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LAC ’N GO

Lac’n Go špeciálny gél na nechty 3v1, 
ktorý tvorí most medzi tradičnými 
lak gélmy a lakmi na nechty. Vzhľa-
dom k potrebe extra tenkej vrstvy je 
výnimočne ekonomický! Kvôli svojej 
hustej konzistencii sa nanáša v tenšej 
vrstve ako tradičný lak gél - vyžaduje 
špecialnu profesionálnu prípravu.

Návod:
1. Zatlačenie cuticuli, sformovanie nechtov. (BEZ pilníkovania)
2. Očistenie nechtov, odmastenie Perfect Prep tekutinou.
3. Naniesť prvú extra tenkú vrstvu Lac’n GO rovnomerne, prebytočný gél odstrániť z obidvoch strán štetca. Nechať vytvrdnúť 1 minútu. (Prvá
vrstva môže zostať lepkavá).
4. Potom naniesť druhú vrstvu Lac’n Go v extra tenkej vrstve rovnomerne, ako je popísané vyššie, a nechať vytvrdnúť 2-4 minúty, v závislosti od 
intenzity svetla lampy. (Netreba fixovať!)

PROBLÉM JE ODSTRÁNENIE? LAC ‘N GO JE RIEŠENIE!

Odstránenie:
1. Čas na odstránenie: 3-5 minút v acetóne dôkladne namočenou” Foil Remover Wrap” uvoľňovacou fóliou. (po jednom z prstov odstráňte uvoľňovaciu
 fóliu, pretože ak naraz odstránime, môže na nich uschnúť odstránený materiál.))
2a. Po odstránení fólie pomarančovým drievkom alebo kovovým škrabátkom odstránime rozpustený materiál.
2b. Rozpustený materiál zostane bezo zvyšku vo fólii.
3. Bezacetónovým odlakovačom pretreme povrch nechtov. (Použitie pilníka nie je potrebné, pretože materiál sa úplne odstráni.)

Upozornenie! Ak odstraňujete iné typy lak gélov alebo odstraňujete umelé nechty brúsením pred použitím Lac’n Go, to by mohlo 
spôsobiť vyblednutie a zmatnenie prirodných nechtov, pretože povrch nechtov sa v takom prípade zmatní. Pokiaľ na nechtovej plat-
ničke neurobíte žiadnu prípravu tak Lac’n Go pri odstraňovaní sa odstráni bezo zvyškov..

LAC ‘N GO  
technikai kártya

#5

#13 #14 #15

#7 #8 #9#1 #11 #12#10#2 #3 #4

#16 #17 #18 #19 #20 #21 #22

Výhody:
• PRIATEĽ NOSA
• Odstrániteľný za 3-5 minút
• Rýchlo sa nanesie, rýchlo sa odstráni
• Žiadna príprava nechtov (bez pilníkovania, bez použitia buffera, 
bez použitia PRIMERu, iba dezinfekcia / odmasťovanie)
• Nevyžaduje bezfarebnú základnú vrstvu
• Nevyžaduje lesk, má super lesklý povrch
• Nevyžaduje fixáciu
• Bezkonkurenčný čas odstránenia

15 ml4 ml

PNLGM001-
PNLGM022

PNLG001-
PNLG022
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LACGEL RAPID
Pôsobivo rýchlo odstrániteľný 3-in-1 gél na nechty, ktorý má skvelú kryciu vlastnosť a kryje aj v 1 vrstve.
Nevyžaduje ani základnú vrstvu, ani vrchný lesk.

Návod:
1. Príprava nechtov (vytlačiť cuticule, zdrsniť bufferom)
2. Dehydratácia pomocou Perfect Prep (v prípade potreby použiť Perfect Bond Primer. To síce poskytne lepšiu 

trakciu v prípade problémových nechtov avšak predĺži dobu odtraňovania)
3. Nanesenie RAPID LacGEL v 1 vrstve (v prípade potreby môže sa naniesť aj druhá vrstva)
4. Vytvrdnutie v lampe (UV: 2 minúty, LED: 30 sekúnd a CCFL: 1-1,5 min.)
5. Fixovať s Perfect Gel Cleaner-om alebo Aroma Cleaner-om

5

Jeho zvláštnosťou je super rýchlosť, silná pigmentácia a dobrá rozpustnosť.
• rýchla práca (skrátený pracovný čas, namiesto 4 vrstiev len 1, maximálne 2 vrstvy)
• úsporný (stačí kúpiť iba 1 fľašku)
• tenký, prirodzený (pri odrasteni takmer žiadny rozdiel nakoľko sa nanáša iba v 1 tenkej vrstve)
• rýchlo odstrániteľný (lak gél bez základnej a vrchnej vrstvy sa rýchlejšie rozpúšťa v acetóne)
• vytvrdne aj v UV, LED a CCFL lampe
• trvácny (až 2 až 3 týždne pestované nechty)

WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RLME1HVM8DW

LACGEL RAPID technická karta

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

R12 R13 R14 R15 R16

UŠETRITE ČAS A ZDVOJNÁSOBTE POČET KLIENTOV!

R17 R18 R19

PNZRM001-
PNZRM019

PNZR001-
PNZR019

15 ml4 ml
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LACGEL  - LAK GÉLY
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Už nikdy viac popukaný lak alebo slabé - lámuce sa nechty, pretože tu je nová generácia hybridného lak - gélu s posilňujúcim účinkom. Až 14 
dní držiaci lak bez škrabnutia, opotrebenia a bez popukania - skutočne trvácne lakovanie bez dlhého schnutia. Už v 1 vrstve nádherne kryje, 
dáva nádherný zrkadlový a žiarivý povrch vďaka vysokému obsahu pigmentu. LacGEL sa dá extra rýchlo odstrániť za pár minút s acetónom, a 
okamžite môžete lakovať inou farbou. Výsledok: silné nechty, odolná povrchová úprava.
UV lampa 2 minúty, LED lampy cca. viazaný na 15 sekúnd. Skracuje pracovný čas a bez dlhej čakacej doby pri odstraňovaní.
V UV lampe tvrdne za 2 minúty, v LED lampe za cca. 15 sekúnd. 

Vlastnosti:
Dvojitý účinok:  Vhodné pre skrášlovanie a zosilnenie nechtov.  Viac ako lak na nechty:  Trvanlivý ako umelé nechty - jednoduchý ako lak na nechty. 
Ideálny pre manikúru, pedikúru, je oveľa prirodzenejši ako umelé nechty. Perfektný ako vrchný gél pre akrylové a gélové nechty ako aj na zdobenie.  
Samonivelačný gél, ktorý je medzi gélom a lakom na nechty. Má vynikajúcu priľnavosť, mierna vonia a má vysoký lesk. Farebné LacGely dobre kryjú 
a tvrdnú do 2 minút, bezfarebný LacGel je lesklý a tvrdý.

Výhody:
- Žiadna doba schnutia, žiadny lepkavý povrch
- Nie sú škrabance, ani matný povrch
- Nie sú lámavé nechty
- Netreba brúsiť , pretože je ľahko odstrániteľný         
- Nesteká, súčasne sa nanáša na všetky nechty  
- Skracuje čas a šetrí náklady
- Vynikajúca priľnavosť, veľmi dobre  kryje
- Univerzálny, pretože sa dá použiť aj ako lak, aj ako  gél
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4 ml 15 ml

*  Hviezdičkou označené 
farby dostať aj v 4 ml 
balení.
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20+18+

31+ 34+

60+

09+

16+

32+ 35+

61+

56+50+ 51+ 53+

06+

21+

38+

64+

05+ 11+03+02+

37+

63+

07+

14+ 28+

39+

08+

15+ 17+

57+

29+

12+

27+

58+

30+

13+

59+

10+04+

36+

62+

1. Príprava nechtov (zatlačit cu-
ticule, zoškrabať). Jemné zdrs-
nenie povrchu nechta bufferom. 
Dezinfekujeme, odmastíme a 
dehydratujeme Perfect Nail 
Bonding Cleanser-om. (Ak je to 
potrebné, použijeme Perfect 
Bond

2. Tenká základná priesvitná vr-
stva bezfarebným LacGEL Clear-
om. Prispieva k posilneniu nech-
tov a zabraňuje ich vyblednutiu. 
Možno rýchlo pracovať so 4-1 
prstami! Vytvrdne v: UV lampe 

za 2 minúty, LED lampe za cca 15 sekúnd. (Nie 
je to nutný krok, preskočením tohoto kroku 
môže byť odstraňovanie rýchlejšie))

3. Nanesenie tenkej vrstvy Lac-
GEL-u spôsobom ako pri lakova-
ní. Čas vytvrdnutia: v UV lampe 
1-2 minúty, v LED lampe cca. 15 
sek. Aj tu sa môže robiť systé-
mom 4-1. Ak nie je dostačujúca 
jedna vrstva, nanesieme ešte 
jednu.   

4. Ako vrchný lak použijeme Lac-
GEL Clear. Čas vytvrdnutia: v UV 
lampe pre 1-2 minúty, v LED 
lampe cca. 15 sek. Lepkavý pov-
rch zotrieme Perfect Cleanse 

-fixačným roztokom.

UPOZORNENIE: 
Lak gél vždy nanesieme aj na voľný okraj nechtu. 
Opatrne nanášame Lak gél, aby sa nedotýkal po-
kožky!

ODSTRAŇOVANIE 
- Mierne zdrsníme bufferom. Potom namáčame 
v acetóne 4-5 minút, následne oddelenú gélovú 
vrstvu odstránime škrabátkom a znovu namáča-
me v acetóne. (Bez použitia základnej vrstvy sa 
ľahšie odstraňuje)
- Z povrchu štandardného stavebného gélu odst-
ránime za použitia pilníka alebo buffera..

65+ 66+ 67+ 68+

69+ 70+ 71+

72+ 73+ 74+

LACGEL PLUS
LacGel Plus je nový gél krémovej textúry, vysoko pigmentovaný LacGel, ktorý je unikátny tým, že už aj jedna vrstva 
perfektne kryje. Je mierne hustejší, neuveriteľne samovyrovnávací,  farebne intenzívny. Vzhľadom na použitie iba jednej 
vrstvy sa rýchlo nanesie a rýchlo odtráni..
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HARDENER GEL - Posilňujúci vitamínový gél
Mr. Fantastic - riešenie problém s ohybnosťou. Hustý, rozpustný, obohatený vitamínom, extra pružný podkladový gél so štetcom, s dvojitým 
spevneňovacím účinkom. Žiadne ďalšie odlupovanie lakov na nechty, alebo krehké a slabé nechty. Použitím Hardener Gélu docielime: silné nechty, 
trvácne lakovanie. Napomáha k rastu dlhých prírodných nechtov, bráni ohrýzaniu nechtov, predchádza lámavosti a prasklinám.
Konzistencia: hustá
Na čo sa odporúča:
• Odporúča sa spevnenie prirodných nechtov, pod laky a lak gély, na problematické nechty a pedikúru. Vyživuje nechty vitamínmi B5 a E. Má 
vynikajúcu priľnavosť, napriek tomu je veľmi flexibilný. Pri problémových nechtoch (napr. lyžicové nechty) je výborným riešením.
• Je vhodný na predĺženie nechtov aj na zlomené nechty.
Doba vytvrdnutia: 2 minúty v UV lampe (36 W), v LED lampy 30sek. (405 nm)
Použitie: 
1.) Na spevnenie prírodných nechtov:
Príprava nechtov + Perfect Prep + PERFECT BOND-na priľnutie + Hardener Gel + vytvrdnutie v UV, alebo  LED lampe + Fixácia+ nanesenie 
vybraného farebného lak gélu v 1 alebo 2 vrstvách + vytvrdnutie + LacGel Base/Top clear bezfarebný vrchný lak (Pozor: nie Top Gel!!!) + 
vytvrdnutie + Fixácia
2.) Predĺženie nechtov prirodzeného vzhľadu (na šablónu), nahradenie zlomeného nechta 
Príprava nechtov + Perfect Prep + PERFECT BOND-na priľnutie + nasadenie šablóny + nanesenie Hardener Gel-u, predĺženie (Pre perfektné 
držanie je potrebné naniesť 2 vrstvy, každú vytvrdiť zvlášť !) + vytvrdnutie v UV alebo LED lampe + Fixácia+ formovanie jemným pilníkom + 
vyhladenie bufferom + oprášenie+ nanesenie vybraného farebného lak gélu v 1 alebo 2 vrstvách + vytvrdnutie + LacGel Base/Top clear bezfarebný 
vrchný lak (Pozor: nie Top Gel!!!) + vytvrdnutie + Fixácia

PNZ048PNZ047

4 ml 15 ml

1

4

2

5

3

6

Použitie Perfect Prep

Predĺženie nechta Hardener Gel-om 

Použitie Perfect Bond

Formovanie nechta Prémium pilníkom

Nasadenie Perfect bat šablóny

Navrátenie lesku LacGel Base/Top gélom

Dôležité: V každom prípade fixujme Hardener Gel, pretože pri vytvrdnutí vznikajúca disperzná vrstva môže brániť k perfektnému priľnutiu a naopak, na fixované plochy sa bez 
sklzu veľmi dobre priľnú gély. Pri použití tejto metódy sa dá vyhnúť zrolovaniu, roztečeniu a odlupovaniu materiálu! Konečným výsledkom bude pekný a hladký povrch. (disperzná 
vrstva môže byť odstránená fixačným roztokom alebo vytretím suchým štetcom)
Odstránenie: s acetónom
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BASIC BLUE GEL
Nový stavebý GéL, vyvinutý s formulou „blue-efekt”. 
Jedným z najpopulárnejších produktov rodiny BASIC je Basic Clear 
Gel, bezfarebný, číry stavebný gél. 
Tento gél sme ďalej rozvíjali - okorenili trochou farby zvýrazňujúcim 
„blue-efekt”-om a uviedli na trh ako „brata” v osobe Basic Blue Gel. 
Pri výrobe zvláštna pozornosť bola venovaná tiež perfektnej priľna-
vosť a stredne hustej konzistencie, ktorá je životne dôležitá pri všet-
kých profesionálnych faktoroch.  

Najlacnejší 
gél !!!

BASIC WHITE GEL
Prírodná belosť. Dobre 
kryje aj v tenkej vrstve, ne-
necháva škvrny. Je to viac-
fázový gél. Pri jeho použití 
je potrebná základná vrstva 
bezfarebného gélu. Na kon-
ci práce vyžaduje fixáciu.

(Vzhľadom na vysoký stupeň pigmentácie, odporúča sa 
naniesť tenšiu vrstvu.) Vytvrdne pod UV lampou 4x9 
W (2-5 minút).

BASIC LINE GELS
Produktová rada „Basic Line” od Perfect Nails - sta-
vebné gély, ktoré sú cenovo dostupné pre každého a 
šetrné k peňaženke. Pre svoje Ideálne zloženie a priaz-
nivú cenu sú optimálne pre tradičné salónne práce ako 
aj pre študentov.

