

 
peclavus®basic Deo Ayak Pudrası birçok 
ayak sorununun cevabıdır. Papatya ve        
biberiyenin değerli  özleri dezenfektan ve 
koku giderici  olarak etkilidir.
Uygulama için öneri: Parmak aralarında 
oluşan mantar hastalığına karşı koruyucu-
dur. Aynı zamanda çorap ile de kullanıma 
uygundur.

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

5500003
500 ml 

5500102
75 ml 

5500101
30 ml 

5500103
500 ml 

5500202
150 ml 

5500201
50 ml 

55004
70 g 



basic

DEo AYAK NAR SpREY 
NAR ÖZÜ
 
peclavus®basic Deo Ayak Nar  Sprey, nar ve at 
kestanesinin değerli ekstrakları ile yenileyici ve 
canlandırıcıdır aynı zamanda nasır oluşumunu 
da engellemektedir.

NAR  
Punicagranatum (Nar) yüksek ölçüde biyo aktif 
içerikleri ile bilinmektedir. Nar yüksek sayıda 
flavanoit, Polifenol (Punikalagin, Elagatinin, 
Krosmin, Mazı asidi veya Ellajik asit gibi) içerir ve 
hücre büyümesi, hücre gelişimi ve düzenlemesi için 
önemli fonksiyonlar içerir. Yüksek oranda Potasyum, 
Vitamin C, Kalsiyum ve Demir içerir. fakat “NAR” 
belirli bir bileşim grubu ile kısıtlanamaz. Bütün bir 
birim olarak dünyanın hiçbir laboratuvarında 
üretilemeyen şifalı bitkiler gibi, çeşitli içeriklerinin 
birleşmesini barındırır.

1
2
3
4

www.peclavus.net

‘’PECLAVUS’’ ürünleri büyük oranda 
doğal üretim sürecinden geçerler ve  
NATRUE kaşesi onaylıdırlar.

5500302
150 ml 

5500301
50 ml 
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NAR LoSYoNU
NAR ÖZÜ
 
peclavus®basic Nar Losyonu, nar’ın çok 
deǧerli özütlerini içerir. Canlandırıcı ve cilt 
bakım etkisi içerisinde bulunan shea yaǧı, 
kakao yaǧı ve deǧerli yaǧ birleşimlerinden 
dolayıdır.

AYAK pEELİNG - NAR
NAR ÖZÜ
 
peclavus®basic Ayak Peeling Nar,         
mükemmel canlandıran ve bakım yapan 
etkisi ile Nar özütü ve deǧerli Badem, 
Öküzgözü  ve Jojoba  yaǧları  ile  en  iyi 
derin temizliǧi saǧlar. Uygulama için öne-
ri:  peclavus®basic  ayak  kremi  nar  ile 
birlikte kullanımında mükemmel etki        
gösterir.  

1
2
3
4

1
2
3
4

5512802
75 ml 

5512801
30 ml 

5512803
500 ml 

5512701
75 ml 

5512702
250 ml 



basic

NAR AYAK KREmİ
NAR ÖZÜ
 
peclavus®basic Nar Ayak Kremi, 
canlandırıcıdır ve bakım saǧlar. Özellikle çok 
yıpranmış ciltler için Nar ile deǧerli Kuşburnu 
çekirdeǧi ve Makadamia fındıǧı yaǧları ile 
yapılan bileşiminden dolayı çok etkilidir. Uy-
gulama için öneri: Likozis özütü aşırı nasır 
oluşumunu engeller.

NAR –
CİLT İÇİN 
AKTİf YENİLEME

Her ürün için kullanılmış olan Nar’ın bakım 
yapma özellikleri ürünlere önem katmaktadır. 
Ayak Peelinge nar ile başlayın, böylelikle 
cildinizi hazırlamış olursunuz. Nasırlaşmış cilt 
kepekleri temizlenir, Cildin yüzeyi sonradan 
gelecek olan bakım maddelerini içine çekmek 
için hazırlanmış olur, mesela Nar Losyonu. 
Losyonu cildiniz çok hızlı emer, ferahlatır ve 
aynı zamanda ciltte sürekli düzlük ve 
yumuşaklılık verir. Özellikle nem oranında 
sorunu olan ciltler için önerilmektedir. Cilt için 
etkili bakımı Nar Ayak Kremi  saǧlamaktadır 
ve kısa masaj, ayak maskesi aynı zamanda 
bütün vücudunuz için bakım olarak 
kullanılabilir. Sıcak ve terleyen ayaklarda ise 
ferahlatıcı etkisi olan Nar Ayak Deo Sprey 
önerilmektedir. Her zaman uygulanabilecek 
ve yanınızda taşıyabileceǧiniz canlandırıcı 
konumundadır.

1
2
3
4

www.peclavus.net

5512602
75 ml 

5512601
30 ml 

5512603
500 ml 
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NAR DENEYİm SETİ
55085                 

 

Bütün duyularınız için bir bakım deneyim seti. Nar’ın kokusu ve etkenleri 
bu seti bu kadar özel yapmaktadır. Şık ve sac metal bir kutunun içinde 
paketlenmiş bu setin satışı çok yüksektir.

Içerik:
basic Ayak kremi Nar 75 ml, basic Ayak Deo Sprey Nar 50 ml, basic Losyon 
Nar 75 ml, basic Ayak Peeling Nar 75 ml, peclavus Broşürü, Bandrollü sac 
metal kutu.



basic

ASmA YApRAĞI JELİ 
ASmA YApRAĞI ÖZÜ, ALoE VERA
 
peclavus®basic Asma Yapraǧı Jel. Bakım 
yapan, ferahlatan ve ayakları yeniden 
canlandıran bir kompozisyon. Kırmızı asma 
yapraǧı, At Kestanesi, Aloe Veranın ve uçu-
cu yaǧların en iyileri güzel bir koku saǧlar ve 
canlandırıcı etki yapar. Uygulama için öneri: 
Asma yapraǧı jeli hafif şişkinlikleri alır ve da-
mar fonksiyonlarını stabilize eder.

ASmA YApRAĞI SpREYİ  
KIRmIZI ASmA YApRAĞI
 
peclavus®basic Asma Yapraǧı Spreyİ. Şarabın 
içinde çok saǧlıklı şeyler vardır. Bu spreyin 
uygulaması çok kolay ve ferahlatıcıdır, 
canlandırıcı etkisi ile şişkinleri azaltır ve  da-
mar fonksiyonlarını stabilize eder. Kırmızı 
asma yapraǧı, At kestanesi ve Ardıç özütleri 
içerir. Uygulama için öneri: Şişkinlikleri alır ve 
güneşli yaz günlerinde çok iyi gelir.

1
2
3
4

1
2
3
4

www.peclavus.net

5512102
150 ml 

5512101
50 ml 

5512103
500 ml 

55120
150 ml 
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ASmA YApRAĞI KREmİ
KIRmIZI ASmA YApRAĞI
 
peclavus®basic Asma Yapraǧı Kremi ile 
“Aǧrıyan ayaklarınızı” masajla hafifletin. 
Ayak ve bacaklardaki zorlanmış cilt  için 
canlandırıcı, harekete geçiren ve iyi gelen 
masajda doǧru baz, kırmızı asma yapraklı 
ve arnika içeren asma yapraǧı kremidir. 
Uygulama için öneri: Özel bileşenleri ile 
şişkinlikleri azaltır ve damar fonksiyonlarını 
stabilize eder.

www.peclavus.net 

Peclavus ve ürünlerimiz hakkında daha fazla 
bilgiye peclavus.com.tr’den ulaşabilirsiniz! 

1
2
3
4

Kodu Akıllı telefonunuz ile 
okutarak peclavus®basic 
hakkında daha fazla 
bilgiye erişebilirsiniz.

5512202
75 ml 

5512201
30 ml 

5512203
500 ml 



basic

ISITICILI AYAK KREmİ 
ZENCEFİL
 
peclavus®basic Isıtıcılı Ayak Kremi 
canlandırıcı Zencefil özü içermektedir, 
uyarıcı bir etki yapar ve doǧal bir biçimde 
ayaklarınızı ısıtır. Özellikle kış aylarında 
soǧuk veya kan dolaşımı iyi olmayan ayak 
ve bacaklar içindir. Deǧerli yaǧlar sayesinde 
nem oranı iyileşir.

mASAJ LoSYoNU 
SHEA YAĞI
 
peclavus®Basic Masaj Losyonu. Cilt üzerin-
deki yavaşça kayması tamamen rahatlatır. 
Shea yaǧı ve Hindistan cevizi yaǧından 
kaynaklanan bakım özellikleri sayesinde 
masaj losyonu cilt üzerinde kayma saǧlar 
ve ferahlatıcı Portakal ve Limon otu kokusu 
canlandırır. Bu losyon ile her masaj iyi his-
setmenizi saǧlayacak bir deneyim olacaktır.

