
sprievodca
oŠeTrUJÚciMi
prÍpravKaMi

priMeTiMe®

Prevencia proti štiepeniu nechta
Zabezepčí lepšiu prilnavosť a pripravenosť nechtu, 
pretože obsahuje pokrokovú formulu (vzorec) pre 
rovnováhu pH a odstráni všetky zvyšky oleja a 
reziduá pre dlhšie trvajúcu manikúru a pedikúru. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24602 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24600

FUngUs Md®

Antiplesňové sérum
Táto maximálne silná formula eliminuje plesne a 
baktérie a zlepšuje výzor poškodených nechtov. 
Hygienické kvapátko pomáha aplikovať výrobok na 
zdroj problému na nechtoch ruk a nôh. 

18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24690

no BiTe®

Potláča chuť k ohrýzaniu nechtov
Vďaka veľmi horkej príchuti pomáha odstraňovať 
zlozvyk okusovania nechtov a podporuje ich zdravý 
rast. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24612 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24610

nails For Males®

Pre polomatný vzhľad pánskej manikúry
Lak pre pánov. Originálny matný lak poskytujúci 
pánskym nechtom prirodzený vzhľad a dlhodobú 
ochranu. 

18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24240

clean prep
Čistiacia a dezinfekčný prostriedok
Čistiaci a dezinfekčný prípravok bez aerosolu 
na prípravu nechtov rúk a noh na hygienickú 
manikúru/pedikúru. Odmasťuje a odstraňuje zbytky 
prípravkov po manikúre, jeho použitím sa zvyšuje 
priľnavosť laku a umelých nechtov. 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24660 
473 mL                        KÓD PRODUKTU # 24670

arganový KréM na 
rUKy
Ultra-luxusny hydratačný krém
Intentzívny ultra hyrdratačný krém na ruky osvieži 
suchú pokožku a krehké nechty. Na pokožke 
vytvára ochranný vyživujúci film bez pocitu 
mastnoty. Komplex argánového a jojobového oleja 
s bambuckým maslom zanechá pokožku pružnú a 
zabraňuje strate vlhkosti, pokiaš vitamín E chráni 
pokožku pred voľnými radikálmi a zaisťuje jej tak 
mladistvý vzhľad. 
50 mL                          KÓD PRODUKTU # 24530

cUTicle Therapy
KréM
Na ošetrenie suchej a popraskanej kutikuly
Tento liečiaci krém obohatený avokádovým 
olejom a vitamínmi A a E zjemňuje, vyživuje a 
zvlhčuje pokožku a suchú drsnú kožu pre zdravý 
rast nechtu. Skvelý aj pre suché päty a lakte. 
14 mL                         KÓD PRODUKTU # 24515 
59 mL                          KÓD PRODUKTU # 24520

arganový oleJ
KvapKy na KUTiKUly
Hydratuje a zjemňuje kutikuly
Pomocou bohatej zmesi Arganového oleja, Jojoba 
oleja a vitamínu E napomáha vyživovať a hydratovať  
nechty a kutikulu. 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24500

cUTiqUe®

Zmäkčuje kutikulu & vybieluje nechty
Jemne odstraňuje odumreté tkanivo kože okolo 
nechtov a zanecháva kutikulu jemnú a elastickú. 
Odstraňuje z nechtov škvrny a vybieluje ich.
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24512 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24510 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24514

cUTicle oil+
Na dehydratovanú kutikulu
Pomocou výťazkov z pomarančového kvetu a 
extraktmi divokej čerešne zvlhčuje, lieči a osviežuje 
problémovú kožtičku okolo nechtov a zabezpečuje 
rast silných a zdravých nechtov
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24552 
30 mL                         KÓD PRODUKTU # 24555 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24554

cUTicle care coMplex
Hydratuje suchú kutikulu a stimuluje rast nechtu
Esenciálne oleje obsiahnuté v tomto prípravku 
zmäkčujú a vyživujú drsnú suchú kožtičku okolo 
nechtov. Vďaka obsahu antioxidantov bohatých na 
vitamíny, 7 blahodarných extraktov a betakaroténu 
preniká do nechtového lôžka a napomáha zdravému 
rastu nechtov. 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24540 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24544

nailTriTion
Podporuje zdravý rast poškodených nechtov 
Silná formula s komplexným obsahom minerálov, 
vápnika a železa, hydrolyzovaného keratínu 
a pšeničných proteínov, kolagénu a výťažkov 
z bambusu stimuluje, posilňuje a napomáha 
prirodzenému rastu krásnych a zdravých nechtov. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24162 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24160

nail deFense®

Na štiepavé a odlupujúce sa nechty
Prípravok s obsahom proteínov a želatíny spevňuje 
slabé tenké nechty. Želatína spája vrstvy nechtovej 
platničky a tým zabraňuje rozštiepeniu a lúpaniu 
voľných okrajov a proteíny vyživujú nechtové lôžko, 
čím zabezpečujú rast pevnejších nechtov. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24422 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24420 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24424

calciUM shield®

Na slabé a tenké nechty
Prípravok s vysokým obsahom vápnika vytvára na 
nechte ochrannú vrstvu a podporuje rast silnejších, 
pevnejších a pružnejších nechtov. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24412 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24410

nail arMor®

Na slabé a hrboľaté nechty
Tekutý hodváb s obzvlášť pevným kevlarovým 
vláknom spevňuje veľmi tenké nechty. Vďaka 
obsahu Ridgefiller vyhladzuje povrch nechta. 
Vhodné použiť po odstránení umelých nechtov na 
spevnenenie oslabeného prírodného nechtu. 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24440

