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Nechty sú naša vášeň.
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GÉL LAK RAPID
Silné krytie a výnimočná rýchlosť v jednom kroku

Pôsobivo rýchlo odstrániteľný 3 v 1 gél na nechty, ktorý má skvelú kryciu vlastnosť a kryje aj v 1 vrstve.
Nevyžaduje ani základnú vrstvu, ani vrchný lesk. Jeho zvláštnosťou je super rýchlosť, silná pigmentácia a dobrá rozpustnosť.

Výhody v porovnaní s tradičnými Gél lakmi:
• Nevyžaduje základný gél
• Nevyžaduje vrchný gél
• Rýchla práca (len 1 vrstva namiesto 4)
• Ekonomické (vyžaduje len 1 fľašu materiálu)
• Tenké a prirodzené (minimálny rozdiel v úrovni vrstvy)
• Hustý (ľahšie sa nanáša)
• Silnejšie krytie, intenzívna pigmentácia
• Výborne kryje dokonca aj v jednej vrstve

Doba tvrdnutia: V UV lampe 2-3 min. / v LED lampe 30-60 sec.
Po vytvrdnutí/fixovanie: Vytvorí sa vyzrážaná disperzná vrstva.
Po vytvrdnutí/ lesk:  Po vytvrdnutí povrch zostane lesklý, vrchný gél voliteľný
Odstránenie:  Po prebrúsení sa odstráni acetónom.

PRUŽNOSŤ

HUSTOTA

ROZPUSTNOSŤ

#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10

#11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19
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Gél lak
Extrémne trvanlivé a očarujúce farby v 3 krokoch

Rodina Gél lakov, ktorá vytvára prechod medzi farebnými gélmi a lakmi na nechty.  3 až 4 týždne trvácne nechty bez poškriabania, opotrebovania a odtrh-
nutia! Ideálne pre manikúru, pedikúru, na zdobenie nechtov, aj ako lak na nechty. Výborná priľnavosť,  jemná vôňa. Rozpustný v acetóne. Vyžaduje základný 
a krycí gél.
Doba tvrdnutia: v UV lampe 2-3 min. / v LED lampe 30-60 sec.                               Po vytvrdnutí/fixovanie: Vytvorí sa vyzrážaná disperzná vrstva.
Po vytvrdnutí/ lesk:  Po vytvrdnutí povrch zostane matný, potrebný je vrchný gél    Odstránenie:  Po prebrúsení sa odstráni acetónom.

#00 #01 #02 #05 #06 #07 #09 #10 #12 #15 #30 #34 #35 #44 #46 #54 #55 #57

#58 #59 #61 #62 #64 #72 #76 #77 #78 #79 #80 #81 #82 #83 #84 #85 #86 #87

#88 #89 #90 #91 #92 #93 #94 #95 #96 #97 #98 #99 #100 #101 #102 #103 #104 #105

#106 #107 #108 #109 #110 #111 #112 #113 #114 #115 #116 #117 #118 #119 #120 #121 #122 #123

#124 #125 #126 #128 #129 #130 #131 #132 #133 #134 #135 #136 #137 #138 #139 #140 #141 #142

NEWNEWNEWNEWNEWNEWNEW
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Extra pigmentované farby v 3 krokoch

Gél lak Plus je nový gél krémovej textúry, vysoko pigmentovaný Gél lak, ktorý je unikátny tým, že už aj jedna vrstva perfektne kryje. Je mierne hustejší, neuve-
riteľne samovyrovnávajúcí, farebne intenzívny. Vzhľadom na použitie iba jednej vrstvy sa rýchlo nanesie a rýchlo odstráni. Po vytvrdnutí je lesklejší ako Gél lak.

Doba tvrdnutia: v UV lampe 2-3 min. / v LED lampe 30-60 sec.                                    Po vytvrdnutí/fixovanie: Vytvorí sa vyzrážaná disperzná vrstva.
Po vytvrdnutí/ lesk:  Po vytvrdnutí povrch zostane mierne lesklý, vrchný gél voliteľný   Odstránenie:  Po prebrúsení sa odstráni acetónom.

Gél lak PLUS

#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17

#18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34

#35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51

#52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60 #61 #62 #63 #64 #65 #66 #67 #68

#69 #70 #71 #72 #73 #74 #75 #76 #77 #78 #79 #80 #81 #82 #83 #84
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Posilňujúci ohybný vitamínový gél
Hustý, rozpustný, obohatený vitamínom, extra pružný podkladový gél so štetcom, s dvojitým spevňovacím účinkom. 
Žiadne ďalšie odlupovanie lakov na nechty, alebo krehké a slabé nechty.  Použitím Hardener Gélu docielime silné ne-
chty, trvácne lakovanie. Napomáha k rastu dlhých prírodných nechtov, bráni ohrýzaniu nechtov, predchádza lámavos-
ti a prasklinám.
Použitie:
• Ako základný gél pre Gél lak: silný, pružný, vytvára ohybnú vrstvu.
• Zosilňuje a vyživuje nechty: Vlastným zosilneným nechtov chráni prírodné nechty pred vonkajšími vplyvmi, poškodením
• Mimoriadne flexibilný a poddajný, intenzívne nasleduje pohyby nechtov. Vitamínom vyživuje nechty.
• Vyrovnávač nechtov: Pri problémových nechtoch (napr.: lyžicový necht) má vyrovnávajúcu funkciu, má hladký povrch.
• Korekcia tvaru nechta: vhodný pre zlomené a nalomené nechty, aj na miniatúrne opravy.
• Predlžovanie nechtov: na šablóny je možné iba minimálne predlžovanie, nakoľko je flexibilný.
• Vlastnosti:
• s vitamínom
• extra flexibilný
• rozpustný
Doba tvrdnutia: v UV lampe 2-3 min., UV/LED lampe 30-60 sec.

PRUŽNOSŤ

HUSTOTA

HARDENER GEL

ELASTIC HARD 

Stavebný Gél lak

Unikátne vyvinutý: flexibilný so štetcom ako Gél lak a predsa silný a hustý ako stavebný gél.
Vlastnosti:
- posilňuje nechtovú platničku
- chráni prírodné nechty pred vonkajšími vplyvmi a mechanickým poškodením
- predlžuje životnosť Gél laku
- na šablónu môže byť predĺžený až do 5 mm
- pružný
- pri pilníkovaní vzniká minimálny prach
- poskytuje silnú priľnavosť a držanie
- rozpustný

Doba tvrdnutia: v UV lamp 2-3 min., v UV/LED lampe 30-60 sec.

4 ml PNZ060

15 ml PNZ059

PRUŽNOSŤ

HUSTOTA

BEST
SELLER

4 ml PNZ047

15 ml PNZ048
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15 ml PNZ7017

PRUŽNOSŤ

PRUŽNOSŤ

HUSTOTA

HUSTOTA

15 ml PNZ6041

NEW

Gél lak BASE/TOP

Pružný vrchný gél bez fixácie
Super lesklý! Extra pružný, vrchný lesklý gél, ktorý nevyžaduje fixáciu s výnimočným leskom. Môže sa použiť na akýkoľvek povrch a tip nechtu ako vrch-
ný lesklý gél. Je veľmi húževnatý a odolný voči chemikáliam a rozpúšťadlám. Svoj lesk drží aj týždne.
Vlastnosti:
• nevyžaduje fixáciu
• extra pružný
• extra lesklý
Doba tvrdnutia: v UV lampe 1-3 min., LED lampe 30-60 sec.

SPEED & SHINE GEL

4 ml PNZ051

15 ml PNZ052

PRUŽNOSŤ

HUSTOTA

Bezfixačný, pružný vrchný gél

Elastický, hyper priesvitný mäkký gél. Vďaka svojej pružnosti je použiteľný na lak gély aj stavebné gély. Dokonale vytvrdne. Nepotrebuje 
fixáciu!

Vlastnosti:
• rozpustný
• extra lesklý
• nevyžaduje fixáciu

Doba tvrdnutia: V UV lampe 3-4 min., LED lampe 60-90 sec.
Aby sa dostavil perfektný lesk, po vytvrdnutí počkaj 1 min., kým vychladne!
Upozornenie: Vzhľadom k tomu, že je to polopružný materiál, nanáša sa na povrch umelého nechta v normálnej hrubej vrstve. Na nechty 
s povrchom Gél laku alebo Elastic Hard Gel-u sa môže použiť iba v extra tenkej vrstve. (Iba v tenkej vrstve je pružný, v hrubej nie!)

NO CLEANSE TOP SHIELD

Dve vlastnosti v jednom: stredne hustý základný/vrchný lak. Pružný a rozpustný. Veľmi dobre priľne a po vytrnutí je povrch 
lesklý. Keď sa použije ako vrchný lak, povrch je potrebný fixovať.
Vlastnosti:
• úsporný: 2 funkcie v 1 (základný, aj vrchný)
• rozpustný
Doba tvrdnutia: v UV lampe 2-3 min., LED lampe 60-90 sec.

Pružný základný aj vrchný lak
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Fixačný, pružný vrchný gél.

Pružný, farbu zvýrazňujúci vrchný gél s optickou bieliacou formulou a extrémne vysokým leskom. Je to veľmi flexibilný gél, možno ho 
použiť na Gél lak, na umelé nechty robené na šablónu aj na tip. Dáva extra odolný a veľmi lesklý povrch. Vyžaduje fixáciu! (Jeho mierne 
modrastá farba zabraňuje žltnutiu nechtov, a vyzdvihuje biele končeky nechtov.)
Vlastnosti:
• opticky bieliaca, farbu vyzdvihujúca formula
• rozpustný
• extra pružný
Doba tvrdnutia: V UV lampe 2-4 min., LED lampe 30-90 sec.

