
CUTI-CAL, odstraňovač kůžičky 
Složení : Water, Polysorbate 20, Allantion, Alpha-phellandrene, Glycerin, Panthenol, Phenoxyethanol, 
Sodium Hydroxide, Urea. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Vyrobeno v USA 

Upozornění : Pouze pro vnější použití. Používejte pouze podle pokynů. Způsobuje podráždění očí. 
UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 

DENATO s.r.o.,Husova 406,Přeštice 334 01, Česká republika 
www.denato.cz,  

Pokyny pro použití a upozornění  

Pečlivě čtěte!!                               

 

Tento návod na použití obsahuje pokyny pro použití přípravku, důležitá upozornění a varování! 

Návod na použití a důležitá upozornění : 

All-in-one šetrný a účinný odstraňovač kůžičky a mozolů na rukách a nohách ve spreji.  

Použití : Nastříkejte na kůžičku, paty a mozoly, nechte 2 minuty zaschnout. Podle potřeby znovu 
aplikujte na mozoly. CUTI-CAL je perfektní i pro manikúru. Produkt se oplachuje 

Upozornění : Používejte pouze na chodidla a ruce. Používejte pouze podle pokynů. Způsobuje 
podráždění očí. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. 

Účinek: 
• Působí rychle a efektivně na odlupování odumřelých kožních buněk 
• Změkčuje kůžičku okolo nehtů na nohách a rukách 
• Za pouhé 2 minuty efektivně změkčuje a vyhlazuje mozoly a ztvrdlou kůži 
• Úžasná vůně jako v lázních 
 

Klíčové složky: 
• AU KOMPLEX - Kombinace alantoinu a urey. Naše silná složka pro dokonalou pedikúru a manikúru.  
• Složky zajišťující a udržující vlhkost v pokožce 
• Složky zajišťující ochranu před dráždivými látkami a záněty 
 

Náš Tip:  
Pro správný účinek dodržuje celé 2 minuty působení na pokožku, dobu nezkracujte! 
 

Balení : 124 mL / 4.2 fl oz, 946 mL / 32 fl oz 
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CUTI-CAL, odstraňovač kožičky 
Zloženie : Water, Polysorbate 20, Allantion, Alpha-phellandrene, Glycerin, Panthenol, 
Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Urea. 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
Vyrobené v USA Upozornenie: Len na vonkajšie použitie. Používajte len podľa pokynov. Spôsobuje podráždenie 

očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

DENATO s.r.o.,Husova 406,Přeštice 334 01, Česká republika 
www.denato.cz, tel.+420777041406 

Pokyny na použitie a upozornenia (slovensky) 

Prečítajte pozorne!! 

 

Tento návod na použitie obsahuje pokyny pre použitie prípravku, dôležité  upozornenia a 
varovania! 

Návod na použitie a dôležité upozornenia : 

All-in-one šetrný a účinný odstraňovač kožičky a mozoľov na rukách a nohách v spreji. 

Použitie: Nastriekajte na kožičku, päty a mozole, nechajte 2 minúty zaschnúť. Podľa potreby znovu 
aplikujte na mozole. Cutie-CAL je perfektný aj pre manikúru. Produkt sa oplachuje 

Upozornenie: Používajte iba na chodidlá a ruky. Používajte len podľa pokynov. Spôsobuje 
podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Účinok: 
• Pôsobí rýchlo a efektívne na odlupovanie odumretých kožných buniek 
• Zmäkčuje kožičku okolo nechtov na nohách a rukách 
• Len za 2 minúty efektívne zmäkčuje a vyhladzuje mozole a stvrdnutú kožu 
• Úžasná vône ako v kúpeľoch 
 

Kľúčové zložky: 
• AU KOMPLEX - Kombinácia alantoínu a urey. Naše silná zložka pre dokonalú pedikúru a manikúru. 
• Zložky zaisťujúci a udržujúce vlhkosť v pokožke 
• Zložky zaisťujúci ochranu pred dráždivými látkami a zápaly 
 

Náš Tip: 
Pre správny účinok dodržiava celé 2 minúty pôsobenia na pokožku, dobu neskracujte! 
 

Balenie: 124 mL / 4.2 fl oz, 946 mL / 32 fl oz 

 

 

 



CUTI-CAL, dissolvant de cuticules 
Ingrédients : Water, Polysorbate 20, Allantion, Alpha-phellandrene, Glycerin, Panthenol, 
Phenoxyethanol, Sodium Hydroxide, Urea. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Fabriqué aux Etats-Unis 

Remarque : Pour usage externe uniquement. Utilisez uniquement comme indiqué. Provoque 
une irritation des yeux. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

DENATO s.r.o.,Husova 406,Přeštice 334 01, Česká republika 
www.denato.cz, tel.+420777041406 

 

 

S'il vous plaît gardez à l'esprit dépliant! 

Cette brochure contient des informations importantes instructions et 
avertissements! 

 
Démaquillant tout-en-un doux et efficace pour la peau et les callosités des mains et des pieds en 

spray. 

 

Utilisation : Vaporiser sur la cuticule, les talons et les callosités, laisser sécher 2 minutes. Réappliquez 

sur les callosités au besoin. CUTI-CAL est également parfait pour les manucures. Le produit est rincé 

 

Attention : Utiliser uniquement sur les pieds et les mains. Utilisez uniquement comme indiqué. 

Provoque une irritation des yeux. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

 

Effet: 

• Agit rapidement et efficacement sur l'exfoliation des cellules mortes de la peau 

• Adoucit la cuticule autour des ongles et des mains 

• Adoucit et lisse efficacement les callosités et la peau durcie en seulement 2 minutes 

• Incroyable parfum de spa 

 

Éléments essentiels: 

• AU COMPLEX - Combinaison d'allantoïne et d'urée. Notre ingrédient fort pour une pédicure et une 

manucure parfaites. 

• Ingrédients qui assurent et maintiennent l'hydratation de la peau 

• Ingrédients pour la protection contre les irritants et l'inflammation 

 

Notre conseil : 

Pour le bon effet, il maintient les 2 minutes entières d'action sur la peau, ne raccourcissez pas le 

temps ! 

 

Conditionnement : 124 ml / 4,2 oz, 946 ml / 32 fl oz 


