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REVOLUČNE  VYVINUTÉ

Ombre štetec
Art&Corrector Pen

VZRUŠUJÚCE ZDOBIACE TRENDY

Waterway technika,
Šupiny

JARNÉ
TRENDOVÉ FARBY  

We are women kolekcia
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ZÁKLADNÝCH A VRCHNÝCH  

LAKOV
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KÖSZÖNTŐ

Našou vášňou sú nechty.
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NOVÉ

PNZM136

SUPER MODEL

OČARUJÚCE JARNÉ FARBY
WE ARE WOMEN

COVER GIRL VINTAGE GIRL A-LISTER SURFER

PNZM137 PNZM138 PNZM139 PNZM140

PNZ7136 PNZ7137 PNZ7138 PNZ7139 PNZ7140

#136 #137 #138 #139 #140

4 ml

4 ml

15 ml

15 ml

Nevädza

KOLEKCIA LACGELOV

NOVINKY LACGEL4
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Gáspár-Köbli Kriszta

Nevädza

     NOVINKYLACGEL 5
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1.  Na povrch už sformovaného opil-
níkovaného nechtu sa nanesie ext-
ra tenká vrstva Waterway Base gélu. 
Túto vrstvu ešte nedávame vytvrd-
núť!

2. Do surového gélu vytvoríme vzor 
s  Waterway  Color  gélom.   Počkáme 
niekoľko minút, kým sa vzniknutý 
vzor roztečie . (Pozor!  vzor môže na-
dobudnúť raz taký objem! S tým tre-
ba počítať už pri začatí kompozície!)
Túto vrstvu dáme vytvrdnúť.

3.  Nakoniec nanesieme elastický 
vrchný gél!

WATERWAY

#3

PNZ3003

#4

PNZ3004

Rodina farebných gélov Intenzívnych odtieňov pre Waterway zdobiacu techniku.
Waterway Color gély sa používajú spolu s bielym základným gélom k vytváraniu tzv. 
“wet-on-wet”, alebo “waterway floating” vzoriek. Povrch je lesklý, nevyžaduje fixáciu. Je 
to mierne elastický gél, preto sa používa iba na tvrdé alebo vystužené nechty, napr. na 
tuhé gélové alebo akrylové nechty , alebo na zosilnené nechty s Elastic Hard gélom.

Ak sa pod vrstvou Waterway Base gélu  nachádza 
lesklá vrstva, gél sa roztečie. Ak je spodná vrstva 
lepkavá, Waterway Color gély sa nedokážu roztiecť a 
vytvoriť požadovaný vzor.

UPOZORNENIE!

D O B A  V Y T V R D N U T I A

L E D :  9 0  S E C .
U V :  2 - 3  M I N .

TIP: Ak nechceme zdobiť celý povrch 
nechtu, tak na pripravený necht nane-
sieme základnú farbu, pokryjeme les-
klým vrchným gélom a necháme vrst-
vu vytvrdnúť. Po vytvrdnutí zmatníme 
povrch a na takto zmatnený povrch 
urobíme vzor.

N Á V O D

NOVINKY WATERWAY COLOR GÉLY

#1

PNZ3001

#2

PNZ3002
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ÚJDONSÁG

Nevädze

NOVINKYWATERWAY COLOR GÉLY 7
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Perfect Line štetce
• Špeciálne vyvinuté, úzke štetce kužeľovitého tvaru v 3 rôznych veľkostiach.
• Pevné krky a pružné špičky sú veľkou oporou pri maľovaní tenkých čiarok a pri
• vytváraní ďalších dekorácií. Vďaka bohatšiemu objemu prírodných štetín sú 

schopné absorbovať väčšie množstvo materiálu a preniesť na nechet ako štetce s 
umelými štetinami.

• Perfekt Line štetce sú ideálne pre tieto materiály:Aquarell festékek
• Farebné gély
• Delux gély
• Lacgély
• Akrylové farby

PERCECT LINE „S” ZDOBIACI ŠTETECT
Malý štetec z rodiny Perfect Line

PERCECT LINE „L” DÍSZÍTŐ ECSET
Veľký štetec z rodiny Perfect Line, inovovaný Caro Line 1.

PNED047

PNED045

PERCECT LINE „M” ZDOBIACI ŠTETEC
Stredný štetec z rodiny Perfect Line

PNED046

NOVINKY PERFECT LINE8
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SHELL BAG
Praktický, sofistikovaný, 
variabilný držiak štetcov. V 
čiernej farbe s fialovým zip-
som a logom.

