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P E R F E C T  N A I L S
Fall 2016



Autumn Mallow
– Delux kolekcia

Nails: Mária Maszlag

NEW
collection

Nails: Hajnalka  Wastl

NEW
collection

#56
PNZ2056

#57
PNZ2057

#58
PNZ2058

GEL POLISH TRENDS FOR FALL

Pastel  Harmony
#+79

PNZMP79

#+79
PNZ8079

#+80
PNZMP80

#+80
PNZ8080

#+81
PNZMP81

#+81
PNZ8081

#+82
PNZMP82

#+82
PNZ8082

4 ml

15 ml

– LacGel Plus collection
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GEL POLISH TRENDS FOR FALL

2 WWW.PERFECTNAILS.SK



Passion
– LacGel collection 

#124
PNZ7125

#124
PNZM124

#125
PNZM125

#125
PNZ7126

#126
PNZM126

#126
PNZ7127

4 ml

15 ml

GEL POLISH TRENDS FOR FALL

Baby
– LacGel Collection 

#121
PNZM121

#121
PNZ7122

#122
PNZM122

#122
PNZ7123

4 ml
#123
PNZM123

#123
PNZ712415 ml

NEW

Nails: Kriszta Gáspár-Köbli

NEW

GEL POLISH TRENDS FOR FALL
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1. 
2. 

3. 

4. 

 7 farieb, viac ako 1000 zrkadlovolesklych odtienov.

HOLOCHROME PIGMENT POWDER

Base* + No Cleanse + HoloChrome + Flexi Top Gloss  = 

 ►

 ► ► Vyrovnaný, hladký povrch

* Delux Gel, LacGel, LacGel Plus, Color Gel, Color Acrylic Powder

Tips n’ Tricks for the best metallic look

3x  

balenie

 ►

PNKRA01 PNKRA05 PNKRA07 PNKRA09

PNKRA10 PNKRA16 PNKRA15

THOUSANDS OF SHADES

1. 1. 
2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

7WWW.PERFECTNAILS.SK6 WWW.PERFECTNAILS.SKWWW.PERFECTNAILS.SK

väčšie

Skutoèný zrkadlový efekt

Dlhotrvajúci výsledok

Jemný základ

TISÍCKY ZRKADLOVOLESKLÝCH ODTIEŇOV

1.Vyleštite si nechty Vašim obľúbeným 

   leštidlom.

2.Použite  Top Coat lak, počkajte,  kým 

   zaschne. S make-up-ovou špongiou 

   natlačte minimálne množstvo HoloChrómu 

   na vrch nechtu.

3.Rovnakou špongiou intenzívne vtierajte 

   prášok do Top Coat laku. Vtierajte, pokiaľ 

   nebude vzhľad metalického lesku. Zvyšok 

   prášku  odstráňte  handričkou.

4.Naneste tenkú vrstvu Top Coat laku.



BABY BOOMER GUIDE
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White  babe Pink babe Cover  babe

Nails: Nikol  Assenbrenner

PNZ061

15 ml 30 ml 50 ml

PNZ062 PNZ063

PNZ073 PNZ074 PNZ075

PNZ067  PNZ068 PNZ069Cover babe

White babe

Pink babe

new

►
►
►

►
►
►

►

 ►
 ►
 ►
 ►
 ►
 ►
 
 ►

 

►

 ►
 ►
 ►

Stavebné akrylové prášky
Cover  boomer

PNP0060

15 ml 30 ml 50 ml

 PNP0061 PNP0062White boomer

PNP0057 PNP0058 PNP0059Cover boomer

Nails: Kriszta  Gáspár-Köbli

new new new new

White  boomer

MUST-HAVES
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Mliečne biely

Stredne hustý, tvarovateľný

Veľmi ľahko sa rozotiera po 

ploche pričom veľmi dobre 

drží tvar

Nie je potrebná základná vrstva

Poskytuje bombovo-odolnú 

priľnavosť

Ľahko vytvoriteľný farebný

Flexibilný, ľahko sa nanáša

Časy tvrdnutia:

UV lampa: 180s

LED lampa: 120s

Univerzálna lampa: 50s

prechod

Stavebné gély

► Ľahko je pinčovateľný

Baby ružová farba
Stredne hustý, tvarovateľný

Veľmi ľahko sa roztiera po 

ploche pričom veľmi dobre 

drží tvar

Ľahko je pinčovateľný

Môže byť použitý aj ako krycí

gél, aj na doplnenie

Poskytuje  bombovo-odolnú 

priľnavosť

Vďaka jeho nie ostro čistému 

pigmentu sa ľahko vytvorí pre-

chod

Flexibilný, ľahko sa nanáša

Perfektný na vytváranie 

extrémných tvarov nechtov

Časy tvrdnutia:

UV lampa: 180s

LED lampa: 120s

►

Broskyňovo ružovkastá farba

Hustý, ale má konzistenciu 

nadýchaného pudingu

Poskytuje bombovú priľnavosť

Nie je potrebná základná vrstva

Flexibilný, ľahko sa nanáša

Môže byť použitý aj na dopĺňanie

Perfektný na vytváranie extrém-

nych tvarov nechtov

Vďaka jeho nie čistému pigmentu 

sa ľahko vytvorí prechod

Časy tvrdnutia:

UV lampa: 180s

LED lampa: 120s

Univerzálna lampa: 50s

Mliečne biely

Kvalitne vytvrdne

Vďaka jeho nie čistému pigmentu 

sa ľahko vytvorí prechod

Flexibilný, má  silnú  priľnavosť

V žiadnom prípade nežltne

Celkový čas tvrdnutia záleží od

použitého liquidu

UV lampa: 180s

►
►

LED lampa: 120s

Univerzálna lampa: 60s

Polopriehľadná baby ružová farba

Kvalitné vytvrdnutie

O trochu kratší čas vytvrdnutia

V žiadnom prípade nežltne

Flexibilná, má silná priľnavosť

Ideálny prášok na použitie na 

rozšírenie nechtového lôžka

Farebný odtieň je ľahko vytvori-

teľný

Ponúka prírodné farby a je vhodný 

na všetky typy pokožiek

Obľúbený u zákazníkov

UV lampa: 180s

LED lampa: 120s



COVER GEL

Cover  extra

Nails: Alexandra Gaján
Nail bed: Cover Nude

EXTRA THICK VISCOSITY

Nails: Nikol Assenbrenner
Nail bed: Cover Extra

Cover babe

EXTRA THICKVISCOSITY

15 ml 30 ml 50 ml

Cover nude PNZ064 PNZ065 PNZ066

PNZ070 PNZ071 PNZ072

PNZ067 PNZ068 PNZ069Cover babe re� ll

Cover extra

new new

Cover  nude
COVER GEL

new

Nails: Edit  TóthNails: Edit  TóthNails: Edit  Tóth
Nails: Edit  Tóth
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Značne pigmentový gél na rozšírenie nechtového 

lôžka s prírodným,  teplým  odtieňom. Poskytuje 

perfektné krytie aj pri tenkých vrstvách.   Vďaka 

jeho pigmentu je farebný prechod  ľahko vytvori-

teľný. Nepatrne hustejší, ale môžete ním vytvoriť 

perfektný tvar. Nesteká, s jeho pomocou  môžete 

vytvoriť perfektnú smile líniu. Perfektný  farebný 

prechod môže byť vytvorený pár pohybmi,   bez 

ohľadu na smile line, nechtové lôžko môže  byť 

opticky predĺžené. Veľmi odporúčané pre tenké 

nechty. Nie je to stavebný gél. Primer a top gél 

sú nevyhnutné pri použití tohto gélu.

Značne pigmentový gél na predĺženie nechtového lôžka 

s prírodným, teplým odtieňom. Najhustejší gél, vhodný 

na tvorenie nechtového lôžka, absolútne bez pohybu, 

netečie, drží tvar a môžete ho tvarovať, pokiaľ smile línie 

nebudú úplne perfektné. Má krémovú textúru, ale môžete

ním tvoriť perfektné tvary. Veľmi dobre sa rozotiera.

Značne pigmentový s prírodnými, broskyňovými odtieňmi. 

Poskytuje perfektnú priľnavosť. Nevyžaduje žiaden primer. 

Perfektný pre Baby Boomer techniku, modelovanie a tiež 

dopĺňanie! Ideálne množstvo pigmentu zapríčiňuje perfektné 

prekrytie na smile línií, ale zároveň priehľadnosť  nechtové-

ho lôžka. Ohybný, dobre sa tvaruje, perfektný na tvorenie 

extrémnych tvarov. Netečie, s jeho pomocou vytvoríte per-

fektnú smile líniu. Môže spôsobiť pocit pálenia, takže čias-

točne ošetrite nechet.



NEW INNOVATION

 ►
 ►
 ►
 ►
 ►
 ►
 

►
 

 

1. 

2. 

3.

 

4.