1
2
3
4

1
2
3
4

www.peclavus.net

‘’PECLAVUS’’ ürünleri büyük 
oranda doğal üretim sürecinden 
geçerler ve  NATRUE kaşesi 
onaylıdırlar.

5512302
75 ml 

5512301
30 ml 

5512303
500 ml 

5512402
75 ml 

5512401
30 ml 

5512403
500 ml 



23

KADİFE ÇİÇEĞİ KREmİ 
KADİFE ÇİÇEĞİ ÖZÜ
 
Peclavus®Basic Kadife Çiçeǧi Kremi. 
Doǧadan gelen narin bakım. En hassas 
ciltlerde bile rahatlatıcı ve düzenleyici etkisi 
vardır ve aynı zamanda kadife çiçeǧi ve liko-
zis özütleri ile bebek bakımı için uygundur. 
Uygulama için öneri: Darp izleri ve çürükler 
de anında etki eder.

İLTİHAPLANMALARDA
BAKIM

Calendula (Kadife çiçeǧi) cildin doǧal 
sıhhati konusunda en çeşitli ve etkili 
şifalı bitkilerden biridir. Içerisinde 
bulunan Karotinoit gibi yüksek 
içeriklerden dolayı dayanıklılık için çok 
deǧerlidir. Aynı zamanda canlandırmaya 
ve gelişimin saǧlıklı olmasına yardımcı 
olur. Antroposofik ilerlemiş tıpta 
yaralanma ve iltihaplarda en çok 
kullanılan şifalı bitki olarak kabul edilir. 
Yaralı yeri temizler, iltihaplanma sürecini 
azaltır ve yeni hücrelerin oluşmasına 
yardimcı olur.

KADİfE ÇİÇEǦİ 
ÖZÜTÜ 
Kadife çiçeǧinin özütlenmesi ile elde edilir. 
flavonoid, Sterin, Glikosit ve Karotinoid içerir. Cildi 
rahatlatır, canlandırır ve besler.

1
2
3
4

5512502
75 ml 

5512501
30 ml 

5512503
500 ml 



basic

NEmLENDİRİCİ AYAK 
KREmİ 
KAFUR,  mENToL 
 
peclavus®basic Nemlendirici Ayak 
Kremi. Kanıtlanmış olanlara her zaman 
güvenebilirsiniz. Çatlamış ve kurumuş 
ciltte en ideal bakım, geri yaǧlandırıcı 
özellikleri ve antibakteriyel etki 
kompleksi dayanıklı bir koruma saǧlar. 
Kafur ve Mentol ile ferahlatıcı etki yaratır 
ve yıllardır kullanımda denenmiştir.

KURU CİLTLERDE
BİR KLASİK
peclavus®basic ayak kremi yaǧlandırıcı bakım 

serilerinde iyi sonuçlarından dolayı en klasik 

olandır. Zarar görmüş ve yıpranmış cildin bol 

içerikle beslenmesi kendini iyileştirmesi ve 

canlanması için en önemli unsurdur. Bir tarafta 

da fazla yaǧlanma, yani yaǧ tabakası 

oluşumunun engellenmesi gerekir. Işte tam 

burada bu ayak kremi yaǧlandırıcı, başarısını 

kanıtlar: Bakım saǧlayan yaǧlar, nem verici ve 

antibakteriel kompleksler yaǧ tabakası 

bırakmadan sürekli bir bakım için etkilidirler. 

Günlük bakım için, özellikle diyabetik 

ayaklardada yıllardır kanıtlanmış etkisi idealdir, 

mentol kokusu ile ferahlatıcı ve hoştur.

ÇATLAKLARDA
YARDIMCI
Çatlak ve Ragadlar ayak bakım tedavisinin 
temel alanlarındandır. Sadece kozmetik bakış 
açısı müşteriler açısından önemli deǧildir aynı 
zamanda, topuk çevresindeki baskı ve 
çatlakların mikrop ve mantarlar için yarattıǧı 
sızma olanaǧının yürümeye kattıǧı engeller 
çoǧu zaman sanıldıǧından daha ciddi olur. 
Dikkatlice sürtülerek bakım için hazırlayıcı 
tedaviler, sürdürülebilir bir sonuç elde 
edebilmek için müşteri tarafından 
desteklenmek zorundadır. Bunun için nem 
oranını düzenleyen merhemler kullanılabilir. 
Bu merhemlerin bilindik içerikleri genelde 
üre, Lanolin, Pantenol ve Bisabololdur. Cildin 
yeni lenmesi hücre bölünmesinin 
aktifleştirilmesi ile oluşur. Böyle bir etki 
özellikle gece üzeri yapılabilecek kapalı 
bakım ile tamamlanabilir. Kapalı bir sargı 
yapınız ve hastanızın 2-3 gün içerisinde tekrar 
kontrole gelmesini öneriniz. fazla gelen 
nasırlar alınabilir ve gerektiǧinde bu tedavi 
tekrarlanabilir.

1
2
3
4

5515102
75 ml 

5515101
30 ml 

5515103
500 ml 
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ÇATLAK TEDAVİ KREmİ
YÜN mUmU
 
peclavus®basic Çatlak Tedavi Kremi, 
çatlak, ragad ve cilt yırtıklarında sürekli 
bakım ve yüksek oranda yaǧlanma saǧlar. 
Doǧal yün mumu ve propolis özütü ile 
direnci ve elastikliǧi arttırır. Uygulama için 
öneri: Mesela kapalı band tedavisi için 
problemli topuklarda kullanıma uygundur.

48h

Çatlak Tedavi Kremi

Çatlak Topuk folyo ve Plaster

1
2
3
4

ÇATLAK TEDAVİ KALEmİ
SHEA YAĞI VE JoJoBA YAĞI 
 
peclavus®basic Çatlak Tedavi Kalemi, kolay 
kullanılır yüksek etki saǧlar. Her iki özellik 
Hintyaǧı ve Jojoba yaǧı gibi deǧerli yaǧlar içeren 
bu kalem için geçerlidir. Shea yaǧı ve balmu-
mundan dolayı nem saǧlar, Lavanta yaǧından 
dolayı da cildi rahatlatır. Kuru ve çatlamış cildi 
yeniler, özellikle çatlak, ragad ve benzeri cilt 
problemlerinde etkilidir. 

1
2
3
4

ÇATLAK TEDAVİ KALEMİ
KULLANIMI OLDUKÇA 
KOLAYDIR.

5518002
250 ml 

5518001
50 ml 

55181
25 ml 
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YAĞLI YÜN KREmİ
YÜN mUmU - AVoKADo YAĞI
 
peclavus®basic Yağlı Yün Kremi, koyun 
yününün doǧal korumasıdır. Cildi yaǧlandırır 
ve nemlendirir. Cilt üzerine koruyucu bir yüzey 
bırakır, nem kaybını önler ve her havada 
hassas ciltlerde bile bakımlı özellikleri ile 
koruma saǧlar. Has yün mumu ve Avokado 
yaǧı içerir.

TIRNAK DERİSİ KREmİ
YÜN mUmU
 
peclavus®basic Tırnak Derisi Kremi. Tırnak 
derisi kremi anında bakım saǧlar, cildi 
canlandırır, anti mantar ve iltihap önleyici 
etkisi ile korur. Sararmış ve kırılgan tırnaklar 
Yün mumu, Calendula, Kekik, Mentol, Kafur 
ve Arnika sayesinde yeniden canlanır.

1
2
3
4

1
2
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4

www.peclavus.net

YoĞUNLAŞTIRILmIŞ AYAK 
KREmİ 
ÇAY AĞACI YAĞI
 
peclavus®basic Yoğunlaştırılmış Ayak 
kremi cildin en derinlerine kadar işler. Çay 
aǧacı yaǧı ve koku giderici yosun özütü 
birleşmesinden dolayı tahrişleri azaltır ve 
mikropları azaltır. Uygulama için öneri: çok 
yıpranmış ciltlerin bakımı ve yenilenmesinde 
etkilidir.