FLEXI TOP GLOSS

4 ml PNZ6039

15 ml PNZ6040

HUSTOTA

PRUŽNOSŤ

PRUŽNOSŤ

PRUŽNOSŤ

HUSTOTA

HUSTOTA

4 ml PNZM057

15 ml PNZ058

4 ml PNZM053

15 ml PNZ054

4 ml PNZM055

15 ml PNZ056

Color Top CoverColor Top Pearl Color Top Pink

15 ml PNZ0002

BEST
SELLER

Bez fixácie, mierne pružný, farebný lesklý gél
Bezfixačné tónované vrchné gély s vysokým leskom. Mierne pružné, odporúča sa na zosilnené alebo stavané 
nechty. Ideálne pre techniku Baby boomer alebo na extra rýchle predĺženie nechtového lôžka 2 krokmi.
Tvrdnutie: v UV lampe 2-4 min., v LED lampe 60-90 sec

COLOR TOP

Tvrdý vrchný lesklý gél, nevyžadujúci fixáciu
Kúzelný lesk! Vrchný lesklý gél pre maximálne trvácne žiarenie. Vytvára zrkadlovo žiarivú vrstvu. Zrkadlovo lesklý, extra 
silný a masívny, tvorí pancierovú ochranu plochy nechtu, poskytuje trvanlivý, aj niekoľkotýždňový lesk. Nie je pružný, môže 
sa použiť iba na povrch stavebných materiálov.
Doba tvrdnutia: v UV lampe 2-3 min., LED lampe 30-90 sec.

TOP GEL
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BOND GEL VITAMINE+ 

Základný gél s vitamínom, pomoc pri priľnutí.

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!
Prednosti:
• priateľ nosa
• úplne číry
• nežltne
• lepšie sa nanáša
• dobre odstrániteľný
• s vitamínom
Doba tvrdnutia: V UV lampe 2 min., v UV/LED 30-60 sec.
Použitie: Perfect Prep + Bond Gel Vitamine + Tvrdnutie + Vybratá farba + Tvrdnutie + Vrchný gél (Gél lak Base/Top alebo Flexi Top Gloss)
Perfect Tip: Pri extrémne problémových nechtoch po Bond Gel Vitamine+ treba použiť Hardener Gel.

4 ml PNZ049

15 ml PNZ050
Flexibilita

Hustota

BEST
SELLER

PRE 
PROBLÉMOVÉ 

NECHTY
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BASIC CLEAR GEL

Dokonale farebne čistý a samonivelačný. Samovyrovnávajúci gél, ktorý perfektne priľnie k prírodným nechtom. V 
každej pracovnej fáze použiteľný; aj na základnú vrstvu, aj na tvorbu C-oblúka. Odporúča sa ako začiatočníkom, tak 
aj pokročilým. Vyžaduje fixáciu.IGYELEM: Ez a zselécsalád hagyományos LED lámpában nem köt, csak UV 
fényben!

15 g PNZ6024

50 g PNZ6025

15 g PNZ6037

50 g PNZ6038

Gély šetrné k peňaženkám.
Vlastnosti:
Samonivelačný gél so stredne hustou konzistenciou, ktorý dokonale priľne k prírodným nechtom. Vhodný aj na stavanie, na tipy aj na dopĺňanie.
Prednosti:
• Výborný pomer kvalita-cena
• Nízka produkcia tepla
• Jednoduchá aplikácia, je samonivelačný
• Ľahko brúsiteľný, malá prašnosť
Čas tvrdnutia: v UV lampe 2-4 min

POZ POZOR!: Táto gélová rodina sa neviaže v tradičnej LED lampe, vytvrdne iba pod UV svetlom!!! 

BASIC GELS

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 so zvýrazňujúcim 
„blue-efekt”-om a uviedli na trh ako „brata” v osobe Basic Blue Gel. Pri výrobe bola zvláštna pozornosť venovaná 
tiež perfektnej priľnavosť a stredne hustej konzistencie, ktorá je životne dôležitá pri všetkých profesionálnych fak-
toroch. Je to jednofázový gél. Nevyžaduje fixáciu.
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BASIC WHITE GEL

Prirodzená belosť. Dobre kryje aj v tenkej vrstve, nezanecháva škvrny. Viacfázový 
gél, ktorý pri svojom použití vyžaduje bezfarebný základný gél. Na konci pracovného 
procesu vyžaduje fixáciu. (Vzhľadom na vysoký stupeň pigmentácie, odporúča sa 
nanášať v tenkej vrstve a nechať dlhšiu dobu tvrdnúť!)

BASIC COVER GELS

Dobre kryjú aj v tenkej vrstve, nezanechávajú škvrny. Viacfázové gély, ktoré pri svojom použití vyžadujú bezfarebný základný gél a vrchný Clear gél.
Perfect Tip: pred použitím sa odporúča jemne zamiešať!

BASIC COVER LIGHT GEL

Svetlá krycia farba na nechtové lôžko pre svetlejšie tóny pleti.

BASIC COVER MEDIUM GEL
Prirodzene pôsobiaca krycia farba na nechtové lôžko pre všeobecné 
typy pleti, poskytuje prirodzene vyzerajúce tónovanie.

BASIC COVER DARK GEL

Tmavšia krycia farba pre tmavšiu farbu pokožky.
(Vzhľadom na vysoký stupeň pigmentácie, odporúča sa nanášať v tenkej 
vrstve!)

15 g PNZ6026

50 g PNZ6027

15 g PNZ6030

50 g PNZ6031

15 g PNZ6035

50 g PNZ6036

15 g PNZ6028

50 g PNZ6029

POZOR!: Táto gélová rodina sa neviaže v tradičnej LED lampe, iba pod UV svetlom!!! 
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Bezfarebné gély

PREMIUM GEL
Má stedne hustú konzistenciu a vôbec nepáli. Je samonivelačný a ľahko zbrúsiteľný,  čo citeľne uľahčuje a urýchľuje prácu. 
Je vysoko flexibilný, ohybný a výborne drží C-oblúk. Po fixácií zostáva lesklý. Kvôli svojej protižltnúcej formule oživí farby 
pod svojou vrstvou.
Perfect tip:
Kvôli svojej extra ohybnosti sa používa najmä na zosilnenie nechtov a na minimálne predlžovanie (XS veľkosť - max 0,5 
až 1 mm).

Ako vrchný lak na Premium gel sa smie použiť iba ohybný (flexibilný) vrchný lak!

Fáza: jednofázový
Pocit pálenia: žiadny
Tvrdne v lampe: UV aj LED
Čas tvrdnutia: UV (2 min.), v kombinovanej a LED (60 sec.)

PLATINUM GEL

Najušľachtilejší gél od Perfect Nails. Má jedinečnú kvalitu. Je nepálivý, výborne priľnúci a šetrný voči 
nechtom. Samovyrovnávajúci gél strednej konzistencie. Platinový lesk získal vďaka špeciálmu zloženiu. 
Ideálna hustota, znamenite sa formuje a skvele sa rozlieva po ploche nechtu. Je neuveriteľne trvácny 
a odolný. Pri pilníkovaní vzniká menej prachu. 

Perfect tip:
Odporúča sa na predlžovanie stredne dlhých nechtov (M veľkosť - cca 1 cm). Dokonale sa dajú 
zmiešať pigmentové prášky a iné dekoratívne prvky.

Fáza: jednofázový
Pocit pálenia: žiadny
Tvrdne v lampe: UV aj LED
Čas tvrdnutia: UV (2 min.), v kombinovanej a LED (60 sec.)

5 g PNZ041

15 g PNZ042

30 g PNZ043

50 g PNZ044

5 g PNZ037

15 g PNZ038

30 g PNZ039

50 g PNZ040

BEST
SELLER

ODPORÚČANÝ

ODPORÚČANÝ

CLEAR GELS
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ICE GEL
Hustý, modrastý, priesvitný gél. Svojou farbou pripomína kryštáľovo čisté more, iskrivý lesk ľadových 
vrcholcov, odzrkadľujúcich v sebe modré nebo. Nezožltne! Bombasticky dobre priľnavý, hustý gél s 
extra silnou pevnosťou. Odporúča sa aj na extra dlhé formy nechtov. Stredne samonivelizačný, pri 
práci nesteká. 

Perfect tip:  Vhodný na predlžovanie nechtov veľkosti „L” (1,5-2 cm) 
Fáza: jednofázový
Pocit pálenia: áno
Tvrdne v lampe: UV
Čas tvrdnutia: UV (2-3 min.)

CRYSTAL CLEAR GEL
Výnimočne priesvitný, hustý, napriek tomu ľahko nanášateľný stavebný gél.Dokonale priľne na 
prírodné nechty. Po fixácií zostáva povrch lesklý. Ľahko použiteľný kvôli svojej konzistencii. Dobre sa 
nanáša ako tenká základná vrstva, výborne sa ním tvaruje C-oblúk. Odporúča sa ako začiatočníkom, 
tak aj profesionálom. Pri práci nesteká. Nežltne!