PNKT1222PNED027

PNEZ026

PNED048PNED049

TIPGEL PICCOLO - ŠTETEC NA GÉLY
Je menším bratom GEL GRANDE, vy-
lepšená verzia Deluxe štetca. Oválny 
štetec z prírodných štetín, ktorý je 
špeciálne konštrukčne prispôsobený 
k nechtovému lôžku, uľahčuje presné 
nanášanie a urovnanie gélu. Menšia 
veľkosť a tenký profil poskytuje po-
moc pre malé plochy.

OMBRE ŠTETEC
Hrebeňový štetec na dokonalé zlúčenie 
prechodov! Z prírodných štetín, špeciálne 
tvarovaný hrebeňový štetec.
S jeho pomocou sa dajú ľahko zmiešať farby,  
Lacgély, DeluxGely, farebné gély alebo ak-
rylové farby. 
S technikou suchého štetca sa dajú vytvoriť 
špeciálne textúrované efekty.

ART&CORRECTOR
Multifunkčný, flexibilný, silikónový 
nástroj so stabilným hrdlom a s tenkým 
hrotom.
Na odstránenie hmoty, ktorá sa dostala 
na kožu alebo na nechtový val, na tvor-
bu krajkových vzorov, 3D a akrylových 
vzorov ako aj na umiestnie ozdôb na 
nechty.

GEL GRANDE - ŠTETEC NA GÉLY
Oválny, vyrobený z prírodných štetín, vylepšená verzia Deluxe štetca. Vyvinutý konkrétne na gélovú techniku, vyrobený 
z jemných vlasov. Zaoblený tvar a extra tenký profil uľahčuje dokonalé vyrovnanie gélu aj menej skúseným odbor-
níkom. Jeho tvar napomáha k jednoduchému nabratiu materiálu, a uľahčuje prácu s gélmi určenými na predĺženie 
nechtov. Tenký profil pomáha na presnejšie nanášanie farebných gélov aj na precíznejšiu tvorbu Smile line.

     NOVINKYŠTETCE 9
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Inovatívna Acrygel  technika, ktorá v sebe výhodne spája stavbu gélových a akrylových 
nechtov, zatiaľ čo odstraňuje použitie nie práve voňajúcich liquidov. Základná gélová 
vrstva dáva flexibilitu a pružnosť, porcelánová vrstva zasa pevné a silné držanie nechtov.

Ppomocou ergonomickej vaničky pre nechty 
môžete ušetriť čas aj energiu a zákazníčka 

bude spokojne odchádzať pre konečný veľkolepý 
výsledok.  Kolajnicová drážka, určená pre prst, 
umožňuje jednoduché a rovnomerné ponorenie 
celého nechtu do prášku. Špeciálne konštrukč-
né vyhotovenie uľahčuje super rýchlu prípravu 
francúzskych špičiek nechtov.

Použitím ľubovoľného farebného akrylového 
prášku možno vyhotoviť farebné nechty, farebné 
špičky nechtov alebo predĺžiť nechtové lôžko.

• NEVYŽADUJE ŠTETEC NA AKRYL ANI LIQUID

• VIDITEĽNÉ SPEVŇOVANIE NECHTA

• NEOBMEDZENÁ FAREBNÁ ŠKÁLA ŠPIČIEK 

ALEBO PREDĹŽENIE NECHTOVÉHO LÔŽKA

• BEZ VÔNE (BEZ MONOMER/LIQUIDU)

• PRUŽNÉ NECHTY

• KOMFORTNÉ A RÝCHLE

• PRIRODZENE VYZERAJÚCE NECHTY

• NEVYŽADUJE POUŽITIE LEPIDLA

TIP: AJ K SUGAR EFFECT!

Nail Pool
DOKONALÁ MANIKÚRA BEHOM NIEKOĽKÝCH SEKÚND

FLEXIBILNEJŠIE A ODOLNEJŠIE NECHTY PRE RUSKÚ MANIKÚRU

N Á V O D
1.  Odstránime 

veko vaničky.
2.  Nasypeme prášok 

po vyznačenú čiaru.