1
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5518202
75 ml 

5518201
30 ml 

55200
30 ml 

5515002
75 ml 

5515001
30 ml 

5515003
500 ml 
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TIRNAK 
BAKIm KALEmI
AmİNo ASİT
 
Peclavus®Basic Tırnak Bakım Kalemi demek, 
tırnak ve tırnak derisi için saǧlıklı besin 
demek. Bakım kalemi tırnak maddesinin 
amino asit ve biyotin sayesinde büyümesine 
yardımcı olur. Patentli taşıyıcı sistem sayesinde 
yardımcı unsurlar tırnak matrisine kadar 
nüfuz eder ve tırnaǧın kökünden daha güçlü 
büyümesine yardımcı olur. Uygulama için öneri: 
peclavus®special AntiMYx Koruma kalemine 
tamamlayıcı special AntiMYx Protectorstift 
kullanın.

PATENTLİ TAŞIYICI SİSTEM

Mükemmel tamamlayıcı:
Special AntiMYx Koruma kalemi

1

2

4

3

1

2

4

3

peclavus®basic tırnak bakım kaleminin 
kullanımında etkenler patentli taşıyıcı sistem 
sayesinde tırnak duvarından geçer ve tırnak 
matrisine kadar nüfuz eder. Böylelikle tırnak 
deǧişiklikleri kökünden işlenir ve tırnaǧın 
saǧlıklı şekilde büyümesine yardımcı olur. 
En zor durumlarda bile bir kaç hafta içinde 
görülen düzelmeler çok etkileyicidir!

www.peclavus.com.tr

1
2
3
4

Aktif Yüzey
Tırnak Matrisi

Çözeltinin Nüfus Ettiği
Tırnak Plağı

Penetrasyon İçin 

Patentli Yöntem ve İlaç Verme

             Tırnak Sırtı
        Ara Tırnak        
Tırnak Karnı
 Tırnak Yatağı

55202
4 ml 



basic

AYAK BANYoSU 
KoNSANTRESİ 
 
peclavus®basic Konsantre edilmiş ferahlatıcı 
bir deneyimdir. Yıkamaya aktif maddeler-
den seçilmiş, koku giderici, narince dezen-
fekte eder, antibakteriyeldir, canlandırır ve 
kan dolaşımını hızlandırır. Yaǧlandırıcı özel 
yıkama aktif maddeleri içerir. Kullanımda 
çok ekonomiktir, hoş kokusu vardır ve özelli-
kle çok terleyen ayaklar ve ayak kokusunda 
etkilidir.

AYAK BAKIm 
BANYoSU
 
peclavus®basic Ayak Bakım Banyosu. Üç 
etkili kompleksi bir ayak banyosu içerisinde: 
Temizleme, yumuşatma ve mantar önleyici 
bulundurur. Doǧal likozis özütü ve buǧday 
proteini içerir, nar kokuludur ve sürekli etkili 
şehvetli bir deneyim saǧlar. Uygulama için 
öneri: Mantar korumasını destekler.

1
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1
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4

 

TIRNAK BAKIm YAĞI 
BISABoLoL
 
peclavus®basic Tırnak Bakım yaǧı kurumaya 
karşı koruma saǧlar, nem oranını düzenler ve 
sürekli bakım saǧlar. Bisabolol ve doǧal Vita-
min E sayesinde tırnak ve cilt için saǧlıklı bir 
büyüme saǧlar.

1
2
3
4

www.peclavus.net

5530002
150 ml 

5530001
50 ml 

5530003
1000 ml 

5530102
1000 ml 

5530101
150 ml 

5520101
10 ml 

5520102
50 ml 
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BİTKİSEL AYAK BANYoSU 
UREA
 
peclavus®basic Bitkisel Ayak Banyosu  Urea. 
Ayaklarınız için doǧadan gelen güç. Ayak 
banyo tozu narince yumuşatır, kokuyu giderir, 
terleyen ayaklara yardımcı olur, yorgun bacakları 
canlandırır ve koruyarak derinlemesine temizlik 
saǧlar. Urea, ladin iǧneleri, Ökaliptus ve kuşdili 
otu gibi özel etken maddeler içerir. Uygulama için 
öneri: sert, çatlak, nasır ve ragadlarda yardımcı 
olur ve sürekli ferahlık saǧlar

1
2
3
4

 

5530201
500 g 



basic sets

HEDİYELİK
 
İster doǧum günü olsun ister Anneler 
günü, hediye vermek için her zaman bir 
fırsat vardır. Peclavus bakım dünyasından 
gelen hediyeler asla yanlış deǧildirler. Dış 
görünümü bile peclavus setleri özellikle 
metal kutusundan dolayı etkileyici kılar. 
Paketinin sözünü içerik yerine getirir: 
Günlük bakım için en iyi ürünler bir arada.
 
www.peclavus.net

www.peclavus.net

HEDİYE KUTUSU
55885                               
 
Her zaman sevindiren bir hediye. Bakımlı ayaklar için herşey kullanışlı bir şekilde saǧlam 
metal kutusu içerisinde paketlenmiş. Sevdiklerinize sağlık hediye edin ve ayaklarını 
düşünün.

Içerik:
Basic kadife çiçeǧi kremi 30ml, basic ayak kremi yaǧlandırıcı 30 ml, sensitive ayak kremi 
çay aǧacı yaǧı 30 ml, basic asma yapraǧı kremi 30 ml, özel nasır azaltıcı krem 30 ml, 
sports Spor jeli soǧutucu 30 ml, peclavus broşürü, bandrollü metal kutu
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NAR DENEYİm SETİ
55085                    
 
Bütün duyularınız için bir bakım deneyim seti. Nar’ın kokusu ve etkenleri bu seti bu kadar 
özel yapmaktadır. Şık ve sac metal bir kutunun içinde paketlenmiş bu setin satışı çok 
yüksektir.

Içerik:
basic Ayak kremi Nar 75 ml, basic Ayak Deo Sprey Nar 50 ml, basic Losyon Nar 75 ml, 
basic Ayak Peeling Nar 75 ml, peclavus Broşürü, bandrollü sac metal kutu.

SEYAHAT SETİ 
55087           
 
Yolda ayak bakımı. Peclavus Seyahat Seti 
en önemli ürünleri kapsayan bir seyahat 
yardımcısıdır. Su geçirmez çanta içerisinde 
güzelce paketlenmiş aynı zamanda satış için 
cazip bir üründür. 

Içerik: basic ayak banyosu konsantresi 50 ml, 
basic asma yapraǧı kremi 30 ml, basic ayak 
deo spreyi bitki 50 ml, peclavus broşürü, su 
geçirmez çanta.



Ayak 
problemlerinde 
etkili yardım.

special



Günlük ayak bakımı için medikal hatlarda 
ilerleyen ürün gurubudur. İster mantar 
olsun ister siǧil peclavus®special’de 
güvenli tedavi başarınız için uygun maddeyi 
bulacaksınız. 

33



special

ANTImYX TENTÜR 
pIRoCToNE oLAmINE
 
peclavus®special AntiMYx Tentür. Cilt ve 
tırnak mantarında en etkili koruma faktörüdür. 
Cilt ve tırnak mantarında sakinleştirici ve 
önleyici bir etki yaratır, bakteri ve mantar 
önleyici bileşenleri ile cildin doǧal koruma 
fonksiyonunu destekler. Uygulama için öneri: 
peclavus®special önce ve sonra uygulamaları 
deǧerli bir kombinasyon oluşturur.

ÖN UYGULAmA TENTÜR 
UREA, SALICYLSäURE
 
peclavus®special Ön Uygulama Tentür. Hafif 
çalışmalar için en iyi başlangıç. Hafif yumuşatır 
aynı zamanda nemlendirir. Sert cilt yerleri 
özellikle tırnak katındakiler daha kolay alınabilir. 
Nemlendirici Urea, besleyici Gliserin, Sodyum 
laktat ve Salisil asit içerir. Hafifçe yumuşatır. 
Uygulama için öneri: peclavus®special AntiMYx 
Tentür ve peclavus sonra uygulaması ile deǧerli 
bir kombinasyon oluşturur.

