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kąpiele
wodne

• Skoncentrowany płyn do kąpieli stóp, który oczyszcza,
wygładza i przygotowuje stopy do zabiegu pedicure.
• Wzbogacony olejkiem z drzewa herbacianego oraz
ekstraktami roślinnymi dla złagodzenia skóry.

foot baths

• Concentrated liquid foot soak cleans & refreshes.
• Enriched with Tea Tree Oil and
Botanical Extracts to soften skin.

Odpocznij od presji dnia codziennego poprzez kąpiel i ukojenie obolałych i zmęczonych stóp.
Zmiękczająca linia produktów przygotowująca skórę stóp do każdego
zabiegu.

Unwind from daily pressures as you
soak and soothe sore, tired feet. Softens and prepares skin prior to any
foot care services.

Płyn do kąpieli stóp

Pedi Soak

8.5 fl oz / Item# 02106
32 fl oz / Item# 02107-N
1 Gal / Item# 02111

Pedi Jet
• Nie pieniąca się i  nie pozostawiająca osadów
na stopach formuła, dezynfekuje, oczyszcza
i zmiękcza skórę, co pozwala na szybkie,
delikatne złuszczanie porowatego
naskórka.
• Aromatyzowana lekką mieszanką lawendy,
paczui i olejku Ylang Ylang, która zrelaksuje
zmęczone i obolałe nogi.
• Formuła specjalnie opracowana do użytku
w wannach do pedicure z hydromasażem.
• Non-foaming, residue-free foot soak sanitizes,
cleanses and softens skin, allowing for fast, gentle
exfoliation of calluses and cuticles.
• Infused with a light aromatherapy blend of Lavender,
Patchouli and Ylang Ylang Oils to soothe and relax
tired, aching feet.
• For use in hydrotherapy and jetted foot baths.
14 oz / Item# 02156

Sole do stóp
Pedi Salts

• Relaksująca kąpiel dla
zmęczonych, obolałych nóg.
• Unikalne połączenie soli
morskich, olejków
eterycznych i naturalnych
środków pieniących.
• Relaxing soak for tired, aching
feet.
• A unique blend of sea salts,
pure essential oils and natural
foaming agents.
16.2 oz / Item# 02133-N
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złuszczanie
exfoliate

Zniweluj szorstką i suchą skórę. Zredukuj zgrubienia, by odsłonić miękkie
i gładkie stopy.

Smooth away rough, dry skin, reducing calluses to reveal soft, smooth
feet.

Pedi Scrub
• Głęboko złuszczający żel wzbogacony
krasnorostami morskimi i aloesem.
Oczyszcza i wygładza szorstką i zrogowaciałą skórę.
• Delikatnie ścierające ziarenka orzeźwiają,
nawilżają i koją.
• Deep exfoliating gel enriched with Sea
Kelp and Aloe safely cleanses and
smoothes rough, callused skin.
• Gentle scrubbing granules invigorate,
hydrate and soothe.
8.5 fl oz / Item# 02102-N
16 fl oz / Item# 02109-N
32 fl oz / Item# 02108-N
1 Gal / Item# 02119

Pedi Warm

Pedi Care

• Odświeżający peeling z olejkiem Makadamia,
złuszcza szorstką i suchą skórę nawilżając ją
jednocześnie.
• Rozgrzewająca formuła koi, uspokaja i odpręża.

• Mleczko delikatnie wygładza szorstką i suchą skórę.
• Aromatyzowany odświeżającym olejkiem z mięty
pieprzowej, orzeźwia, nawilża i koi.
• Non-abrasive sloughing lotion gently smoothes away
rough, dry skin.
• Infused with refreshing Peppermint Oil toinvigorate,
hydrate and soothe.

• Invigorating scrub with Macadamia Nut Oil exfoliates
rough, dry skin while moisturizing.
• Warming formula soothes, calms and relaxes.
8.5 fl oz / Item# 02151

8.5 fl oz /Item# 02124
16 fl oz / Item# 02126-N
1 Gal / tem# 02128-N
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nawilżenie
i ukojenie
hydrate
& soothe

Pedi Soft
• Botanicznie wzbogacony, odżywczy lotion z naturalnymi
kwasami owocowymi, zmiękcza suche stopy i nogi.
• Nawilża, wygładza.
• Botanically enriched conditioning lotion with Natural
Fruit Acids softens dry feet and legs.
• Moisturizes, smoothes and softens.
8.5 fl oz / Item# 02103-N
16 fl oz / Item# 02104-N
1 Gal / Item# 02105-N

Odświeżenie dla zmęczonych i obolałych
nóg. Poprzez głęboko nawilżające zabiegi, stopy staja się naprężone.