3.  Starostlivo 
zarovnáme hladinu 
prášku aby sa rov-
nomerne rozprest-
rel.

4.  Nanesieme na 
nechty špeciálny po-
silňovací gél(Harde-
ner gel, Elastic Hard) 
podľa návodu.  Nedá-
vať vytrdnúť!

5.  Vložíme prst na 
to určené miesto.

6.  Pomali tlačíme 
nádobku dopredu 
podľa potreby.

7.  Vytiahneme hotový necht a strasieme pre-
bytočný prášok, potom vložíme do UV / LED 
lampy.

PNSE647

NOVINKY NAIL POOL10
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Gáspár-Köbli Kriszta

NOVINKYNAIL POOL 11
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Speed&Shine vrchný gél
Extra pružný, stredne hustý gél, ktorý nevyžaduje fixáciu, s extrémnym leskom. Na lac-
gély aj na ostatné typy nechtov ako vrchný gél. Vynikajúca húževnatosť, odolný voči 
bežným chemikáliam a rozpúšťadlám. Odolný, aj niekoľko týždňov je schopný udržať 
svoj lesk.
NÁVOD
Na umelé nechty: Po vytvarovaní pilníkom na hladko prebrúsime nechty Bufferom. S 
pohybmi ako pri lakovaní, nanesieme tenkú vrstvu na povrch nechtov.
Na Lacgély: Nechajme vytvrdnúť požadovanú farbu Lacgélu, následne 
s pohybmi ako pri lakovaní v tenkej vrstve aplikujeme na povrch nechtov
Vo všetkých prípadoch treba dávať pozor, aby sa gél nedostal na okolitú kožu!

DOBA VYTVRDNUTIA:
UV 1-3min
LED 30-60sec

Po vytvrdnutí necháme odpočinúť nechty 1-2 minúty, kým vychladnú.
S technikou „relaxphase”  môžeme zabrániť predčasnému zmatneniu 
nechtov.

15 ml | PNZ6041 

Wastl Hajnalka

NOVINKY GENERÁCIA ZÁKLADNÝCH A VRCHNÝCH GÉLOV12
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Glue Gel
Mierne hustý gél s lepidlovým efektom, s ktorým sa dajú trvalo pripevniť 
dekoratívne prvky. Jeho veľkou výhodou je, že neobsahuje kyanoakrylát, 
pri pripevňovaní ozdôb sa nevytvára závoj na nich ako pri konvenčných 
lepidlách, dekoráciam zostáva pôvodný lesk.
Ďalšou jeho výhodou je, že s vloženými ozdobami sa môže manipulovať, 
kým necht nedáme do lampy.
Bezpečne prilepí aj okraje kamienkov a poskytuje bezpečné držanie, tým 
sa aj kamienky nižšej kvality nerozpadnú. Aj minimum UV svetla vyvolá 
tvrdnutie, bez obáv sa môžu použiť aj väčšie ozdoby!
Je mierne pružný, takto drží aj na Lacgéloch.
Odstraňuje sa pilníkovaním alebo rozpustením.

Waterway Base gél
Vysoko pigmentový, oslnivo biely základný gél bez fixácie k zdobeniu Wa-
terway technikou. S Waterway Color gélmi sa používa na zdobenie s tzv. 
„waterwayv floating” alebo „wet-on-wet” technikou na vytváranie vzorov. 
Vzhľadom k jeho extrémne vysokej pigmentácii dáva neuveriteľne krásnu 
bielu základnú farbu, ktorá však vyžaduje dlhší čas tvrdnutia, preto sa od-
porúča používať v tenkej vrstve!

ČAS VYTVRDNUTIA:
UV: 3-6min
LED: 60-120sec

Nakoľko nie je pružným gélom, odporúča sa používať iba na pevné alebo 
spevnené nechty, napr.: pevné gélové alebo akrylové nechty, Elastic Hard gé-
lom spevnené nechty.

UPOZORNENIE: Waterway Base gél na pružných alebo tenkých základoch 
praská! Nemôže sa použiť na nespevnený alebo inak neupravený prírodný 
necht!
Waterway Base gél smie byť použitý IBA na matných povrchoch (Water-
way Base gél nefunguje ani na lesklom, ani na lepkavom povrchu!)

15 ml | PNZ076 

15 ml | PNZ3000 

NOVINKYGENERÁCIA ZÁKLADNÝCH A VRCHNÝCH GÉLOV 13
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Mnohokrát nám spôsobuje problém prach, ktorý sa dostane do prístroja a poškodí ale-
bo dokonca úplne zničí ložiská brúsky.
Používaním ochranného krúžku proti prachu tomu možno predchádzať!
Zabraňuje vnikaniu prachu do brúsky pri brúsení, čím chráni skľučovadlo a predlžuje 
životnosť brúsky.