SoN UYGULAmA TENTÜR 
pANTENoL, KARANFİL YAĞI
 
peclavus®special  Son Uygulama Tentür. 
Uygulamadan sonra koruma bariyerini yeniden 
yapılandırır. Rahatlatıcı aynı zamanda bakteri ve 
mantar önleyici etkisi vardır. Pantenol, Vitamin E, 
Bisabolol, Alantoin ve sakinleştirici karanfil yaǧı ile 
cildin doǧal koruma fonksiyonlarını desteklemek 
için mükemmeldir. Uygulama için öneri: Ön 
uygulama ve AntiMYx Tentür ile deǧerli bir 
kombinasyon oluşturur.

www.peclavus.net

5540301
20 ml 

5540302
150 ml 

5543101
20 ml 

5543102
150 ml 

5543301
20 ml 

5543302
150 ml 
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ANTImYX TENTÜR GÜmÜŞ 
mİCRo GÜmÜŞ
 
peclavus®special AntiMYx Tentür Gümüş, 
cildinize gündelik hayatın götürdüklerini geri 
verecektir. Tentür nemlendirici, sakinleştirir, 
dezenfekte eder ve cildi iyileştirir, Cilt florasını 
normalleştirir. Toplu etkili Mikro gümüş, 
Aloe-Vera özütü, Gliserin, Lavanta, Karanfil 
yaprakları, Çay aǧacı ve Adaçayı yaǧı karışımı 
içerir. Uygulama için öneri: Yüksek etkili mikro 
gümüş cilt yüzeyindeki zararlı bakteri ve mikro 
organizmaları yok eder. Cilt hemen iyileşir ve 
etkili şekilde korunur.

5540401
20 ml 

GÜmÜŞ SET 
55585                    

Hem dışı hem içi gümüş. peclavus gümüş serisinin etkili ürünlerinden oluşan bir  set. Özellikle 
mantar sorunlarında etkilidir. Saǧlam metal kutu içerisindedir.

Içerik: 
sensitive ayak kremi gümüş 75 ml, sensitive ayak spreyi gümüş 150 ml, sensitive ayak banyosu 
gümüş 150 ml, special AntiMYx Tentür gümüş 20 ml, peclavus broşürü, badrollü metal kutu.

Bu kutunun içerisindeki sensitive gümüş ürünlerini Sayfa 47 de görebilirsinir.



special

SpİRULİNA LoSYoN 
SpIRULINA-ALGE
 
peclavus®special Spirulina Losyon. Alg 
gücü ile tırnak hasarları için. Spirulina mavi 
algların enzim koruması ile Spirulina Losyonu 
tırnak deǧişikliklerinde yenilenmeye yardımcı 
olur tırnak duvarından çok iyi nüfuz eder. 
Spirulina mavi alg’daki deǧerli içerikler hücre 
aktifliǧini kanıtlanabilir şekilde yükseltir, 
Tırnaǧın içine nüfuz eder ve böylelikle tırnak 
yataǧında da etkili olur. Uygulama için öneri: 
Ekonomik kullanım-1 damla yeterli. Düzenli 
olarak kullanımda 20 ml yaklaşık 10-12 hafta 
için yeterlidir.

ANTImYX KoRUmA KALEmI
mAVI SELVI YAǦI 
 
peclavus®special AntiMYx Koruma Kalemi. 
Koruma kalemi yüksek etki ile kolay kullanım 
saǧlar. Patentli nüfuz etme işlemi etkin mad-
deleri tırnak duvarından tırnak matrisine kadar 
içine taşır. Çay aǧacı yaǧı, lavanta ve mavi sel-
vi gibi uçucu yaǧlar sayesinde karışık etkileri 
analizler ile kanıtlanmıştır. Bütün içerikler uy-
umludur ve çoğu kozmetik ürünler içerisinde 
kendilerini kanıtlamışlardır.

SPİRULİNA ALG’ININ 
ENZİM KORUMASI İLE

Spirulina alg’ının enzim koruması ile 

peclavus®special Spirulina Losyonu belgelenebilir 

şekilde hücre aktifliǧini harekete geçirir, tırnaǧa 

nüfuz eder ve tırnak yataǧında da etkili olur. 

Özellikle müşterilerinize evde bakım uygulamak 

için uygundur. Kalıcı tırnak deǧişimlerinde başarı 

düzenli şekilde uygulanacak kendi bakımlarınıza 

baǧlıdır. Profesyonel bir ayak ve tırnak bakımı 

temeldir-günlük tedavi desteǧi başarıya ulaşmanızı 

kolaylaştırır. Bu sebepten dolayı müşterilerinize bu 

losyonu tavsiye etmeniz gerekir! O kadar kolay ki: 

günde iki kez losyonu cilt ve tırnaklara sürünüz ve 

masajla yediriniz, en iyisi sabah ve akşamları. Çok 

ekonomiktir, her iki ayakta düzenli kullanımda 20 

ml Spirulina Losyon yaklaşık 10-12 hafta yeter.

5540201
20 ml 

55401
4 ml 
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TIRNAK MNATARIN KARŞI

Aktif Yüzey

Tırnak Matrisi

Çözeltinin Nüfus Ettiği

Tırnak Plağı

Penetrasyon İçin Patentli Yöntem 

ve İlaç Verme

             Tırnak Sırtı

        Ara Tırnak        

Tırnak Karnı      

Tırnak Yatağı

1

2

4

3

1

2

4

3

Peclavus®Special AntiMYx koruma kalemi başından 
beri problemli tırnaklardaki mantar savaşında küçük 
bir evrim olmuştur. Patentli taşıyıcı sistem sayesinde 
etken tırnak duvarından geçer ve tırnak matrisine 
kadar nüfuz eder ve en zor durumlarda bile etkenliǧi 
ispahat edilmiştir. Buna ek olarak doǧallıǧı, Lavanta, 
Mavi selvi ve çay aǧacı yaǧı gibi içeriklerin uyumluluǧu 
gelmektedir. peclavus®special AntiMYx koruma 

kalemi bir kozmetiktir ve özellikle rengi deǧişmiş ve 
kırılgan tırnaklarda çok etkilidir. Tırnaǧın yenilenme-
sine ve saǧlıklı şekilde büyümesine yardımcı olur ve 
çoǧu durumlarda iyileşme birkaç hafta içinde gözle 
görülebiliyor-Müşterileriniz için bir başarı sizin için ise 
mükemmel bir tedavi yardımcısıdır.

YARDIM  VE KORUMA



special

www.peclavus.net

TIRNAK mADDESİ 

 
peclavus®special Tırnak maddesi, kullanımı 
kolay olan tırnak maddesi elastik kalır 
ve anti mantar maddeleri içerir. Bozuk 
tırnakların tamiri/düzeltmesinde mükemmel 
ve düzeltme tokaları takmaya yardımcıdır. 
Kendiliǧinden sertleşir ve nötr rengi vardır. 
Profesyonel kullanım için peclavus® 
danışmanınıza danışın.

TIRNAK mADDESİ 
TEmİZLEYİCİSİ 
 
peclavus®special Tırnak maddesi temizleyici. 
Doǧru hazırlık başarının yarısıdır. Tırnak yüzeyinin 
temizlenmesi ve hazırlanması için solüsyon. Tırnak 
maddesini kulanmadan önce temizleyici ile tırnak 
temizlenmesi ve yaǧlarının alınması gerekir. Uygu-
lama için öneri: Tırnak bakımı sonrasında daǧılım 
katmanı temizlemeye de kullanılabilir. Profesyonel 
kullanım için peclavus® danışmanınıza danışın.

TIRNAK YUmUŞATICI 
TENTÜR 
GLİSERİN, BISABoLoL
 
peclavus®special Tırnak Yumuşatıcı Tentür, 
batık tırnaklar, keratinizasyon ve hassas tırnak 
derileri için çabuk “Problem çözücü”dür. Sert 
tırnak kenarları hemen yumuşar ve baskılı 
aǧrılar ortadan kalkar. Sert ve kalınlaşmış 
tırnaklar kesilmeye hazırlanır. Keratinizasyon ve 
kuru tırnak derilerin ön tedavileri için mükem-
meldir. Besleyici Gliserin ve Bisabolol içerir.