Vlastnosti: 
Samonivelačný gél so stredne hustou konzis-
tenciou, ktorý dokonale priľnie k prírodným 
nechtom. Vhodný aj na stavanie, na tipy aj na 
dopĺňanie.

• Rozumná cena
• Nízka produkcia tepla
• Jednoduchá aplikácia, je samonivelačný, ľahko brúsi     
teľný, malá prašnosť

Návod: 
Prípraviť necht + Perfect Prep + Perfect Bond Primer. 
Po nanesení základnej vrstvy gélu necht vložíme do UV 
alebo CC FL lampy. (Na základnú vrstvu môžeme na-
niesť aj aj cover gel.)
Na dokončenie a vytvorenie C-oblúka nanesieme 
ďalšiu vrstvu. Necháme ju vytvrdnúť a fixujeme..

Pozor: v LED lampe nevytvrdne!

BASIC CLEAR GEL
Dokonale farebne čistý a 
samonivelačný. samovyrov-
návajúci gél, ktorý perfektne 
priľnie k prírodným nech-
tom. V každej pracovnej fáze 
použiteľný; aj na základnú 
vrstvu, aj na tvorbu C-oblú-

ka. Odporúča sa ako začiatočníkom, tak aj pokročilým. 
Vyžaduje fixáciu. Vytvrdne pod UV lampou 4x9 W (2-4 
minúty).)

PNZ6025PNZ6024
50 g15 g

PNZ6027PNZ6026
50 g15 g

!

BASIC COVER  
MEDIUM GEL
Má prirodzenú, stredne bledú 
farbu. Hodí sa ku každej farby 
pokožky. Dodáva nechtom 
prirodzenú farbu. Aj v tenšej 
vrstve má výbornú kryciu 
schopnosť, nenecháva škvrny. 

Je to viacfázový gél. Pri jeho použití je potrebná základná 
vrstva bezfarebného gélu. Na konci práce vyžaduje fixáciu.
Tip: pred použitím zľahka premiešajte!
Čas vytvrdnutia: Vytvrdne v UV lampe 4x9 W za 2-4 
minúty a v CC FL lampe za 2-3 minúty.

PNZ6036
50 g

PNZ6035
15 g

BASIC COVER 
LIGHT GEL
Je to krycí gél bledšej farby 
vhodny k bledšej pokožke. Aj 
v tenšej vrstve má výbornú 
kryciu schopnosť, nenechá-
va škvrny. Je to viacfázový 
gél. Pri jeho použití je pot-

rebná základná vrstva bezfarebného gélu. Na konci práce 
vyžaduje fixáciu..
Tip: pred použitím zľahka premiešajte!
Čas vytvrdnutia: Vytvrdne v UV lampe 4x9 W za 2-4 
minúty.

PNZ6031PNZ6030
50 g15 g

BASIC COVER DARK 
GEL
Gél tmavšej farby vhodný k 
tmavšej pokožke. Aj v tenšej 
vrstve má výbornú kryciu 
schopnosť, nenecháva škv-
rny. Je to viacfázový gél. Pri 
jeho použití je potrebná 

základná vrstva bezfarebného gélu. Na konci práce vyža-
duje fixáciu. (Vzhľadom na vysoký stupeň pigmentácie, 
odporúča sa naniesť tenšiu vrstvu.)
Tip: pred použitím zľahka premiešajte!
Čas vytvrdnutia: Vytvrdne v UV lampe 4x9 W za 
4-5 minút.

PNZ6029PNZ6028
50 g15 g

PNZ6038PNZ6037

50 g15 g

BA
SI

C
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E

V Moonlight a Sky  

lampách tvrdnú tiež.
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CRYSTAL CLEAR 
GEL
Nová generácia jednofázové-
ho gélu - “tenkovrstvý” gél s 
molekulami “micro crystal” 
pre kryštáľovo čistý lesk. Sa-
movyrovnávajúci sa, tvrdý gél, 
nestekajúci, perfektne priľ-
núci k prírodným nechtom. 
Odporúča sa ako začiatoč-
níkom, tak aj profesionálom. 

Nežltnúci, netečúci gél! Vytvrdne v 36W UV lampe za 3 
min., vslabšej UV lampe za 4-5 min. V LED lampe nevytv-
rdne!

PREMIUM GEL 
Je to nový Luxusný sta-
vebný gél, ktorý vyhovuje 
všetkým podmienkam. Má 
stedne hustú konzistenciu a 
vôbec nepáli. Je samonivel-
ačný, uľahčuje a a urýchľuje 
prácu. Je vysoko flexibil-
ný, ohybný a výborne drží 
C-oblúk. Po fixácií zostáva 
lesklý. Kvôli svojej protižlt-
núcej formule oživí farby 

pod svojou vrstvou. Vytvrdne v UV, LED aj CC FL lampe 
bez pálenia.Tip: Kvôli svojej extra ohybnosti (keď ho 
používame v tenkej vrstve na posielnenie) iba ohybný 
vrchný lak sa smie použiť!
Čas vytvrdnutia: Vytvrdne v UV a CC FL lampe za 
2-3 min., v LED lampe za 30-60 sek.

PLATINUM GEL
Najušľachtilejší gél od 
Perfect Nails. Má jedi-
nečnú kvalitu. Je nepáli-
vý, výborne priľnúci a 
šetrný voči nechtom. 
Samovyrovnávajúci gél 
strednej konzistencie. 
Platinový lesk získal vďaka 
špeciálmu zloženiu. Ideálna 
hustota, znamenite sa for-
muje a skvele sa rozlieva 

po ploche nechtu. Je neuveriteľne trvácny a odolný. 
Pri pilníkovaní vzniká menej prachu. Tvrdne aj v LED 
lampe! Doba tvrdnutia v nej je 10 – 30 sekúnd.

PNZ037 PNZ039PNZ038 PNZ040
5 g 30 g15 g 50 g

PNZ4034 PNZ4036 PNZ4037
5 g 30 g

PNZ4035
15 g 50 g

PNZ041 PNZ043 PNZ044
5 g 30 g

PNZ042
15 g 50 g

PNZ4030 PNZ4032PNZ4031 PNZ4033
5 g 30 g15 g 50 g

ICE GEL 
Modrastý, lesknúci sa priesvit-
ný gél. Svojou farbou pripomí-
na kryštálovo čisté more, iskri-
vý lesk ľadových vrcholcov, 
odzrkadľujúcich v sebe modré 
nebo. Kvôli svojej modrastej 
farbe vysoko predčí ostatné 
gély v schopnosti odrážať U.V. 
žiarenie. Nikdy nezožltne! 
Bombasticky dobre priľnavý, 

hustý gél s extra silnou pevnosťou. Odporúča sa  predo-
všetkým na extra formy nechtov, ako sú stiletto a edge 
nechty. Vhodný pre začiatočníkov, aj pre profesionálov. 
Vytvrdne v 36W UV lampe za 3 min., vslabšej UV lampe 
za 5 min. V LED lampe nevytvrdne!

LIGHT PINK GEL 
Sterdne hustý jednofázový 
stavebný gél, mierne 
ružovým nádychom pre 
tvorbu nechtového lôžka 
s prirodzeným efektom. Je 
vhodný aj ako základný, aj 
ako stavebný gél. Má dobrú 
priľnavosť a perfektne 
sa formuje, je dokonale 
stálofarebný.

Vytvrdnutie v 36 W UV lampe za 3 min, v slabšej UV 
lampe za4-5 min.

PNZ4052

5 g
PNZ4022

30 g
PNZ4021

15 g
PNZ4025

50 g

ACTIVE PINK 
& CLEAR GEL
Extra hustý, ružový (pink), 
krémový, silne priehľad-
ný (číry) gel s UV filtrom. 
Ružovéá farba zosilňuje 
a zjasňuje farbu nechtové-
ho lôžka. Clear sa podobá 
Crystal Cler Gel-u. Sú to 
extra husté gély, vhodné pre 
extrémne formy nechtov 
ako EDGE a PIPE. Aktívnym, 
bezbublinkovým nanesením 
sú fantasticky tvárne a veľmi 
dobre držia. Odporúča sa 
pre skúsených odborníkov. 
Vytvrdnutie: V 36 W UV 
lampe za 3 min, slabšej UV 
lampe za 4-5 min..

Ostatné výrobky a návody na www.perfectnails.sk

Darabos Éviolympijská víťazkaodporúča

Assenbrenner  Nikolettamajsterkaodporúča

Darabos Éviolympijská víťazkaodporúča

PNZ6008

5 g
PNZ6006

30 g
PNZ6005

15 g
PNZ6007 

50 gPink

PNZ4048
5 gClear

PNZ4038
15 g
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COVER TAN GEL 
EXTRA 
Má bohatší, teplejší od-
tieň ako Cover Gél, ľah-
ko nahnedlo-červený, 
viac sa podobná 
prirodzenému nechtové-
mu lôžku Európanov . 
Vzhľadom k silnej pig-
mentácií perfektne kryje 
aj v tenkej vrstve. Má 

stredne tvrdú, ale ešte o niečo hustejšiu konzisten-
ciu ako konvenčný Cover Gel. Je hodvábnejší, veľmi 
dobre sa nanáša a tvaruje bez toho, aby zatiekol. 
.

PNZ4045
15 g

PNZ4047
5 g

PNZ4046

30 g

TOP GEL – Vrchný gél
Kúzelný lesk! Vrchný lesklý gél 
pre maximálne trvácne žiare-
nie. Vytvára zrkadlovo žiarivú 
vrstvu. Použitie: ako na gélové, 
tak na akrylové (porcelánové) 
nechty. Extra rýchlo tvrdne. 
Po vytvrdnutí nezanecháva lep-
kavý povrch. Používa sa ako 
vrchný gél na všetky gély a 
akryly. Rýchlo tvrdnúci, vysoko 
lesknúci sa vrchný gél. V pre-
vedení so štetcom je úsporný 
a ľahko nanášateľný. Odporúča 
sa aj na prekrytie zdobených 
nechtov. Jeho použitím bude 
povrch nechtu odolnejší, lesk-
lejší a trvácnejší. 
S UV filtrom. 

PNZ0002

15 ml

TOP GEL SHINE 
Trblietavý vrchný gél s hodvábnym efektom. 
Nevyžaduje fixáciu. Má neobyčajne vysoký 
lesk, je priesvitný, má riedku konzistenciu. 
Používa sa ako vrchný gél na gélové, akrylo-
vé alebo na zdobené nechty. Dodáva povr-
chu mäkký, hodvábny zlatý a strieborný lesk.
Upozornenie:
Pre ideálny trblietavý efekt pred každým 
použitím riadne premiešajte (cca. 30 se-
kúnd), pretože trblietavé pigmenty vzhľa-
dom k ich váhe sa držia dolu na dne fľaše!  
Doba vytvrdnutia je o niečo dlhšia ako ob-
vykle pri Top Gel-u..

15 mlgold

PNZ0004

15 mlsilver

PNZ0003

PNZ6022 PNZ6018
15 g

PNZ6019
30 g5 g

cover peach

PNZ6021
50 g

PNZ6020
5 g

PNZ6016 PNZ6017
30 g15 g

cover 

CREAM PINK & BEIGE 
GEL 
Majú krémovo ružovú a béžovú 
farbu. Aj keď sa používajú na 
predĺženie, sú to stavebné gély! 
S ich pomocou sa ľahko rozšíri a 
predĺži nechtové lôžko. Majú 3 
funkcie: základný,stavebný a vr-
chný gél v jednom. Krémovo 
ružový je skutočne krycí, môže 
sa použiť aj ako Top gél,  povrch 
zostane lesklý. Béžový je eleg-
antný, poskytuje zvláštny zážitok 
pri francúzskej manikúre! 

COVER SHINE GELS
Populárny krycí gél mäsovej far-
by so zlatými a striebornými trb-
lietkami, ktorý zodpovedá 
prirodzenej farbe nechtového 
lôžka. Zakrýva nedostatky 
prírodných nechtov,  smile line 
zostáva neodrastený. Žiadny sta-
vebný, ale krycí gél, pod ktorý sa 
dáva základný gél. Vzhľadom na 
jeho krémovú textúru jeho pov-
rch zostáva lesklý..

BESTSELLER

COVER ROSE GEL 
Jednofázový predlžovací gél, kúzelnej ružovej farby.
Je novým členom rodiny Cover gélov. Možno ho použiť aj bez základnej aj krycej vrstvy. Je to jednofázový 
gél veľmi žiadaného odtieňa. Prírodný efekt v našom živote je veľmi výhodný a je prínosom pre naše 
prirodzené prostredie. Vyskúšajte si to a vaše nechty vam za to budú určite vďačné.

PNZ6033
15 g

PNZ6032
5 g

PNZ6034

30 g

GOLD

SILVER

Pink 15 g
PNZ6002

30 g
PNZ6004PNZ6023

5 g

PNZ6010PNZ6009Beige
30 g15 g

výpredaj
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15 g5 g
PNZ6015
PNZ6013

PNZ6014
PNZ6012

Gold
Silver

COVER & PEACH 
GEL
Prepracovaný, vylepšený sta-
bilizátorom farieb - taký je 
COVER GEL. COVER PEA-
CH má teplejší, marhuľový 
odtieň, viac sa hodí k opále-
nej pokožke Sú krémové ľahko 
nanášateľné, rozotierateľné, ale 
nestekajú. Ich farba je dokonale 
zladená s prirodzenou farbou 
nechtov. Zakryjú chyby prirod-
ných nechtov, smile line zostane 
prirodzený. Nie sú to stavebné, ale 
krycie gély, pred ich použitím je 
nutný základný gél. Povrch zostane 
aj po vytvrdnutí lesklý.
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PNZ004

15 ml

MEGA WHITE GEL 
Riedky, samonivelačný, nápadne biely gél. 
Netreba fixovať, extra krátko tvrdne! Do-
poručuje sa použiť už na hotové nechty. 
Pretože je veľmi riedky, treba naniesť 
„smile line“ v tenkej vrstve, ako nanáša-
me lak. Tento biely gél je chránený proti 
zožltnutiu.

PNZ003

15 g
PNZ4051

5 g
PNZ0011

4 ml

V ponuke aj so štet-com!

EXTREME WHITE GEL 
Stredne hustý, extrémne biely gél, ktorý doko-
nale bezchybne a  hladko uľahčí prácu, netečie, ale 
rovnomerne zabezpečí dokonalý povrch. Novo 
vyvynutý gél so  stabilizátorom farieb a  prídav-
kom na ochranu farieb “pigment Safe”. Odporúča 
sa na bielu francúzsku manikúru, dobre sa formu-
je, vynikajúco drží tvar. Je nutný priesvitný podk-
lad. Nie je ho treba fixovať!

