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אודות | זהבה שדה 

זהבה שדה פיתחה סדרת מוצרים ייחודית המתבססת על חידושי 
פותחה  המוצרים  סדרת  והפדיקור.  הקוסמטיקה  בתחום  המדע 
שילוב  ומציגה  השנים  במהלך  שנצברו  וניסיון  ידע  על  בהתבסס 
וברשיון  סוכרת  לחולי  המתאימים  מתקדמים  תכשירים  של  מנצח 

משרד הבריאות.

  התכשירים מיועדים לפדיקוריסטיות, קוסמטיקאיות ולקוחותיהן. 

ציוד  באמצעות  נעשה  העור  לטיפוח  המיוחדים  התכשירים  סדרות  וייצור  פיתוח 
איכות,  לאבטחת  אמצעים  ונקיטת  חדשניים  פתרונות  חקר  תוך  וחדיש.  משכולל 
המבטיחים שכל מוצר יעמוד בדרישות הנוקשות של תקני GMP (תנאי ייצור נאותים) 
ISO  (ארגון התקינה הבינלאומי), ומשרד הבריאות. כל מוצר נבדק בקפידה על  ו – 

מנת לוודא שהוא אכן מועיל ועומד מאחורי מה שהוא מבטיח.

תוצאות הטיפולים לא פחות ממהפכניות ואלפי נשות מקצוע המשתמשות במוצרים 
ושוב את  ורוכשות שוב  וממליצות על מוצרי החברה  נהנות  זהבה שדה,  של חברת 
והקוסמטיקאיות  הפדיקוריסטיות  את  משמשים  אלה  ייחודיים  מוצרים  התכשירים. 
ליהנות  ללקוחותיהן  ולאפשר  עור  בבעיות  ולטפל  למנוע  כדי  יומית  היום  בעבודתן 

מעור בריא בעל מראה צעיר לאורך זמן.

חזון
בעור  לטיפולים  וחדשניים  מתקדמים  סטנדרטיים  להציג  שואפת  שדה  זהבה 
והטיפול  השימוש  ומגוונות.  מאתגרות  עור  לבעיות  יעילים  תכשירים  ומפתחת 

בתכשירים אכן מניבים תוצאות ארוכות טווח וברורות לעין.

התכשירים זוכים להצלחה ומשיגים תוצאות מדהימות.

והפדיקור  הקוסמטיקה  בתחום  המובילים  בארץ  הספר  בבתי  מרצה  שדה  זהבה 
ומעניקה הדרכה אישית וליווי מקצועי.



TEA TREE LIQUID SOAP  סבון עץ התה
סבון אנטי בקטריאלי בעל מרכיבים יחודיים המפחיתים גירויים בעור כגון: קינואה, שמן 
נים, שמן עץ התה אשר מחטאים את העור ומונעים התהוותם של סוגי נגעים בעור, בעל 
רמת ph המותאם לכל סוגי העור ומאפשר את ספיגת החומרים הפעילים שבתכשיר. 

הסבון נועד לניקוי יסודי של העור והכנתו לקליטת תכשירים טיפוליים נוספים.
דקות   2-3 במשך  הרגליים  כפות  את  ולעסות  מהסבון  מעט  לקחת  שימוש:  הוראות 

להקפיד לעסות היטב את ה איזורים הבעייתיים ולנגב את כף הרגל.
העיסוי גורם לחימום וריכוך ומאפשר אבחון של כף הרגל להמשך טיפול.

GEL CALLUS  ג׳ל קאלוס
ג׳ל פילינג מקצועי במרקם ג׳ל ללא ניילונים וללא גזות , פעיל במיוחד לריכוך והמסת עור 
עבה, יבש וגס בכף הרגל, מרכך ביעילות גם יבלות בכף הרגל,בשיטת הפדיקור היבש 

ללא שימש בסכין. השימוש בג׳ל לחוויה אסתיטית, מפנקת ונעימה.
הוראות שימוש: להשרות את הרגליים באמבט מים פושרים למשך 5 דקות. לנגב היטב 
ובעזרת  דקות   2 להמתין  הקשה.  העור  על  ספטולה  בעזרת  הקאלוס  ג׳ל  את  ולמרוח 
את  ולשטוף  הרגל  לכף  המיועד  במשייף  לשייף  הקאלוס.  ג׳ל  את  לנגב  לחה  מטלית 

הרגליים היטב במים פושרים.
אין לעשות שימוש בתכשיר ללא כפפות, על יבלות ויראליות, פסוריאזיס, פיסורות, נגעים 

ואטופיק דרמטיטיס (אסטמה של העור).