5543201
20 ml 

5543202
50 ml 

55434
15 ml 

55435
150 ml 
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oZoN KREmİ 
 
 
peclavus®special Ozon Kremi, burada Ozon 
önemli bir koruma faktörüdür. Bakteri azaltıcı 
ve hücre canlandırıcı etkisi vardır. Yara 
iyileşmesinde ideal, vücut ısısı ile sıvılaşır ve 
böylece hızlıca derin noktalara nüfuz eder. 
Cildin metabolizması iyileşir. Doǧal zeytin 
yaǧı bazında biyolojik kullanılabilir Ozon ile 
zenginleştirilmiştir

55452
15 ml 
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peclavus.de

ZARAR GÖRMÜŞ 
TIRNAKLAR İÇİN 
OKSİJEN GEÇİREN 
OJE

Ruck Hava Geçiren Ojeleri şimdi iyileştirilmiş 
içerikleri ve yeni RUCK moda renkleri ile. 
Güzel olmayan ve rengini kaybetmiş 
tırnakları her zaman Oje altında “gizlemek” 
isteriz. Tam anlamıyla tehlikesiz deǧil çünkü 
piyasada satılan Ojeler yüzeyi tamamen 
cilalar, böylelikle oksijen geçemez ve 
Yenileme meydana gelemez. CarryAIR 
Ojeleri bu problemleri çözer. Sadece bir kat 
sürme ile mükemmel kapatıcıdır ve en moda 
renkleri ile tırnaklarınızın görüntüsü 
güzelleşir fakat aynı zamanda Oksijende 
alabilirler. CarryAIR Ojeleri nefes alabilen bir 
yüzey yaratır böylelikle zarar görmüş tırnaklar 
yenilenebilir.
* Bir kat sürme ile kapatıcı
* Çabuk kurur
* Uzun süre kalır
* RUCK moda renkleri ile

MAVİ PAPATYA
Aynı zamanda gerçek Papatya diye tanınır ve bir 
yıllık otsu bir bitkidir. Damıtma sırasında koyu 
mavi bir renk alan bu uçucu yaǧ Azule olarak 
tanınır. Yaǧın anti alerjik, antiseptik ve iltihap 
giderici etkisi vardır. Kozmetik ortamda 2-3 damla 
Papatya mavi 1 yemek kaşıǧı baz yaǧı ile kullanılır. 
Koku lambasında kullanıldıǧında ortamda 
rahatlatıcı ve arındırıcı bir hava yaratır.

mAVİ pApATYA 
 
 
peclavus®special Papatya Mavi’si cilt 
rahatlaması için ideal bir ek üründür. Doǧal yol-
lardan kazanılmış uçucu yaǧı ek olarak ayak 
banyosu veya krem hazırlamada kullanın. Cildi 
rahatlatır ve antibakteriyel etkisi vardır.

55454
5 ml 



RUCK HAVA GEÇİREN oJE 

 
RUCK Hava Geçiren Oje, oksijeni 
engellemeyen bir ojedir. Rengi deǧişmiş 
ve zarar görmüş tırnakların düzelmesinde 
etkili tedavi yardımcısıdır. Aynı zamanda 
yenilenmeye yardımcı olur. Üç RUCK moda 
renginde mevcuttur.

SİĞİL - HASSAS 
CİLT İÇİN BAKIM VE 
KORUMA
Siǧiller normalde zararsız cilt urlarıdır ve çoǧu 
zaman belirli bir süre sonrasında kendiliǧinden 
kaybolurlar. fakat siǧiller hem başkaları hemde 
yakın cilt üzerinde bulaşıcı olduklarından dolayı 
erken ve etkili bir tedavye uygundur. Buna birde 
estetik bakış açısı eklenir, özellikle ellerde. 
Ayaklarda ayrıca aǧrılara sebebiyet verebilirler 
(mesela ayak tabanındaki plantar siǧil). Çoǧu 
zaman insancıl siǧil virüslerinden (HPV) oluşurlar, 
tehlikeli deǧildir fakat bulaşıcıdır ve bu sebepten 
dolayı kendinizi tedavi etmeniz çoǧu zaman 
zordur. Dondurmak, Bio-Lazerli tedavi veya 
cerrahi tedbirler genellikle profesyonel 
tedbirlerdir. peclavus®special AntiVERUx Losyon 
ile özel bir etken kompleksi yaratıldı, bu cildin 
kendini iyileştirme güçlerini destekler ve harekete 
geçirir. Diǧer deǧerli katkı maddelerin yanı sıra 
konsantre Artrospira mikro alg özütü içerir. Siǧil 
tehlikesi altında olan ciltlerde kanıtlanabilir önemli 
bir koruma tedbiridir.

41

ÇAY AĞACI YAĞI 
 
 
peclavus®special Çay Ağacı Yağı çok özel 
bir esanstır ve çoǧu alanda kullanılabilir. 
Avustralyadan gelme % 100 doǧal 
çay aǧacı yaǧı. ÖNEMLI: Inceltmeden 
mukozalarınız ile temas ettirmeyiniz, 
çocukların erişemeyeceǧi yerlerde 
saklayınız!

5540002
50 ml 

5540001
10 ml 

4010402
9,5 ml 
african violet

4010401
9,5 ml 
sahara smoke 

4010403
9,5 ml 
romantic rose
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NASIR AZALTmA KREmİ 
DoĞAL SALİSİLAT
 
peclavus®special Nasır Azaltma Kremi ile nasır 
ve çürükler uzun süreli ve dikkatlice azaltılır. 
Doǧal Salisilatlar nasırı azaltmada etkilidir, 
keçi sakalı ve aksöǧüt doǧal maddeleri ile 
tamamlanmıştır. Jojoba, Hindistan cevizi, 
buǧday tohumu ve badem yaǧı sayesinde 
bakım ve yumuşaklık getirir.

www.peclavus.net

1
2
3
4

NASIR AZALTmA JELİ
UREA
  
peclavus®special Nasır Azaltma Jeli 
yüksek oranda Urea içerir ve kalınlaşmış 
cilt dokuların yumuşatılmasına yardımcı 
olur. Sadece muayenehanede profesyonel 
kullanım içindir.

BİR JELİN 
AVANTAJLARI
Jel kıvamı çoǧu kullanım için avantajlar saǧlar. 
Uygulama isabetli olur, geniş yüzeyli kullanılabilir 
ve sadece ilgili cilt böglesi ile sınırlandırılabilir. 
Yüzeyde kalma süresi sıvı ürünlerin aksine daha 
uzundur ve bundan dolayı tedavi süresinde daha 
kolay kullanılabilir. Urea nem oranını düzenler ve 
bakım saǧlar.

5545301
30 ml 

5545302
75 ml 

5545303
500 ml 

55455
250 ml 



TIRNAK DÜZELTMESİ 
İÇİN YUMUŞATMA 

peclavus®special Orthonyxie Merhemi özellikle 
tırnak katının toka aplikasyonu öncesi hazırlıǧı için 
özeldir. Tampon kullanımı öncesi kullanımada 
uygundur.
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oRTHoNYXİE mERHEmİ 
SALİSİL ASİT
 
peclavus®special Orthonyxie Merhemi, 
her tırnak düzeltmesi için mükemmel baz. 
Nasır yumuşatıcı ve canlandırıcı etkisi 
vardır. Cilt tahrişlerini önler. Urea ve Salisil 
asiti ile yumuşatır ve nemlendirir, Lanolin 
ve Allantoin ile sürekli bakım saǧlar. 
Profesyonel kullanım için peclavus® 
danışmanınıza danışın.

2 Endschlaufen

1 Endschlaufe

NASIR YUmUŞATICI 
 
 
peclavus®special  Nasır Yumuşatıcı. Bununla 
nasırlar anında yumuşar. Nasır, tavuk gözü 
ve basınç şişkinliklerini yumuşatmak için 
dezenfekte etkili hızlı ve güvenlidir. Profesyonel 
kullanım için-Peclavus danışmanınıza danışın.

5545001
250 ml 

55451
15 ml 
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TIRNAK oLUK DoLDURUCU 
 
 
peclavus®special Tırnak Oluk Doldurucu, 
kırılgan tırnaklarda anında etkili çözüm 
sunar. Tırnak yapısını düzgünleştirir, düz 
olmayan yerleri  düzeltir, tırnakların yırtılması 
önlenir ve tırnaklara dayanıklılık ve elastiklik 
kazandırır.

www.peclavus.com.tr

ANTIVERUX LoSYoN 
SpIRULINA-YoSUN
 
peclavus®special AntiVERUx Losyon, özelli-
kle siǧile karşı hassas ciltleri özel etki mad-
desi ile canlandırır ve korur. Cilt görünebilir 
şekilde iyileşir. Spirulina mavi yosun içeren 
yüksek etkili losyon. 