Perfect tip:  Vhodný na predlžovanie nechtov veľkosti „L” (1,5-2 cm) 
Fáza: jednofázový
Pocit pálenia: áno
Tvrdne v lampe: UV
Čas tvrdnutia: UV (2-3 min.)

ACTIVE CLEAR GEL 

Extra silný, veľmi hustý, transparentný stavebný gél s krémovou konzistenciou. Ideálny pre extrémne 
formy nechtov a na ohýbanie. Kvôli svojej konzistencii a ovládateľnosti sa odporúča pre skúsených 
odborníkov!

Fáza: jednofázový
Pocit pálenia: áno
Tvrdne v lampe: UV
Čas tvrdnutia: UV (2-3 min.)

5 g PNZ4034

15 g PNZ4035

30 g PNZ4036

50 g PNZ4037

5 g PNZ4030

15 g PNZ4031

30 g PNZ4032

50 g PNZ4033

5 g PNZ4038

15 g PNZ4048
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Ružové gély

LIGHT PINK GEL

Sterdne hustý jednofázový stavebný gél s 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.

Fáza: jednofázový
Pocit pálenia:  áno
Tvrdne v lampe: UV
Čas tvrdnutia: UV (2-3 min)

ACTIVE PINK GEL

Extra hustý, ružový (pink) gél, ktorý zosilňuje a zjasňuje farbu nechtového lôžka. Veľmi vhodný na 
predlžovanie nechtového lôžka, pre extrémne formy nechtov a pre ohýbanie. Ťažšie sa nanáša, preto 
sa odporúča pre skúsených odborníkov.

Fáza: jednofázový
Pocit pálenia:  áno
Tvrdne v lampe: UV
Čas tvrdnutia: UV (2-3 min)

PINK BABE GEL CREAM PINK

5 g PNZ4052

15 g PNZ4021

30 g PNZ4022

50 g PNZ4025

5 g PNZ6008

15 g PNZ6005

30 g PNZ6006

50 g PNZ6007

POZRI POPIS COVER GÉLOV 

PINK GELS
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Biele gély

EXTREME WHITE GEL

Stredne hustý, samonivelačný, extrémne biely gél, ktorý zabezpečí dokonale rovný povrch. Odporúča 
sa na bielu francúzsku manikúru, dobre sa formuje, vynikajúco drží tvar. Je to viacfázový gél, vyžaduje 
podkladový priesvitný gél.

Fáza:  viacfázový
Pocit pálenia: minimálny
Tvrdne v lampe: UV aj LED
Čas tvrdnutia: UV (2-3 min), LED (60-90sec)

WHITE BABE GEL 

Stredne hustý, dobre nanášateľný stavebný gél vo farbe bieleho mliečneho skla. Nevyžaduje podkla-
dový gél, spoľahlivo priľne k prírodným nechtom! Ideálny pre tvorbu umelých nechtov s prirodzeným 
efektom. Mierne priesvitná biela farba pomáha k vytvoreniu perfektného prechodu.

Fáza:  jednofázový
Pocit pálenia: intenzívny
Tvrdne v lampe: UV
Čas tvrdnutia: UV (2-3 min)

MEGA WHITE GEL

Riedky, samonivelačný, nápadne biely gél. Netreba fixovať, extra krátko tvrdne! Doporučuje sa 
použiť už na hotové nechty. Pretože je veľmi riedky, treba naniesť „smile line“ v tenkej vrstve, ako 
keď nanášame lak, aby sa nevytvorili vrásky.

Fáza:  viacfázový
Pocit pálenia: žiadny
Tvrdne v lampe: UV aj LED
Čas tvrdnutia: UV (3-6 min), LED (60-120 sec)

5 g PNZ4026

15 g PNZ4023

30 g PNZ4024

15 g PNZ061

30 g PNZ062

4 ml PNZ0011

15 ml PNZ004

5 g PNZ4051

15 g PNZ003

K BABY
 BOOMER

EXTRABIELY

EXTRÉMNE
BIELY

WHITE GELS
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Gély na predĺženie nechtového lôžka.

PINK BABE GEL 
Stredne hustý, nivelizačný, babätkovo ružový stavebný gél. Vyznačuje sa perfektným priľnutím. 

Vhodný aj pre vytváranie umelých nechtov s prirodzeným výzorom, napr. k Baby Boomer technike 
alebo ako „refill” gél k plneniu francúzskych nechtov. Ľahko priesvitný, prechod sa vytvorí iba pár 
ťahmi. Krásne drží tvar, vhodný aj pre tvorbu extrémnych foriem.

Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: áno
Typ tvrdnutia: UV
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min)

COVER BABE GEL 
Hustý, s penovou konzistenciou, broskyňovo-ružový stavebný gél na predĺženie nechtového lôžka. 
Vyznačuje sa dokonalým priľnutím, nevyžaduje základný gél. Vhodný aj pre vytváranie umelých nech-
tov s prirodzeným výzorom, napr. k Baby Boomer technike alebo ako „refill” gél k plneniu francúzs-
kych nechtov. Jemne priesvitný, prechod sa vytvorí iba pár ťahmi.

Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: vysoká
Typ tvrdnutia: UV
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min)

COVER EXTRA GEL 
Hustý, s penovou konzistenciou, vysoko pigmentovaný stavebný gél vo farbe tela. Super bezpečne 
priľne, bezpečne sa viaže, nevyžaduje použitie základného gélu. Používa sa k navýšeniu nechtového 
lôžka. S jeho použitím sa dajú perfektne zakryť chyby prírodných nechtov. Vzhľadom k jeho kon-
zistencii je možné navýšiť Smile Line aj v jednom kroku. Nie je samonivelačný, aj v najväčšom teple 
udrží svoj tvar.

Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: vysoká
Typ tvrdnutia: UV
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min)

15 g PNZ073

30 g PNZ074

50 g PNZ075

15 g PNZ067

30 g PNZ068

50 g PNZ069

15 g PNZ070

30 g PNZ071

50 g PNZ072

K BABY
 BOOMERU

K BABY
 BOOMERU

COVER GELS
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COVER GEL
Jednofázový gél na predĺženie nechtového lôžka. Má krémovú konzistenciu, je ľahko ovládateľný a 
spracovateľný. Teplo pôsobiaca, prírodná ružová farba, sa veľmi dobre  prispôsobí k farbe prírodných 
nechtov a decentne zakrýva ich chyby, Smile Line zostáva neodrastený. Má silnú pigmentáciu, teda 
dokonale kryje už aj v tenkej vrstve.

Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: minimálna
Typ tvrdnutia: UV, LED
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min), LED (60-90 sec)

COVER NUDE GEL 
Jednofázový, extra pigmentovaný gél na predĺženie nechtového lôžka vo farbe tela. Kvôli svojej kré-
movej konzistencii sa ľahko rozotiera, ale netečie. Umožňuje vytvorenie hladkých farebných precho-
dov. Skryje chyby prírodných nechtov, s jeho použitím Smile Line zostáva neodrastený. Dokonalý 
výber pre súťaže aj na prácu v salóne! 

Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: minimálna
Typ tvrdnutia: UV, LED
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min), LED (60-90 sec)

COVER PEACH GEL  
Prepracovaný, vylepšený stabilizátorom farieb - taký je COVER GEL. COVER PEACH má teplejší, 
marhuľový odtieň, viac sa hodí k opálenej pokožke. Je krémový, ľahko nanášateľný, rozotierateľný, 
ale nesteká. Jeho farba je dokonale zladená s prirodzenou farbou nechtov. Zakryje chyby prírodných 
nechtov, smile line zostane prirodzený. Nie je to stavebný, ale krycí gély pred jeho použitím je nutný 
základný gél. Povrch zostane aj po vytvrdnutí lesklý.

Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: minimálna
Typ tvrdnutia: UV, LED
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min), LED (60-90 sec)

5 g PNZ6020 

15 g PNZ6016

30 g PNZ6017

50 g PNZ6021

15 g PNZ064

30 g PNZ065

50 g PNZ066

5 g PNZ6022

15 g PNZ6018

30 g PNZ6019

BEST
SELLER

VEĽMI
ŽIADANÝ
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COVER TAN GEL 

Má bohatší, teplejší odtieň ako Cover Gél, ľahko nahnedlo-červený, viac sa podobá prirodzenému nechtovému lôžku 
Európanov. Vzhľadom k silnej pigmentácií perfektne kryje aj v tenkej vrstve. Má stredne tvrdú, ale ešte o niečo hustejšiu 

konzistenciu ako konvenčný Cover Gel. Je hodvábnejší, veľmi dobre sa nanáša a tvaruje bez toho, aby zatiekol.
Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: minimálna
Typ tvrdnutia: UV, LED
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min), LED (60-90 sec)

CREAM PINK GEL 

Jednofázový stavebný gél so stredne hustou konzistenciou vo farbe „Barbie pink”. Vhodný na predlžovanie nechtového lôžka 
až do veľkosti „L” a na francúzsku manikúru.

Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: minimálna
Typ tvrdnutia: UV, LED
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min), LED (60-90 sec)

COVER ROSE GEL 

Jednofázový, stredne hustý, perfektne kryjúci, ľahko nanášateľný, klientmi veľmi žiadaný gél na predĺženie nechtového lôžka 
s odtieňom ružovej farby a s efektom prírodzených nechtov.