PNZ4024PNZ4026 PNZ4023
5 g 30 g15 g

Darabos ÉviOlympijská víťazka odporúča

BOND GEL VITAMINE+  
základný gél s vitamínom
Dychovo tenký, vitamínový, riedky a rozpustný 
základný gél. Univerzálny základ, ktorý 
napomáha k priľnutiu a bráni odlupovaniu 
pričom vitamínom vyživuje nechty! Je ideálnym 
a nepostrádateľným spoločníkom každému lak 
gélu!
• Pod Lak gély: lepšie sa rozpúšťa a tvorí tenšiu 
vrstvu pri doterajších základoch, použitím pod 
lak gél poskytuje ešte prirodzenejší efekt pri 
manikúre a pedikúre. (00 LacGel transparentný 
namiesto základného gélu)

Doba vytvrdnutia: 2 minúty v UV lampe (36 
W), LED lampa 30s (405 nm)
Použitie: príprava nechtu + Perfect Prep + (nie 
je nutný, ale môže sa použiť, ak je to nut-
né, PERFECT BOND pre obzvlášť prob-
lematických hostí, pričom sa takto znížu-
je rozpustnost!) + Bond Gel (vytvrdnutie) 
+ (nie je nutné, ale podľa potreby sa dá 
fixovať) + aplikácie LacGel (vytvrdnutie) 
+ nanesenie bezfarebného Lac Gél Base/
TOP gélu (vytvrdnutie)

Dôležité: v každom prípade je nutné fixo-
vať Bond Gél, pretože kondenzačná a disperzná 
vrstva môže zabrániť k perfektnému priľnutiu.

PNZ050PNZ049

4 ml 15 ml

NO CLEANSE TOP SHIELD 
(bez fixácie)
Elastický, hyper priesvitný mäkký gél. Vďaka svojej pružnosti je 
použiteľný na lak gély aj stavebné gély. Dokonale vytvrdne. Ne-
potrebuje fixáciu!
Čas na vytvrdnutie: v UV lampe 2-3 minúty, v LED lampe po 
30-60 sekúnd
Odtránenie: Je potrebné zbrúsením narušiť povrch, potom od-
strániť acetónom. 
- Nevyžaduje fixáciu
- Extra Flexibilný
- Extra lesklý
- Extra priesvitný
- Silne odolný

FLEXI TOP GLOSS 
(fixačný)
flexibilný, rozpustný vrchný gél s optickým zjasňovačom.
Dáva extra vysoký lesk s jasným svetlom, zvýrazňovačom farieb 
a optickým zjasňovačom. Mierne modrastá farba potláča žltnutie,
vyzdvihne biele končeky nechtov a oživuje farby!
Extra trvanlivý, extra tvrdý s extra skutočným povrchom.
Vďaka svojej pružnosti je použiteľný na lak gély aj stavebné gély. 
Vyžaduje fixáciu. 
Čas na vytvrdnutie: v UV lampe 2-3 minúty, v LED lampe po 
30-60 sekúnd
Odtránenie: Nepotrebuje zbrúsenie, ale brúsenie pomáha acetó-
nu rýchlejšie odstránenie. Rozpúšťanie: cca. 5 minút.
- Extra lesklý povrch
- Extra odolný
- Extra Flexibilný
- Optický zvýrazňovač farieb
- Rozpustný v acetóne

PNZ6040PNZ6039

4 ml 15 ml

PNZ052PNZ051

4 ml 15 ml

Vynikajúce vlastnosti
– priateľ nosa
– úplne číry
– nežltne 
– lepšie sa nanáša
– dobre odstrániteľný
– s vitamínom

Po uplynutí času vytvrdnutia 

odporúča sa nechat vychladnúť 

materiál na nechtoch cca 1 min.! 

Až potom je možný dotyk s pov-

rchom ako aj pretretie olejom. 

Fixácia nie je potrebná!
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4

20 21 22 23

5 157 8 169 11 141061 12 17

5 g

2 3 1913 18

IDEÁLNE NA POUŽITIE RÔZNYCH 
TECHNÍK.
Ich výhody oproti konvenčným farebným gélom 
sú:
• Perfektné krytie už v jednej vrstve
• Bez fixácie
• Lesklý povrch (bez použitia vrchného gélu)
• Dá sa použiť na maľovanie aj na zdobenie. Na 
povchu Top Gel-u aj ako One stroke zdobenie.

JEDNOFÁZOVÉ ZDOBIACE GÉLY BEZ FIXÁCIE
Farebné gély s výnimočne vysokou pigmentáciou, pri ktorých aj jedna vrstva 
výnimočne kryje. Veľmi jednoduché použitie urýchľuje prácu, pretože po 2-3 
minútach vytvrdnutia - bez fixácie a krycieho gélu - zostávajú neuveriteľne 
lesklé. Šetria materiál a čas, sú vhodné na One stroke maľovanie aj na voľný 
okraj nechta.
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Po predpríprave nechtu nasadíme Bat šablónu 
podľa modeláže nechtu. 

1

Pomocou Short štetca z nového #47 Delux 
gélu vytvoríme lunulu a necháme ho krátko 
vytvrdnúť..

4

So štetcom Diamon professional # 6 z Ice gélu 
nanesieme základnú vrstvu, ktorú necháme v 
lampe
rýchlo vytvrdnúť. Potom nanesieme Platinum gél 
a vložíme na 3 min. do lampy, Po vytvrdnutí fixuje-
me povrch Gel Cleanser-om. Po fixácii formujeme 
necht pilníkom #150/150. Nakoniec vyhladíme 
necht pomarančovým penovým pilníkom. 

2

Pomocou Short štetca z čierneho Delux 
gélu urobíme kontúry a necháme ho  krátko 
vytvrdnúť..

5

Potom pomocou štetca Delux nanesieme vrstvu 
z novej Lollipop kolekcie #49 Delux bezfixačný 
v jednej vrstve krycí gél a 2 min. v lampe nechá-
me vytvrdnúť..

3

Nakoniec urobíme vzor na lunulu a necháme 
gél úplne vytvrdnúť.. 

6
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SPEED CLEAR 
POWDER
Rýchlo tvrnúci, číry, 
priesvitný stavebný 
akryl. Kvôli svojej 
čistote zvýrazňuje 

základné farby. Charakteristika: rýchlejší čas 
tvrdnutia, dynamickejšie, rýchlejšie stavanie 
nechtov, no napriek tomu poskytne dostatok 
času na modeláž. Ideálny aj na súťaže. Môže 
sa používať s pomalým aj s rýchlym liquidom.

WHITE 
POWDER
Normálne tvrdnú-
ci snehovo biely 
stavebný gél. Cha-
rakteristika: Netv-

rdne veľmi pomaly, ale predsa poskytuje 
dostatok času na modelovanie a ohýbanie 
a vo veľmi teplom prostredí dobre kom-
penzuje čas tvrdnutia.  Ideálny aj na súťaže. 
Výber liquidu: môže sa použiť ako pomalý, 
tak aj rýchly liquid. Je pružný, neláme sa, 
nepraská, nezmení farbu.

DARK PINK 
POWDER
Normálne tvrdnúci 
živo ružový staveb-
ný akryl. Charakte-
ristika:  odporúča 

sa na oživenie farby nechtového lôžka alebo 
nechtovej platničky. Netvrdne veľmi pomaly, 
ale predsa poskytuje dostatok času na mo-
delovanie a ohýbanie a vo veľmi teplom 
prostredí dobre kompenzuje čas tvrdnutia. 
Ideálny aj na súťaže. Môže sa používať s po-
malým aj s rýchlym liquidom.

PINK POWDER
Normálne tvrd-
núci priesvitný 
ružový stavebný 
akryl. Charakte-
ristika: Je bledší 

ako Dark pink, pôsobí prirodzene a oži-
vuje farbu nechtového lôžka. Netvrdne 
veľmi pomaly, ale predsa poskytuje dosta-
tok času na modelovanie a ohýbanie a vo 
veľmi teplom prostredí dobre kompen-
zuje čas tvrdnutia. Ideálny aj na súťaže. 
Môže sa používať s pomalým aj s rýchlym 
liquidom..

TRADITIONAL ACRYLIC POWDERS - Pomaly schnúce akrylové prášky
Ultra jemná zrnitosť, vynikajúca priľnavosť a schopnosť stredne rýchlo vytvrdnúť - pre tieto vlastnosti sú tieto  akrylové prášky vhodné na 
každodenné použitie v salónoch, ale aj na súťaže. Vďaka pomalšiemu vytvrdnutiu sa dajú lepšie ohýbať, vytvárať dlhšie nechty a poskytujú tiež 
dostatok času pre modelovanie. Sú pružné, nepraskajú, nelámu sa, nežltnú. 

SPEED POWDERS 
V porovnaní s pomaly tvrdnúcimi práškami tvrdnú rýchlejšíe, ale poskytujú dostatok času na modelovanie. Sú to jemnozrnné mäkké prášky krémovej konzistencie. Sú predurčené do salónov aj na 
súťaže. Vyznačujú sa dobrou priľnavosťou, vynikajúcou čistotou a pružnosťou. Rýchlejšia doba tvrdnutia dovoluje dynamickejšie, rýchlejšie stavanie nechtov, preto v prvom rade sú vhodné pre 
skúsených profesionálov. Odporúča sa modeláž v prípade chladného počasia, pretože rýchle tvrdnutie kompenzujú účinky chladného počasia – spomaľujú tvrdnutie.

SPEED PINK 
POWDER
Rýchlo tvrdnúci 
priesvitný ružový 
stavebný akryl. Je 
bledší ako Dark 

pink, dodá nechtovému lôžku prírodný 
vzhľad. Charakteristika: rýchlejší čas 
tvrdnutia,  dynamickejšie, rýchlejšie stavanie 
nechtov, no napriek tomu poskytne 
dostatok času na modeláž. Ideálny aj na 
súťaže. Môže sa používať s pomalým aj s 
rýchlym liquidom.

SPEED DARK 
PINK POWDER 
Rýchlo tvrdnúci 
p r i e s v i t n ý 
t m av o - r u ž o v ý 
stavebný akryl. 

Charakteristika: na nechtové lôžko, dodá 
nechtovému lôžku prírodný vzhľad. 
Charakteristika: rýchlejší čas tvrdnutia, 
dynamickejšie, rýchlejšie stavanie nechtov, 
no napriek tomu poskytne dostatok času 
na modeláž. Ideálny aj na súťaže. Môže sa 
používať s pomalým aj s rýchlym liquidom.

SPEED EXTRA 
WHITE POWDER
Neuveriteľne jasný 
a prekvapivo biely, 
stredne rýchlo 
tvrdnúci stavebný 

akrylový prášok. Modrastý nádych dodá 
francúzskej manikúre oslepujúco bielu farbu. 
Charakteristika: rýchlejší čas tvrdnutia, 
dynamickejšie, rýchlejšie stavanie nechtov, 
no napriek tomu poskytne dostatok času 
na modeláž. Ideálny aj na súťaže. Môže sa 
používať s pomalým aj s rýchlym liquidom.

CLEAR 
POWDER
Normálne tvrdnú-
ci, priesvitný, číry 
stavebný akryl. Je 
perfektne pries-

vitný, neskresľuje základné farby. Netvrdne 
veľmi pomaly, ale predsa poskytuje dostatok 
času na modelovanie a ohýbanie a vo veľmi 
teplom prostredí dobre kompenzuje čas tv-
rdnutia. Doporučuje sa aj na súťaže. Môže sa 
používať s pomalým a rýchlym liquidom. Je 
pružný, nepraská, neláme sa, nežltne.

PNP 0011 PNP 0012
15ml/13 g 30ml/23 g

PNP 0021 PNP 0022 
15ml/13 g 30ml/23 g

PNP 0023 PNP 0024
15ml/13 g 30ml/23 g

PNP 0017 PNP 0018

15ml/13 g 50ml/33 g
PNP 0013

15ml/13 g
PNP 0014

50ml/33 g

PNP 0006

50ml/33 g

PNP 0047

140 g

PNP 0007

140 g

PNP 0019

15ml/13 g
PNP 0020

50ml/33 g

PNP 0049

140 g

PNP 0015

15ml/13 g
PNP 0016

50ml/33 g

PNP 0048

140 g

PNP 0001
15ml/13 g

PNP 0002
30ml/23 g5ml/3,5g

PNP 0000

5ml/3,5g
PNP 0026

5ml/3,5g
PNP 0027

5ml/3,5g
PNP 0029

5ml/3,5g
PNP 0031

5ml/3,5g
PNP 0010 

5ml/3,5g
PNP 0025

5ml/3,5g
PNP 0030

Darabos ÉviOlympijská víťazka odporúča

Assenbrenner  Nikolettamajsterka odporúča
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SHINE 
MASQUE POWDER
Stredne tvrdnúci, výni-
močný prášok na pred-
lžovanie so zlatým a strie-
borným leskom. Jedinečná 
farba ktorá sa zhoduje s 
prírodzenou farbou nech-
tového lôžka. Silná krycia 
vlastnosť - perfekne zak-
ryje chyby na nechtoch a 
prekryje voľné okraje. Smi-
le line zostane bez odras-
tenia.Jemne zrnitý a hebký 
prášok, ktorý po zmiešaní 
s liquidom sa dá výborne 
tvarovať. Používa sa s po-
malým aj rýchlym liquidom.

PINK 
MASQUE POWDER
–predlžovací gél
Stredne tvrdnúci, výni-
močný prášok na pred-
lžovanie. Jedinečná far-
ba ktorá sa zhoduje s 
prirodzenou farbou nech-
tového lôžka. Silná krycia 
vlastnosť - perfekne zak-
ryje chyby na nechtoch a 

prekryje voľné okraje. Smile line zostane bez odras-
tenia. Jemne zrnitý a hebký prášok, ktorý po zmiešaní 
s liquidom sa dá výborne tvarovať. Používa sa s po-
malým aj rýchlym liquidom.

5ml/3,5g
PNP 0005

15ml/13g
PNP 0003

30ml/23g
PNP 0004

50ml/33g
PNP 0045

140g
PNP 0052

PEACH 
MASQUE POWDER
– predlžovací gél marhuľo-
vej farby
Stredne tvrdnúci, výni-
močný prášok na pred-
lžovanie. Jedinečná farba, 
navodzuje Toscansku 
mediterianskú scenériu, 
ktorá sa perfektne hodí 
k opálenej pleti. Ľahká 

ovocná fara v odtieni marhule očarujúco dobre kryje 
prípadné vady nechta, Smile Line zostáva bez odras-
tenia. Jemne zrnitý a hebký prášok, ktorý po zmiešaní 
s liquidom sa dá výborne tvarovať. Používa sa s po-
malým aj rýchlym liquidom..

5ml/3,5g
PNP 0053

15ml/13g
PNP 0054

HALF 
MASQUE POWDER
Nová generácia pred-
lžovacích práškov. ľahko 
priesvitný prášok, vyslo-
vene efektívy, šetrí čas 
a náklady. Pri krátkych 
nechtoch: namiesto klasic-
kého predĺženia nechtov 
sa dajú vymodelovať úpl-
ne prirodzene vyzerajúce 

nechty, na ktorých takmer vôbec nevidieť odrastenie. 
Pri dlhších nechtov použitím predlžovacieho prášku 
veľmi dobre uľahčí prácu na vytvorenie perfektného 
prechodu.