55430
10 ml 

5540501
10 ml 
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w w w . p e c l a v u s . n e t 
Peclavus hakkında daha fazla bilgiye 
www.peclavus.net’den ulaşabilirsiniz

Kodu Akıllı telefonunuz ile 
okutarak 
peclavus®sensitive 
hakkında daha fazla bilgiye 
erişebilirsiniz.



www.peclavus.net

Doğadan Gelen
Mucize Bakım...

sensitive

‘’PECLAVUS’’ ürünleri büyük 
oranda doğal üretim sürecinden 
geçerler ve  NATRUE kaşesi 
onaylıdırlar.



Özellikle hassas ciltler için özel, hafif, 
rahatsız etmeyen, tamamen doǧal 
ürünler. Diyabetik hastaları, sedef 
hastalıǧı ve yüksek hassasiyeti olan ayak 
problemlerinde önerilir.

47
Gösterge sayesinde ürünün 
hangi cilt tipine uygun olduǧunu 
öǧrenebilirsiniz. 



DİYABETİK
AYAKLAR
 
Diyabet hastalarının ayakları her zaman hassastır ve 
neredeyse sürekli çok kurudurlar. peclavus®sensitive 
Serisi ürünler, nem oranını düzenleyici etkili, tahriş 
etmeyen bakım ile en iyi tercihtir. peclavus®sensitiv 
Serisi, mikro gümüş, çay aǧacı yaǧı ve Urea içerikli 
ürünleri ile mükemmeldir. Gerçek doǧal kozmetik, 
NATRUE denetim kaşesi ile ödüllendirilmiş.

www.peclavus.net

peclavus®silber serisi ile size çok deǧerli bakım 
ürünlerini sunmaktayız. Bu ürünlerin içeriklerinden 
dolayı etkileri eşsizdir. Yüksek ölçüde gözenekli Mikro 
gümüş az kullanıldıǧında dahi minicik gümüş iyonlarını 
yaygınlaştırır, bunlar ise mikro organizmalarının hücre 
bölünmesini rahatsız ederler ve onların çoǧalmasını 
engellerler. Diyabetik hastalarının cildi gibi zayıf ciltler 
bakteri ve mantarlardan her zaman tehdit altındadır. 
peclavus®silber ürünleri vücut direncinizin stabilize 
edilmesine yardımcı olur, kaşınmalar ile savaşır ve 
tahrişleri rahatlatır. Pantenol gibi besleyici yaǧlar 
cildinizi anında yumuşatır. Koruyucu ve renklendirici 
içermez.

GÜMÜŞ BAKIMI

Kodu Akıllı telefonunuz ile 
okutarak peclavus®sensitive 
hakkında daha fazla bilgiye 
erişebilirsiniz.

KAŞE SİZE ŞUNLARI GARANTİ EDER :

–  doğal ve biyolojik içerik
–  hassas üretim süreci
–  çevre dostu uygulamalar
–  sentetik koku ve boya maddeleri içermez.
– petrol katkı maddesiz
   (Parafine, -propyle-, -alkyle-, vb.)

–  silikon yağı veya türevi kullanımı yok
–  AB yasalarınca genetiği değiştirilmiş herhangi               
    bir içerik yok
–  bitkisel maddelerde hiçbir ışınlama yok
–  Hayvanlar üzerinde deneme yapılmamıştır

www.natrue.org



49sensitive

AYAK KREmİ  
mİKRoGÜmÜŞ
 
peclavus®sensitif Gümüş Ayak Krem 
mikro gümüşün denenmiş formülleri 
ile zenginleştirilmiş üç kat etki saǧlar. 
Antibakteriyel, düzenleyici ve güçlendiricidir. 
Hassas ciltler için özellikle hafif ve 
hissedilebilir bir bakım. Aşırı terleme 
durumlarında özellikle etkilidir. Koruyucu ve 
renklendirici içermez.

AYAK SpREYİ 
mKRoGÜmÜŞ
 
peclavus®sensitif Gümüş Ayak spreyi, hakiki 
mikro gümüş içeriǧi ile tamamen ferahlatıcıdır. 
Ayak spreyi ayak kokusuna anında etki eder, 
antibakteriyel, koku giderici ve canlandırıcı 
etkisi vardır. Gliserin ciltteki nem oranını 
dengeler. Adaçayı yaǧının antiseptik ve 
koku giderici özellikleri vardır. Uygulama 
için öneri: Aninda cildin normalleşmesine 
ve narinleşmesine yardımcı olur, zararlı 
bakterilerden arındırır.

AYAK BANYoSU
mİKRo GÜmÜŞ
 
peclavus®sensitif Gümüş Ayak Banyosu 
hakiki mikro gümüş ve iyonik şeker 
tensidlerinden oluşur. Cilt dostudur ve yoğun 
temizlik sağlar. Gliserin cilde nem katar, çay 
aǧacı yaǧı ve adaçayı yaǧının antiseptik ve 
tahriş giderici etkileri vardır. Likozis özütü 
sayesinde nasırlar narince yumuşatır. Mentol 
serinletir ve sürekli ferahlatır, cilt anında 
dinlenir ve normalleşir.

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

5550002
75 ml 

5550001
30 ml 

5550003
500 ml 

55501
150 ml 

55502
150 ml 
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www.peclavus.net

GÜmÜŞ SET 
55585                    

Hem dışı hem içi gümüş. peclavus®silber serisinin etkili ürünlerinden oluşan bir set. Özellikle 
mantar sorunlarında etkilidir. Saǧlam metal kutu içerisinde bulunur.

İçerik: 

sensitive ayak kremi gümüş 75 ml, sensitive ayak spreyi gümüş 150 ml, sensitive ayak banyosu 
gümüş 150 ml, special AntiMYx Tentür gümüş 20 ml, peclavus broşürü, Badrollü metal kutu.
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AYAK KREmİ  
UREA 10% (SENTETİK ÜRE)
 
peclavus®sensitive Urea ayak kremi, 
kuru ciltlerde anında kalıcı yardım. %10 
Urea (sentetik üre) içerikli, nem oranını 
düzenleyen ve deǧerli yaǧlar, alg özütleri ve 
deniz topalak pestil yaǧı  ile derinlemesine 
işleyen krem.

AYAK KREmİ
ÇAY AǦACI YAǦI

peclavus®sensitive ayak kremi çay aǧacı yaǧı 
özellikle hassas diyabet hastaları ayakları 
veya aşırı kuru ayaklar için üretilmiştir. 
Anında cilde nüfuz eder, yaǧ katmanı 
bırakmaz, tahrişleri azaltır, ayak terinden 
ve kokusundan korur. Çay aǧacı yaǧı ve 
yosun özü gibi doǧal içerikler ile etkili bir 
kombinasyondur. Uygulama için öneri: ayak 
mantarına karşı koruma sağlar.

MELALEUCA  
ALTERNIfOLIA
Avustralyalı çay aǧacının botanik ismidir. Çay 
aǧacı yaǧının yüksek etkili antiseptik ve tahriş 
önleyici özellikleri Akne, Kaşıntı, Egzema, 
Mantar ve benzeri cilt problemlerinde 
kullanılabilir.

1
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5552002
75 ml 

5552001
30 ml 

5552003
500 ml 

5553002
75 ml 

5553001
30 ml 

5553003
500 ml 



sPORTs

Aktif Bakım
ve Koruma



Aktif insanlar için mükemmel bakım 
gurubu, çünkü sportif ayakların 
profesyonel bakıma ihtiyacı vardır. 
Bütün ürünler yüksek etkisi ve 
özel koruma fonksiyonu ile öne 
çıkmaktadır.
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Gösterge sayesinde ürünün 
hangi cilt tipine uygun olduǧunu 
öǧrenebilirsiniz. Daha fazla bilgi 
sayfa ? ’de.



