CAVIAR MANICURE
MANICURE KAWIOROWY

Mollon PRO Professional to francuska technologia, jakość i styl.
Tworząc profesjonalne produkty do stylizacji oraz pielęgnacji paznokci
czerpiemy z najnowszych rozwiązań technologicznych i trendów
kosmetycznych w dziedzinie jakości i innowacji.
Inspiracją Mollon PRO jest tworzyć z pasją, dbając o piękno i styl kobiety.

NAIL LACQUER
Mollon PRO HybridShine UV to unikalny system manicure kolorowego, utwardzanego w lampie UV. Specjalna lakierowo-żelowa
formuła UV Color Coat, umożliwia stosowanie koloru w dwóch rodzajach stylizacji: hybrydowej i soak off. Nakłada się jak lakier, jest
wytrzymały jak żel, zdejmuje się w kilka minut. Zapewnia długotrwałe utrzymywanie się lakieru, nasycony i lśniący kolor z połyskiem
– efekt glamour na paznokciach. Stylizacja jest odporna na zarysowania, nie ściera się i nie odpryskuje, nie ulega zmatowieniu,
zapewnia naturalny wygląd paznokci po pomalowaniu. Wspomaga proces naturalnego wzrostu paznokci - wzmacnia płytkę, zabezpiecza przed pękaniem i łamaniem. Manicure HybridShine UV umożliwia łatwą i szybą aplikację: podkład, kolor, top są nakładane
pędzelkiem lakierowym. Manicure jest bezpieczny dla paznokci, przygotowany według formuły „3-Free” ,bez formaldehydu, toulenu i DBP.

PALETA KOLORÓW
01.

JASMINE

09.

HEATHER

17.

TROPICAL

25.

STEEL *

15ml

33.

CLEMATIS

41.

BEGONIA

02.

VANILLA

10.

CHOCOLATE

18.

FIERY

26.

ALICE

34.

DAHLIA

42.

GLORIOSA

03.

ROSE

11.

ORCHID

19.

BURGUNDY *

27.

04.

CORAL

12.

PEONY

20.

CRIMSON

28.

JESSICA

CLARA

35.

36.

BERGENICA

43.

IRYS

44.

CORAIL EXOTIQUE FRAMBOISE DOUCE

05.

RUBY

13.

MAUVE

21.

VIOLET

29.

GRACE

37.

PHLOX

45.

BORDEAUX PUR

06.

WINE

14.

CAPPUCCINO

22.

CLARET

30.

OLIVIA

38.

ASTER

46.

PÉPITE ROUGE

07.

FUCHSIA

15.

COCOA

23.

INKY *

31.

EMILY

39.

CYKLAMEN

47.

CERISE MÛRE

08.

PLUM

16.

AMARANTH

24.

COPPERY *

32.

MOCHA

40.

ACHILLEA

48.

BLACK / NOIR

UV COLOR COAT
LAKIER HYBRYDOWY UV

Stworzony specjalnie do stosowania
w systemie HybridShine UV zarówno
w manicure hybrydowym jaki i soak
off. Utwardza się w lampie UV, dając
długotrwałe efekty.
Lakierowo-żelowa formuła daje szerokie
możliwości zastosowań, zarówno
z preparatami o właściwościach
lakierowych jak i żelowych. Bardzo
dobrze i równomiernie rozprowadza
się na paznokciach, nie pozostawiając
smug. Dwie cienkie warstwy lakieru
zapewniają idealne krycie oraz głębie
koloru. Bogata gama kolorystyczna:
emalie, brokaty, perły. Wysoka
jakość zastosowanych pigmentów
kolorystycznych zapewnia nasycony,
lśniący kolor z połyskiem.
Sposób użycia: Dokładnie wymieszać
mocno rolując przed użyciem. Kolor
nakładać jak lakier, na bazę hybrydową
lub soak off. Nanieść na paznokcie dwie
cienkie warstwy koloru i utwardzić każdą
z nich po 2 minuty w lampie UV.

49.

MENTHE FONCÉE

57.