5ml/3,5g
PNP 0028

15ml/13g
PNP 0046

5ml/3,5g
PNP 0056

15ml/13g
PNP 0051

Gold

5ml/3,5g
PNP 0055

15ml/13g
PNP 0050
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LIQUID
Revolučne obnovený pomaly schnúci roztok so špeciálnym „ Blue 
Effect“ účinkom. Mierne fialovo-modré formulky zabránia zožltnutiu 
a zmene farieb, UV ochrana zabezpečí  a vyzdvihne bielu farbu špičky 
nechta. Stará sa o živosť farieb a ich stálosť. Pomaly schnúci liquid je 
kompatibilný s každým stavebným aj farebným práškom. Nie je príliš 

pomalý, dáva dosť času aj pomalším nechtárkam 
na ozdobné formovanie. Pomalší čas tvrdnutia 
zvýši väčšia teplota tvrdnutia. Originálny, stred-

ne pomalý čas tvrdnutia môžeme meniť dáv-
kovaním Liquidu a vyhovujúcim výberom 
prášku a tak vyhovuje aj začiatočníkom aj 
pokročilým.

NO PRIMER LIQUID 
Liquid na vyslovene pomalé tvrdnutie. 
Výnimočne dobrú priľnavosť zabezpečí, že 
nie je potrebné použiť primer. Aj problé-
movým zákazníčkam zabezpečí dlhotrvajúce 
nechty bez najmenšej iritácie. Ponúkame pre 
začiatočníkov, alebo znovuzačínajúcim, odpo-
rúčame s veľmi rýchlo tvrdnúcim Perfect 
práškom.

30 ml
PNLQ 020

100 ml 250 ml 500 ml

500 ml

PNLQ 021 PNLQ 022 PNLQ 032

PNLQ 033
30 ml

PNLQ 026
100 ml 250 ml

PNLQ 027 PNLQ 028

30 ml
PNLQ 029

100 ml 250 ml
PNLQ 030 PNLQ 031

30 ml
PNLQ 023

100 ml
PNLQ 024

250 ml
PNLQ 025

INTENSIVE LIQUID 
Intenzívny, rýchlo tvrdnúci liquid s účinkom 
na zdôraznenie farieb. Vďaka najnovšiemu 
technologickému pokroku vďačíme za vyzd-
vihnutie bledých farieb a matných odtieňov. 
U.V. žiarenie má schopnosť odpudzovať a 
brániť od škodlivého pôsobenia slnka a so-
lária. Urýchľuje tempo práce, preto sa od-
porúča predovšetkým do rúk skúsených 
odborníkov. Tekutina neobsahuje vodu a  je 
priesvitná. Je kompatibilný so stavebným aj s 
farebným akrylom. Čas originálneho a rých-
leho tvrdnutia sa dávkovaním Liquidu a vý-
berom vyhovujúceho prášku môžem meniť a 
tak vyhovuje aj začiatočníkom aj pokročilým. 

UV LIQUID 
Pod U.V. svetlom tvrdne. Výhodou je, 
že tvar nechtov môžeme formovať 
dovtedy, kým sa ich nedotkne U.V. 
svetlo, iba potom tvrdne. Leštenie 
sa nevyžaduje, lesk sa prinavráti TOP 
gélom. Dobre priľne, nežltne, vyho-
tovený necht je stály a ohybný, môže-
me ho formovať s pilníkom, netreba k 
tomu brúsku..

TECHNIKA LIQUID POWDER
Učeň/začiatočník Veľmi pomalý (No Primer Liquid) Rýchly (Speed Powders)

Učeň Pomalý (Liquid) Pomalý (Traditional Slow Powders)

Začiatočník Rýchly (Intensive Liquid) Pomalý (Traditional Slow Powders)

Pokročilý/Profi Pomalý (Liquid) Rýchly (Speed Powders) 

Rýchla práca Rýchly (Intensive Liquid) Rýchly (Speed Powders)
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NAIL ART FAREBNÉ AKRYLOVÉ PRÁŠKY
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MINI KIT – SKÚŠOBNÉ SADY

LUXURY GÉLOVÉ SADY
1. Platinum Luxury gélová sada
(3 ks 15g gél, 1 ks 100ml Fixačný Gel Cleaner, 1 ks Top gel,  
1 ks 15ml Perfect Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 

2. Ice Luxury gélová sada
(3 ks 15g gél, 1 ks 100ml Fixačný Gel Cleaner, 1 ks Top gel,  
1 ks 15ml Perfect Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 

3. Crystal Luxury gélová sada
(3 ks 15g gél, 1 ks 100ml Fixačný Gel Cleaner, 1 ks Top gel,  
1 ks 15ml Perfect Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 

4. Premium Luxury gélová sada
(3 ks 15g gél, 1 ks 100ml Fixačný Gel Cleaner,  
1 ks Top gel, 1 ks 15ml Perfect Prep,  
1 ks 15ml Perfect Bond) 

LUXURY AKRYLOVÉ SADY
1. COVER Traditional Luxury akrylová sada
(3 ks 13g akryl, 1 ks 100ml Liquid, 1 ks Top gel, 1 ks 15ml 
Perfect Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 
2. COVER Traditional X Luxury akrylová sada
(3 ks 13g akryl, 1 ks 100ml Intensive Liquid,  
1 ks Top gel, 1 ks 15ml Perfect Prep,  
1 ks 15ml Perfect Bond) 
3. FRENCH Traditional Luxury akrylová sada
(3 ks 13g akryl, 1 ks 100ml Liquid, 1 ks Top gel, 1 ks 15ml 
Perfect Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 

4. FRENCH Traditional X Luxury akrylová sada
(3 ks 13g akryl, 1 ks 100ml Intensive Liquid,  
1 ks Top gel, 1 ks 15ml Perfect Prep, 1 ks 15ml  
Perfect Bond) 
5. COVER Speed Luxury akrylová sada
(3 ks 13g akryl, 1 ks 100ml Liquid, 1 ks Top gel, 1 ks 15ml 
Perfect Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 
6. COVER Speed X Luxury akrylová sada

(3 ks 13g akryl, 1 ks 100ml Intensive Liquid, 1 ks Top gel, 1 ks 15ml 
Perfect Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 
7. FRENCH Speed Luxury akrylová sada
(3 ks 13g akryl, 1 ks 100ml Liquid, 1 ks Top gel, 1 ks 15ml Perfect 
Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 
8. FRENCH Speed X Luxury akrylová sada
(3 ks 13g akryl, 1 ks 100ml Intensive Liquid, 1 ks Top gel, 1 ks 15ml 
Perfect Prep, 1 ks 15ml Perfect Bond) 

 LUXURY KIT – PRE ZAČIATOČNÍKOV

MINI GÉLOVÉ SADY
1. Platinum Mini gélová sada
(3 ks 5g gél, 1 ks 30 ml Fixačný  
Gel Cleaner) 
2. Ice Mini gélová sada
(3 ks 5g gél, 1 ks 30 ml Fixačný  
Gel Cleaner) 
3. Crystal Mini gélová sada
(3 ks 5g gél, 1 ks 30 ml Fixačný  
Gel Cleaner) 
4. Premium Mini gélová sada
(3 ks 5g gél, 1 ks 30 ml Fixačný  
Gel Cleaner) 

MINI AKRYLOVÉ SADY
1.COVER Traditional Mini akrylová sada
(3 ks 3,5g akryl, 1 ks 30ml Liquid) 

2. COVER Traditional X Mini 
akrylová sada 
(3 ks 3,5g akryl, 1 ks 30ml Intensive 
Liquid) 

3. FRENCH Traditional Mini 
akrylová sada  
(3 ks 3,5g akryl, 1 ks 30ml Liquid) 

4. FRENCH Traditional X Mini 
akrylová sada  
(3 ks 3,5g akryl,  
1 ks 30ml Intensive Liquid) 

5. COVER Speed Mini akrylová sada
(3 ks 3,5g akryl, 1 ks 30ml Liquid) 

6. COVER Speed X Mini akrylová sada  
(3 ks 3,5g akryl, 1 ks 30ml Liquid)

7. FRENCH Speed Mini akrylová sada   
(3 ks 3,5g akryl, 1 ks 30ml  
Intensive Liquid) 

8. FRENCH Speed X Mini akrylová sada  
(3 ks 3,5g akryl, 1 ks 30ml  
Intensive Liquid) 

Kovács Gabi, Majsterka odporúča



2121

GLASS COAT 
– Vysúšač laku s leskom 
Krycí lesklý lak a vysúšač laku v jed-
nom. Dáva vysoký lesk a poskytuje 
vysokú odolnosť proti opotrebova-
niu, veľmi rýchlo vysuší lak. Chráni 
proti zožltnutiu.

NAIL HARDENER 
– Spevňovač s Vápnikom
S Vápnikom a vitamínmi podporuje 
zdravý rast slabých nechtov. Zab-
raňuje rozdvojeniu nechtovej platnič-
ky, stimuluje rast a účinne posilňuje 
lámavé nechty. Jeho účinnosť môže 
byť zvýšená v prípade súčasného použí-
vania Cuticule Oil-a.

PNSA 471

4 ml
PNSA 450

15 ml

UV TOP COAT
– Krycí lak 
Vysokolesklý chrániaci lak na rýchle 
schnutie farebných lakov.  Vďaka svo-
jim komponentom a schopnostiam 
pod UV svetlom vytvorí extrémne 
tvrdý povrch a dodá lakom vysoký 
lesk. Nevyžaduje fixáciu. Odstraňuje 
sa odlakovačom.

PNSA 485

4 ml
PNSA 484

15 ml
PNSA 470

15 ml
PNSA 451

4 ml

BASE/TOP COAT
Novo vyvinutý, s titánom obohatený 
kondicionér, ohybný základný a vrchný 
lak. Má výnimočnú priľnavosť na prirod-
ný necht, poskytuje lepšiu priľnavosť 
aj farebným lakom. Posilňuje a chrá-
ni prírodné nechty pred zafarbením. 
Ideálny multifunkčný produkt. Ako vrch-
ný lak pomáha k schnutiu laku a dodáva 
vysoký lesk. Doba schnutia: 2-3 minúty

PNSA 421

4 ml
PNSA 420

15 ml

MATTE COAT 
Špeciálny zmatňujúci vrchný bez-
farebný lak k bezleskovému zdo-
beniu. Na akýkoľvek farebný lak, 
farebný gélový alebo akrylový po 
vrch..

PNSA 834

4 ml
PNSA 817

15 ml

CUTICLE OIL
– Ošetrujúci olej na nechty 
Olej pre starostlivosť o nechty a kožičku, bohatý na vitamíny, intenzívne ošetruje pokožku. Ošetruje suchú a popraskanú 
pokožku v okolí nechta, napomáha zdravému rastu nechtov. Sérum sa odporúča používať spolu s Nail Hardner-om spoločne. 
Jeho vôňa je veľmi trvalá, má aromaterapeutický vplyv, pre dlhší pocitu rozmaznávania. Nanáša sa so štetcom, ale v ponuke je 
aj balenie s kvapkadlom, čo je úspornejšie a hygienickejšie..

PNSA 823 PNSA 812 Pink

4 ml 15 ml

PNSA 824 PNSA480 Peach
Spring Flowers PNSA 832 PNSA 833

PNSA 815

15 ml

NAIL THERAPY SERUM 
Nail Therapy sérum s rastlinnými kmeňo-
vými bunkami. Na od umelých nechtov 
zoslabnuté, tenké, krehké, popraskané 
nechty a nechtovú kožťičku. Špeciálne 
morské riasy a panthenol napomáhajú k 
rastu nechtovej platničky, k posilneniu 
štruktúry, k zlepšeniu flexibility nechtov, 
podporujú zdravý rast nechtov..

dopredaj
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AROMA 
CLEANER STRAWBERRY
– Fixačný roztok s jahodovou vôňou
Šetrne odstráni lepkavú vrstvu z 
vytvrdnutého gélu, aj z nástrojov (štetce, 
lampy, poháre, atď.). Nezmatňuje, povrch 
gélových nechtov zostáva lesklý. S 
dlhotrvajúcou, príjemnou ovocnou vôňou.

GEL CLEANER
– Fixačný roztok
Fixačný roztok na gély. Odstraňuje zostávajúcu nevytvrdnutú 
lepkavú hmotu z povrchu vytvrdnutého gélu. Kvôli svojmu 
šetrnému zloženiu nezmatňuje, povrch gélu zostáva lesklý. Vhodný 
aj na šetrné čistenie UV lampy ako aj na čistenie ostatných citlivých 
povrchov.

PNSA 801 PNSA 802 PNSA 803 PNSA 810
 

30 ml 100 ml 250 ml 500 ml

PERFECT BOND 
– Roztok na priľnutie.
Podmienkou trvalých umelých nechtov je bezpečné priľnutie.
• používa sa ku ktorémukoľvek gélu alebo akrylovému prášku.
• neobsahuje kyselinu, neleptá pokožku.
• je vodu odpudzujúci, chráni proti plesniam a odstávaniu.
Zabráňme včas proti odstávaniu umelých nechtov! Odporúča sa aj na problematické nechty 
kde je potreba silnejšieho priľnutia. Je oveľa silnejší ako tradičný primer! Funguje ako oboj-
stranné lepidlo, jedna strana sa prilepí na necht a druhá sa prilepí na základnú vrstvu gélu, 
alebo akrylu.

PERFECT LINE 
 
Pri dopĺňaní skryje prechod medzi 
starým a novým gélom. Prilepí späť 
odstávajúci umelý necht k prírodnému 
nechtu.

PNSA 204

15 ml

PNSA 2002

15 ml

PNSA 205

4 ml

PNSA 2003

4 ml

PNSA 822

1000 ml

500 ml30 ml15 ml 100 ml 250 ml
PNSA 807PNSA 006 PNSA 808 PNSA 809 PNSA 811PNSA 825

4 ml
PNSA 004
Ceruzka

Perfect Tip

PERFECT PREP 
– na prípravu nechtov
Na prípravu nechtov pred modelovaním. 3 v 1. Preventívne 
pôsobí proti plesňovým infekciám, zvyšuje priľnavosť, dehydruje a 
odmasťuje v jednom. Má PH-vyrovnávací účinok, neobsahuje kyse-
linu. Môže sa použiť na gélové aj akrylové nechty. Šetrný k pokož-
ke, nepoškodzuje nechtovú platničku a nie je škodlivý pri inhalácii.

POSLEDNÚ VRSTVU GÉLU 
FIXUJEME VŽDY S PERFECT 
CLEANEROM. STAVEBNÉ GÉLY 
NA 10. STRANE.
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PERFECT CLEAN
- Čistiaci roztok
Praktický, širokospektrálny čis-
tiaci roztok, ktorý je vhodný 
na dezinfekciu rúk, fixovanie 
gélov, čistenie povrchov materi-
álov, na odstraňovanie  zvyškov 
nevytvrdnutých gélov. Mäkká 
broskyňová aróma jemne vyži-
vuje pokožku pričom tenká vr-
stva esenciálneho oleja pôsobí 
upokojujúco a sviežo. Poskytuje 
dlhotrvajúcu pohodu. V sp-
ray-ovom prevedení.