Na ochranu brúsky voči vniknutiu prachu.

PNG3040

3 ks/ balík| PNSE648

NOVINKY PERFECT DRILL

Perfect Drill 
brúska

Najnovšia generácia brúsiek!

Prémiový výrobok vyvinutý výrobcom špecializujúcim sa na prístroje pre zubnú techni-
ku. 
So špeciálnym mikro-motorom, ktorý zaručuje dlhú životnosť.
Plynule nastaviteľné otáčky (0-30000) umožňujú univerzálne použitie brúsky, ako na od-
stránenie umelých nechtov alebo na suchú manikúru. 
Nastaviteľný  smer otáčok (pravo-ľavo točivý) môže byť použitý pravou aj ľavou rukou.
Jeho kompaktné rozmery a elegantný výzor sa perfektne hodí na akýkoľvek pracovný 
stôl.
Ľahko udržiavateľný, odolný voči prachu, dobre sa udržuje v čistote.

Ochranné krúžky proti prachu

PERFECT
TIP

14
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Ako povrchová ozdoba
Do jednej vrstvy Glue Gelu vložte ozdobu pomocou pomarančového drievka alebo po-
mocou Art & Correctora. 
Vytvorte svoj vzor a nechajte vytvrdnúť. Nakoniec naneste vrchný gél.

Vstavané do gélu
Naneste vrstvu Clear gélu, vložte do nej ozdoby a nechajte vytvrdnúť.
V ďalšom kroku vymodelujte C-oblúk. 

Vstavané do akrylu
Urobte z Acryl Clear prášku malú gulôčku, pomocou ktorej zoberiete ozdobu a vložíte 
na necht. 
Vytvorte svoj vlastný vzor . V ďalšom kroku vymodelujte C-oblúk.

Mermaid Scale Flitter

0,2 gr/ balík 

V ykúzli svojej klientele výnimocné nechty!
Špeciálne, oblúkové, hexagonálne (šesťhranné) flitrové dekorácie, ktoré sa ľahko
prispôsobia k tvarom prírodných aj umelých nechtov.
Urobiť Mermaid nechty alebo nechty s efektom hadej kože už bude ľahké a jednoduché 
s týmito ozdobami!

Návod

(M) PNDHX01

(M) PNDHX05

(M) PNDHX03

(M) PNDHX07

(L) PNDHX02

(L) PNDHX06

(L) PNDHX04

(L) PNDHX08

Gáspár-Köbli Kriszta

NOVINKY ŠUPINY16
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Gáspár-Köbli Kriszta

NOVINKYHEXAGON 17
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Moon Light Plus
2in1 UV/LED lampa s bielym svetlom 48 W.

Vhodná na vytvrdnutie UV aj LED gélov.
36 ks LED diód osvietlí celý priestor, nevznikne mŕtvy priestor.

S infračerveným senzorom

Digitálny ukazovateľ

Časovač (10-30-60-99 sec)

Oči šetriace biele svetlo

PNG1031

NOVINKY MOON LIGHT PLUS18
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Perfect Line
BIELA UV/LED lampa, s digitálnym ukazovateľom a výkonom 36W.

Vďaka 18 ks mimoriadne silným, ale oči šetriacim LED diod materiál
rýchlo vytvrdzuje. Vhodná na vytvrdnutie UV aj LED gélov. Vhodná pre každodenné 

použitie v domácnosti aj v salónoch, ale vďaka svojim kompaktným rozmerom je vhod-
ná aj pre prenášanie pri cestovaní.

Časovač (30 alebo 60sec)

Malá, prenosná

S infračerveným senzorom

PNG1032

NOVINKYPERFECT LINE 19
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Katalóg nie je určený pre širokú verejnosť. Produkty uvedené v katalógu sú určené pre profesionálne použitie. Pri niektorých pro-
duktoch sa nachádzajú iba ilustračné fotky! Vyhradzujeme si právo na zmeny. Za prípadné tlačové chyby nepreberáme žiadnu zod-
povednosť.

Perfect Nails LORIEL
Veľko a maloobchod
Adresa: Hlavná 45, 927 01 Šaľa
Tel.:0911 786 923
Otv.hodiny: Pondelok - Piatok:  9:00–17:00
 www.perfectnails.sk
obchod@perfectnails.sk                        