Stavebné gélové laky - Nová inovácia

 ►
 
 ►
 ►
 ►
 
 ►
 ►

ELASTIC HARD GEL

4 ml 15 ml

RevolučnýNová generácia gélových lakov

PNZ059 PNZ0560

12 13WWW.PERFECTNAILS.SKWWW.PERFECTNAILS.SK

Nová generácia gélových lakovNová generácia gélových lakov

Hustejšia viskozita

Môže byť aplikovaný bez primera 

Vhodný na krátke predĺženie nechta

Veľmi flexibilný
Ľahko sa nanáša
Má objemný efekt, nechty majú krajší 
tvar
Zlepšuje nedostatky od prvého nane-
senia svojimi vlastnosťami

Elastic Hard kombinuje 4 kľúčové benefity:Elastic Hard kombinuje 4 kľúčové benefity:Elastic Hard kombinuje 4 kľúčové benefity:

nezraňuje nechtovú platničku a 
nevyžaduje dodatočné leštenie

poskytuje dlhší čas nosenia 
nechtov s gél lakmi

nevyžaduje primer
perfektne sa odstraňuje

RevolučnýRevolučnýRevolučnýNová generácia gélových lakov

Perfektná priľnavosť
nikdy nezožltne, má žiarivý efekt

Vysoká elasticita, tvárnosť

Ľahko sa modeluje C-krivka

Elastický, má samovyrovnávajúci 
účinok

Má vysoko priľnavé vlastnosti

Obsahuje špeciálne vlákna pre 
zosilnenie gélovej štruktúry



14 15

PNED044

Bridesmaid

5 gr

#176
PNPC176

#177
PNPC177

#178
PNPC178

NOVELTY

100 pcs - PNDZS040
1440 pcs - PNDZS041

100 pcs - PNDZS042
1440 pcs - PNDZS043

NOVELTY

Mirror Foil

Nails: Kriszta Gáspár-Köbli

Swarovski Crystal Pixie 

Nails: Kriszta Gáspár-Köbli

PNDFO636
PURPLE

PNDS1060
CLASSY SASSY

PNDFO637
BLUE

PNDFO638
SKY BLUE

PNDFO639
LIGHT PINK

PNDS1060PNDS1060

PNDS1060

pc

PNDS1059
DELUXE RUSH
PNDS1059PNDS1059

PNDS1059

PNDS1057
CUTE MOOD

PNDS1058
ROCK SHOCK

PNDS1058PNDS1058

PNDS1058

PNDS1057PNDS1057

PNDS1057

pc

NailStar strass

FALL WEDDINGS
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- Vpád do manželstva

Družička

Kolekcia farieb akrylových práškov

Art&Paint dekoračný štetec

Fólie sú používané na zdobenie gélových 
nechtov, čo je záruka perfektného výsledku. 
Práca s nimi je jednoduchá a rýchla. 
Odstrihnite fóliu podľa želania, následne 
rozložte a ukončite Flexi Top Gloss žiarivým

gélom.

Crystal Pixie je kolekcia veľmi malých brúsených
a nebrúsených kryštálov, ktoré svojou kombiná-
ciou vytvoria úžasný efekt. Swarowski Pixie môže 
byť nanesený na gélový lak aj na gél, aby dodal 
Vašej manikúre iskrivý nádych. Všetky produkty 
z rozsahu Crystal Pixie vytvárajú unikátny 3D efekt.

Pixie je dostupný v 4 skve-

lých farbách  prispôsobe-

ných k Vášmu vkusu.



1 2

3 4

GEL POLISH REMOVER CLIPS

10 pcs/pack

PNSE636

 NAIL ART STAMPING MAT

Salónový držiak rúk

pc

pc pc

PNSE641

PNSE640 PNSE639

TOOLS & ACCESSORIES TOOLS & ACCESSORIES

Menej starosti

Viac kreativity

Robte nechty oboma rukami

Jednoduché čistenie

Jednoduché uskladnenie
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Odstraňovacie klipy gélového laku

Najľahšia cesta odstraňovania gélového laku bez fólie alebo pásky.

Hlavné vlastnosti:

Priliehavé klipy pomáhajú odstraňovať gélové laky rýchlo, ešte pokiaľ držíte 
klientkinu ruku. Odstraňuje nežiaduci gél, bez použitia pásky alebo fólie. 
Je super jednoduchý na použitie – jednoducho vložte do vnútra acetónom 
navlhčenú vatičku. Výborný šetrič času, aby ste mohli obslúžiť viac zákaz-
níčok. Viacnásobné použitie odstraňovačov, nie ako pri fóliách alebo páskach.

Nail Art formy

Takisto Vás zabolí pri srdci (alebo Vašu peňaženku), keď sa pozriete, 
koľko ste utratila za opravy alebo výmenu poškodenej pracovnej dosky, 
stola? Predstavujeme Vám Nail Art formy. Univerzálne, ohybné pracov-
né miesto, na ktorom dokážete urobiť všetko. Použite vzory prstov, kde 
si môžete vytvoriť a naplánovať dizajn, ktorý použijete, alebo ich použite 
na DIY nechtové odtlačky alebo veľa ďalšieho. Pre očistenie, jednodu-
cho utrite acetónom alebo odlakovačom použitím handričky alebo vato-
vých tampónov. Obľúbená nechtová pomôcka, ktorá Vám ušetrí.

Vyrobený zo silikónu, komfortný, od-
nímateľný a jednoducho umývateľný.

Jednoduchý na použitie, potrebujete 
si iba uložiť ruky priamo na vankúšik.