PNSA 819

100 ml
PNSA 820

500 ml

PNSA 804 PNSA 805 PNSA 806

30 ml 100 ml 250 ml

BRUSH CLEANER
- na vymývanie štetcov
Jemne odstraňuje zbyt-
ky hmôt zo štetcov. 
Prídavným ochranným 
aditívom zvyšuje životnosť 
štetcom z umelých aj z 
prírodných vlákien..
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PREMIUM MIX #180/220
Kombinovaný pilník a buffer na dokonalú 
prípravu nechtov na lak gél. Bufferová 
časť sa odporúča na šetrnú pripravu 
prirodzených nechtov, pilníková časť na 
modeláž.

#180/220     PNR 0618 

#80/80     PNR 0613 

#100/100    PNR 0614 

#150/150    PNR 0615 

#180/180    PNR 0616

100/180#    PNR 0617

PILNÍKY PREMIUM
Špeciálnym novým výrobným postupom a 
použitím kvalitného papiera vznikli unikátne 
pilníky oblúkového tvaru. Špičková kvalita, 
pozostávajúca z viacerých vrstiev zaisťuje až 
ich 4 násobnú dĺžku života oproti tradičným 
pilníkom. Hustá zrnitosť nepoškriabe 
povrch, ale obrúsi až 2 krát rýchlejšie v po-
rovnaní so štandardnými pilníkmi. Ohybné 
stredné jadro pilníka uľahčí prácu pri od-
straňovaní gélu, alebo akrylu.
Dajú sa čistiť a dezinfikovať.

Darabos Éviolympijská víťazka odporúča
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PENOVÝ BUFFER V TVARE PILNÍKA
Lepšie sedí v ruke. Jeho úloha je totožná ako 
buffera.

Fialový #80 PNR 0604

Oranžový #100 PNR 0606

Modrý/Sivý #180 PNR 0605 

BUFFER
Hranolové pilníky, špeciálne na vyhladenie  povrchu 
nechtov. Rôzna zrnitosť.

100/180  PNR 0610 

#180  PNR 0601 

ROBUST MIX

BIELY PENOVÝ OBLÚKOVÝ PILNÍK

3-STRANNÝ POLÍROVACÍ

Fialový PNR 0400 

Červený

Pink buffer
PNRB 002 PNRB 001

Biely buffer

PNRB 004
Čierny/oranžový buffer

PNRB 003 
Čierny/Fialový buffer

PENOVÝ OBLÚKOVÝ ZELENÝ

280/280  PNR 0612 

400/3000  PNR0611                             

PENOVÝ SUPER SHINER

PNRB 012
Modrý leštiaci super shiner

OBLÚKOVÝ PILNÍK 

Čierny #100/180 PNR 305 

PILNÍK KVAPKA

Čierny #100/180 PNR 0010 

Biely #100/180 PNR 0011

PILNÍK S DIAMANTOVÝM PRACHOM

MINI 
PILNÍK PNR 0114 

PROFI ŠIROKÝ PILNÍK

PNR 0304 Červený Mylar #80/80

SUPER SHINER
Vykúzli očarujuci lesk. Namiesto Japonskej 
manikúry, alebo polírovacieho setu 
dlhodobo zabezpečí žiarivý lesk.

PNR 0404 

Buffer – pink ombre
PNRB026 
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PNSE 633
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FIALOVÉ KOVOVÉ SKLADACIE ŠTETCE NA GÉLY

PNEZ 012

PNEZ 017 
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PNEZ 020

Štetec na gély- Gel #4

Štetec na nanášanie gélu na nechty. Plochý štetec z 
umelých štetín. Vhodný pre začiatočníčky aj pokročilé 
nechtárky. 

PNEZ 021
Štetec na gély - Gel #6

Štetec na nanášanie gélu na nechty. Plochý štetec z 
umelých štetín. Vhodný pre začiatočníčky aj pokročilé 
nechtárky.

Extra hustý a tvrdý profesionálny štetec, z výberových Kolínskych štetín. Tento štetec vznikol za pomoci viacnásobnej 
majsterky Európy, DARABOS Évi. Vďaka precíznemu zostaveniu je štetec veľmi presný, na konci stenčený, v uchytení 
plochý..

Vzhľadom k vysokej kvalite štetín je dostatočne silný, dá sa s ním ľahko a presne splošťovať materiál a ľahko vytvoriť 
smile line. Ochranné viečko je z extra plastu, veko je kovové. Výnimočné, diamantom brúsené kovové rukoväte robia z 
nich skutočný skvost do vášho salóna a vynikajúceho spoločníka pre súťaže.
K dispozícii vo veľkostiach # 10, # 12

Rúrky na tvorbu C-oblúka s exkluzívnou diamanto-
vou rukoväťou, zdobenou lesklými kamienkami. Oba 
konce rúrok majú odlišné veľkosti. Veľkosti: od # 
1 - do # 6 .

Exkluzívny štetec na gély s diamantovou rukoväťou  veľ-
kosti # 6. Odporúča sa pre profesionálne zdobenie 
gélových nechtov. Je veľmi dobrou voľbou na predlžovanie 
nechtov s bezfarebnými gélmy.

Štipec na ohýbanie a udržanie C-oblúka. K vytvoreniu a 
udržaniu pekného oblúka napomáha priehľadný štipec, 
ktorý udrží tvar nechta. Je ideálny k ohýbaniu stavebných 
gélov, nakoľko cez priehľadný materiál lepšie prenikne UV/
LED žiarenie. Takto materiál vytvrdne bezpečne a doko-
nale. Normálna veľkosť.

Zaoblený, novo vyvinutý štetec na gél. Špecifické jemné 
štetiny sú vyslovene vyvinuté na gélovú techniku a maľo-
vanie s Delux gélmi. Vzhľadom k zaoblenému tvaru, je jed-
noduchý aj pre menej skúsených a bezchybne sa nanášajú 
aj tradičné farebné gély a je vynikajúci aj na nanášanie 
stavebného gélu.

PNEP 026

Štetec na akryl - Acryl #6

Štetec na akryl s prírodnými štetinami. Odporúča sa pre 
menej skúsených. Pri rúčke sploštený, na konci špicatý. 
Štetec má odnímatelné viečko a pevnú rukoväť.

PNEP 027

Štetec na akryl - Acryl #8

Štetec na akryl s prírodnými štetinami. Pri rúčke sploštený, 
na konci špicatý. Štetec má odnímatelné viečko a pevnú 
rukoväť. Odporúča sa pre skúsených a profesionálov.

PNEP 028

Štetec na akryl - Acryl #10

Štetec na akryl s prírodnými štetinami. Pri rúčke sploštený, 
na konci špicatý. Štetec má odnímatelné viečko a pevnú 
rukoväť. Odporúča sa pre skúsených a profesionálov.

DIAMOND MASTER BRUSHES
- Diamond štetce.

Rúrky na tvorbu C-oblúka

PNEZ 022

NOVÉ ŠTETCE

BASIC LINE ŠTETCE

PNEZ 024

Štetec na akryl  Basic Line #8

Štetec na gély Delux

PNEP 029

PNEZ 023

Klipy na tvorbu C-oblúka - 3 ks

Štetec na gély Diamond professional #6

#6

#4

Štetec na gél Basic Line #6

Štetec na akryl –  
Acryl Diamond Master#12

PNEP 018 

Štetec na akryl –  
Acryl Diamond Master#10

PNSE 631

PNEP 019 
 

Darabos  Éviolypijská víťazka odporúča
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Ultra tenké dekoratívne mini štetce: Extra krátka dĺžka, 4 
mm dlhé štetiny na precízne ultra tenké maľovanie.
Tieto # 000 štetce s prírodnými štetinami sú určené na 
maľovanie ultra tenkých liniek. Odporúča sa na tieňova-
nie, na maľovanie s akrylovými a akvarelovými farbami.

Zdobiaca a bodkovacia ihla s exkluzívnou diamantovou 
rukoväťou. Vďaka svojim dvom odlišným stranám môžeme ju 
použíť na zdobenie s farebnými gélmy, akrylovými farbami aj 
farebným akrylom. 

Extrémny zdobiaci štetec: Vďaka svojim špeciálnym prírod-
ným hustým vlasom pri koreni je schopný nasiaknuť väčšie 
množstvo farby. Kvôli svojmu extra tenkému špicu sa s ním 
perfektne robia tenké čiary a oblúky. S týmto štetcom sa 
nedajú robiť chyby! Ak je potrebná práca na viacerých nech-
toch a na väčších plochách, tento štetec je najlepšou voľbou, 
veď nasiakne do seba veľké množstvo farby a pomaly, súvislo 
ju uvoľňuje. Vhodný aj na zdobenie akrylových a gélových 
nechtov.

Exkluzívne diamantové tetovacie pero s tromi výmennými 
hlavami. Pero sa skladá z troch „hláv” rôznych veľkostí, ktoré 
majú vyryté milimetrové ryhy k postupnému uvoľňovaniu farby 
pri kreslení. Doporučujeme akvarelové farby, do ktorých môže 
byť hrot pera ponorený bez problémov. Po použití sa zvyšky 
farby odstránia vymytím s vodou. Príslušenstvo: 3 ks rôznej 
veľkosti hlavy..

Štetce s exkluzívnou diamantovou rúčkou 2v1. Naraz môžeš 
držať v ruke dva najpopulárnejšie štetce: na maľovanie jed-
ným ťahom (One Move #1) a hypertenký mini štetec (Mini 
natural #000). S prírodnými štetinami, odporúča sa na maľo-
vanie s akrylovými a akvarelovými farbami.

Ultratenké štetce na zdobenie. Extra krátke, 4 mm štetiny 
pre super tenké a presné maľovanie. 
Tento štetec #000 s umelými štetinami je ideálnym výbe-
rom pre precízne maľovanie, robenie tenulinkých čiarok 
a k tieňovaniu..
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ŠTETCE NA ZDOBENIE

PNED 030

Štetec na zdobenie - OneMove #1

Štetec so šikmým koncom, s ostro končiacimi 
umelými štetinami sa používa pri technike One 
move. Odporúča sa pri zdobení s Delux gélmi.

PNED 031 

Štetec na zdobenie - OneMove #2

Štetec s rovným koncom a s ostro končiacimi 
umelými štetinami sa používa pri technike One 
move. Odporúča sa pri zdobení s Delux gélmi.

PNED 032
Štetec na 3D zdobenie #2

Tento štetec je z prírodných štetín, končiaci v 
jednom bode a pri koreni plochý. Je ideálny na zdo-
benie mini porcelánových kvetiniek.

PNED 033

Štetec na 3D zdobenie #4

Tento štetec je z prírodných štetín, končiaci v jed-
nom bode a pri koreni plochý. Je ideálny na zdobe-
nie s akrylom, porcelánových kvetiniek.

PNED 034

Štetec na zdobenie - Short

Štetec s tenkými krátkymi umelými štetinami(000) 
sa odporúča pri vytváraní tenkých línií a ornamen-
tov, aj na zdobenie s Delux gélmi.

PNED 035

Štetec na zdobenie - Medium

Štetec z tenkých krátkych umelých štetín(00) sa 
odporúča pri vytváraní tenkých línií a ornamentov, 
aj na zdobenie s Delux gélmi.

PNED 036

Štetec na zdobenie - Long

Štetec z tenkých krátkych umelých štetín(0) sa 
odporúča pri vytváraní tenkých línií a ornamentov, 
aj na zdobenie s Delux gélmi.

PNED 037

Štetec na zdobenie - Art #2

Štetec z tenkých umelých štetín sa používa na zdo-
benie s farebnými gélmi a iné maľovanie. Odporúča 
sa aj pri  zdobení s Delux gélmi.

Štetec na zdobenie Mini Syntetic #000

Štetec na zdobenie Mini natural #000

Štetec na zdobenie Extreme Nail Art

PNED 041

Štetec na zdobenie Diamond Combo 2in1

PNED 039

PNED 038

PNED 040

Nail Art Tattoo Pen

PNSE 632

Diamond bodkovacia ihla

PNSE 630

Šperkový štetec s Kolinslými štetinami na 
zdobenie s akvarelom.

Šperkový štetec - na zdobenie s akvarelom
PNED014 

Caro-line 1

OneMove Revo

Špeciálne tvarovaný, zužujúci sa štetec na zdobenie.
Vďaka prírodným štetinám je schopný absorbovať a 
udržať väčšie množstvo materiálu.
Je doporučené pre profesionálne použitie.

Nová varianta štetcov na zdobenie, vyvinuté z 
OneMove #1 štetcov.
Vďaka koncentrácii štetín sa môže skvele použiť na 
menších aj väščích plochách.
Na konci je stenčený do klína, preto poskytuje pres-
nejšie zdobenie. Je doporučený pre profesionálne 
použitie.

PNED043 
 

PNED042 
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Vyrobené pomocou Carla Nappi majsterky Talianska
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KOVOVÉ NÁSTROJE
Extra profesionálny kovový nástroj pre perfektnú 
prácu od Perfect Nails.

PND 10

Bodkovací nástroj 2in1

Gilotína

PNSE 628

PNSE 625

Pusher-škrabák-ohýbač MULTI 3in1

PNSE 624

Pusher-škrabák Flat 2in1

28

PNED 007 

Nail Art Silver set (3ks)

  000#

  00#

  0#

# 4 -ES PNEZ 011 

Špeciálny štetec “Mačací jazyk”

PNED022

Štetec na zdobenie šikmý na gély 1

One move štetec- šikmý #2

PNES 002 

PNES 003

One move štetec- rovný #4

PNED 011 

Štetec na zdobenie (300) 1

PNSE 629

Špachtla

PNSE 626

Pusher-škrabák Pro 2in1    

PNSE 623

PNSE 040

Pomarančové drievko
Nail Art set (3ks)

PNED 013 Štipec na tvorbu C-oblúka

PNED 010

Štetec na zdobenie mramorový 000#

Štetec na zdobenie Kolinsky  #2

PNEP 002

PNED 008

Štetec na zdobenie 00#

Krátky

PNED028 

Štetec na zdobenie 00#

Šikmý

PNED029

Štetec na zdobenie  mramorový 0

Šikmý

One move štetec- šikmý  #4

PNES 004 One move diagonal #4

Zdobiaca ihla

PND 6 
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NAŠE PROFESIONÁLNE
BRÚSKY NÁJDETE  

NA 37.STRANE!

PNG 4101
PNG 4104

#100 - 5 ks
#100 - 50 ks

Brúsne prstene
PNG 4102

#120 - 5 ks

PNG 4100  
PNG 4103

#80 - 5 ks
#80 - 50 ks

Nástavec na brúsne prstene
PNG 4110
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Brúsna hlavica na gél - valcová

Malá oválna karbidová brúsna 
hlavica

Špicatá karbidová brúsna 
hlavica

Brúsna hlavica na akryl - valcová

Stredne silná, zaoblená širšia karbidová 
valcová brúsna hlavica špeciálne na gélo-
vé nechty. Vhodná na odstraňovanie aj 
na skracovanie. Používa sa aj na pedikúru 
na sucho alebo na mokro na odstránenie 
stvrdnutej kože. Výborne dezinfikovateľná. 
Širší priemer a zaoblené hrany pre ešte 
bezpečnejšiu prácu..