 CUTICAL REMOVER  קיוטיקל
מרכך עור מהיר מסביב לציפורן, מאפשר הסרתו במהירות ללא שימוש בצבתיות בזמן 
קצר, ללא מאמץ, ללא סיכון ולקבלת מראה מניקור/פדיקור מושלם, ללא שאריות עור 

תוך שמירה מפציעות כתוצאה משימוש בכלים חדים.
הוראות שימוש: למרוח את ג׳ל הקיוטיקל  על הקוטיקולה (עור מסביב לציפורן בידיים 
מושלמת  תוצאה  לקבלת  במים  הרגלים  את  להשרות  שניות   30 למשך  ברגליים)  או 
ולאחר מכן בעזרת דוחף העור לדחוף את העור העודף ממשטח הציפורן ולהסירו. ניתן 

לחזור על הפעולה לפי הצורך.  



FRUITOLEX פרוטולקס
בעור.  תאים  להתחדשות  ומסייע  המרכך  גרגירים  ללא  במיוחד  פעיל  פילניג 
מספק הגנה, מאחה סדקים עמוקים ומעניק לחות לעור. מבוסס על חומצות 

ומיצוי פירות המרככים עור קשה וסדוק תוך הזנה וליחוח העור.
הוראות שימוש: לקחת מעט מהפילינג ולמרוח על כפות הידיים / רגליים נקיות 
ויבשות. יש לשים דגש מיוחד על מקומות עם עור יבש וסדוק. מומלץ בכפות 
הרגליים  כפות  את  לשטוף  ובבוקר  הלילה  למשך  כותנה  גרב  לגרוב  הרגליים 

ולמרוח קרם לחות עשיר. יש לחזור על הפעולה פעם עד פעמיים בשבוע.

APRICOTOLEX  אפריקוטולקס
AHA&BHA מתנקה בקלות  פילינג אלפא-הידרוקסי מרוכז, עשיר בחומצות  ג'ל 
הפעילים.  החומרים  ספיגת  את  ומגביר  מתים  עור  תאי  ביעילות  מסיר  מהעור 
שכבת  את  מרכך  הרגליים  כפות  עור  של  ואפקטיבי  עמוק  לניקוי  מיועד  הפילינג 
העור התחתונה והצעירה יותר של האפידרמיס. ממריץ ומעניק לחות אינטנסיבית 
שמנים  בחומצות,  מועשר  הג'ל  ומראהו.  העור  מרקם  את  מיידי  באופן  ומשפר 
ובגרגירי אפריקוט לניקוי יסודי לליטוש עדין, החלקה של שכבת הקרנית והחייאת 
עור כף הרגל,מעדן את מרקם העור המחוספס כבר לאחר הטיפול הראשון. אינו 

שורט את העור ומאפשר קליטה טובה יותר של חומרים פעילים.
רגליים  כפות  על  פילינג  ג'ל  למרוח  יש  הפדיקור  טיפול  בסיום  שימוש:  הוראות 
ומיצוי  לחה. לקבלת מראה  ולנגב במטלית  היטב  יבשות בעזרת ספטולה,לעסות 

מקסימלי ניתן לשייף בפצירה עדינה המיועדת לכף הרגל.  

 WARMLEX  וורמלקס
 ,AHA&BHA בחומצות  עשיר  גרגרים,  ללא  מרוכז  אלפא-הידרוקסי  פילינג  ג‘ל 
מהעור  בקלות  מתנקה  מיקרוביאלים.  ואנטי  פטרייתיים  אנטי  ומרכיבים  בשמנים 
מסיר ביעילות תאי עור מתים ומגביר את ספיגת החומרים הפעילים. הפילינג מיועד 
העור  שכבת  את  מרכך  והרגליים,  הידיים  כפות  עור  של  ואפקטיבי  עמוק  לניקוי 
אינטנסיבית  לחות  ומעניק  ממריץ  האפידרמיס.  של  יותר  והצעירה  התחתונה 
ומשפר באופן מיידי את מרקם העור ומראהו. מעדן את מרקם העור המחוספס כבר 
לאחר הטיפול הראשון. אינו שורט את העור ומאפשר קליטה טובה יותר של חומרים 

