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• Inleiding tot Zenspa

• Het belang van pedicure, verbeterde service en omzet

• Creëer een Zen omgeving

• Een overzicht van alle Zenspa producten

• Hoofdbestanddelen en hun voordelen

• Het belang van de JESSICA Nail Care Machine

• Het belang van Thermal Booties

• Thuis onderhoud voor de klant

• Demonstratie van de Zenspa pedicure gebruikmakend van de JESSICA 
Nail Care Machine en de Thermal Booties 

• Voeg simpele nail art toe als mogelijk.



ZENSPA PEDICURE

DE FORMULE

Wat is een Zenspa Pedicure
De JESSICA Zenspa Pedicure is een rustige, serene, luxueuze en professionele ervaring; het kalmeert 
tijdens het reinigen, hydrateren en verzachten van de huid en nagels.

Wat doet het?
• Het elimineert toxines en kalmeert

• Het verzacht en verwijdert zelfs de hardnekkigste eeltplekken

• Exfolieert ruwe en dode huid

• Hydrateert droge en ruwe hielen

• Voedt en verzacht droge huid

Waar maakt Zenspa het verschil?
Exclusieve REVIVE Microdermabrasion Foot Scrub is de eerste van zijn soort. Deze exfoliërende scrub 
verwijdert droge dode huidcellen en herstelt de natuurlijke, gezonde huid.
JESSICA Zenspa Pedicure producten hebben een formule op basis van natuurlijke producten zonder 
parabenen, petrochemicaliën, verven, TEA, MEA of DEA (Ethanolamine mengsels) 

Elke Zenspa behandeling bevat een effectieve mix van Aziatische aquatische planten extracten die de 
huid hydrateren en vernieuwen. 

Blue Lotus Bloem
Voorziet antioxidante bescherming en reinigt de huid voor een verfrissend gevoel. Het bevat natuurlijk 
alpha hydroxy zuur dat de buitenste lagen van de huid exfolieert en de jonge cellen toelaat. Het 
kalmeert en heeft anti-inflammatoire eigenschappen.

Water Lily Root
Helpt de pH van de huid te reguleren en verlicht en verzacht de gevoelige huid. 

Bamboo Shoot
Rijk aan Silica - een hoofdbestanddeel van collageen, dat de huid verstevigt en een heldere, jonge 
schijn op de huid creëert. Het is ook een natuurlijke antioxidant die toxines en vrije radicalen tegenwerkt. 

Elke Zenspa pedicure behandeling heeft een verfrissend Lemongrass aroma. Dit licht citrus aroma 
stimuleert de ervaring van de pedicure op een stimulerende manier. 



OVERZICHT VAN DE PRODUCTEN

AWAKEN Revitalizing Foot Soak Crystals
Een verzachtend bad met kristallen dat de voeten reinigt en de toxines 
elimineert. 

ZEN 310  435g /16 oz
ZEN 311  1.8 kg / 64 oz

RESTORE Cuticle and Callous Remover voor voeten
Een hoog pH niveau helpt de huid verzachten en verwijdert de meest ruwe 
eeltplekken. Het helpt nijdnagel vermijden en beschermt met Aloë Vera die 
de gevoelige huid tevens verlicht.

ZEN 340  59 mL / 2 Fl oz
ZEN 341  251 mL / 8.5 Fl oz

REVIVE Microdermabrasion Foot Scrub
Fijn gemalen vulkanisch puim van de Mediterraanse Zee exfolieert droge, 
dode huidcellen om de natuurlijke glans van de huid te herstellen. Het fruit 
zuur complex van het natuurlijk alpha hydroxy zuur promoot verzachting en 
vernieuwing.

ZEN 321  56 g / 2 oz
ZEN 322  453 g / 16 oz
ZEN 325  2.55 kg / 90 oz

HEAVEN Silkening Foot Lotion
Een lichte zijden mix van Zonnebloem zaden en Kokosnoot olie die verzacht 
en hydrateert.

ZEN 331  488 mL / 16.5 Fl oz
ZEN 332  1 L / 34 Fl. oz 
ZEN 333  1.8 L / 64 Fl. oz

INTENSE Hydrating Heel Repair Crème
Intensief, ultra-hydraterend complex van Vitamine E, Aloë Vera and Shea 
Butter voedt de huid en heeft een verjongend effect. 

ZEN 361  56 g / 2 oz  
ZEN 362  425 g / 15 oz
ZEN 363  1.8 kg / 64 oz

REFRESH Foot Spray
Een energetische, verfrissende mix van natuurlijk botanicals die instant 
stimuleren en herstellen.