Malá, jemná karbidová brúsna hlavica, rom-
busovo sieťovaná. Určená špeciálne pre 
malú, precíznu, jemnú prácu. Odporúča sa 
na rýchle odstránenie nechtovej kožičky, 
na prípravu nechta. 

Špicatá, jemná karbidová brúsna hlavica, 
rombusovo sieťovaná. Určená špeciálne 
pre malú, precíznu, jemnú prácu. Odpo-
rúča sa na rýchle odstránenie nechtovej 
kožičky, na prípravu nechta.

Silná, drsná, širšia, zaoblená karbidová 
brúsna hlavica, špeciálne na akrylové (por-
celánové) umelé nechty. Vhodná na odst-
ráňovanie aj skracovanie. Používa sa aj na 
pedikúru na sucho alebo na mokro na od-
stránenie stvrdnutej kože. Výborne dezinfi-
kovateľná. Širší priemer a zaoblené hrany 
pre ešte bezpečnejšiu prácu.

PNG 4063 1 690 Ft

Diamantová brúsna hlavica tenká

PNG 4056

Lamelová oválna karbidová 
brúsna hlavica

Veľká karbidová brúsna hlavica, lamelová. 
So svojimi ostrými lamelami je ideálna pre 
skracovanie umelých nechtov, na stenšova-
enie a odstraňovanie materiálu. Odporúča 
sa rýchle odtraňovanie vzduchových bubli-
niek. Používa sa aj na odstraňovanie stvrd-
nutej kože pri pedikúre.

PNG 4060

PNG 4058

Malá, jemná karbidová brúsna hlavica, rom-
busovo sieťovaná. So svojimi ostrými lame-
lami je ideálna pre skracovanie umelých 
nechtov, na stenšovaenie a odstraňovanie 
materiálu. Odporúča sa rýchle odtraňo-
vanie vzduchových bubliniek. Používa sa 
aj na odstraňovanie stvrdnutej kože pri 
pedikúre. 

Sieťová oválna karbidová brúsna 
hlavica

PNG 4061

PNG 4062

PNG 4059

BRÚSNE HLAVICE

Strieborná brúsna hlavica na akryl
PNG4053

Strieborná brúsna hlavica na gél
PNG4052

Strieborná brúsna hlavica na 
jemné  vyhladenie

PNG4054

Zlatá brúsna hlaica na vyladenie

PNG 4055

M84716

MEISINGER BRÚSNE HLAVICE

Nástroj na odstránenie kožtičky
M407RF12

Diamantový čistiaci ihlan – „847”

Keramický čistiaci ihlan – „650-rosa”
MKE65028
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DEEP CURVE
Zahnuté (jastrabie), mliečne 
tipy s normálnym kontaktom. 
Kontaktná plocha je priemer-
ná.

PNTDC 01-10 PNTDC 51-60 PNTDC 00
50 ks15 ks 100 ks

STILETTO NATURAL
Prirodzene prírodná farba, 
špiatý tip, kontaktný pruh 
perfektne kopíruje C-oblúk 
nechta. Aj v priesvitnej verzii.

EXTRA LONG 
STILETTO TIPY
Mimoriadne dlhé, špicaté ihlo-
vé tipy-12 ks v balení. Odpo-
rúčajú sa na dekorácie alebo 
na tip-box súťaže a prezentá-
cie. Dľžka 6-9 cm. Priesvitné 
a biele.

EXTRA LONG TIPY
Extra dlhé, zakrivené, rovné 
tipy-10 ks v balení. Odporúčajú 
sa na dekorácie, vykonávanie 
tip-box súťaže a prezentácie. K 
dispozícii priesvitné, prírodné a 
bielej farby.

PNTUF 11-20

PNTCU 11-20

PNTUF 51-60

PNTCU 51-60

PNTUF 00

PNTCU 00

Natur

Crystal

50 ks15 ks 100 ks

FRENCH
Snehovo-biely tip, rovný, málo 
zaoblený, s úzkou kontaktnou 
plochou. S jeho použitím sa 
zjednoduší vytvorenie „smile 
line”.

PNTFW 10-19 PNTFW 50-59 PNTFW 00

50 ks15 ks 100 ks

PNTSN 51-60
PNTSC 51-60

PNTSN 00
PNTSC 00

Natural
Clear

50 ks 100 ks

PNTELN 01

PNTELC 01

PNTELW 01

Natural

Clear

White

10 ks

PNTELN 02

PNTELC 02

Natural

Clear

12 ks

TIP BOXY
prázdne

MAGIC WHITE
Extra hlboko zakrivené, s 
veľkým bielym „Smile Li-
ne”-om. Bez nalepovacej 
plochy, vhodné na problema-
tické, ohryzené nechty, aj na 
príliš krátke nechtové lôžko. 
Jednoduché riešenie namiesto 
modeláže!

PNTMW 51-60

50 ks

PNSE 540

ULTRA FORM
Rovné, málo zaoblené, ob-
dĺžnikové tipy prírodnej far-
by s normálnym kontaktom. 
Plochý, mierne zakrivený ob-
lúk „C”. Aj v priesvitnej verzii.
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TIPY NA SÚŤAŽE 
Profesionálne vlastnosti:
elastické, super silné a navyše
tenké. Všetky tieto výhody sú 
na uľahčenie používateľom, 
a zaručujú úspech. Tieto tipy 
na súťaže sú v každej veľkosti, 
roztriedené v krabici.

Odporúčané na zdobenie a na vytváranie vzorov . 24-dielna sada je 
k dispozícii v priesvitnej a prírodnej farbe.

PNRA 010

7 g

31

8 cm široká, extrémne 11 cm dlhá, s perfek-
tnou priľnavosťou, vytvorená z dvoch strán. 
Jedna strana je určená pre kockaté formy: 
kocka, pipe, monroe, finch, bridge, edge a 
druhá pre špicaté: stiletto, hybrid, ruské-sti-
letto (gotické stiletto), gotická-mandľa, 
ruská-mandľa, stiledge, wedge, blair. Vďaka 
veľkým krídlam je schopná extrémnej priľna-

vosti a stability, ktorá pri výnimočných formách neprekáža pri 
práci. Dokonale prispôsobené „uši”, silný materiál a kvalitný 
hrubý papier sa postarajú, aby prsty neboli meravé. Aj pre 
zákazníčky, ktorým sa potia ruky sú vhodné pri tvorení dl-
hých nechtov. Výborne držia formu, ohnú sa iba keď treba a 
nepreliačia sa. Vďaka precíznej, symetrickej pomocnej linke a 
vďaka stabilite, odporúča sa aj pri najextrémnejších súťažných 
nechtoch a  aj pri príprave efektných foto-nechtov.

Dvojitá extrémna šablónaŠABLONY 

Forma krídiel je ideálna, zabezpečuje 
ľahké a presné upevnenie a v priemere aj 
väčším veľkostiam nechtov umožňuje do-
konale presné vloženie a poskytuje sta-
bilnú základňu počas stavby nechtov. Sú 
dlhšie než sú tradičné šablóny (6,5 cm), 
takže sú ideálne pre najpopulárnejšie 
vytvorenie moderných tvarov nechtov. 

Pomocné linky popri salónnych nechtov veľkosti S, M sú vy-
hovujúce aj pre L, XL dľžky na vytvorenie imidžových nech-
tov. Pri silnejšej a hrubšej kvalite papiera, sa dá bez posunutia 
pripevniť na väčšiu plochu, o to sa dokonale postarajú krídla. 
Pri nasadení výborne drží formu a nepreliači sa. Vďaka silnej 
priľnavosti, dobre prilieha k pokožke, oblúk sa dokonale udrží, 
nevyrovná sa, nebude plochý. Pri brušku prsta treba rozšíriť 
šablónu, a tým objíme aj širší palec.

Šablóny v tvare netopiera

PNSE 012  
PNSE 011  

50 ks
500 ks

50 ks
250 ks
500 ks

PNSE 014
PNSE 015  
PNSE 013  

50 ks
250 ks
500 ks

PNSE 016  
PNSE 017  
PNSE 018  

Stiletto šablóny

Dobre drží formu a dobre prilieha, 
kvôli masívnemu materiálu sa ohne 
len na želaných miestach. Hrubšia 
kvalita papiera, detailné pomocné 
linky, dokonalé priľnutie na plochu a 
dľžka 8,2 cm je vhodná aj na vytvára-
nie normálnych aj extra dlhých stilet-
to nechtov. 

PNTELN24  PNTELC24  

BIG STILETTO 
NATURAL TIPY

BIG STILETTO 
CLEAR TIPY

PNTVN 04-10
PNTVC 04-10

PNTVNK
PNTVCK

Natur
Clear

50 ks 100 ks

 
LEPIDLÁ NA TIPY
Tekuté lepidlá so štetcom alebo s kvapkadlom. Sú ľahko použiteľné, hospodárne, nekvapkajú, 
nestekajú, nikdy nevyschnú! Výborné aj na problematické nechty, vyplnia 
ryhy a nerovnosti nechtov. Používajú sa na WRAP-techniku, zalepia 
zlomené a popraskané nechty. Doba schnutia je krátka, majú extra silnú 
priľnavosťou. Nezožltnú.

PNRA 001

3 g
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SZIL 010

SZIL 018
Nôž škrabací

SZIL 003Nôž na kurie oká

Vyrezávač

SZIL 006Vydlabávač stredný

SZIL 001Nôž na päty 

Malý sekáč SZIL 007

SZIL 008

SZIL 005
Vydlabávač malý

Oštep SZIL 014

SZIL 004Ihla

SZIL 037 Plník na nechty 
na nohy

SZIL 009
SZIL 013

Sekáč mini 
stredný

STOJAN NA NÁSTROJE

NÁSTROJE NA PEDIKÚRU

SZIL 016 Zaoblená šošovka veľká

Oblá šošovka stredná SZIL 015 

SZIL 017Oválna šošovka

SZIL 019Nôž na medzi prstie

SZIL 038Nôž na nechty

SZIL 002Nôž na podošvy

SZILÁGYI OCEĽOVÉ 
NOŽNIČKY

SZIL 102

Nožničky na nechty

SZIL 101

Lastovička-na kožu

SZIL 100

Classic-na kožu

SZIL 107 

SZIL 105

Nožničky na nechty

SZIL 103

Lastovička-na kožu

SZIL 104

Classic-na kožu

SZILÁGYI 
NEHRDZAVEJÚCE NOŽNIČKY
(na nechty aj kožu)

Cesar na kožu
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SZIL 000

SZIL 200

PNSE 513 

SET NA PEDIKÚRU

PÚZDRO NA NÁRADIE NA PEDIKÚRU 

PNPE 020 

PILNÍK NA PÄTY

BRAUN ČEPELE NA PEDIKÚRU 
B. Braun Aesculap jednorazový skalpel. K veľkosti 6-16 
skalpelu treba 3-ku a k veľkosti 18-25 skalpelu treba 4-ku 
rukoväť!  V ponuke po 100 ks  v balíku, ale aj jednotlivo. 

ODDEĽOVAČ PRSTOV 
K lakovaniu

PEDI PA PU ČE

PNPE 010 

BRÚSNY REMEŇ 

BRÚSNY KAMEŇ (OSLA)

SZIL 011 

SZIL 012

PNBB510 

Braun čepeľ #10 - 1 ks 

PNBB521

Braun čepeľ #21 - 1 ks 

PNBB519

Braun čepeľ #19 - 1 ks

PNBB523

Braun čepeľ #23 - 1 ks 

PNBB515

Braun čepeľ #15 - 1 ks 

PNBB522

Braun čepeľ #22 - 1 ks

PNBB520

Braun čepeľ #20 - 1 ks

PNBB073R

Braun rukoväť #3 

PNBB510/100

Braun čepeľ #10 - 100 ks

PNBB521/100 

Braun čepeľ #21 - 100 ks

PNBB519/100

Braun čepeľ #19 - 100 ks

PNBB523/100

Braun čepeľ #23 - 100 ks 

PNBB515/100

Braun čepeľ #15 - 100 ks

PNBB522/100

Braun čepeľ #22 - 100 ks

PNBB520/100

Braun čepeľ #20 - 100 ks 

PNBB084R

Braun rukoväť #4 
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A104018
1 Liter 

A104019
250 ml

DEZINFEKČNÝ ROZTOK  
KODAN

DEZINFEKČNÝ ROZTOK 
NA NÁBYTOK A NÁRADIE

CLARASEPT-DERM 
DEZINFEKČNÝ ROZTOK

CLARASEPT 
TEKUTÉ MYDLO

DEZINFEKČNÝ ROZTOK 
NA NÁBYTOK
MIKROZID

U845811
1 Liter 

UNI9042
1 Liter 

UNI84549
1 Liter 

A109143
150 ks/balík

A109101
1 Liter 

U845828
250 ml

UNI9040
250 ml

UNI34540
250 ml

A109125
250 ml

ODSTRAŇOVAČ TIPOV

LACGEL REMOVER

PNSA702
100ml

PNSA703
1L

PNSA705
100ml

PNSA704
1L

ODLAKOVAČ

PNSA600
100ml

PNSA601
1L

25ml PNSA500 
Perfect Lacquer Thinner

RIEDIDLO DO LAKOV

DEZINFEKČNÝ ROZTOK NA RUKY

INNO02
1 Liter 

INNO01
300 ml 

CE RU ZKA NA OPRAVU LAKU  

PNSE634

PLNIACA CE RU ZKA  

PNSE635

PNSA004

Plniaca ceruzka, 
s odmasťovačom

PNSA481

 Plniaca ceruzka
s olejom 

(odporúča sa na olej alebo  
odmasťovač

dopredaj
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PNV0100

RÚŠKO S VENTILOM

PNV020

GUMOVÉ RUKAVICE

PNV0010

OCHRANNÉ OKULIARE

 Normál  PNSE 530 

 kovové viečko PNSE531

SKLENENÁ 
NÁDOBA 
Nor mál a kovové viečko

DRŽIAK ŠTETCOVRÚŠKO

PNV0102

ŠPIRÁLA NA ŠKÁLU FARIEB
číra

PNSE608  PNSE 560

KEFA NA PRACH

PNSE 216

DÁVKOVAČ NA TEKUTINY 

VZORKOVNÍK
(10 ks/balík)

 Natur  PNSE 505

 Clear  PNSE 506 

MARGARÉTKA

PNSE 001

FÓLIA NA ODSTRAŇOVANIE
100 ks/krabica

KEFKA NA PRACH  
– S RÚČKOU

PNSE 561

dopredaj
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PNB0007

PNB0004

PNEE005
 

DRŽIAK ŠTETCOV

BUNIČINA
Bez držiaka

PNSE302

kotúč
1000 pcs

PNSE301

kotúč
500 pcs

PNV031

CHRÁNIČ PRSTA

PNSE035
 

PNEZ025
 

DRŽIAK ŠABLONUNIVERZÁLNA BRAŠŇA NA 
ŠTETCE A NÁRADIE

MISKA NA MANIKÚRU

PNSE521

STOLOVÁ LAMPA

CVIČNÝ PRST

PNSE550

- Brašňa na štetce na zips z tvrdého obalu.
- Zvláštnosťou je, že vedľa štetcov sa dajú do 
nej uložiť aj pilníky/ aj iné nástroje.
- Prenosné a pohodlné puzdro, vhodné na 
praktické uloženie aj 10-20 ks štetcov alebo 
iných nástrojov.
- Výhodou je, že je uzavreté hore aj dole, 
okolo celého púzdra je zips.
- Veľkosť je ideálna, zmestí sa do menšej 
tašky alebo sa dá postaviť
na malý stôl. Zaberie minimálny priestor. 