Fáza: jednofázový
Tvorba tepla: minimálna
Typ tvrdnutia: UV, LED
Čas vytvrdnutia: UV (2-3 min), LED (60-90 sec)

5 g PNZ4047 

15 g PNZ4045

30 g PNZ4046

5 g PNZ6023

15 g PNZ6002

30 g PNZ6004

5 g PNZ6032

15 g PNZ6033

30 g PNZ6034

NAJŽIADANEJŠIA
FARBA
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FAREBNÉ GÉLY

3-fázové vysoko pigmentované farebné gély
Nespočetné množstvo farieb a rôzne vzrušujúce efekty.

Používajú sa v jednej alebo v dvoch vrstvách medzi základným a vrchným gélom.

Doba vytvrdnutia: v UV lampe 3 min., v UV/LED lampe 1 min.

OHYBNOSŤ

HUSTOTA

#05 #09 #10 #12 #14 #28 #29 #31 #34 #42 #43 #47 #51 #55 #68 #71 #73 #83 #84

#87 #88 #91 #10 #103 #105 #106 #107 #108 #121 #123 #126 #128 #129 #130 #131 #133 #134 #135

#136 #137 #138 #139 #140 #142 #143 #144 #145 #146 #147 #148 #151 #152 #158 #159 #160 #161 #162

#165 #166 #168 #169 #171 #172 #174 #175 #17 #179 #180 #181 #182 #184 #185 #186 #188 #189 #193

#194 #195 #197 #198 #199 #200 #204 #206 #208 #209 #210 #211 #213 #214 #215 #216 #217 #218 #219

#220 #221 #222 #223 #224 #225 #226 #227 #228
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DELUX GÉLY

Jednovrstvové dekoratívne gély, nevyžadujú fixáciu.
Farebné gély s výnimočne vysokou pigmentáciou, pri ktorých aj jedna vrstva výnimočne kryje. Veľmi 
jednoduché použitie urýchľuje prácu, pretože po 2-3 min. vytvrdnutia - bez fixácie a krycieho gélu - 
zostávajú neuveriteľne lesklé. Šetria materiál a čas, sú vhodné na One stroke maľovanie aj na voľný
okraj nechtu.

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.

Doba Vytvrdnutia: v UV lampe 2-3 min., v LED lampe 90 sec.

OHYBNOSŤ

HUSTOTA

#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 #11 #12 #13 #14 #15

#16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30

#31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45

#46 #47 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60 #61

NOVÝ NOVÝ NOVÝ
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WATERWAY BASE GÉL
Vysoko pigmentovaný, oslnivo biely základný gél pre Waterway zdobiacu techniku .
.
Vysoko pigmentovaný, oslnivý biely základný gél pre Waterway zdobiacu techniku bez fixácie. Používa sa s Waterway Color Gélom 
pre plávajúce vzory tzv. „waterway floating” alebo „wet-on-wet”. Extrémne vysoká pigmentácia gélu poskytuje neuveriteľne krás-
nu bielu základnú farbu, avšak vyžaduje dlhšiu dobu tvrdnutia, preto sa odporúča nanášať v tenkej vrstve!

Nakoľko to nie je flexibilný gél, môže byť použitý iba na pevnom základe, napr. na pevných gélových a akrylových nechtoch, 
alebo na Elastic Hard Gélom posilnených nechtoch.

Pozor!: Waterway Base Gél na pružných alebo tenkých povrchoch popraská! Nepoužívajte na prirodzené nechty! Waterway Base gél sa 
môže aplikovať iba na matný povrch (Waterway Base Gél nefunguje na lesklom alebo lepkavom povrchu!)

Doba vytvrdnutia: v UV lampe 2-6 min., v LED lampe 60-120 sec.

WATERWAY COLOR GÉLY

Vysoko pigmentované intenzívne farby

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

POZOR!:  Ak sa pod vrstvou Waterway Base Gélu nachádza lesklá vrstva, gél sa 
roztečie. Ak je spodná vrstva lepkavá, Waterway Color gély sa nedokážu roztiecť 
a vytvoriť požadovaný vzor.
Doba vytvrdnutia:  v UV lampe 2-3 min., v LED lampe 90 sec.

#3 #4#1 #2

NÁVOD

Na sformovaný, zmatnený necht nanesieme 
extra tenkú vrstvu Waterway Base Gélu. Ne-
dáme to ešte vytvrdnúť!

Vytvoríme požadovaný vzor do surového 
gélu s Waterway Color gélom. Počkajte 
niekoľko sekúnd, kým sa vzor vytvorí. 
(Pozor, vzor môže nadobudnúť dvojná-
sobný objem! Pri vytváraní vzoru treba 
to brať do úvahy!) Potom gél necháme 
vytvrdnúť.

Nanesieme elastický vrchný lesk!

1.

2.

3.

15 ml PNZ3000

5 ml

NOVÝ
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LIQUID
Vysoko kvalitný, štandardne tvrdnúci liquid, kompatibilný so 
všetkými stavebnými a  farebnými porcelánovými práškami. Ľa-
hko purpurová farba bráni žltnutiu a zabraňuje vyšediveniu.
Odporúčame začínajúcim aj pokročilým!

NO PRIMER LIQUID 

Liquid na vyslovene pomalé tvrdnutie. Výnimočne dobrá priľna-
vosť zabezpečí absenciu primera, nie je potrebné použiť primer. 
Kompatibilný so všetkými stavebnými aj farebnými akrylovými 
práškami.

INTENSIVE LIQUID 
Intenzívny, rýchlo tvrdnúci liquid s účinkom na zdôraznenie farieb. Vďaka jeho 
výnimočnému zloženiu vďačíme za vyzdvihnutie bledých farieb a matných od-
tieňov. Extra rýchlo vytvrdne so Speed výrobkami. Je to číry, priesvitný roztok 
Je kompatibilný so stavebným aj s farebným akrylom. Odporúča sa aj začiatoč-
níkom, aj pokročilým. 

UV LIQUID 

Pod U.V. svetlom tvrdnúci roztok, bez zápachu. Výhodou je, že tvar nechtov 
môžeme formovať dovtedy, kým sa ich nedotkne U.V. svetlo, Dobre priľne, 
nežltne, vyhotovený necht je stály a ohybný, Kompatibilný so všetkými stavebný-
mi aj farebnými akrylovými práškami..

30 ml PNLQ 020

100 ml PNLQ 021

250 ml PNLQ 022

500 ml PNLQ 032

30 ml PNLQ023

100 ml PNLQ024

250 ml PNLQ025

30 ml PNLQ 029

100 ml PNLQ 030

250 ml PNLQ 031

BEST
SELLER

MAXIMÁLNE 
PRIĽNUTIET

30 ml PNLQ 026

100 ml PNLQ 027

250 ml PNLQ 028

500 ml PNLQ033
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FAREBNÉ AKRYLOVÉ PRÁŠKY

Vysokop pigmentované, jasné farby

Jemne mletý, silná pigmentácia, optimálna doba tvrdnutia.
Extrémne jasné farby a krytie

#08 #09 #38 #39 #41 #50 #52 #54 #65 #108 #121 #123 #124 #126 #127

#128 #129 #130 #131 #150 #161 #162 #165 #166 #167 #168 #169 #170 #171 #172

#173 #174 #175 #176 #177 #178
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Ultra jemná zrnitosť, vynikajúca priľnavosť. Čas vytvrdnutia sa dá modifikovať výberom liquidu. 

CLEAR POWDER 

Krištáľovočistý priesvitný prášok

Normálne tvrdnúci, priesvitný, číry stavebný akryl. Je perfektne priesvitný, 
neskresľuje základné farby. Netvrdne veľmi pomaly, ale predsa poskytuje dos-
tatok času na modelovanie a ohýbanie a vo veľmi teplom prostredí dobre 
kompenzuje čas tvrdnutia. Doporučuje sa aj na súťaže. Môže sa používať s 
pomalým a rýchlym liquidom. Je pružný, nepraská, neláme sa, nežltne.

WHITE POWDER

Ultrabiely prášok

Normálne tvrdnúci snehovo biely stavebný gél. Charakteristika: Netvrdne 
veľmi pomaly, ale predsa poskytuje dostatok času na modelovanie a ohý-
banie a vo veľmi teplom prostredí dobre kompenzuje čas tvrdnutia.  Ide-
álny aj na súťaže. Výber liquidu: môže sa použiť ako pomalý, tak aj rýchly 
liquid. Je pružný, neláme sa, nepraská, nezmení farbu.

3,5 g | 5 ml PNP0000

13 g | 15 ml PNP0001

23 g | 30 ml PNP0002

33 g | 50 ml PNP0006

140 g PNP0007

3,5 g | 5 ml PNP0010

13 g | 15 ml PNP0011

23 g | 30 ml PNP0012

3,5g | 5 ml PNP0025

13 g | 15 ml PNP0021

23 g | 30 ml PNP0022

PINK POWDER

 Bledoružový prášok

Normálne tvrdnúci priesvitný ružový stavebný akryl. Charakteristika: 
Je bledší ako Dark pink, pôsobí prirodzene a oživuje farbu nechtového 
lôžka. Netvrdne veľmi pomaly, ale predsa poskytuje dostatok času na 
modelovanie a ohýbanie a vo veľmi teplom prostredí dobre kompenzu-
je čas tvrdnutia. Ideálny aj na súťaže. Môže sa používať s pomalým aj s 
rýchlym liquidom...