ZEN 350  251 mL / 8.5 Fl oz 



Zenspa Starter Kit
ZEN 500

Awaken
ZEN 310

Restore
ZEN 341

Intense
ZEN 362

Refresh
ZEN 350

Revive
ZEN 322

Heaven
ZEN 331

KIT BEVAT 1 STUK VAN DE VOLGENDE 
16 oz REVIVE Microdermabrasion Foot Scrub
8.5 oz RESTORE Cuticle & Callous Remover
15 oz INTENSE Hydrating Heel Repair Crème 16 
oz AWAKEN Foot Soak Crystals
8 oz REFRESH Foot Spray
16.5 oz HEAVEN Silkening Foot Lotion
1 ZENSPA Brochure

ZENSPA STARTER KIT



STAPPENPLAN
1 - REFRESH Foot Spray
Begin de Zenspa ervaring door de lichte REFRESH Foot Spray te gebruiken in de pedicure zone en vraag uw klant om 
eens diep in te ademen en te starten met de Zenspa behandeling. Sluit de behandeling ook af met de spray op de 
voeten en benen.

2 - AWAKEN Revitalizing Foot Soak Crystals 
Spray de voeten met Purely Clean Sanitizer, wrijf proper met een doekjes. Verwijder nagellak met de JESSICA Nail 
Polish Remover als deze aanwezig zou zijn. Gebruik de JESSICA Nail Care Machine Cone Sapphire Emery op de 
hielen, zolen en tenen. Dompel de voeten onder in een warm bad met twee schepjes AWAKEN Revitalizing Foot Soak 
Crystals.  AWAKEN reinigt en kalmeert. Het warm water zal het Lemongrass aroma vrij laten komen en de 
zoutkristallen verzachten en genezen de huid. Laat de voeten weken voor 3-5 minuten. Neem een voet uit het bad en 
dep droog met een handdoek.

3 - RESTORE Cuticle and Callous Remover for Feet
Breng aan aan de vereelte, droge zones en de nagelriemen van elke voet. Breng RESTORE aan op een katoenen 
watje en plaats deze op de hevig vereelte zones, wikkel ze in met folie en vervolgens met een droge handdoek. Laat 
de klant rusten voor 4 minuten. Verwijder de handdoek en de folie; plaats de voeten in water en spoel af. Dep de 
voeten vervolgens droog. Breng NOURISH aan op de nagelriemen en masseer in. Maak gebruik van de Cuticle 
Pusher Attachment van de JESSICA Nail Care Machine, de Cuticle Guard of een Orangewood Stick. Duw de 
nagelriemen zachtjes terug. Knip de nagels recht af om ingegroeide nagels te voorkomen. Vijl de nagels. Vijl in 1 
richting en gebruik het hoekje van een handdoek om de nagelriemen te reinigen. Veeg de nagels af met een natte Nail 
Brush om de restanten weg te vegen. Gebruik een Cuticle Nipper om de overige niet-levende huid te verwijderen als 
dit nodig zou zijn. Neem de handdoek, folie en de watjes weg en spoel de voet af. Herhaal bij de andere voet.  

4 - REVIVE Microdermabrasion Foot Scrub
Exfolieer de huid met REVIVE Microdermabrasion Foot Scrub. Onze aromatische mix van Lemongrass en Aziatische 
Aquatische Planten gecombineerd met vulkanisch puim kristallen werken samen om effectief de ruwe huid te 
exfolieren. Voeg water toe aan de scrub voor een goede emulsie. Exfolieer de voet met uw JESSICA Wooden Foot File 
op de vereelte hiel en zool. Spoel de voet af met water en dep de voet droog. Herhaal met de andere voet. 

5 - HEAVEN Silkening Foot Lotion
Nu is het tijd voor het favoriete stuk van de pedicure behandeling. De massage! Breng HEAVEN Silkening Foot Lotion 
royaal aan en masseer de voeten en benen. Wikkel de voeten in met folie en plaats de voeten in JESSICA Thermal 
Booties voor 4-5 minuten. Neem de booties af en breng Hand & Body Bath aan op een nail brush en wrijf de nagels 
proper. Gebruik de orangewood stick op de nagelriemen te reinigen. Herhaal het proces op de andere voet.

6 - INTENSE Hydrating Heel Repair Crème  
Breng INTENSE Hydrating Heel Repair Cream aan op de hielen en alle vereelte zones. Voor maximum resultaten, 
wikkel de voeten in met een droge handdoek voor 3-5 minuten na het aanbrengen. INTENSE kan ook gebruikt worden 
als nighttime moisturizing behandeling; breng INTENSE aan op de vereelte zones en draag katoenen sokken 's 
nachts.

7 - Nail Analysis and Colour
Tijdens het voorbereiden van de nagel voor kleur, is het belangrijk te kijken welke service u wilt leveren. PHENOM is 
tijdsbesparend. Klanten kunnen gewoon hun schoenen aandoen en het salon verlaten zonder de wachttijden. 
JESSICA Custom Colours heeft over 100 kleuren die matchen met de Geleration kleuren. Zodar de manicure en de 
pedicure kunnen matchen. 
PHENOM:
• Breng 2 lagen aan van de JESSICA basecoat 

behandeling voor droge, breekbare, normale of 
beschadigde nagels 

• Breng 2 lagen aan van Jessica’s Phenom Vivid Colour
• Breng 1 laag aan van Finale Shine. Laat het drogen 

voor 5 min 

JESSICA:
• Breng 2 lagen aan van de JESSICA basecoat 

behandeling voor droge, breekbare, normale of 
beschadigde nagels 

• Breng 2 lagen aan van Jessica Custom Colour
• Breng 1 laag aan van  Brilliance voor een sneldrogende 

high gloss 
• Sluit af met een druppeltje Quick Dry



WOORDENLIJST

PARABENEN: 
Een klasse van veel gebruikte preservatieven in cosmetica en farmaceutica zoals shampoo, tandpasta, 
make-up en lotions. Ze verlengen de houdbaarheid, maar deze chemicaliën hebben effect op de hormonen 
bij hoge blootstelling.