ToUgh cooKie®

Na jemné a krehké nechty
Obohatený extraktmi z Afrického stromu Okoumé 
posilňuje jemné a krehké nechty.
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24452 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24450

sTarosTlivosť 
o KUTiKUlU

sTarosTlivosť 
o KUTiKUlU spevňovače Špeciálne

prÍpravKy



Bonder®

Pre trvácnosť maikúry a pedikúry
Unikátny podlak na gumovej báze zaisťuje 
dlhotrvajúcu priľnavosť laku k povrchu nechtu. 
Chráni lak pred opotrebovaním, olupovaním a 
predlžuje trvanlivosť lakovania.
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24112 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24110 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24114 
237 mL                        KÓD PRODUKTU # 24118

ridgeFiller
Vyhladzuje nerovný povrch nechtu
Táto primárna základná vrstva vypĺňa ryhy a 
zjemňuje drsné povrchy nechtov, čím predlžuje 
trvanlivosť laku. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24122 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24120

Top2BoTToM®

Dva v jednom - nadlak & podlak
Praktický podlak i nadlak v jednej fľaštičke. 
Poskytuje dobrú priľnavosť laku ako základná vrstva 
a dodáva vysoký lesk a ochranu nechtu pred UV 
žiarením ako vrchná vrstva lakovania. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24132 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24130 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24134

BasecoaTs TopcoaTs

glosser®

Pre vysoký lesk
Glazúra s polyesterom, ktorá zaistí dlhú trvanlivosť 
lakovania a dodáva vysoký lesk. Perfektný na 
použitie v nail art a pri aplikácii žirivých farieb.
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24212 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24210

Won’T chip®

Ako prevencia proti olupovaniu laku
Táto ochranná polymérová vrstva pomáha lakom na 
nechty odolať odieraniu a lúpaniu po dobu dvoch 
týždňov. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24232 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24230 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24234

MaTTe Top
Mení leský zhľad nechtu na matný
Mení lesklý lak na nechty na matný pre unikátny 
saténový efekt. Táto špeciálna vrchná vrstva je 
skvelá pre tvorbu nechtovej grafiky. 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24250

MagniFiqUe
Rozjasňuje a chráni pred vyblednutím farieb
Nadlak pre francúzsku manikúru, ktorý obsahuje 
optické rozjasňovače a ochranu proti UV žiareniu 
pre stabilitu farieb. Magnifique je rychloschnúci a 
zaručuje dlouhotrvajúci výsledok.
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24260

qUicK-dry

polishield®

Na rýchle vysušenie s vysokým leskom pre 
dlhotrvajúcu manikúru
This quick-drying, high shine, chip resistant topcoat 
contains UV filters to prevent nail color from fading. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24272 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24270 

Flash dry®

Rýchle vysušenie a vysoký lesk
3v1 vrchná vrstva. Odolná vrstva, ktorá pomocou 
pokročilej polymérovej technológie spája jednotlivé 
vrstvy lakov pričom rýchlo schne, dodáva vysoký 
lesk a zabraňuje popraskaniu a lúpaniu.
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24340

in-a-snap®

Rýchlo vysušuje lak a chrani jeho farebnosť
Rýchloschnúca vrchná vrstva laku. Vysuší lak za 
minútu a chráni nechty pred UV žiarením. 
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24322 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24320 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24324

sec’n dry®

Rýchlo presuší všetky vrstvy laku a zabezpečí 
odolnosť laku
Špeciálne zloženie prípravku presuší všetky vrstvy 
laku a vytvára super odolnú ochrannú vrstvu s 
vysokým leskom.
9 mL                            KÓD PRODUKTU # 24312 
18 mL                         KÓD PRODUKTU # 24310 
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24314

spriTz dry™

Vysušuje lak a hydratuje pokožku
Tento sušič laku v rozprašovači bez aerosolu vysuší 
lak okamžite. Zároveň nechty a pokožku okolo 
nechtov hydratuje. Obsahuje vitamíny A & E.
118 mL                        KÓD PRODUKTU # 24350 
473 mL                        KÓD PRODUKTU # 24360

Krásna manikúra a pedikúra 
začína so 

silnými, zdravými nechtami.  
orly komplexná rada 

starostlivosti o nechty ponúka
efektívne riešenie pre
zdravý rast nechtov. 

od starostlivosti o kožičku v 
okolí nechta (kutikulu) až po 

sušiče lakov tu nájdtete široký 
rozsah presne zameraných 

prípravkov, ktoré pripravujú, 
posilňujú, chránia, pridávajú lesk 
alebo naopak zmatňujú prírodné 

nechty.
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