PRE ĽAHKÚ A PRECÍZNU PRÁCU POUŽITE  DIAMOND MASTER #10-ŠTETEC NA AKRYL TIP:
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K BABY 
BOOMERUZ

PINK MASQUE POWDER

Prirodzene pôsobiaci prášok
 na predľženie nechtového lôžkar
Je vhodný pre väčšinu tónov pleti, na maskovanie chýb nechtov, 
umožňuje nespozorované odrastenie Smile line.

PEACH MASQUE POWDER 

Na predlžovanie nechtového lôžka vo farbe marhúľ.
Krásna, dobre pigmentovaná farba
Perfektne kryje
Rovnomerná pigmentácia

HALF MASQUE POWDER
V odtini dokonale hormonizujúci s Pink Masque práškom. Nanáša sa 
v plnej hrúbke na nechtové lôžko pri stavaní krátkych francúzskych 
nechtov, pri tvorbe dlhšieho nechtového lôžka umožňujú jednoduché 
vytvorenie perfektného prechodu.

WHITE BOOMER
Biely porcelánový prášok. Mierne priehľadný, dokonalý na vytvorenie 
prechodu. Je dostatočne pružný, priľnavý a nežltne. Čas vytvrdnutia sa 
dá zrýchliť alebo spomaliť s vhodnýms Perfect Nails Liquidom.

COVER BOOMER
Mierne priehľadný porcelánový prášok vo farbe broskýň. Vďaka 
prirodzenému odtieňu sa hodí ku každej farbe pleti! Je dostatočne pružný, 
jeho farba sa nemení. Môže sa použiť aj na celom nechte. Čas vytvrdnutia 
sa dá zrýchliť alebo spomaliť s vhodnýms Perfect Nails Liuidom

3,5g | 5 ml PNP0005

13g | 15 ml PNP0003

23g | 30 ml PNP0004

33g | 50 ml PNP0045

140 g PNP0052

3,5g | 5 ml PNP0053

13g | 15 ml PNP0054

3,5g | 5 ml PNP0028

13g | 15 ml PNP0046

13g | 15 ml PNP0060

23g | 30 ml PNP0061

33g | 50 ml PNP0062

13g | 15 ml PNP0057

23g | 30 ml PNP0058

33g | 50 ml PNP0059

OBĽÚBENÝ

OBĽÚBENÝ
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SPEED CLEAR POWDER

Kryštáľovo čistý prášok.

Má rovnaké vlastnosti ako Clear Powder, ale vytvrdne cca o 1,5 krát 
rýchlejšie. Čas vytvrdnutia sa dá zrýchliť alebo spomaliť s vhodným Perfect 
Nails Liquidom. 

SPEED EXTRA WHITE POWDER

Žiarivo biely prášok

Jeho odtiene do modrastých tónov poskytujú oslnivú belosť. 

SPEED PINK POWDER

Číry, bledoružový prášok.

Neuveriteľne jasný a prekvapivo biely, stredne rýchlo tvrdnúci stavebný akrylový 
prášok. Modrastý nádych dodá francúzskej manikúre oslepujúco bielu farbu..

SPEED DARK PINK POWDER

Číry, ružový prášok.

Vytvára krásny kontrast s bielou voľnou stranou. Ideálne pre extrémne 
dlhé nechty a na predlžovanie nechtového lôžka

3,5g | 5 ml PNP0026

13g | 15 ml PNP0013

33g | 50 ml PNP0014

140g PNP0047

3,5g | 5 ml PNP0029

13g | 15 ml PNP0015

33g | 50 ml PNP0016

140g PNP0048

3,5g  | 5 ml PNP0027

 13g  | 15 ml PNP0019

 33g  | 50 ml PNP0020

140g PNP0049

3,5g | 5 ml PNP0031

13g | 15 ml PNP0017

33g | 50 ml PNP0018

SPEED POWDERS - RÝCHLOTVRDNÚCE PRÁŠKY

Pre pokročilých
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. Môžu sa použiť s normál, aj s  intenzív liquidom. Čas stvrdnutia sa dá urýchliť použitím intenzív liquidu..
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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) 

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) 

PNKG003 

PNKG001 

PNKG004

PNKG002 

PNKG008 

PNKG009 

PNKG010 

PNKG011 

PNKP001 

PNKP002 

PNKP003 

PNKP004 

PNKP005 

PNKP006 

PNKP007 

PNKP008 

PNKP011

PNKP012 

PNKP013 

PNKP014 

PNKP015 

PNKP016 

PNKP017 

PNKP018 
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NAIL HARDENER 
S Vápnikom a vitamínmi podporuje zdravý rast slabých nechtov. 
Zabraňuje rozdvojeniu nechtovej platničky, stimuluje rast a účinne 
posilňuje lámavé nechty. Jeho účinnosť môže byť zvýšená v prípade 
súčasného používania Cuticule Oil-a.

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

CUTICLE OIL
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 spo-
ločne. 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..
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4 ml PNSA837 

15 ml PNSA838

4 ml PNSA451

15 ml PNSA450

4 ml PNSA485

15 ml PNSA484

GLASS COAT  
Krycí lesklý lak a vysúšač laku v jednom. Dáva vysoký lesk a 
poskytuje 
vysokú odolnosť proti opotrebovaniu, veľmi rýchlo vysuší lak. 
Chráni proti zožltnutiu

UV TOP COAT 

Vysokolesklý chrániaci lak na rýchle schnutie farebných la-
kov.  Vďaka svojim komponentom a schopnostiam pod UV 
svetlom vytvorí extrémne tvrdý povrch a dodá lakom vy-
soký lesk. Nevyžaduje fixáciu. Odstraňuje sa odlakovačom.

4 ml PNSA471 

15 ml PNSA470

4 ml PNSA823 PINK

15 ml PNSA812 PINKt

4 ml PNSA824 PEACH

15 ml PNSA480 PEACHt

4 ml PNSA832 SPRING FLOWERS

15 ml PNSA833 SPRING FLOWERS

4 ml PNSA421

15 ml PNSA420

PERFECT CUTICLE SOFTENER  
So svojou vlastnosťou mierne uvoľní odumretú kožtičku, 
urýchlujúc tým pedikúru alebo manikúru. Môže sa použiť 
aj na zvlhčovanie kožtičkyPNKG008 

PNKG009 

PNKG010 

PNKG011 

PNKP011

PNKP012 

PNKP013 

PNKP014 

PNKP015 

PNKP016 

PNKP017 

PNKP018 
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4 ml PNSA825
15 ml PNSA006
30 ml PNSA807
100 ml PNSA808
250 ml PNSA809
500 ml PNSA811

PERFECT CLEAN
Multifunkčný čistiaci roztok

Je vhodný na čistenie nechtov a rúk, na odmasťovanie, 
na fixáciu gélov ako aj na čisenie zariadení a povrchov. 
Má príjemnú, jemne broskyňovú vôňu. K dispozícii aj 
v spreji!

AROMA CLEANER STRAWBERRY
Fixačný roztok s vôňou jahôd

Roztok na odstránenie výpotkov gélov a gél lakov, vzni-
knutých po vytvrdnutí, ktorý povrchu dodáva dlhotrva-
júci lesk. Pre jeho delikátnu jahodovú vôňu je obľubený 
u klientely. Je vhodný aj na jemné čistenie lámp a iných 
povrchov.

GEL CLEANER
Fixačný roztok

Fixačný roztok na gély. Odstraňuje zostávajúcu nevytvrd-
nutú 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 čiste-
nie ostatných citlivých povrchov.

PERFECT LINE
Skryje doplňovaciu čiaru

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

PERFECT BOND PRIMER
Roztok na priľnutie. (primer)

Používa sa ku ktorémukoľvek gélu alebo akrylovému prášku. 
Neobsahuje kyselinu, neleptá pokožku. Je vodu odpudzujúci, 
chráni proti plesniam a odstávaniu. Zabráňme včas odstávaniu 
umelých nechtov! Odporúča sa aj na problematické nechty kde je 
potreba silnejšieho priľnutia. Je oveľa silnejší ako tradičný primer! 
Funguje ako obojstranné lepidlo, jedna strana sa prilepí na necht a 
druhá sa prilepí na základnú vrstvu gélu alebo akrylu.

PERFECT PREP
Na predprípravu nechtov

Na prípravu nechtov pred modelovaním. 3 v 1. Preventívne 
pôsobí proti plesňovým infekciám, zvyšuje priľnavosť, dehydruje 
a odmasťuje v jednom. Má PH-vyrovnávajúcí účinok, neobsahu-
je kyselinu. Môže sa použiť na gélové aj akrylové nechty. Šetrný 
k pokožke, nepoškodzuje nechtovú platničku.

30 ml PNSA801
100 ml PNSA802
250 ml PNSA803
500 ml PNSA810

100 ml PNSA819
500 ml PNSA820

1000 ml PNSA822

4 ml PNSA2003
15 ml PNSA2002

4 ml PNSA2005
15 ml PNSA2004
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30 ml PNSA804
100 ml PNSA805
250 ml PNSA806

100 ml PNSA600
1 000 ml PNSA601

       100 ks PNSE001

BRUSH CLEANER
Roztok na vymývanie štetcov

Jemne odstraňuje zbytky hmôt zo štetcov. Prí-
davným ochranným aditívom zvyšuje životnosť 
štetcov z umelých aj z prírodných vlákien.

REMOVER WRAP FOIL
Rozpúšťacia fólia

Vatová vložka, umiestnená v hliníkovej fólii.
Uľahčuje odstránenie gél lakov a akrylov. Fólia je silná, čím 
dokonale zabraňuje k odparovaniu účinného roztoku a tým 
prispieva k rýchlejšiemu odstráneniu gél lakov a akrylov.