PETROCHEMICALIËN: 
Afgeleid van olie (petrol). Deze ingrediënten zoals petrolatum, minerale olie en parafine kunnen een barrière 
vromen op de huid die er voor zorgt dat de huid niet meer kan ademen. 

MEA/TEA/DEA:
Dit zijn de “amines” (ammonia mengsels) gebruikt in cosmetica als emulgator of schuimend middel. Ze 
kunnen schadelijke nitrosamines vormen in contact met nitraten. Ze worden gebruikt als synthetische 
stabilisatoren en ze passen de pH levels van de cosmetica aan. Ze kunnen allergische reacties, irritatie aan 
de ogen,  uitdrogen van haar en huid veroorzaken.

VULKANISCH PUIM:
Afgeleid van het rijkste vulkanisch gesteente. Het is een poreuze vorm van vulkanisch glas als een scrub. 

ASIAN AQUATIC PLANT EXTRACTS:
Een mix van aquatische planten: Bamboo, Lotus, en Water Lily  staan bekend voor langdurige hydratatie en 
stimulatie van celvernieuwing.

BLUE LOTUS FLOWER:
Voorziet antioxidante bescherming en bevat natuurlijk alpha hydroxy zuur dat de buitenste laag van de huid 
helpt exfoliëren en de huid te kalmeren. Het heeft anti-inflammatoire eigenschappen.

WATER LILY ROOT:
Helpt de pH niveaus te reguleren, en verlicht en verzacht gevoelige huid. 

BAMBOO SHOOT:
Is rijk aan silica  – een hoofdbestanddeel van collageen, die de huid verstevigt en verbetert. Het is een 
natuurlijke antioxidant dat de toxines en vrije radicalen bestrijdt. 



DE HOOGTEPUNTEN

VRAGEN

• Bevat de exclusieve REVIVE Microdermabrasion Foot Scrub, het eerste product van zijn soort in de 
pedicure categorie. Deze exfoliërende scrub verwijdert droge dode huidcellen en herstelt de natuurlijke 
gezonde gloed van de huid.

• Zonder parabenen, pigmenten, verven, TEA, MEA, of DEA

• Elk product bevat een mix van Aziatische Aquatische Plant extracten die hydrateren en vernieuwen. 

• Producten zijn beschikbaar in verschillende groottes voor retail en professioneel gebruik en voor 
hervullingen.

Wat is het grootste verschil tussen een klassieke pedicure en een  spa-type pedicure?

Zoals u weet, zijn de voeten de meest verwaarloosde delen van het lichaam. een spa pedicure verwerkt 
meer technische behandelingen, zoals ingegroeide nagels, correct vormen en vijlen voor hoge hakken en 
puntig schoenen. Er wordt veel tijd gestoken in het verzachten van droge huid en een massage inclusief 
reflexologie. Reflexologie is gebaseerd op de theorie dat verschillende ingewanden en lichaamsdelen 
geconnecteerd zij aan de voetzoelen. Binnen de Zenspa pedicure kan u extra verwennende behandelingen 
verwachten zoals het gebruik van de Thermal Booties. Een spa pedicure geeft niet alleen mooi afgewerkte 
voeten, maar behandelt ook specifieke klachten zoals arthitis, diabetes en veroudering. Zorg dragen voor 
uw voeten is essentieel voor uw gezondheid. 

Moet ik alle stappen van het ZENSPA stappenplan exact volgen?

Neen, elke pedicure deskundige heeft zijn eigen stijl. U kan de ZENSPA producten gebruiken en uw eigen 
behandeling creëren voor uw klanten.

Waarom doen we nog steeds pedicures tijdens de herfst en winter?

Zomer mag dan wel achter de rug zijn, dat betekent niet dat we moeten stoppen met zorgen voor onze 
voeten. Een frequente pedicure garandeert een gezonde situatie voor de tenen en voeten en voorkomt 
infecties en schimmels. Bij JESSICA zijn we gedreven om de beste kwaliteit te garanderen binnen 
voetverzorging.



ZENSPA ESSENTIALS

Thermal Booties (left)
and Mittens.
AC 201 
AC 202

Purely Clean
UP 119  8.5 FL OZ
UP 125  32 FL OZ

JESSICA Towel
AC 207

Cuticle Guard
GA 350

Wooden Foot File
JE 850

Toe Separators
ZSPA 8000

Phenom Starter Kit
PHEN 150

Sanitizing Tray
JE 810

Orangewood Sticks
TP 110

JESSICA Files
JE 901
JE 902
JE 903

Zenspa Poster
18” x 24”
ZPM 001

Zenspa Window Cling
6” x 8”
ZPM 002