Soothe and renew while releasing
tension from the body with deep,
nourishing treatments for tired, achy feet.

Pedi Ice

Pedi Cure

• Lodowata formuła mentolu i eukaliptusa, ochładza skórę
i odświeża gorące, zmęczone stopy i nogi.
• Kojący aloes łagodzi i nawilża.

• Botanicznie wzbogacony, odżywczy lotion z naturalnymi
kwasami owocowymi, zmiękcza suche stopy i nogi.
• Niweluje popękaną skórę.
• Wygładza, łagodzi.

• Ice cold Menthol and Eucalyptus formula cools skin and
refreshes hot, tired feet and legs.
• Soothing Aloe relieves and moisturizes.

• Ultra conditioning skin therapy treatment contains
botanical extracts of Peppermint, Lavender and Menthol.
• Smoothes and soothes dry, chapped skin.

8.5 fl oz / Item# 02136
16 fl oz / Item# 02138-N
1 Gal / Item# 02139
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8.5 fl oz / Item# 02103-N
16 fl oz / Item# 02104-N
1 Gal / Item# 02105-N
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kuracje
lecznicze

Szybko działający preparat do
usuwania zgrubień i odcisków
Fast Acting Callus Off

treatments

• Zabieg leczniczy dla stóp, zmiękcza zgrubienia
i odciski, co pozwala po prostu je usunąć za
pomocą frezarki lub tarki do stóp.
• Ta szybko działająca formuła trwa od 3 do 5 minut.

Odnów suchą, zaniedbaną skórę stóp, dzięki botanicznym i owocowym wyciągom, zachowując
stopy wolne od zgrubień i popękanej skóry.

• Pedicure treatment softens calluses so that you
can simply file or buff them away.
• Fast acting formula works in 3-5 minutes.
1 fl oz (24 pc bucket) / Item# 01546
4 fl oz / Item# 01545

Recover dry, neglected feet with botanicals
and fruit extracts, keeping feet free of calluses
and cracked skin.

Intensywny krem do pięt
Intensive Heel Créme

Kremowy preparat do usuwania skórek

Nail Brite

Creamy Cuticle Remover
• Formuła sprawdzona w salonach, szybko zmiękcza naskórek,
dzięki czemu jest łatwy do usunięcia.
• Odżywia skórki i paznokcie.
• Salon proven formula quickly softens cuticles for easy removal.
• Conditions cuticles and nails.
4 fl oz / Item# 40504

• Kremowy peeling zawierający specjalne
wybielające, odżywiające środki czyszczące i naturalne czynniki rozjaśniające
i wybielające paznokcie.
• Bezpieczny dla sztucznych i naturalnych
paznokci.

• Intensywna formuła do stóp z witaminą B5, odżywia i zmiękcza
skórę, a wyciągi z soi poprawiają nawilżenie.
• Odświeża i koi suche  miejsca, popękaną skórę i zgrubienia na
piętach.
• Intensive foot treatment formulated with Vitamin B5 conditions
and softens skin while Soybean Extract enhances moisture.
• Refreshes and soothes dry patches, cracked skin and calloused heels.
3 oz / Item# 02152

• Creamy scrub contains special whiteners, conditioning cleansers and natural
agents to brighten and whiten nails.
• Safe for artificial and natural nails.

Preparat
do usuwania naskórka

4 fl oz / Item# 02027

Cuticle Off

Pedi Dri
• Zmiękcza naskórek w momencie użycia.
• Natychmiastowo i efektywnie wspomaga
w usuwaniu przyrostu naskórka.

• Płyn, który wysycha do jedwabistego pudru.
• Trwała ochrona pomaga kontrolować nieprzyjemny zapach stóp.
• Pomaga zachować stopy suche.