פעילים.
בעזרת  פילינג  ג‘ל  למרוח  יש  מניקור   / הפדיקור  טיפול  בסיום  שימוש:  הוראות 
לקבלת  לחה.  במטלית  ולנגב  היטב  לעסות  והרגליים,  הידיים  כפות  על  ספטולה 
מראה ומיצוי מקסימלי בכפות הרגליים ניתן לשייף בפצירה עדינה המיועדת לכף 

הרגל.



PROTOLEX  פרוטולקס
מרפא,  בצמחי  מועשרת  עוריות  לבעיות  דלקתית  אנטי  טיפולית  מסכה 
נוגדי חימצון ובתמציות המרגיעות את העור מזינות אותו  חומרים פעילים 

בלחות מוגברת ותורמות להאצת תהליכי התחדשות של התא.
המסכה אנטי בקטריאלית מונעת זיהום משני, מספקת הרגעה מיידית ואיחוי 
פסוראזיס,  אקזמות,  העור,  פטרת  כגון:  ודלקתי.  אדמומי  מגורה  עור  של 

סבוראיה, כוויות ועקיצות.
הוראות שימוש: למרוח פרוטולקס בשכבה של 1/2 ס"מ על ומסביב לאזור 

הנגוע עד לספיגה מלאה. יש לחדש המריחה לפי הצורך. 

SOFTENLEX CALLUS  סופטנלקס קאלוס
לטיפול  כמסייעת  המוכחת  יחודית  נוסחה  בעל  חמאתי  פילינג  קרם 
אינטנסיבי להמסה, ריכוך והמסה של עור קשה ומחוספס בכף הרגל. 
קרם הפילינג מסייע בהסרת עור עודף בעזרת שילוב יחודי של חומרים 
פעילים ומרגיעים כגון: אוראה, חמאת שיאה, שמן הדס, ברגמוט, יאלנג 
יאלנג, לנולין וחומצות AHA-BHA, פעילות אשר מסייעות בריכוך ציפורן 

חודרנית, ציפורן עבה והמסה והסרת עור עודף.
הוראות שימוש: יש לנקות את האזור עם מים וסבון עץ התה, לייבש 
ולמרוח קרם מעל הציפורן ובתוך הציפורן ולהמתין 2-3 דקות. ביבלות 
 3 קלבוס ובעור קשה נמרח את הקרם ונעטוף עם ניילון נצמד למשך 
דקות וננקה עם ידית תעלה. במקרים של היפרקרטוזיס מומלץ למרוח 

עד לספיגה מלאה ולגרוב גרב 100% כותנה.
התכשיר מתאים לשימוש ביתי ומקצועי.

 ALGALEX FORTE  אלגלקס פורטה
העור,  פטרת  ביבלות,  ולטיפול  נגועה  רקמה  לשיקום  טיפולי  קרם 

היפרקרטוזיס (התקרנות יתר של העור) ופיסורות.
ובחומרים פעילים אנטי  הקרם מועשר בצמחי מרפא המשופעים בשמנים 
קינמון,  גרניום,  התה,  עץ  ציפורן,  שמן  כגון:  דלקתיים  ואנטי  בקטריאליים 

אוקטופירוקס וטריקלוזן, אשר מונעים בעיות זיהומיות ומשקמים את העור.
לחות  מעניקים  אשר  לקטית  וחומצה  אצות  סוגי  במספר  עשיר  התכשיר 
מוגברת ותורמים להאצת תהליכי התחדשות התא ושיקום הרקמה הפצועה.

הוראות שימוש: למרוח אלגלקס בשכבה נדיבה על ומסביב לאזור הנגוע 
ולעשות עד לספיגה מלאה פעמיים ביום. יש לחדש המריחה לפי הצורך.