SPOR
DOSTLARI
 
Neredeyse bütün spor aktivitelerinde bacak ve 
ayaklar özellikle yorulur. peclavus®sports Serisi 
böyle aktivitelerde doǧru partnerdir. Spor jel ısıtıcı ile 
bacak ve ayaklarınızı hazırlayabilirsiniz. Sprey arada 
bir kullanabileceǧiniz en güzel ferahlatıcıdır. Spor jel 
soǧutucu ise rahatlatıcı tamamlayıcıdır, sürekli serinletir 
ve ferahlatır..

www.peclavus.net

sPORTs

MENTOL 
Nanenin doǧal etki maddesi. Serinletici ve ferahlatıcı 
özellikleri ile tahrişi önler ve kaşıntı azaltır.

Kodu Akıllı telefonunuz ile 
okutarak peclavus®sports 
hakkında daha fazla bilgiye 
erişebilirsiniz.
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SpoR JEL ISITICI
ZENCEFIL ÖZÜTÜ
 
peclavus®sports Spor Jel Isıtıcı, doǧal Zencefil 
özütü ve Ardıç yemişi ile Ladin iǧneleri yaǧı kom-
pozisyonu ile sürekli ısıtıcı etkisi vardır. Özellikle id-
man öncesi kas sisteminin doǧal olarak harekete 
geçirilmesi için önerilir. Soǧuk kış günlerinde ve 
spor sonrasındada idealdir. Uygulama için öne-
ri: Sadece yaralanmamış cilt üzerinde kullanınız, 
spor aktiviteleri sonrasında canlandırma için mü-
kemmeldir.

SpoRJEL SoĞUTUCU
NANE YAĞI
 
peclavus®sports Spor Jel soǧutucu, aktifleştiren 
Aloe Vera özütü, Nane yaǧı, Mentol ve Kafur 
kompozisyonu ile sürekli soǧutucu etkisi vardır. 
Özellikle idman sonrasında zorlanmış kas sistemi 
için önerilir. Sıcak yaz günlerinde ve spor önce-
sinde de idealdir.

1
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5570002
75 ml 

5570001
30 ml 

5570102
75 ml 

5570101
30 ml 



sPORTs

SpoR SpREYİ 
FERAHLATICI mENToLLÜ
 
peclavus®sports Spor Spreyi; Aloe Vera, 
At kestanesi, Mentol, Ada çayı ve Kuşdili 
yaǧından oluşan doǧal kompozisyonu ile 
anında soǧutucu ve ferahlatıcı etkisi vardır. 
Özellikle idman sonrası yorulmuş kasları 
canlandırmak için önerilir.

1
2
3
4

www.peclavus.net

5570202
150 ml 

5570201
50 ml 
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SpoR KUTUSU
55785                    

Aktif ayakların etkili bakım ürünlerine ihtiyacı vardır. Bu saǧlam metal kutu içerisinde 
ayakların sportif etkinliklerini destekleyecek ve yükseltecek herşey bulunmakta. 

Içerik:

Spor jeli ısıtıcı 75 ml, 

Spor jel soǧutucu 75 ml, 

Spor spreyi ferahlatıcı 50 ml, 

peclavus® broşürü, 

Bandrollü metal kutu



Çocuklar için doǧal.

kids

‘’PECLAVUS’’ ürünleri büyük 
oranda doğal üretim sürecinden 
geçerler ve  NATRUE kaşesi 
onaylıdırlar.



Çocuksu eǧlence faktörü ile bakım. 
Hassas ve çok tatlı kokusu ile bütün 
çocuklar bunu sever. Özellikle “küçük 
ayakların” erkenden saǧlıklı bakım ile 
tanışmaları gerekir. Bu seri ile işiniz 
kolaylaşacak.

59



ÇOCUK AYAKLARI 
İÇİN KONTROL 
LİSTESİ
Çocuk ayaklarında dikkat edilmesi gereken çok unsur 
vardır, biz ise sizin için birkaç önemli olanını listeledik:

–  Çocukların ayaklarının saǧlıklı olması için ebeveynler ne 
yapabilirler?
–  Ayakkabı alış verişi
– En başından itibaren saǧlıklı ayaklar
– Kreşte bir faaliyet yaratın “çocuk ayakları için özgürlük”!  

Bununla ilgili daha fazla bilgi ve uygun kontrol listelerini 
ücretsiz olarak www.peclavus.net adresinde bulabilirsiniz.

Kodu Akıllı telefonunuz ile 
okutarak peclavus®kids 
hakkında daha fazla bilgiye 
erişebilirsiniz.
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KIRKAYAK KREmİ 
KADİFE ÇİÇEĞİ ÖZÜTÜ
 
peclavus®kids Kırkayak kremi yorulmuş 
çocuk ayaklarını güzel kokutur, yumuşatır, 
ferahlatır ve sakinleştirir. Portakal ve 
Mandalin kombinesi iştah açıcı bir koku verir 
ve bütün aileyi eǧlendirir. 4 ile 11 yaş arası 
çocuklar için uygun bir bakım ürünüdür.

KIRKAYAK BANYoSU 
KADİFE ÇİÇEĞİ ÖZÜTÜ
 
peclavus®kids Kırkayak banyosu bütün 
çocukların ayaklarını hassas ve uysalca 
besler. Portakal ve Mandalin kombinesi 
iştah açıcı bir koku verir ve bütün aileyi 
eǧlendirir. 4 ile 11 yaş arası çocuklar için 
uygun bir bakım ürünüdür.

Bütün kids ürünlerinin 
içerisinde ufak bir 
sürprizimiz var...

5560002
75 ml 

5560001
30 ml 

5560101
50 ml 

5510602
150 ml 



kids

www.peclavus.net

KIRKAYAK
AYAKKABI BEDENİ BULUCU 
55615                            

peclavus®kids ölçme sistemi; baskılı bir kartondur 
ve kolayca ayrılabilir. Topuǧu yerleştiriniz, ayaǧı 
üstüne koyunuz ve parmak ucundan yırtınız ve 
işte bitti. 12 mm’lik boş alanın bulunduǧu karton 
şerit ayakkabının içine koyulur, eǧer ayakkabı 
içerisinde düzgün duruyor ise herşey yolundadır, 
eǧer kıvrılıyor ise ayakkabı çok küçük demektir! 
Yeni ayakkabı alırken kolayca 5 mm fazladan 
yırtınız. Çok kolay fakat güvenli bir prensiptir.

KIRKAYAK
KAŞE 
55610                             

Çocuklar bunu çok sever! Kaşelemek çok 
eǧlencelidir hele birde motifinde Kırkayak 
Tobi varsa. Güneşimsi turuncu sadece moda 
bir renk deǧil aynı zamanda ürün serimize de 
çok uyumludur. Saǧlam kapatılabilen kutu içe-
risinde kaşe ve ıstampa. 

Kutu yaklaşık 25 x 25 mm.

KIRKAYAK
AYAK pARmAĞI ÇoRABI 
55614                            

Beden 25 - 32 

peclavus®kids Bakım Serisine uygun, eğlenceli, 
komik ve rengarenk ayak parmaǧı çorapları. 
Kolay yıkanabilir karışık dokudan (%95 
Pamuk/% 5 Elastan) ve örme topuǧundan 
dolayı uyumlu rahat giyme. Renklere uygun 
şekilde yıkanmış, 60 °C de yıkanabilir ve kurut-
ma makinasında kurutulabilir.
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KIRKAYAK DÖVmELERİ
5561101
5561102                            
55612                                                

 
Kırkayak Tobi rengarenk çıkartma dövmeleri üç 
çeşittir. Çocuklar bunlara bayılır. Anneler içinse: 
Kolay çıkartılabilirler!

KIRKAYAK
SU ŞİŞESİ
55621                            

400 ml’lik su şişesi. İç şişesi tatsız camdan 
ve yastıklı çantasından dolayı iyi muhafaza 
edilir. Rengarenk peclavus®kids Motifi 
küçükleri büyüleyecektir. Kreş ve okuldaki 
karmaşıklıklarda kolayca tanınabilir. Anneler, 
Büyükanneler ve herkes için çocukla baǧlantılı 
olarak iyi bir hediyedir.



kids

peclavus.de

ÇoCUK SETİ
55685                           

 
Bir taşla iki kuş bu şık beslenme kutusu ile 
mümkün. Içerik olarak çocuklara bakım 
mutluluǧu saǧlar. peclavus®kids Kırkayak 
serisinin kremi ve ayak banyosu.