4 fl oz / Item# 02154

Pedi Mask

• Aloes, algi, rumianek, mięta i drzewo
herbaciane połączone ze sobą tworzą
odświeżającą maskę, która następnie
staje się kremowa i można ją szybko
spłukać.
• Chłodzi, odświeża, zmiękcza i odmładza stopy.
• Aloe, Algae, Chamomile, Spearmint and
Tea Tree whipped together to create an
invigorating mousse mask that goes on
creamy and rinses off quickly.
• Cools, refreshes, softens and rejuvenates
feet.
6 fl oz / Item# 02145

• Softens cuticles in seconds.
• Instantly and effectively aids in the removal of
cuticle growth.

• Goes on like a liquid and dries to a silky powder.
• Lasting protection helps control foot odor.
• Helps keep feet dry without the mess of a powder.
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Maska Pedi

2 fl oz / Item# 01560
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mleczka do
masażu
massage lotions

zestawy do
stóp „na start”

Naturalne rozgrzewające mleczko
Warm O Lotion Original
• Zapach wanilii i drzewa sandałowego.
• Vanilla and Rosewood scent.
16 fl oz / Item# 02006-N
32 fl oz / Item# 40132
1 Gal / Item# 02010-N

pedi cure starter kits

Nawilżają, zmiękczają i odżywiają skórę dłoni,
stóp i ciała, abyś poczuł się zrelaksowany i odprężony.

Zestaw

Feet-to-go Kit
Moisturize, soften and revitalize to experience
true relaxation of the mind and body while
conditioning and softening hands and feet.

• Podstawowy zestaw do pedicure idealny do domu lub w podróży.
• Zestaw zawiera: Pedi Septic, Pedi Soak, Pedi Soft, Pedi Care,
Pedi Ice, Pedi Sander.
• Travel size pedicure essentials perfect for home or travel.
• Kit Includes: Pedi Septic™, Pedi Soak™, Pedi Soft™,
Pedi Care™, Pedi Ice™ and Pedi Sander.

Rozgrzewające świeże mleczko
Warm O Lotion Fresh

• Delikatny, świeży zapach.

5 (2 oz) Pedi Items & Pedi Sander / Item# 02132-N

Rozgrzewające mleczko zielona herbata
Warm O Lotion Green Tea

Zestaw Pedi Pak „Intro Kit”
Pedi Pak Intro Kit

• Soft fresh scent.
16 fl oz / Item# 02006-N
32 fl oz / Item# 40132, 1 Gal / Item# 02010-N

• Zapach zielonej herbaty.
• Green Tea scent.
1 Gal / Item# 02036

Kubki do ciepłego manicure

• Idealny zestaw do pedicure spakowany w wygodną kosmetyczkę Gena.
• Zestaw zawiera: Pedi Septic, Pedi
Soak, Pedi Soft, Pedi Care, Pedi Ice,
Pedi Sander, Pedi Cure, Pedi Scrub,
Pedi Pro File oraz gąbkę.
• The perfect pedicure conveniently
packed into a Gena tote.
• Kit Includes: Pedi Ice™, Pedi Soft™,
Pedi Soak™, Pedi Care™, Pedi Cure™,
Pedi Scrub™ and Pedi Septic™,
Pedi Pro File™ and Sponge.

Ultra Manicure Cups

• Do stosowania w podgrzewaczu do manicure
• For use in a manicure heater.

12

1 Paczka | Pack (25 szt. | ct) / Item# 01005

Zestaw składa się z 7 elementów pełnowymiarowych produktów.
Full Size Pedi Items / Item# 02115-N
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preparaty
naturalne

Hoof Lacquer
• Ultra nabłyszczający, szybkoschnący utwardzacz do paznokci.
• Perfekcyjnie nabłyszczające wykończenie dla paznokci rąk i stop.

originals

• Ultra shiny, quick drying top coat.
• Perfect glossy finish for manicures and pedicures.
0.5 fl oz (12 pc display) / Item# 02081
4 fl oz / Item# 02082

Zregeneruj i delikatnie wzmocnij słabe
paznokcie intensywną terapią, która
poprawi stan oraz wzmocni paznokcie
i naskórek.

Olejek z drzewa herbacianego
Tea Tree Oil

• 100% olejek z drzewa herbacianego, naturalnie
antyseptyczny.
• Idealny do skóry, paznokci i skóry głowy.

Restore and strengthen soft, weak nails
with intensive treatments that condition
and strengthen nails and cuticles.