MENTHOLEX  מנטולקס
כאבים  משחרר  מקרר,  ויבשות,  סדוקות  לרגליים  טיפולי  רגליים  קרם 
במנטול,  עשיר  צמחים  ובתמציות  בשמנים  עשיר  הקרם  ריחות.  ומנטרל 
קמפור, באוריאה ולנולין הידועים כמאחים פיסורות וסדקים הקרם מחטא 
לעור  לחות  מעניק  ברגליים,  הדם  זרימת  את  ומשפר  ממריץ  העור,  את 
סדוק ויבש מגן מפני פיסורות בכפות הרגליים ומונע היווצרות של יבלות 

ושפשופים, מתאים לגברים ונשים, מומלץ מאוד לחולים עם סוכרת.

לספיגה  עד  האזור  את  ולעסות  ביום  פעמיים  למרוח  שימוש:   הוראות 
מלאה.

TRIGOLEX FORTE  טריגולקס פורטה
צמחים,  תמציות  ובתערובת   HEMP בשמן  ועשירה  ייחודית  משחה 
רדיקלים  מפני  מגורה  עור  המרגיעים  פעילים  ומרכיבים  ים  אצות 
שפשפת  מונעת  המשחה  העור.  לריפוי  תהליכים  ומזרזת  חופשיים 
העור.  של  הטבעית  ההגנה  יכולת  ואת  אלסטיות  מגבירה  ופטרת, 
סביבתיים.  נזקים  מפני  ומגנה  העור  בתאי  לחות  רמת  על  שומרת 

המשחה אנטי אוקסידנטית מרעננת ומרגיעה גירויים בעור. 

ביום, לעסות היטב  יש למרוח את המשחה פעמיים  הוראות שימוש: 
את המשחה עד לחדירתה.

HYDROLEX FORTE  הידרולקס פורטה
קרם עשיר סמיך ומרוכז לטיפול בסדקים ויובש קיצוני. מרכך עור קשה 
שמן  אלוורה,  זית,  שמן  קקאו,  חמאת  שיאה,  חמאת  מכיל  במיוחד, 
ומונעים  העור  את  המזינים  אונדצילנית  וחומצה  טריקלוזן  אקליפטוס, 
התפתחות מחודשת של סדקים ויובש קיצוני. הקרם יעיל גם למקרים 

של יובש קיצוני בידיים ובמרפקים.

הוראות שימוש: לאחר שטיפת כף הרגל בסבון טיפולי, יש לעסות היטב 
עד לחדירתו. הקרם אינו משאיר תחושת שמנוניות בעור.



HYDROLEX  הידרולקס
לחות  מחדיר  ואוריאה  בלנולין  עשיר  אנטיספטי  רגליים  קרם 
עשיר  ברגליים.  קשה  וביובש  סדקים  בפיסורות,  ומטפל  והידרציה 
בשמן אקליפטוס הידוע בסגולותיו כמרענן ומחטא ובגרניום הידוע 

כיעיל בכיווץ ובטיפול בנימים וורידים.

ובעונות  המעבר  בעונות  ביום.  פעמיים  למרוח  שימוש:   הוראות 
יותר  והגנה  טיפול  ודורש  יותר  להתייבש  נוטה  הגוף  עור  הקרות, 

אינטנסיבי.

CANDI CLEARS  סילקולקס
לעורך  מעניק  העור,  לשיקום  תכליתי  רב  עשיר,  טיפולי  קרם 
תחושת רעננות מגע קטיפתי. בעל מרקם קליל, מאזן, מרגיע 

ומגן על העור, מצוין לשימוש בכל חלקי הגוף .

הוראות שימוש: לעסות פעם עד פעמיים ביום על עור נקי ויבש 
עד לספיגה מלאה. לא לשטוף.

BODY CREAM  קרם גוף
פרפיום רב שימושי המספק פתרון יומיומי של העור, הקרם עשיר 
במרכיבי לחות המזינים את העור והופכים אותו לגמיש רך ונעים 
סוגי  לכל  מתאים   , היום  כל  לאורך  אותך  שילווה  בניחוח  למגע 

העור. 

ובעונות  ביום. בעונות המעבר  למרוח פעמיים  הוראות שימוש: 
הקרות, עור הגוף נוטה להתייבש יותר ודורש טיפול והגנה יותר 

אינטנסיבי. 