İIçerik:

Kids Kırkayak kremi 75 ml,
Kids Kırkayak ayak banyosu 50 ml,
Kids beslenme kutusu

ÇoCUK BESLENmE 
KUTUSU
55617                             

 
Beslenme kutusu üzerinde Tobi sizi selamlar! 
peclavus® kids Serisine uygun olarak gıda nötr 
plastikten üretilmiş olan beyaz beslenme kutusu 
(yumuşatıcı içermez) saǧlam, temizlenmesi 
kolay ve iç bölmesi ile üretilmiştir. Böylelikle 
teneffüs yemeǧi eǧlenceli bir hal alır.
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BEZ OYUNCAĞINIZ ISITMA+SOĞUTMA 
TORBASI OLARAK KULLANILABİLİR
Bu ürünün maddeleri ve işlenmesi sorunsuz şekilde soǧutucu torba olarakta kullanılabilme 
sine uygun şekilde yapılmıştır. Bez oyuncaǧı kuru kalması için bir poşet içine koyunuz ve bir 
süre için Buzdolabı veya Dip frize koyunuz. Sonrasında iyi gelecek olan bir soǧuk 
kompresine sahip olacaksınız

• Sadece 90 saniyede ısınır
• Isıtır + soǧutur
• İyi gelir, rahatlatır, sakinleştirir
• % 100 Mikro dalga fırınına dayanıklı
• Kaplaması: % 100 Polyester, Içi: Darı ve bitki karışımı

Mikrrodalga fırında
(100% mikrodalga fırına 

dayanıklıdır)
Maksimum  800w

90 saniye

fırında 
Maksimum 100°C ’de

10-15 dakika

ToBI KIRKAYAK
ISITICI  VE SoĞUTUCU 
oYUNCAK
55622                                                 
 

Oynamak için Tobi. Bizim peclavus®kids 
serimizin sembolü şimdi “ısınmak” için. Bez 
oyuncaǧın içi doǧal darı ve baharatlar ile 
doldurulmuştur, mikro dalga fırını veya normal 
fırın içerisinde ısıtılabilir. Yumuşak kaplaması ile 
oynaşmak çok eǧlenceli olacak. Soǧutularak 
aynı zamanda soǧutma içinde kullanılabilir.

Boyut: yaklaşık 50 cm



kids

mAVİ  
5561301 SARI  

5561302 

KIRmIZI  
5561303 

BEYAZ  
5561304 

www.peclavus.net

KIRKAYAK
pARmAK BoYALARI 
                                        
 
Bunlarla çocuklar rengarenk dünyayı yaşarlar. Elini kutuya sok ve başla! Hiç endişelenmeyin 
boyalar kesinlikle zehirsizdir ve tekstillerden kolayca yıkanarak çıkar. Özellikle ayak veya el 
izleri yapmaya idealdir, düz yüzeylerde kalırlar, yani cam boyamak ta mümkündür. 
Dört adet kapatıcı renklerde. Içerikleri her kutu için 150 g.
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Çocuklar için ayak boyama günü faaliyeti
Parmak boyaları ile tabiki ayaklarla da boyalar yapılabilir. Bu bütün çocukları eǧlendirir. Öncelikle bir  sürü daireler çizerek 
bir kırkayak yapın. Sonrasında çocuklar istedikleri renkler ile bu daireleri doldurabilirler. “Ayak izi yolları” ile tamamlanabilecek 
çok eǧlenceli bir etkinlik. Tabiki renkleri sonrasında ayaklardan yıkamak gerekir ve bunun için en eǧlenceli yol toplu bir ayak 
banyosudur. Böylelikle oyun içerisinde çocuklara ayak bakımını da aşılayabilirsiniz. Buna ek olarak ayak izleri yapıp bunları 
sonrasında sert alçı ile doldurabilirsiniz. Kuruduktan sonra bu alçıdaki ayak izi parmak boyalar ile boyanabilir. Anne, Baba 
ve büyükanne ve babalar için her zaman çocuklarınızın da eǧlenebileceǧi çok güzel bir hediye. Tabiki bununla kreşte 
“ayakolojik bir sergi” de hazırlanabilir. Belki de bu sergi parçaları sonrasında ebeveynlere açık arttırma ile satılabilir..

ÖNERİ!



cilt ürünleri ve indeksi

Yeni peclavus gösterge sistemi
1 = NORMAL = Bütün cilt tiplerine uygun
2 = DRY (Kuru) = Özellikle kuru ciltler için
3 = xDRY (Çok Kuru) = Çok kuru ve çatlak ciltlerde 
4 = SwEAT (Terli) = Terleme problemlerinde

Bu yeni peclavus® gösterge sayesinde bir bakışta ürünün  
hangi cilt tipine uygun olduğunu görebilirsiniz. 
Gruplandırma Normal’den Sweat’e kadar dört kategoriye 
ayrılmıştır. Böylece her ürün ambalajı kendisini size tanıtır.  
Böylece uygun bakım ürününü hızlıca bulmak için küçük 
bir yardım görmüş olabilirsiniz.

KELImE SAYFA

AntiMYx 34 - 38
AntiVERUx 38
Canlandırıcı 20 - 22
Temizleyici 42
Diyatebik hastası ayaǧı 44-49
İltihaplar 23, 26, 34, 38f, 41
Yağlandıran Krem 24f
Ayak banyosu 28f, 47, 59
Ayak jel soğutucu 14, 53
Ayak pudrası 15
Ayak terlemesi 14f
Hediyelik 9, 30f, 35, 48, 55, 61
Nar 16-19
Cilt mantarı 34 - 36, 47 - 49
Nasır yumuşatıcı 29, 40
Nasır azaltıcı krem 40

KELImE SAYFA

Çocuk bakımı 59

Bitki ayak banyosu 28f
Masaj losyonu 22
Myantar, AntiMYx 34 - 36
Tırnak katmanı 26f, 34f, 38, 40f
Tırnak bakımı 26f, 34f, 38, 40 - 42
Tırnak mantarı 34, 36, 37, 38, 42
Tırnak oluk doldurucu 42
Tırnak maddesi 42
Tırnak yumuşatıcı 40
Orthonyxie merhemi 41
Ozon kremi 39
Bakım kalemi 27
Mantar 34 - 38
Canlandırıcı, gerici 16-19, 42

Seyahat seti 31

KELImE SAYFA

Ragadlar 25
Oluk doldurucu 42
Kadife çiçeği 23
Ayak çatlak kremi 25
Terleyen ayaklar 14, 15
Gümüş 47f, 35
Spor ürünleri 52-55
Sprey 15f, 20, 40, 47, 54
Bitki spreyi 15
Çay ağacı yağı 24, 38, 49
Urea 49, 29
Ön uygulama 34
Isıtıcı krem 22, 53
Siğil 38
Asma yaprağı 20, 21
Etkenler 6-9
Yün gres kremi 26
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İNTERNETTE 
PECLAVUS®   
Peclavus hakkında daha fazla bilgiye www.
peclavus.net’den erişebilirsiniz! Beş yeni hat ve 
ürünleri, Doǧal kozmetik konusu ve NATRUE 
sertifikası birde markanın hikayesi hakkındaki 
herşeyi burada bulabilirsiniz. (Ayrıca filtreleme 
olanakları ve “ürün bulucu”yu kullanırsanız siz ve 
ihtiyaçlarınıza en uygun ürünleri daha kolay 
bulabilirsiniz.)
Detaylı bilgiler içeren veri dosyalarını PDf olarak 
indirebilir ve size en yakın peclavus danışmanının 
adresini bulabilirsiniz.

ÜRÜN
BULUCU
www.peclavus.net’deki yeni “ürün bulucu” sayesin-
de birkaç kolay soruyu cevaplayarak, size beş ürün 
hattı ve diǧer 50 ürün içerisinden en uygun ve 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak en iyi ürünü bulabilirsiniz. 
Böylelikle ürün çeşitleri arasında daha kolay seçim 
yapabilirsiniz.

www.peclavus.net

UygunÜrünü www.peclavus.net’de
Bulabilirsiniz.





w
w

w
.p

ec
la

vu
s.

ne
t  

    
    

   



       

PROFESSIONELLE PFLEGE PROFESSIONELLE PFLEGE

Peclavus Danışmanınız.

info@peclavus.netwww.peclavus.net

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:
ULUS DESTEK HİZMETLER DANIŞMANLIK 
VE KOZMETİK SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

  
Seyrantepe Mah. Cesur Sk. No.79/B 

Kağıthane / İstanbul / Türkiye
Tel : +90 212 283 61 46

fax : +90 212 284 96 49