• 100% Tea Tree Oil, a natural antiseptic.
• Excellent on skin, nails and scalp.
0.5 fl oz (6 pc display) / Item# 02046

Intensywna kuracja białkowa
Intensive Protein Treatment

• Odżywia i wzmacnia paznokcie i naskórek.
• Intensive protein treatment.
• Conditions and strengthens nails and cuticles.
1 oz (10 pc display) / Item# 02070
4 oz / Item# 02071
g e na s p a p r o duct s . co m
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SPA dla paznokci z
olejkiem arganowym
argan oil
manispa
Słodki i odświeżający zapach różowego
grejpfruta, aromatyzowany nawilżającym
kompleksem olejku arganowego, bogaty w

Mleczko do masażu
Massage Lotion

• Głęboko nawilżające, odświeżające i relaksujące mleczko do masażu.
• Deep Moisture Massage Lotion refreshes and relaxes for an ideal
massage while conditioning skin.
16 fl oz / Item# 04050

Żel do skórek
Cuticle Gel

Mydło w płynie
Liquid Soak

• Odżywcze mydło w płynie
oczyszcza i przygotowuje skórę
dłoni do zabiegu manicure, zmiękczając skórki.
• Nourishing Liquid Hand Soak
cleans and preps hands for
a manicure, while softening
cuticles.
8 fl oz / Item# 04046

antyoksydanty, witaminy i kwasy AHA, aby
zrewitalizować i ożywić.

• Nawilżający żel głęboko przenika do paznokcia i okolic skórek,
by ostatecznie poprawić ich kondycję.
• Hydrating gel penetrates deep into the nail and cuticle area for
ultimate conditioning benefits
0.5 fl oz / Item# 04052

Peeling cukrowy
Sugar Scrub

• Delikatnie złuszcza zrogowaciały
naskórek. Skóra po zastosowaniu
peelingu jest gładka i miękka.
• Gentle Exfoliating Sugar Scrub
polishes away dry rough skin for
soft smooth hands.
12 oz / Item# 04048

Sweet and refreshing with the scent of Pink
Grapefruit, infused with moisturizing Argan
Oil Complex rich in antioxidants, vitamins
and AHA to revitalize and nourish.

g e na s p a p r o duct s . co m
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SPA dla paznokci u
nóg z olejkiem arganowym
argan oil
pedispa

Zestaw SPA do pedicure
Spa Pedicure System

• Wszystko czego potrzebujesz w podróży dla perfekcyjnego
pedicure.
• Kompleks z olejkiem arganowym, który odżywia, rewitalizuje,
nasyca skórę aromatami lawendy, mięty, eukaliptusa
i zielonej herbaty.
• Everything you need for a Perfect Pedicure, travel size.
• Infused with Argan Oil complex that nourishes, revitalizes and saturates
the skin, with the aromas of Lavender, Mint, Eucalyptus and Green Tea.
Zestaw 4 słoiki po 56ml | Kit (4 - 2 oz jars) / Item# 04063

Peeling do stóp
Foot Scrub

• Złuszcza suchą skórę, odsłaniając
miękkie i gładkie stopy.
• Chłodzący i odświeżający o zapachu
lawendy i mięty.
• Scrub exfoliates dry skin, revealing soft,
smooth feet.
• Cool and refreshing with the scent of Lavender and Mint.

Kąpiel wodna do stóp
Foot Soak

• Kąpiel wodna, która myje, uspokaja i przygotowuje stopy do
zabiegu pedicure.
• Świeża i kojąca kąpiel wodna
o zapachu lawendy.

Uzyskaj miękkie, gładkie stopy z odświeża-

• Fresh and soothing Lavender soak
cleans, calms and preps feet.
• Fresh and soothing with the scent
of Lavender.

jącą formuła zawierającą kompleks z olej-

16 oz / Item# 04055

16 oz / Item# 04055

ku arganowego.

Krem do stóp
Foot Créme

Reveal soft, smooth feet with refreshing
formulas that include our Argan Oil Complex and relaxing aromatherapy benefits.