CANDI CLEARS  קנדיקלירס
אתריים,  שמנים  של  יחודית  בתרכובת  המועשר  לציפורנים  טיפולי  נוזל 
תמציות צמחי מרפא, מרכיבים אנטי פטרייתיים ואנטי מיקרוביאלים כגון:

• HYDROGEN PEROXIDE - משמיד פטריות וחיידקים.
• אוקטופירוקס PIROCTONE OLAMINE - חומר אנטי-פטרייתי חזק מאד 

עם פעילות אנטי-פטרייתית.
• שמן עץ התה Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil - שמן טבעי 

המגיע מאוסטרליה, עם פעילות אנטי-פטרייתית.
החומרים מוחדרים פנימה לתוך הציפורן והסביבה ופועלים לאורך זמן גם 
סולבנטים:  חומרים  באמצעות  מהצפורן  התכשיר  הסרת  לאחר 

.Dipropylene Glycol Methyl Ether, Polysorbate 20
יש לשייף בעדינות  לקבלת תוצאה אפקטיבית ומהירה  הוראות שימוש: 
עם פצירה את  משטח הציפורן לשטוף וליבש היטב . למרוח קרם שומני 
במרחק של מ״מ סביב הציפורן ולטפטף פעמיים ביום על מרכז הציפורן 

ומסביב לקוטיקולה. יש לחזור על הפעולה לפי הצורך.

ראשי שיוף 
מניקור פדיקור ולק ג‘ל

INVETERALEX  אנוונטרלקס
תכשיר לטיפול בציפורן חודרנית ופוליקוליטיס-דלקת זקיק השיערה .

הרכב פעיל: אוראה  - להמסת הקרטין והגברת לחות העור סביב הציפורן.
פרו ויטמין B5 אשר תורם לריכוך והזנת העור על מצע הציפורן .

חומצה סליצילית- מפרקת את שכבת הקרטין ואנטי בקטריילית.
העור  לחות  את  ומעלה  העור  תאי  השלת  את   מעודדת   - גליקולית  חומצה 

באופן מבוקר.
 חומצה אצטית- מרכיב  אנטי-פונגולי (אנטי פטרייתי) .

הוראות שימוש: בציפורן חודרנית יש למרוח קרם שומני במרחק של מ״מ 
ובשיערה  ימים  חמישה  במשך  לציפורן  מסביב  ולטפטף  הציפורן  סביב 
חודרנית יש לטפטף על פיסת צמר גפן 4-5 טיפות ולמרוח על האזור המטופל 

פעם עד פעמיים ביום במשך חמישה ימים.



       Niveen Cosmatics -תודה ל
על השיתוף 

תודה ל- דליה דהן       
על השיתוף 

       rony Ragida Mohana -תודה ל
על השיתוף 

       Vered Bar -תודה ל
על השיתוף 



       Zohara Sagr -תודה ל
על השיתוף 

תודה ל- אמירה יעקובוב
      על השיתוף 

       Sarah Alaka -תודה ל
על השיתוף 

תודה ל- רבקה בן דוד       
על השיתוף 



תודה ל- שלומית עובד
      על השיתוף 

Mageda Haddad -תודה ל
      על השיתוף 

תודה ל- ליטל רחמים טובול
      על השיתוף 

תודה ל- שירן מזור       
על השיתוף 



מחירון מוצרים לצרכן

שם מוצר

שם מוצר

המחיר ב-₪ כולל מע״מ

המחיר ב-₪ כולל מע״מ

TEA TREE LIQUID SOAP  סבון עץ התה

CUTICAL REMOVER  קיוטיקל

SILCOLEX סילקולקס

50ml100ml250ml
CANDICLEARS  קנדיקלירס

INVETERALEX  אנוונטרלקס

SOFTENLESS CALLUS סופטנלקס קאלוס

MENTHOLEX  מנטולקס

HYDROLEX  הידרולקס

HYDROLEX FORTE הידרולקס פורטה

BODY CREAM  קרם גוף

APRICOTOLEX  אפריקוטולקס

 WARMLEX  וורמלקס

FRUITOLEX פילינג פרוטולקס

ALGALEX FORTE  אלגלקס פורטה

PROTOLEX  פרוטולקס

TRIGOLEX FORTE טריגולקס פורטה

210

105197
185

301

82138231

91128255
91128255
91128255
187328655
187

257445725

257445725

328655

82

210

138231
115162257

165

תכולה

150ml500ml1L תכולה

Zehava Sade
8 Atzmon St. Alfe Menashe 44851, Israel, Tel: 050-5487772


