
Atklāj savu pēdu 
skaistumu ar 
KERELAST!

Gels sabiezētai ādai un nagiem



Pirms KERELAST 30+

Pirms KERELAST 30+

5 dienas ar KERELAST 30+

Ar KERELAST 30+*

* skatīt atsauksmes

Gels sabiezētai ādai un nagiem:
uzreiz dziļi mīkstina un ātri noloba sabiezēto papēžu ādu;

āda kļūst elastīga un samtaini mīksta;

attīra sabiezētus, drūpošus nagus, atvieglo nagu aprūpi.



Lelde, 39 gadi 
„Kerelast 30+” gēlu lietoju, lai sakoptu kāju pēdas, jo man 
papēžu āda ir sabiezējusi un raupja. Patika gēla radītās sajūtas. 
Šķita, ka tas atvēsina ādu un rada tādu kā kutināšanu – bija fiziski 
jūtams, kā tas iedarbojas uz atmirušajām ādas šūnām.
Arī gēla efekts bija ļoti labs. Jau pēc vienas lietošanas reizes jutu, 
ka papēži palikuši mīkstāki. Ikdienā gan ir grūti uzturēt ādu šādu, 
taču, lietojot to regulāri, biju ļoti iepriecināta – sabiezējumi 
pilnīgi izzuda, papēžu āda vairs nebija raupja, šķita, ka āda 
kļuvusi veselāka.

Kristīne, 33 gadi
Pēdas man vienmēr ir sagādājušas problēmas. Vai nu nemāku 
pati pareizi kopt, vai neesmu atradusi īstos kopšanas līdzekļus, 
bet vasarā nevaru lepoties ar gludām rozā pēdiņām atvērtās 
kurpēs. Tāpēc arī „Kerelast 30+” uzlūkoju ar skepsi.
Pēc iemasēšanas līdzeklis ātri iesūcas – var droši vilkt mājas 
čības, jo, atšķirībā no krēmiem, ko esmu lietojusi, pēc gēla 
lietošanas kāja „neslidinās” pa čību. Gels mīkstina un mitrina 
pēdu ādu un „komplektā” ar kāju mērcēšanu tiešām uzlabo 
kopējo pēdu stāvokli, līdz ar to var veiksmīgi sagatavoties 
vasaras sezonai. Veca un sabiezējusi āda atdalās no pēdām, 
padarot ādu elastīgu un mīkstu. 

Atsauksmes
Lidija, 47 gadi 
Ikdienā kāju pēdas kopju ar parastu dziļi mitrinošu krēmu. Tomēr 
jūtu, ka tas nesniedz manām pēdām pietiekami dziļu mitrinošo 
efektu. Dažkārt liekas, ka šādai kopšanai praktiski nav nekāda 
labuma – katrā ziņā nekādas izmaiņas pēdu ādas stāvoklī neesmu 
jutusi. „Kerelast” lietoju katru dienu – no rīta un vakarā. Pēc 
mēneša biju sasniegusi gaidīto efektu – pēdu āda patiešām bija 
kļuvusi neticami mīksta. Iepriekš šķita, ka šāds rezultāts iespējams 
tikai reklāmās, rezultāts man šķita fantastisks.

Santa, 33 gadi 
Lietoju gelu uz kāju pēdām, elkoņiem un ceļgaliem – vietām, 
kas bija raupjas un izteikti sausas. Efekts bija jūtams jau pēc 
vienas lietošanas reizes – ādas stāvoklis uzlabojās! Iepriekš tā 
teju līdzinājās smilšpapīram, bet jau pēc vienas reizes situācija 
bija krietni labāka. Kad biju smērējusi gelu regulāri, sausās 
vietas vairs nebija tik izteiktas un jau vairāk sāka līdzināties ādai 
uz pārējā ķermeņa. Nekad nebūtu domājusi, ka tam būs tāds 
efekts.

Daina, 43 gadi* (skatīt attēlus)
Es biju ļoti nomocījusies ar savu papēžu sauso un raupjo ādu! 
Gadiem nevarēju uzvilkt kurpes ar vaļēju papēdi, bieži plīsa 
zeķes. Līdz manās rokās nonāca KERELAST gels. Lietoju to 
cītīgi, kā norādīts instrukcijā. Tagad esmu apmierināta ar 
saviem papēžiem!