• Poprzez masaż poprawia kondycje suchej, popękanej skóry
• Orzeźwiający i odświeżający
o zapachu zielonej herbaty
i eukaliptusa.
• Crème conditions dry, cracked
skin and soothes for an ideal
massage.
• Crisp and invigorating with the
scent of Green Tea and Eucalyptus.
14 fl oz / Item# 04057

Maska do stóp
Foot Mask

• Nawilżająca i odżywcza maska,
która odświeża, koi zmęczone
i obolałe stopy.
• Świeża i energetyzująca o zapachu mięty i eukaliptusa.
• Moisture mask refreshes and
soothes tired achy feet, while nourishing skin.
• Fresh and energizing with the scent
of Mint and Eucalyptus.
16 oz / Item# 04056
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19

Akcesoria

Pilnik do stóp
Pedi Pro File

• 100/180 dwustronny pilnik do stóp.
• Łagodnie redukuje twardą, zgrubioną skórę.
• Bezpiecznie wygładza zrogowaciałą, suchą skórę.

| tools
Zadbaj o suchą i zrogowaciałą skó-

• 100/180 dual action foot file.
• Gently reduces hard, calloused skin.
• Safely smoothes rough, dry skin.

rę stóp, dzięki akcesoriom do pięt

1 each / Item# 02150

i palców u stóp, które efektywnie
zredukują twardą skórę i odciski.

Tarka do stóp
Pedi Rasp

Buff away dry, rough skin with tools
for the heels and toes that effectively reduce hard, callused skin.

• Tarka ze stali nierdzewnej z wykrzywioną
rączką dla optymalnej kontroli, gdy
przykładasz siły, by usunąć odciski.
• Łatwa do dezynfekcji.
• Stainless steel rasp with a curved handle
for optimum control when applying
pressure to remove calluses.
• Sanitizable.

Tarka do stóp
Pedi Rasp

• Dwustronna tarka do stóp.
• Opposite side view.

1 each / Item# 02130
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21

Preparaty antyseptyczne

Fission Technology
Unikalna technologia fission dostarcza chłodzącego
i energetyzującego doznania w musującej pianie dla
nóg i stóp.
• Peeling do nóg i stóp
• Wyciąg z papai usuwa martwy naskórek, stymuluje i rewitalizuje skórę.

antiseptic
Redukują zanieczyszczenia bakteriami na twar-

A unique fission technology delivers a cooling and
energizing sensation in an effervescent foam for the
legs and feet.
• Leg & foot exfoliator.
• Papaya Extract removes dead skin cells,
stimulates and revitalizes skin.

dych powierzchniach i skórze, pomagając zapobiec przykremu zapachowi stóp i redukując
podrażnienia.

Like Pumice 5.2 oz / Item# 02402

Reduce bacterial contamination on hard surfaces and skin, helping to prevent foot odor
and reduce irritation.

Odświeżający spray do stóp
Pedi Septic

• Wysoce efektywny spray, który pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu
bakteriami i zwalcza przykry zapach stóp.
• Mieszanka eukaliptusa, mięty i olejki z drzewa herbacianego chłodzą
i odświeżają, przegrzane i zmęczone stopy.
• Highly effective foot spray helps prevent bacterial contamination
and helps prevent foot odor.
• Blend of Eucalyptus, Menthol and Tea Tree Oil cools and refreshes
hot, tired feet.
8 fl oz / Item# 02110-N
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szybki przewodnik profesjonalnego pedicure
professional pedicure quick guide
Przewodnik przedstawia sposób wykonywania pedicure w trzech prostych krokach. Pedi – koi, Pedi – nawilża
i Pedi - odświeża. Zabiegi skierowane są do najbardziej

Pedi – koi
Pedi-Soothe
Kąpiel wodna, ścieranie i zmiękczanie twoim sposobem na  
nieskazitelne stopy z profesjonalnymi produktami Gena. Lecznicze właściwości olejku drzewa herbacianego, krasnorostów
morskich, aloesu i kwasów owocowych zamienią szorstkie i
zmęczone stopy w satynowo gładkie i pozbawione stresu.
Krok 1:
Wymieszaj Pedi Soak z ciepłą wodą. Mocz stopy przez 5-10
minut przed rozpoczęciem pełnego, pielęgnacyjnego zabiegu.
Krok 2:
Lekko wmasuj Pedi Scrub w wilgotne stopy, koncentrując się
w pierwszej kolejności na obszarze zgubień (odcisków) stóp.
Krok 3:
Nałóż Pedi Soft na stopy i nogi. Użyj swojej ulubionej techniki
masażu w celu ukojenia i zrelaksowania mięśni.

powszechnego problemu stóp, czyli szorstkości, suchości i utracie nawilżenia. Produkty Gena dostosowane
są do indywidualnych upodobań lub specyficznych
potrzeb stóp.