Odstraňovač lakov
Bezacetónový odstraňovač lakov

Odporúča sa na odstránenie tradičných 
lakov z nechtov. Je jemný, šetrne odstraňuje 
laky.

100 ml PNSA705
1 000 ml PNSA704

100 ml PNSA702
1 000 ml PNSA703

1 ks PNSE634

GÉL LAK REMOVER
Roztok na rozpúšťanie Gél lakov

Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu 
ľahko a rýchlo odstraňuje vrstvu Gél 
laku bez toho, aby došlo k vysušeniu 
pokožky..

ODSTRAŇOVAČ TIPOV
S veľmi silnou rozpúšťajúcou vlastnosťou

Na odstránenie tipov, akrylov a Gél lakov.

CERUZKA NA OPRAVU LAKU
Plniteľná korekčná ceruzka.

Vďaka svojej špeciálnej konštrukcii ideálne odstraňuje 
lak na nechty, ktorý sa dostáva pri lakovaní na kožu. S 
tromi vymeniteľnými hrotmi.
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PILNÍKY PREMIUM
Extra silné a odolné pilníky. Prémiová kvalita je zaručená viacnásobnou vrstvou, ktorá zaručuje až 4-krát dlhšiu životnosť akú majú tradičné pilníky. Majú kvalitnú 
tvrdú zrnitosť, zbrusujú materiál 2 krát rýchlejšie ako bežné pilníky. Sú umývateľné a dezinfikovateľné.

#80/80

Mimoriadne silno zrnité pilníky, na odstraňovanie tvrdých umelých nechtov.

#100/100

Pilníky na tvarovanie akrylových nechtov alebo odstránenie gélových nechtov.

#150/150

Pilníky na tvarovanie gélových nechtov alebo na jemné prepilníkovanie  povrchu 
porcelánových nechtov..

#180/180

Na jemné prepilníkovanie povrchov gélových a akrylových nechtov, na zmatňovanie 
a tvarovanie nechtov.

#100/180

Pilník s dvomi zrnitosťami na tvarovanie a jemné prepilníkovanie povrchov..

PNR0613

PNR0614

PNR0615

PNR0616

PNR0617

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

PILNÍKY A BUFERY

#180/220  PREMIUM MIX

Kombinovaný pilník a bufer pre dokonalú prípravu na lakgély. Buferová strana  
sa odporúča na jemnú prípravu prírodných nechtov, druhá strana - drsnejšia - sa 
odporúča na tvarovanie.PNR0618 

BEST
SELLER
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PENOVÝ BUFER V TVARE PILNÍKA

Vinikajúce na prípravu, zmatňovanie a vyhladzovanie 
Gél lakov.

Fialový #80

Oranžový #100

Modrý/Sivý #180

BUFER

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

Pink buffer Biely buffer

Čierny/oranžovýČierny/Fialový 

PENOVÝ OBLÚKOVÝ ZELENÝ

PENOVÝ SUPER SHINER

Modrý leštiaci super shiner

OBLÚKOVÝ PILNÍK 

Čierny #100/180

PILNÍK S DIAMANTOVÝM PRACHOM

PROFI ŠIROKÝ PILNÍK

Červený Mylar #80/80

SUPER SHINER

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

Buffer – pink ombre
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PERFECT PRECISION 
Pilník z nehrdzavejúcej ocele pre Smile line, manikúru a 
pedikúru, odolný voči opotrebeniu.

PNR701
NOVÝ

3-STRANNÝ POLÍROVACÍ

PENOVÝ SUPER JEMNÝ OBLÚKOVÝ

PILNÍK KVAPKA

Čierny #100/180

Biely #100/180

ROBUST MIX

BUFERY NA POLÍROVANIE PILNÍKY NA POLÍROVANIE PILNÍKY NA TVAROVANIE 

#280/280 PNR0612

       #180 PNR0601

   červený, fialový PNR0400

PNR0404

SZIL108

PNR0010

PNR0011

PNR0304

PNR0305

PNR0610#100/180

#400/300 PNR0611

PNR0604

PNR0606

PNR0605

PNRB026

PNRB002 PNRB001

PNRB003 PNRB004

PNRB012
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ŠTETCE NA GÉLY

      BASIC LINE #6
Štetec na gél so syntetickými štetinami. Odporúčané pre študentov.

DIAMANTOVÝ PROFESIONÁLNY ŠTETEC NA GÉL #6

Štetec na gél s diamantovou rúčkou. Odporúča sa na použitie pri stavbe profesio-
nálnych gélových nechtov. Dobrý výber pre bezfarebné aj pre Cover gély.

GEL GRANDE

Oválny štetec z prírodných štetín, ktorého špeciálna konštrukcia uľahčuje precízne nanášanie gélov a 
ich rozprestretie (aj pre farebné gély). Ideálna voľba aj pre menej skúsených profesionálov.

DIAMANTOVÝ ŠPERKOVÝ ŠTETEC

Štetec na stavbu gélových nechtov. Je to plochý štetec na gél, 
pre malé plochy so syntetickými štetinami. 
Odporúča sa pre začiatočníkov, ale aj pre pokročilých.

PNEZ023

PNEZ022

PNEZ026

#4 PNEZ020

#6 PNEZ021

BEST
SELLER

NOVÝ

VEĽMI 
OBĹÚBENÝ

GEL PICCOLO

Nová verzia bývalého Delux štetca. Je menším bratom Gel Grande štetca. Je to oválny štetec s prírodnými 
vlasmi, ktorého špeciálna konštrukcia uľahčuje precízne nanášanie gélov a ich rozprestretie (aj pre farebné 
gély).Menšia veľkosť a tenší profil, určený pre malé plochy. PNEZ027

NOVÝ
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BASIC LINE ŠTETEC NA AKRYL #8
Štetec s prírodnými vlasmi, veľkosť 8. Výlučne pre študentov! PNEP029

ŠTETCE NA AKRYL
NAJLEPŠÍ 

POMER 
CENA/VÝKON

ŠTETEC NA AKRYL #6
Štetec s prírodnými vlasmi, veľkosť 6. Stonka je sploštená, špička 
je do bodky. Odporúčame k nánášaniu menšieho množstva ma-
teriálu.

ŠTETEC NA AKRYL #8
Štetec s prírodnými vlasmi, sploštený, precízny strih so špičkou.
Určený pre skúsených profesionálov.

PNEP026

PNEP027

ACRYL DIAMOND MASTER #10
Extra hustý, na tvrdo udupaný štetec na akryl pre profesionálov z výberových vlasov Ko-
linsky. Vzhľadom k vynikajúcej kvalite má lepšiu savosť a vyznačuje sa vysokou pevnosťou 
v tlaku, čo uľahčuje sploštenie materiálu.Jeho precízná špička je veľkým pomocníkom pri 
formovaní dokonalého Smile line-u. S diamantom brúsenou kovovou rúčkou a s krytkou.

ACRYL DIAMOND MASTER #12
Extrémne hrubý štetec, vyrobený z prírodných vlasov Kolínsky. Najhrubší štetec od 
Perfect Nails. Vzhľadom k vynikajúcej kvalite má lepšiu savosť a vyznačuje sa vysokou 
pevnosťou v tlaku, čo uľahčuje sploštenie materiálu. Jeho precízna špička je veľkým 
pomocníkom pri formovaní dokonalého  Smile line- u. S diamantom brúsenou kovovou 
rúčkou a s krytkou.

ŠTETEC NA AKRYL #10
Štetec s prírodnými vlasmi, veľkosť 10. 
Špeciálny precízny strih uľahčuje formovanie porcelánových nechtov.

PNEP018

PNEP019

PNEP028

VEĽMI 
OBĽÚBENÝ

OBĽÚBENÝ
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ONEMOVE #2 
Štetec s rovným koncom a s ostro končiacimi umelými štetinami sa používa pri technike One move.

ŠTETEC NA ZDOBENIE - SHORT 
Štetec s tenkými krátkymi umelými vlasmi na gél sa odporúča pri vytváraní 
tenkých línií a ornamentov.

ŠTETEC NA ZDOBENIE - MEDIUM
Štetec z tenkých krátkych umelých vlasov.  Odporúča sa pri vytváraní tenkých línií, 
ornamentov a na vytvorenie okraja tenkých francúzskych nechtov.

ONEMOVE #1 
Štetec so šikmým koncom, s ostro končiacimi umelými štetinami sa používa pri technike One move.

PNED031

PNED034

PNED035

PNED030

ŠTETCE NA ZDOBENIE

OMBRE BRUSH
Štetec z prírodných vlasov, koniec zriedený. Na zmývanie farebných gélových, akrylových 
a Gél lakových prechodov.

ART&CORRECTOR PEN 
Multifunkčné, ohybné silikónové pero s tenkým špicom a stabilným hrdlom. Je vhodné na odstránenie 
materiálu z kože, na vyčistenie nechtových valov ako aj na krajkové zdobenie , na vytváranie 3D akrylo-
vých foriem a na vkladanie malých ozdôb na nechty.

ŠTETEC S MAČACÍM JAZYKOM
Zaoblený plochý štetec s umelými vlasmi. Vzhľadom k jeho špeciálnemu tvaru, ktorý je prispôsobený 
k tvaru nechtového lôžka, sa veľmi ľahko nanášajú farebné materiály a hravo sa vytvorí Smile Line.