PND 0012

KARUSEL 
PRÁZDNY

36
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PERFECT SUPER DRILL
Multi-profesionálna brúska s rých-
loupínačom. Nastaviteľná rýchlosť 
500 až 30000 ot/min., pravo-ľavo 
točivá. Obsahuje nožné ovládanie 
rýchlosti.

PERFECT MINI DRILL
Brúska s rýchloupínačom a s nastaviteľ-
nou rýchlosťou otáčok  (0-20000), nas-
taviteľný smer otáčania vpravo, vľavo. S 
darčekovou brúsnou sadou. Je ľahká a 
kompaktná, vhodná pre všetky funkcie.

PNG3037

PNG3034

BRÚSKA
PERFECT SILVER DRILL
Strieborná brúska na umelé nechty s 
dekoratívnym vzhľadom a ľahkou ko-
vovou hlavou. Je vybavená so slúchadlo-
vým držiakom, výmena hlavíc sa robí s 
jedným pohybom. Brúska má regulova-
teľné otáčky v rozmedzí 0-20000 ot/
min., je pravo aj ľavo točivá. Obsahuje: 
slúchadlový držiak, nožný pedál, darče-
kovú brúsnu sadu..

PNG3038

ODSÁVAČKA 
PRACHU

 PNG0022

PROXXON ADAPTER

PNG3000

PROXXON 
BRÚSKY

Malá  PNG3001  Veľká  PNG3002

- Silný a bez rezonancie
- Výmena brúsnej hlavy metódou „Twist-
lock”
- Tam a späť nastaviteľná rotácia

Extra silná profesionálna brúska na nechty, 
nerezonujúca, odporúčaná pre každodennú 
prácu. Vzhľadom k odolným komponentom 
voči zaťaženiu je spoľahlivým partnerom pre 
každú nechtárku. Vďaka svojmu precíznemu 
zostaveniu zabraňuje zaneseniu veľkého 
množstva prachu do skrine.PNG3003 

EXTREME NAIL DRILL

Nástavce sú ľahko vymeniteľné vďaka „Twist-lock” metóde.
Prístroj umožňuje pravo aj ľavo točivé otáčky.  Rýchlosť otáčok môže byť regulo-
vaná v rozsahu 0-30000.
Príkon: 30 W

dopredaj
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Brúsne hlavi-ce na  29. strane!

dopredaj

dopredaj
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CCFL/LED/UV LAMPY

PNG1028

PNG1029

PNG1027

SKY UNIVERZÁLNA LAMPA
2in1 UV/LED lampa so 4 trubicami
- Dual svetlný rozsah (365 + 405 nm)
- 4 vymeniteľné trubice (modro-fialové svetlo)
- časovanie: 30/10/60 sekúnd
- aj na UV aj LED gély,
- Hyper-rýchle vytvrdnutie
- Infračervený senzor (On / Off)
- ON / OFF (predvolené 120 sekúnd)
- životnosť: cca. 50.000 hodín
- Výkon: max. 36 W (4x9 W)
- Robustné hliníkové telo
- Programovateľný časovač

MOONLIGHT UNIVERSALNA LAMPA
2v1 UV/LED lampa s bielym svetlom
- Hyper-rýchle vytvrdnutie
- príjemné biele svetlo
- 30 ks dobre umiestnených LED svetiel, žiadny mŕtvy priestor
- aj na UV aj LED gély,
- Dual svetlný rozsah (365 + 405 nm)
- Infračervený senzor (On / Off)
- časovač: 05/30/60 sekúnd
- životnosť: cca. 50.000 hodín
- Výkon: max. 42 W
- prepínač na maximálny a polovičný výkon (šetriaci systém)

QUICK CURING UNIVERSAL BULB
2in1 UV/LED trubica
- nastaviteľná do 270°
- životnosť: 10.000 hodín
- Rýchlejšie vytvrdnutie ako pri tradičnej trubice
- svetlo: modro-fialové
- aj na UV aj LED gély
- Dual svetlný rozsah (365 + 405 nm)

POUŽIVAJ ICH 
SPOLU!
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PEARL COMBO
CCFL + LED lampa s perleťovým svetlom.
V kombinácii s LED a CCFL rubicami pre extra rýchlu prácu. 
CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) je studená katódová 
trubica, ktorá sa používa po mnohých rokoch v LCD 
televízoroch a v notebookoch. Výhody oproti konvenčným 
UV trubiciam:
1. nezohrieva sa
2. má oveľa dlhšiu životnosť, je odolnejšia
3. rýchlejšie vytvrdnú pod ňou gély 
4, nižšia spotreba, úspora energie.
LED lampa s 24 diodami poskytuje super-rýchle vytvrdnuie. 
Spínač s možnosťou nastavenia času 30-60 sekúnd alebo 
stále svietenie. Príkon 12W..

PNG1023

UV TRUBICA

PNG1021 

UFO SILVER
UV Lampa (2x9 W)
S dojitou trubicou a veľkým otvorom..

PNG1020

TUNNEL WHITE
UV Lampa (4x9 W)
Tunelová lampa, 4x9 W dvojité trubice, s veľkým otvorom a s 
časovačom - Timer.

PNG1019 

EURO WHITE
UV Lampa (9 W)
3 zavreté strany, s dvomi trubicami, s veľkým otvorom

ENF   PNG2009G

UFO SILVER   PNG 1021/B

U SHAPE       PNG2009

       PNG 1021/A

VANIČKA NA PARAFIN
V marhuľovej farbe
150 W ohrievač parafínu s termostatom a reguláciou teploty. 
Pre starostlivosť o roky a nohy.

PNG 5014 

COMFORT
UV CCFL-LED lampa
- so senzorom pohybu
- kombinovaný UV CCFL + LED svetelný zdroj
- vyšší výkon
- digitálny displej s nastaviteľným časovačom

24 W LED svetlo poskytuje rýchle vytvrdnutie materiálu a 12 
W CCFL svetlo (pod ktorým výborne tvrdnú aj UV gély), 
zaručuje maximálne vytvrdnutie materiálov.
Časovač s piatimi úrovňami nastavenia uľahčuje prácu.
Možnosti nastavenia časovača: 30, 60, 90 sekúnd 2 minúty, 5 
minút. Odporúča sa na každodennú prácu.

Celkový výkon: 36 W                                       

PASSAGE
UV LED lampa
- v modernej ružovej farbe
- pohodlné a praktické použitie
- s časovým spínačom

Je praktická,  hodí sa aj do malých priestorov.
V modernej ružovej farbe. Silné intenzívne LED svetlo 
napomáha k rýchlejšiemu vytvrdnutiu materiálu. Dobre sa 
hodí na každodenné použitie. Pribalený napájací zdroj.  So 60 
sekundovým časovačom,  aby každodenná práca bola 
pohodlnejšia. 

Celkový výkon: 6 W

PNG1026

PNG1025 

UV
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dopredaj

dopredaj

dopredaj
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40 PNDAM006 PNDAM007 PNDAM008 PNDA21 PNDAM023 PNDAM031

PNDAM009 PNDAM010

PNDAM014 PNDAM016

PNDAM017 PNDAM018 PNDAM019 PNDAM020PNDAM021

NÁLEPKY S AKRYLOVÝM VZHĹADOM

PNDAM005PNDAM003 PNDAM001 PNDAM002 PNDAM004

PNDAM012 PNDAM015PNDAM02

NITY
NEON 48 ks/balík

PNDSZ25 PNDSZ30PNDSZ26 PNDSZ27 PNDSZ28 PNDSZ29

24 ks/balík

PNDSZ40 PNDSZ41 PNDSZ42PNDSZ39 PNDSZ38

144 ks/balík

PNDSZ31 PNDSZ32 PNDSZ33 PNDSZ34 PNDSZ35 PNDSZ36 

MINI NORMÁL

SPECIÁLNE HVIEZDNE PRÁŠKY

PNDCS15 PNDCS21PNDCS20PNDCS16 PNDCS17 PNDCS25PNDCS18 PNDCS19 PNDCS24

HVIEZDNE PRÁŠKY

PNDCS29 PNDCS28
1mm

PNDCS27
0,4mm

GLITROVÉ PRÁŠKY

PNDG21PNDG17PNDG15



4141

W
hi

te
 b

as
e

Bl
ac

k 
ba

se

MICA je trblietajúca nerastná surovina s kryštalickým efektom.
So svojou minerálnou formulou, jemnou štruktúrou, vytvára špeciálny efekt, a jedinečne hodvábny lesk. Vzhľadom na osobitú vlastnost odrážania svetelného efektu, obohacuje 
zdobené nechty iskriacimi farbami.
Pre najnovšie zdobenie nechov a zmiešania farieb sa delia na dva tipy:
- MICA hodvábny prášok s extra jemným minerálnym práškom. Je mäkký a hebký na dotyk, na jemno mletý prášok , ktorý má špeciálny vysoký perleťový lesk.
- MICA hodvábna minerálna vločka. Dodáva nechtom špeciálne perleťový, saténový, extrémne vysoký lesk.

Vločky rôznych veľkostí. Ich kombinovaný účinok dodáva nechtom záhadný ligot a 
iskriaci lesk. Môžu sa s nimi vytvárať špeciálne dekorácie. Odporúčame na zdobenie 
gélových aj akrylových nechtov.

MICA HODVÁBNY PRÁŠOK A VLOČKA

1
PNDMI01

6
PNDMI02

7
PNDMI03

17
PNDMI08

16
PBDMI23

8
PNDMI04

12
PNDMI06

15
PNDMI07

11 
PBDMI21

14
PBDMI22

9
PNDMI05

22
PNDMI11

23
PNDMI12

26-os 
PNDMI17

24
PNDMI13

28
PNDMI14

19
PNDMI09

2
PNDMI19

30
PNDMI15

20
PNDMI10

MULTICOLOR TRBLIETAVÉ VLOČKY

PNDCS 39

PNDCS 41

PNDCS 33

PNDCS 43

PNDCS 35PNDCS 31

PNDCS 40

PNDCS 34

PNDCS 42

PNDCS 32

PNDCS 36

PNDCS 38

PNDCS 37

5 
PNDMI20
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PNDMI16
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SWAROVSKI*

rose ab crystal aqua smoked 
topaz

indian siam

siam amethyst

crystal fuchsia jetjácint jonquil

emerald light topaz sapphireLight siam light rosepadparadchatopazcobalt

SS5    Ø 2 mm

SS9    Ø 2,5 mm

SS3    Ø

6 MM OVÁLNE

PNDS178PNDS177

kovové

3 MM POLKRUH

PNDS1030

PNDZS003
100 ks

AB crystal 
SS3

 PNDZS011 
100 ks

Aquamarine 
SS3

PNDZS009
100 ks

Fuchsia  
SS3

PNDZS005
100 ks

Light rose 
SS3

PNDZS034
100 ks

Dark Siam 
SS3

PNDZS029
100 ks

Light Peach 
SS3

PNDZS007
100 ks

Rose  
SS3

PNDZS013
100 ks

Siam  
SS3

 PNDZS001 
100 ks

Crystal  
SS3

PNDZS004
1440 ks

AB crystal 
SS3

 PNDZS0112
1440 ks

Aquamarine 
SS3

PNDZS010
1440 ks

Fuchsia  
SS3

PNDZS006
1440 ks

Light rose 
SS3

PNDZS035
1440 ks

Dark Siam 
SS3

PNDZS030
1440 ks

Light Peach 
SS3

PNDZS008
1440 ks

Rose  
SS3

PNDZS014
1440 ks

Siam  
SS3

 PNDZS0002
1440 ks

Crystal  
SS3

 PNDZS017 
100 ks

AB crystal 
SS5

PNDZS025
100 ks

Aquamarine 
SS3

PNDZS023
100 ks

Fuchsia  
SS5

PNDZS019
100 ks

Light rose 
SS5

PNDZS036
100 ks

Sun  
SS5

PNDZS031
100 ks

Light Peach 
SS5

PNDZS021
100 ks

Rose  
SS5

PNDZS027
100 ks

Siam  
SS5

PNDZS015
100 ks

Crystal  
SS5

PNDZS018
1440 ks

AB crystal 
SS5

PNDZS026
1440 ks

Aquamarine 
SS3

PNDZS024
1440 ks

Fuchsia  
SS5

PNDZS020
1440 ks

Light rose 
SS5

PNDZS037
1440 ks

Sun  
SS5

PNDZS032
1440 ks

Light Peach 
SS5

PNDZS022
1440 ks

Rose  
SS5

PNDZS028
1440 ks 

Siam  
SS5

PNDZS016
1440 ks

Crystal  
SS5

dopredaj

dopredaj
dopredaj

dopredaj
dopredaj

dopredaj

100 ks
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PND3D17

PND3D42 PND3D44PND3D45

PND3D7 PND3D165PND3D6 PND3D166 PND3D167 PND3D8

3D NÁLEPKY

PND3D128

PND3D123 PND3D120 PND3D117PND3D1 PND3D118PND3D001

PND3D83 PND3D88 PND3D109

PND3D111 PND3D76 PND3D82 PND3D142 PND3D190 PND3D136 PND3D192

PND3D187 PND3D078PND3D3 PND3D189 PND3D087 PND3D125

DYMOVÉ FÓLIE

PNDF03 PNDF04 PNDF01 PNDF02

DEKORATÍVNE PÁSKY
Oživte zdobenie nechtov farebnými dekoratívnymi 
pásmi.