Our Pedi Quick Guide sets the stage for the perfect
pedicure in three simple steps. Pedi-Soothe, Pedi-Hydrate and Pedi-Refresh address the most common
pedicure concerns, roughness, dryness and loss of
moisture. Our Pedi’s can be intermixed to personal
preference or specific pedicure needs with any Gena

Soak, scrub and soften your way to flawless feet with Gena’s
professional Pedicure line. A complete three-step system to
achieve the perfect pedicure. Turn rough, fatigued feet to satiny
smoothness and melt away stress with the healing properties
of tea tree oil, sea kelp, aloe vera and fruit acids.
Step 1:
Mix Pedi Soak into warm water foot bath. Allow feet to soak for
5-10 minutes before beginning foot care service.
Step 2:
Lightly massage Pedi Scrub onto damp feet, concentrating primarily on the calloused area of the foot.
Step 3:
Apply Pedi Soft to feet and legs, apply more if needed. Use your
favorite massage technique to soothe and relax tired muscles.

product(s).
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Pedi –
nawilża

Pedi –
odświeża

pedi-hydrate

pedi-refresh

Powiedz do widzenia suchej skórze….
… a powitaj jedyny, wygładzający luksus profesjonalnej linii
do stóp Gena. Użyty osobno lub jako kompletny system odświeżający. Peeling, krem i mleczko pomaga się odstresować i
zrelaksować. O zapachu lawendy, mięty piepsznej, czy olejków
z makadamii.
Krok1:
Nałóż Pedi Care na stopy, nogi, łokcie, kolana lub ręce. Mocno
masuj, aż martwy naskórek zacznie się rolować, a następnie
zmyj wodą.
Krok2:
Nałóż Pedi Warm na mokrą skórę i delikatnie masuj przez 2 - 3
minuty. Skoncentruj się na suchej i zrogowaciałej skórze. Zmyj
i wytrzyj do sucha.
Krok 3:
Wmasuj Pedi Cure w stopy, zwracając uwagę na twardy, zgrubiony obszar skóry. Poczuj odświeżoną miękką i gładką skórę.

Say goodbye to dry…
…and hello to the sole-smoothing luxury of Gena’s professional
Pedicure line. Used individually or as a complete foot-care system. Gena’s scrub, crème and lotion melt away stress with the
refreshing scent of lavender, peppermint and macadamia nut oil.
Step 1
Apply Pedi Care to feet, legs, elbows, knees or hands. Firmly
massage until unwanted dead skin rolls off, then rinse.
Step 2
Apply Pedi Warm to wet skin and gently massage. Concentrate
on rough, dry areas for 2-3 minutes. Rinse and pat dry.
Step 3
Massage Pedi Cure onto feet, giving extra attention to hard, calloused skin areas reveal a soft, smooth, and refreshed feeling.

Odświeżające produkty dla zmęczonych stóp. Kąpiel wodna,
peeling i schłodzenie stóp z profesjonalnym trio od Gena, aromatyzowanym energetyzującym olejkiem drzewa herbacianego, eukaliptusem i miętą.
Krok 1:
Wymieszaj Pedi Soak z ciepłą wodą. Mocz stopy przez 5-10
minut przed rozpoczęciem pełnego, pielęgnacyjnego zabiegu.
Krok 2:
Lekko wmasuj Pedi Scrub w wilgotne stopy, koncentrując się
w pierwszej kolejności na obszarze zgubień (odcisków) stóp.
Krok 3:
Nałóż Pedi Ice na stopy i nogi, następnie delikatnie wmasuj.

Cool it (refreshing options to treat tired feet)
Soak, scrub and chill with Gena’s professional pedicure spa
trio of cooling foot revivers, infused with energizing tea tree
oil, eucalyptus and menthol. Cool your heels with Gena for
the perfect pedicure.
Step 1:
Mix Pedi Soak into warm water foot bath. Allow feet to soak
for 5-10 minutes before beginning foot care service.
Step 2:
Lightly massage Pedi Scrub onto damp feet, concentrating
primarily on the calloused area of the foot.
Step 3:
Apply Pedi Ice to legs and feet and lightly massage into skin
(apply more if needed).
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