ŠTETEC NA ZDOBENIE - LONG 
Štetec z tenkých krátkych umelých vlasov sa odporúča pri vytváraní tenkých rov-
ných línií a ornamentov.

PNED048

PNED049

PNEZ011

PNED036

NOVÝ

NOVÝ
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3D ZDOBIACI ŠTETEC 
Štetec z prírodných vlasov, sploštený,  špicatý, s kužeľovým hrotom.
Odporúča sa k vytváraniu porcelánových kvetiniek a na rôznu výzdobu.

#2 PNED032

#4 PNED033

KOLINSKY ZDOBIACI ŠTETEC
Štetec z prírodných vlasov, sploštený,  špicatý.
Na zdobenie s akrylovými farbami.

PNEP002

ONEMOVE REVO
Nová varianta štetcov na zdobenie, vyvinuté z OneMove #1 štetcov. Vďaka koncentrácii vlasov sa 
môže skvele použiť na menších aj väčších plochách. Na konci je stenšený do klína, preto poskytuje 
presnejšie zdobenie. Odporúča sa pre profesionálne použitie.

PERFECT LINE
Štetec z prírodných vlasov, so špecialne vytvoreným tenkým kužeľovým hrotom. 
Jeho stabilné hrdlo a ohybný hrot pomáha pri vytváraní tenkých čiarok, ornamen-
tov, alebo pri inom zdobení.

M PNED046

 L PNED045

PNED042

 S PNED047 NOVÝ

NOVÝ

NOVÝ

ODPORÚČANÝ

MINI SYNTETIC ŠTETEC NA ZDOBENIE #000

Extra tenký ozdobný štetec z umelých vlasov, dlhých 4 mm. Pre maľovanie ornamentov a 
veľmi tenkých kontúr.

MINI NATURAL ŠTETEC A ZDOBENIE #000
Extra tenký ozdobný štetec z prírodných vlasov, dlhých 4 mm. Pre maľovanie ornamentov a veľmi 
tenkých kontúr.

PNED038

PNED039
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DIAMOND COMBO 2IN1
Dva najobľúbenejšie ozdobné štetce, OneMove # 1 a Mini Natural # 000 v jednej rúčke. Prírodný 
vlas, exkluzívny vzhľad.

EXTREME NAIL ART ŠTETEC
Vďaka špeciálnym prírodným vlasom a bohatým štetinám dokáže nabrať a dávkovať veľké množstvá 
farieb.S jedným nabratím farby dokážete vyzdobiť aj viac väčších plôch. S jeho extra tenkou špičkou 
môžete vytvoriť presné čiary a krivky.

PNED041

PNED040

NAIL ART TATTOO PEN 

Pero na tetovanie s odnímateľnými hlavami a s exkluzívnym vzhľadom. Jeho pevný 
a hladký hrot umožňuje kresliť presné vzory (aj texty).

ŠTETEC NA AKVARELOVÉ ZDOBENIE 
Štetec na zdobenie z prírodných vlasov Kolinsky so špeciálnym dizajnom. Odporúčané pre akvarelné 
maľovanie.

PNSE630

PNED014

NAIL ART SILVER SET 

3 ks tenkých štetcov zo syntetických vlasov v jednom obalelení.
Sú vhodné na akrylové a akvarelové maľovanie.

PNED007

ONE MOVE ŠTETEC (ŠIKMÝ) #2 
ONE MOVE ŠTETEC (ŠIKMÝ) #4 
ONE MOVE ŠTETEC (ŠIKMÝ)) #4

Štetec plochý, rovný z prírodných vlasov.
Vhodný na Smile line a na vytváranie kvetiniek jedným pohybom.

PNES003

PNES004

PNES002
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Nástavec na brúsne prstene

PNG 4110

41

KOVOVÉ NÁSTROJE
Extra profesionálny kovový nástroj pre perfektnú 
prácu od Perfect Nails.

Brúsna hlavica na gél - valcová

Malá oválna karbidová brús-
na hlavica

Špicatá karbidová brúsna 
hlavica Gilotína

PNSE 628

PNSE 625

Pusher-škrabák-ohýbač MULTI 3in1

PNSE 624

Pusher-škrabák Flat 2in1

Brúsna hlavica na akryl - valcová

Stredne silná, zaoblená širšia karbido-
vá valcová brúsna hlavica špeciálne na 
gélové nechty. Vhodná na odstraňova-
nie aj na skracovanie. Používa sa aj na 
pedikúru na sucho alebo na mokro na 
odstránenie stvrdnutej kože. Výborne 
dezinfikovateľná. Širší priemer a za-
oblené hrany pre ešte bezpečnejšiu 
prácu..

Malá, jemná karbidová brúsna hlav-
ica, rombusovo sieťovaná. Určená 
špeciálne pre malú, precíznu, jemnú 
prácu. Odporúča sa na rýchle od-
stránenie stvrdnutej nechtovej 
kožičky, na prípravu nechta.  Širší 
priemer  a zaoblené hrany pre ešte 
bezpečnejšiu prácu.

Špicatá, jemná karbidová brúsna hlav-
ica, rombusovo sieťovaná. Určená 
špeciálne pre malú, precíznu, jemnú 
prácu. Odporúča sa na rýchle od-
stránenie nechtovej kožičky, na 
prípravu nechta.

Silná, drsná, širšia, zaoblená karbidová 
brúsna hlavica, špeciálne na akrylové 
(porcelánové) umelé nechty. Vhod-
ná na odstraňovanie aj skracovanie. 
Používa sa aj na pedikúru na sucho 
alebo na mokro na odstránenie stvrd-
nutej kože. Výborne dezinfikovateľná. 
Širší priemer a zaoblené hrany pre 
ešte bezpečnejšiu prácu.

PNSE 629

PNG 4063

Diamantová brúsna hlavica tenká

Špachtla

PNSE 626

Pusher-škrabák Pro 2in1    

PNSE 623

PNSE 040

Pomarančové drievko

PNG 4056

Lamelová oválna karbidová 
brúsna hlavica

Veľká karbidová brúsna hlavica, lamel-
ová. So svojimi ostrými lamelami 
je ideálna pre skracovanie umelých 
nechtov, na stenšovaenie a odstraňo-
vanie materiálu. Odporúča sa rýchle 
odtraňovanie vzduchových bubliniek. 
Používa sa aj na odstraňovanie stvrd-
nutej kože pri pedikúre.

PNG 4060

PNG 4058

Malá, jemná karbidová brúsna hlavi-
ca, rombusovo sieťovaná. So svojimi 
ostrými lamelami je ideálna pre skra-
covanie umelých nechtov, na stenšo-
vanie a odstraňovanie materiálu. 
Odporúča sa rýchle odstraňovanie 
vzduchových bubliniek. Používa sa aj 
na odstraňovanie stvrdnutej kože pri 
pedikúre. 

Sieťová oválna karbidová brús-
na 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

Štipec na tvorbu C-oblúka

BR
ÚS

N
E 

HL
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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
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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, roz-
triedené v krabici.

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

PNTUF 11-20

PNTCU 11-20

PNTUF 51-60

PNTCU 51-60

PNTUF 00

PNTCU 00

Natur

Crystal

50 ks15 ks 100 ks

PNRA 
010

7 g

43

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. Vďa-
ka veľkým krídlam je schopná extrémnej 

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

Dvojitá extrémna šablóna
ŠABLONY 

Forma krídiel je ideálna, zabezpečuje 
ľahké a presné upevnenie a v prie-
mere aj väčším veľkostiam nechtov 
umožňuje dokonale presné vloženie 
a poskytuje stabilnú základňu počas 
stavby nechtov. Sú dlhšie než sú 
tradičné šablóny (6,5 cm), takže sú 
ideálne pre najpopulárnejšie vyt-

vorenie moderných tvarov nechtov. Pomocné linky 
popri salónnych nechtov veľkosti S, M sú vyhovujúce aj 
pre L, XL dľžky na vytvorenie imidžových nechtov. Pri 
silnejšej a hrubšej kvalite papiera, sa dá bez posunutia 
pripevniť na väčšiu plochu, o to sa dokonale postara-
jú 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 vyt-
váranie normálnych aj extra 
dlhých stiletto nechtov. 