Strieborná 
PNDSZ01

Trblietavo 
červená

PNDSZ05

Zlatá
PNDSZ04

Pink
PNDSZ06

DEKORATÍVNE NÁLEPKY

PNDAM136 PNDAM137

PNDAM144 PNDAM147
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Nami vyvynuté, extra pigmentové akrylové farby

– Intenzívne farby
– Po uschnutí vodeodolné
– Hustá, krémová konzistencia
– Uzatvárateľné flakony
– Bez potreby riedenia
– Maximálne krytie
– K OneMove, alebo na tradičné zdobenie

ACRYLIC PAINT COLOR

023-038
001-022

pink
PNAK008

oranžová
PNAK003

olívovozelená
PNAK013

menta
PNAK018

PNAK005

modrá
PNAK010

hnedá

púdrová
PNAK015

jasne červená

orgovánová
PNAK009

bordo
PNAK004

zelená
PNAK014

tyrkysová
PNAK019

perleťová
PNAK021

bledomodrá
PNAK006

biela
PNAK001

žltá
PNAK011

pastelovo  žltá
PNAK016

magenta
PNAK022

baby ružová
PNAK007

čierna
PNAK002

červená
PNAK012

bledofialová
PNAK017

antique gold
PNAK030

metal fuchsia
PNAK033

pastel rosegold
PNAK031

silver ice
PNAK032

blue
PNAK038

purple
PNAK036

green
PNAK037

rose
PNAK035

yellow
PNAK034

fialová
PNAK024

červenohnedá
PNAK023

perleťová
PNAK029

bronzová
PNAK027

grafitová
PNAK028

tyrkysová
PNAK026

modrá
PNAK025
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Gély

Názov Farba Krycia schopnosť Konzistencia Vlastnosť Tvrdnutie v Čas vytvrdnutia Pocit 
pálenia Pružnosť Pružnosť Odporúčame Na čo sa používa Upozornenie!

CLEAR GELS

Premium Gel Priesvitný – 
do fialova

Žiadna 1 2 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 1 2 2 žiak, nováčik, 
profi

na krátke salónne nechty, na dlhé nechty sa pre 
pružnosť neodporúča

vzhľadom k vysokej pružnosti gélu na 
krátke nechty treba naniesť lesk

Platinum Gel Priesvitný 
– modro 
sivastý

Žiadna 1 2 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 1 3 1 žiak, nováčik, 
profi

na krátke a stredne dlhé salónne nechty

Crystal Clear 
Gel

Priesvitný – 
bezfarebný

Žiadna 2 4 UV, CCFL 3m/2m 2 4 2 žiak, nováčik, 
profi

na krátke aj dlhé salónne nechty aj na špeciálne 
tvary nechtov

kvôli pocitu tepla robíme C oblúk v 
2 krokoch

Ice Gel Priesvitný 
– ľadovo 
modrý

Žiadna 3 5 UV, CCFL 3m/2m 3 4 2 profi na krátke aj dlhé salónne nechty a taktiež sa 
odporúča na špeciálne tvary 

kvôli pocitu tepla robíme C oblúk v 
2 krokoch

Active Clear Gel Priesvitný – 
bezfarebný

Žiadna 3 3 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 2 4 3 nováčik, profi na krátke aj dlhé salónne nechty a taktiež sa 
odporúča na špeciálne tvary

Basic Clear  Gel Priesvitný – 
bezfarebný

Žiadna 1 2 UV, CCFL 3m/2m 4 4 3 žiak, nováčik v LED lampe netvrdne, je nutné použiť 
UV lampu

Új Basic Blue  
Gel

Priesvitný – 
modrý

Žiadna 1 2 UV, CCFL 3m/2m 4 4 3 žiak, nováčik v LED lampe netvrdne, je nutné použiť 
UV lampu

PINK GELS

Light Pink  Gel Priesvitný – 
ružový

Žiadna 1 2 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 4 3 3 žiak, nováčik, 
profi

odporúča sa pre krátke salónne nechty

Active Pink Gel Priesvitný – 
ružový

Žiadna 4 6 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 3 4 4 profi na špeciálne formy nechtov, ideálny na EDGE 
formu

kvôli hustej textúre sa odporúča pre 
profesionálov

Cream Pink Krémový- 
ružový

Polovičná 1 3 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 1 2 3 žiak, nováčik, 
profi

na predlženie nechtového lôžka, alebo na celé 
nechty, ako Nude

WHITE GELS

Mega White  
Gel

Kriedovo biely Kryje aj v tenkej 
vrstve

1 1 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 1 1 4 žiak, nováčik, 
profi

na C oblúk, po prepilovaní a preleštení s Bufferom 
sa nanesie tenká vrstva ako lak

použijeme 1 alebo 2 veľmi tenké vrstvy, 
povrch zostáva suchý

Basic  White  Gel Biely V strednej vrstve 
krycý

2 3 UV, CCFL 4-5m/ 
4-5m

1 3 4 žiak, nováčik Pod C oblúk, na vytvorenie krátkeho a dlhého okraja. v LED lampe netvrdne, použiť v UV lampe.

Extreme White  
Gel

Extrémne biely V strednej vrstve 
krycý

2 4 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 1 3 2 žiak, nováčik, 
profi

Pod C oblúk, na vytvorenie krátkeho a dlhého okraja.

Snow White  Gel Bledo biely V strednej vrstve 
krycý

3 6 UV, CCFL, LED 3m2m/1m 1 3 4 Profi Pod C oblúk, na vytvorenie krátkeho a dlhého okraja kvôli hustej textúre sa odporúča pre 
profesionálov

Hustota: 1 Riedky; 2 Stredný; 3 Hustý;    Vlastnosť:  1 Tekutý;  2 Samovyrovnávajúci;  3 Stredný;  4 So štetcom dobre vyrovnávajúci;  5 So štetcom stredne vyrovnávajúci;  6 So štetcom ťažko vyrovnávajúci
Pocit pálenia: 1 Žiadny;  2 Slabý;  3 Stredný;  4 Silný;          Flexibilita: 1 Ohybný;  2 Flexibilný;  3 Menej flexibilný;  4 Tvrdý;
Ohybnosť: 1 Základná aj krycia vrstva sú dobre ohýbateľné;  2 Základná aj krycia vrstva sú ohýbateľné;  3 Iba základná vrstva je ohybná;  4 Neohybná
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Base aTop Gély

Názov Opis Použitie Farba
Hus-
tota

Flexibi-
lita

Pocit 
pále-
nia

Odstráne-
nie

Výdrž
Vytvrdne  

pod
Čas vytv-

rdnutia
Povrch po 
vytvrdnutí

Na čo odporúčame

Bond Gel 
Vitami-
ne+

BASE GEL 
(základný 

gél)

pod LacGely Priesvitný 1 Ohybný 2 Rospustiteľný 
(dobre)

2-3 týždne UV/CCFL/LED 2-3 min. /  
30-90  sec

lepkavá, vyžaduje 
fixáciu

V tenkej vrstve, obsahuje vitamíny, je riedky 
podkladový gél. Napomáha k priľnutiu.

Harde-
ner Gel

BASE GEL 
(základný 

gél)

pod LacGely Priesvitný 3 Ohybný 1 Rospustiteľný  
(stredne)

3-4 týždne UV/CCFL/LED 2-3 min. /  
30-90  sec

lepkavá, vyžaduje 
fixáciu

Stredne hustý gél obohatený vitamínmi, pružný 
podkladový gél, dvakrát silnejšie účinkuje.

LacGel 
00 (Base 
& Top)

BASE/
TOP GEL 
(základný/
vrchný gél)

pod a na LacGely Priesvitný 2 Ohybný 1 Rospustiteľný  
(stredne)

3-4 týždne UV/CCFL/LED 2-3 min. /  
30-90  sec

lepkavá, vyžaduje 
fixáciu

Hybridný lak na nechty novej generácie, má 
vplyv na posilnenie nechtov. Dlhodobo odoláva 
poškriabaniu, opotrebeniu a popukaniu.

„No Cle-
anse Top 
Shield”

TOP GEL 
(vrchný gél)

na LacGely a          
stavebné gély

Priesvitný 2 Ohybný 1 Ťažko 
rospustiteľný

Dlhotrvajúci lesk UV/CCFL/LED 2-3 min. /  
30-90  sec

Bez fixácie Použiteľný na akýkoľvek lak gél alebo staveb-
ný gél. Dokonalé vytvrdnutie! Povrch nezostáva 
lepkavý netreba fixovať! 

„Flexi 
Top 
Gloss”

TOP GEL 
(vrchný gél)

na LacGely a          
stavebné gély

Priesvitný (lesklím/
bieliacim efektom)

2 Ohybný 1 Rospustiteľný  
(stredne)

Dlhotrvajúci lesk UV/CCFL/LED 2-3 min. /  
30-90  sec

lepkavá, vyžaduje 
fixáciu

Extra lesklý flexibilný ligt gél vyzdvihujúci 
farbu bieliacou formulou. S jemnou modrastou 
farbou potláča zožltnutie, vyzdvihuje biele 
špičky nechtov.

Top Gel TOP GEL 
(vrchný gél)

na stavebné gély 
a akryl

Priesvitný 2 Tvrdý 1 Nerospusti-
teľný 

Dlhotrvajúci lesk UV/CCFL/LED 2-3 min. /  
30-90  sec

zrkadlovo lesklý, 
bez fixácie

Vrchný lesklý gél bez fixácie, ľahko tvrdne, 
nežltne.

Elastic 
Hard 
Gel

BASE GEL
(základný

gél)

pod LacGely Priesvitný 3 Ohybný 1 Rospustiteľný  
(stredne)

3-4 týždne UV/CCFL/LED 2-3 min. /  
30-90  sec

lepkavá, vyžaduje 
fixáciu

Stredne hustý stavebný gél so štetcom, pružný 
podkladový gél, dvakrát silnejšie účinkuje

Hustota:  1  Riedky;  2 Stredný;  3 Hustý       Pocit pálenia:  1  Žiadny  2 Mierny  3 Stredný;  4 Silný        
* Pri klasickom použití. Pri nadmernom použití chemikálií, alebo nekvalitnom prevedení výdrž môže byť kratšia!

Názov Farba
Hus-
tota

Vytvrd-

ne v
Čas tvrdnutia Teplo Odstrániteľnosť

Plocha po 
vytvdnutí

Na čo odporúčame Pozor, dôležité!

LacGel,  
LacGel Plus, 
LacGel  
Rapid

Vo 
viacerých 
farbách

1

2

UV, CCFL, 
LED

3m/2m/1m Žiadne 4-5  minút 
odstraňovačom

lepkavá, vyža-
duje fixáciu

Perfektné riešenie pre tých hostí, ktorí oceňujú prírodný vzhľad. S použitím 
LacGélov môžeme dosiahnuť  dlhodobejší a estetickejší vzhľad ako s 

použitím lakov na nechty. 

Vyžaduje základnú bezfarebnú, aj vrchnú kryciu 
vrstvul!  

(Možno ich použiť aj bez krycieho  LacGel Rapid.)

Lac'n Go Vo 
viacerých 
farbách

1 UV, CCFL, 
LED

3m2m/1m Žiadne 3-5 minút odstraňo-
vačom

nevyžaduje 
fixáciu

Lac’n Go 3 v 1 špeciálny gél na nechty, ktorý tvorí most medzi tradičnými 
lak gélmi a lakmi na nechty. Nová generácia lak gélov, ktorá skracuje čas 

prípravy, nakoľko nie je nutné zmatňovanie nechtovej platničky. 

Nevyžaduje základný bezfarebný, ani vrchný krycí 
gél!

 Hustota:  1  Stredne riedky;  2  Stredne hustý

LacGély
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Číslo kat Názov Zrnitosť Na čo sa používa
Životnosť/

kvalita
Pocit 

pálenia

PNG4054 Strieborná brúsna hlava 2 Špeciálna karbidová hlava na hladké zabrúsenie povrchu nechta a v okolí kožťičky - aj pri príprave nových nechtov - smelo sa môže použiť, lebo 
nepoškodí ju!

1 1

PNG4052 Strieborná brúsna hlava na gél 2 Valcová karbidová hlava na skracovanie a stenšovanie gélových nechtov. 2 2

PNG4053 Strieborná brúsna hlava na 
akryl

3 Valcová karbidová hlava na skracovanie a stenšovanie akrylových nechtov. 2 2

PNG4055 Zlatá brúsna hlava 2 Ihlanová karbidová hlava na hladké zabrúsenie povrchu nechta a na zabrúsenie prechodu odrastených nechtov. 1 3

PNG4058 Brúsna hlava na gél 2 Špeciálna valcová karbidová hlava na skracovanie a stenšovanie gélových nechtov. Kvôli svojim zaobleným hranám sa dá bezpečne používať aj v okolí 
kožťičky, nepoškodí ju.

2 2

PNG4060 Lamelová brúsna hlava 3 Hlava v podobe koly na odstránenie väčšieho množstva materiálu pri brúsení. 2 2

PNG4056 Malá brúsna hlava 1 Výborne sa hodí na nadvyhnutie cuticuli a tým pádom na skrátenie času prípravy nachta. 1 1

PNG4044 Karbidový valec 2 Valcová karbidová hlava na skracovanie a stenšovanie gélových aj akrylových nechtov. 3 3

PNG4051 Karbidová hlava 2 Karbidová hlava so špeciálnou formou na hladké zabrúsenie povrchu nechta a na zabrúsenie prechodu odrastených nechtov. 3 3

PNG4059 Karbidová hlava na akryl 3 Špeciálna valcová karbidová hlava na skracovanie a stenšovanie akrylových nechtov. Kvôli sojim zaobleným hranám sa dá bezpečne používať aj v okolí 
kožťičky, nepoškodí ju.

2 2

PNG4061 Rombusoidná karbidová hlava 2 Hlava v podobe koly na skracovanie a stenšovanie nechta pri odstraňovaní alebo doplňovaní. 2 2

PNG4062 Špicatá brúsna hlava 1 Špeciálna tenká karbidová hlava na stenšovanie materiálu okolo cuticule, na začisťovávanie pod nechtami. 1 1

PNG4063 Diamantová hlava 1 Špeciálna tenká diamantová hlava, doplnok na prípravu nechtov. 1 1

PNG4102 Brúsny valec - #120 2 Papierový brúsny valec na jemné stenšovanie starého materiálu, na vytvorenie prechodu. 4 4

PNG4101 Brúsny valec - #100 3 Papierový brúsny valec na skracovanie nechta, na jemné stenšovanie starého materiálu. 4 4

PNG4100 Brúsny valec - #80 3 Papierový brúsny valec na skracovanie nechta, na jemné stenšovanie starého materiálu.. 4 4

Sila:  1  Jemný;  2 Stredný  3 Silný          Pocit pálenia:  1  Žiadny;  2 Veľmi slabý;  3 Slabý  4 Silný 
Životnosť:  1  Veľmi trvácny, dlhá životnosť - roky;  2 Trvácny, dlhá životnosť, cca 1 rok  3 Streddne trvácny - mesiace;  4 Nie je trvácny - týždne

Brúsne hlavice
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Katalóg a produkty v ňom sú určené pre profesionálov a na profesionálne použitie. Produkty v katalógu sa môžu líšiť od skutočného vyhotovenia výrobkov a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Za prípadné chyby tlače neručíme.

Perfect Nails - Loriel 
ul. Hlavná, č. 45. 
Šaľa, 927 01
(Otvorené: P-Pi 9:00-17:00) 
tel.: 0911 786 923,  mail: obchod@perfectnails.sk

HTTPS://WWW.PERFECTNAILS.SK

MapaV-card Stránka www