PNTELN24  

BIG STILETTO 
NATURAL

PNTVNK
PNTVCK

Natur
Clear

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
 

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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RÚŠKO S VENTILOM

DEZINFEKČNÝ ROZTOK  
KODAN NA KOŽU

DEZINFEKČNÝ ROZTOK 
NA NÁBYTOK A NÁRADIE

CLARASEPT-DERM 
DEZINFEKČNÝ ROZTOK

CLARASEPT 
TEKUTÉ MYDLO

DEZINFEKČNÝ ROZTOK NA 
NÁBYTOK - MIKROZID

GUMOVÉ RUKAVICE OCHRANNÉ OKULIARE

OCHRANNÉ RÚŠKO

DEZINFEKČNÝ ROZTOK NA RUKY

DÁVKOVAČ NA TEKUTINY 

250 ml A104019 

1 l A104018 

250 ml U845828 

1 l U845811

300 ml INNO01 

1 l INNO02

          250 ml A109125 

                   1 l A109101

150 ks/dóza A109143

250 ml UNI9040 

1 l UNI9042 

250 ml UNI34540 

1 l UNI84549
PNV0102

PNV0100 PNV020 PNV0010

PNSE216
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SKLENENÁ MISKA 
S PRIKRÝVKOU

VZORKOVNÍK - ŠPIRÁLAVZORKOVNÍK - PALIČKYMARGARÉTKA

KEFKA NA PRACH S RÚČKOU

PO
M

Ô
C

KY

PNSE637

MISKA NA MANIKÚRU

10 ks v balení PNSE599 30 ks v balení PNSE598 PNSE642

PNSE643 PNSE561PNSE560

Clear PNSE507 

Natur PNSE508 

VZORKOVNÍK - ŠPIRÁLA
SO STOJANOM

KEFKA NA PRACH

500 ks PNSE302 100 ks PNSE301 PNSE550 PNSE636

BUNIČINA  500 KS BUNIČINA  S FÓLIOU  100 KS CVIČNÝ PRST KLIP NA ODSTRÁNENIE GÉL LAKU

Praktický klip na viacnásobné použitie na 
ľahké a rýchle 
od s t r á ne n i e 
Gél laku.
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ORGANIZER ŠTETCOVSHELL BAG NA ŠTETCEUNIVERZÁLNA BRAŠŇA 

NA ŠTETCE A NÁRADIE
- Brašňa na štetce na zips z tvrdého obalu.
- Jej prednosťou 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 uza-
vreté hore 
aj dole, 
o k o l o 
c e l é h o 
púzdra je 
zips.
- Veľkosť 
je ideálna, 
zmestí sa 
do menšej 
tašky ale-
bo sa dá 
postaviť na 

malý stôl. Zaberie minimálny priestor. 

46

Multifunkčná opierka ruky, ktorá dáva ruke jem-
né, pohodlné držanie. Poskytuje pohodlie ako pre 
nechtárku, tak aj pre zákazníčku. Je pružná, odolná, 
má protišmykový povrch, ľahko sa dezinfikuje.

Praktická, dobre naplniteľ-
ná taška na nástroje. Perfect 
design.

Pomôže vám pri dekorácií
Môžete si na nej pripraviť svoje 
vlastné lakové vzory, vlastné oz-
doby
Dokonalé namiesto cvičných 
porcelánových alebo gélových 
podkladov
Môžete na nej skúšať nové vzory

Jednoducho a ľahko čistiteľná silikó-
nová podložka. Namiesto používania 
uteráka alebo papierových utierok. 
Prečo to môžete potrebovať?
- nepotrebujete viac palety, 
- môžete zmiešať farbu alebo farebný 
gél priamo na podložke
- chráni stôl
- jednoducho sa udržuje v čistote 
- odolná voči vode

PNSE641
PNKT1322PNSE640PNSE639

NOVINKA

PNEZ025

Praktická brašňa s vysokým štandardom pre úscho-
vu štetcov a náradia. Čierna s fialovým zipsom a s 
logom.

NOVINKA

PNKT1222

Držiak štetcov piškótového tvaru, pri používaní via-
cerých štetcov pri rôznych činnostiach a pracovných 
postupoch. Štetce sú pri práci bezpečne oddelené od 
seba, nezostáva po nich lepkavý povrch (nešpinia) a 
štetce sú na dosah ruky. Štece sa nepomiešajú, nešpinia 
jeden druhý, neprilepí sa na nich špina z papierových 
obrúskov ani z utierok.

PNEE005

OPIERKA RUKY
SILIKÓNOVÁ PODLOŽ-
KA - FIALOVÁ

SILIKÓNOVÁ POD-
LOŽKA - S FORMAMI 
NECHTOV

PURPLE BAG

PRÍSLUŠENSTVO
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PNG3039

PNG3000

3 ks/balík PNSE648

PNG3040

PNG0022

PNG3034

PNG3002

DREAM DRILL

PROXXON ADAPTER

PERFECT TIP: KRÚŽKY PROTI PRACHU

PERFECT DRILL 

OPIERKA RÚK S OSÁVAČKOU 

PERFECT SUPER DRILL

PROXXON BRÚSKA

BRÚSKY

NOVÝ

NOVÝ
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LAMPY
MOONLIGHT PLUS 
2in1 UV/LED lampa s bielym svetlomi 48 W
Na UV aj LED gély.
36 celoplošných LED diód, bez mŕtveho priestoru.
• Biele svetlo - šetrné k očiam
• Infračervený snímač
• Digitálne zobrazenie
• Časový spínač (10-30-60-99 s))

PNG1031

NOVINKA

PERFECT LINE 
Biela UV / LED lampa s digitálnym displejom 36W
Kvôli 18 super silným, ale k očiam šetrným LED diódam materiály 
rýchlejšie tvrdnú. Je vhodná pre UV aj LED gély. Vhodná ako pre každodenné 
salónne práce, tak  aj na domáce použitie.
Pre svoju kompaktnú veľkosť je ideálna aj na cestovanie.
• Infračervený snímač
• Časový spínač (30 alebo 60 sekúnd)
• Dostatočne malý, aby sa zmestil aj na malom priestore

PNG1032

NOVINKA

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

PNG1019

TUNNEL WHITE - UV LAMPA (4X9 W)
Tunelová lampa, 4x9 W dvojité trubice, s veľkým otvorom a s
časovačom - Timer.

PNG1020 

UFO SILVER - UV LAMPA (2X9 W)
S dojitou trubicou a veľkým otvorom

PNG1021
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UV TRUBICE

VANIČKA NA PARAFFIN

150 W ohrievač parafínu s termostatom a reguláciou teploty.
Pre starostlivosť o ruky a nohy.

PNG2009G PNG2009

PNG1021/B PNG1021/A

ENF U SHAPE 

UFO SILVER 

PNG5014
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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

PNDCS39 PNDCS41 PNDCS33 PNDCS43 PNDCS31 PNDCS35 PNDCS40

PNDCS34 PNDCS42 PNDCS32 PNDCS36 PNDCS38 PNDCS37

MULTICOLOR TRBLIETAVÉ VLOČKY

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.

HVIEZDNE PRÁŠKY

PNDCS15 PNDCS16 PNDCS17 PNDCS20 PNDCS18 PNDCS19 PNDCS24 PNDCS25 PNDCS21 2 gr

NITKY
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MICA HODVÁBNY PRÁŠOK A VLOČKA

Trblietajúca nerastná surovina s kryštalickým efektom.

So svojou minerálnou formulou, jemnou štruktúrou, vytvára špeciálny efekt a jedinečne hodvábny lesk. Vzhľadom na osobitú vlastnosť odrážania svetelného 
efektu, obohacuje zdobené nechty iskriacimi farbami.

MOON GLITER
SEA GLITER

2 gr 

2 gr

ŠPECIÁLNE GLITROVÉ PRÁŠKY

PNDCS27 PNDCS28

1 mm 1 mm

PNDCS29

0,4 mm

PNDCS44 PNSG1

2 gr 2 gr

6
PNDMI02

7
PNDMI03

17
PNDMI08

16
PBDMI23

8
PNDMI04

12
PNDMI06

15
PNDMI07

11 
PBDMI21

14
PBDMI22

9
PNDMI05

22
PNDMI11

23
PNDMI12

24
PNDMI13

28
PNDMI14

19
PNDMI09

30
PNDMI15

20
PNDMI10

5 
PNDMI20
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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

MERMAID SCALE FLITER

SS3, SS5
AB CRYS-

TAL

SS3, SS5
AQUA-
MARINE

SS3, SS5
CRYSTAL

SS3, SS5
FUCHSIA

SS3, SS5
LIGHT 
ROSE

SS3, SS5
ROSE

SS3, SS5
LIGHT 
PEACH

SS3
DARK SIAM

SS5
SUN

    100 ks

  1440 ks

(M) PNDHX01
(L) PNDHX02

(M) PNDHX03
(L) PNDHX04

0,2 gr

#1 #2 #3 #4

#5 #6 #7

NOVÉ

Špeciálne, oblé, šesťuholníkové dekoratívne flitre.

(M) PNDHX07
(L) PNDHX08

(M) PNDHX05
(L) PNDHX06

MANDALART

CUTE MOOD
PNDS1057

ROCK SHOCK
PNDS1058

DELUXE RUSH
PNDS1059

CLASSY SASSY
PNDS1060

Pa
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é 
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ri 
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t

V 7 nádherných farbách

SS3    Ø SS5    Ø 2 mm SS9    Ø 2,5 mm

NAIL STRAS
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SAMOLEPKY S AKRYLOVÝM EFEKTOM

3D SAMOLEPKY

DYMOVÉ FÓLIE DEKORAČNÉ PÁSY

PNDF03 PNDF04 PNDF01 PNDF02

Strieborný PNDSZ01

Zlatý PNDSZ04

Lesklo červený PNDSZ05

Pink PNDSZ06
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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
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PNAK001 PNAK002 PNAK003 PNAK005 PNAK006 PNAK007 PNAK008 PNAK009

PNAK011 PNAK012 PNAK013 PNAK014 PNAK015 PNAK016 PNAK018 PNAK019

PNAK021 PNAK022 PNAK026 PNAK029 PNAK030 PNAK035 PNAK036 PNAK037

PNAK038 PNAK043 PNAK044 PNAK045 PNAK046 PNAK047 PNAK048

Buzás Virág
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Porovnávajúca tabuľka Gélov

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



56Katalóg 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) 

HTTPS://WWW.PERFECTNAILS.SK

MapaV-card Stránka www

PERFECT NAILS

LORIEL

tel.: 0911 786 923,  mail: obchod@perfectnails.sk