NOIR METALLISE

65.

BLEU VERT

73.

BÉATE

81.

JUDITH

50.

BAIES

58.

CHATOIEMENT
POURPRE

66.

ABRICOT

74.*

CÉCILE

82.*

CLARISSE

51.

MÉTALLIQUE
FRANÇAIS

59.

OCÉAN MÉTALLISE

67.

ROSE BORBON

75.

DOROTHÉE

83.

LUCETTE

52.

CHATOIEMENT
DORÉ

60.

JAUNE BRILLANT

68.

SAUMON

76.*
ÉDITH

84.

MYLÈNE

53.

CHATOIEMENT
BRUN

61.

VIOLET BRUYÈRE

69.

VERT ANIS

77.*

FRANÇOISE

85.

NATHALIE

54.

MÉTALLIQUE
CUIVRE

62.

ORANGÉ CLAIR

70.

VERT EAU

78.

GENEVIÈVE

86.*

OPHÉLIE

55.

CHATOIEMENT
ARGENTE

63.

CÔTE D’AZUR

71.

VERT CORAL

79.*

HÉLÈNE

87.

PAULETTE

56.

MÉTAL ARGENTE

64.

TURQUOISE

72.*

ADÈLE

80.

YVONNE

88.*

RÉGINE

* KOLORY PERŁOWE

89.

STÉPHANIE

90.*

THÉRÈSE

91.

VALÉRIE

CAVIAR MANICURE

PREPARATY DO PAZNOKCI

1000ml

175ml

UV REMOVER
QUICK & EASY

PŁYN DO USUWANIA LAKIERU

Profesjonalny płyn do usuwania lakierów
hybrydowych, żeli soak off oraz mas
akrylowych. Formuła preparatu zapewnia
szybkie, łatwe i skuteczne działanie.
Wzbogacony olejkiem rycynowym i silikonem,
dzięki którym paznokcie są odpowiednio
nawilżone i zabezpieczone przed nadmiernym
wysuszeniem. Pozostawia przyjemny migdałowy
zapach.
Sposób użycia: Namoczony płynem wacik
nałożyć na paznokieć i owinąć folią aluminiową.
Po upływie kilku minut zdjąć kompres i pocierając
zsunąć rozpuszczoną warstwę z paznokcia.

HYBRIDSHINE STARTER KIT

1000ml

175ml

DEHYDRATOR
PRE NAIL PREP

PREPARAT DO ODTŁUSZCZANIA

Profesjonalny preparat do odtłuszczenia
naturalnej płytki paznokci, przed nałożeniem
różnego rodzaju powłok. Zwiększa
przyczepność, skutecznie usuwa tłuszcz
i wilgoć z powierzchni paznokci.
Sposób użycia: Płyn nanieść na bezpyłowy
wacik i przemyć każdy paznokieć.

1000ml

175ml

FINISH CLEANER
SUPER SHINE

PREPARAT DO PRZEMYWANIA

Profesjonalny preparat do usuwania lepkiej
warstwy dyspersyjnej, o delikatnym zapachu
migdałowym. Zapewnia paznokciom wysoki
połysk.
Sposób użycia: Płyn nanieść na bezpyłowy
wacik a następnie przetrzeć nim masę UV
utwardzoną w lampie.

Hybrid UV Manicure
MANICURE HYBRYDOWY UV

Elastyczny manicure, znakomicie dopasowujący się do płytki paznokci, nadaje bardzo naturalny wygląd pomalowanym paznokciom.
• Szybka i łatwa aplikacja • Usuwanie bez piłowania • Bezpieczny dla naturalnej struktury płytki • Intensywny kolor z połyskiem utrzymuje
się na paznokciach do 2 tygodnii • Zalecany dla naturalnych paznokci • nie ulega zmatowieniu • Utwardzany w lampie UV 36 W
• Lakierowo- żelowa formuła.

UV BASE COAT

UV TOP COAT

LAKIER HYBRYDOWY
PODKŁADOWY UV

LAKIER HYBRYDOWY
NAWIERZCHNIOWY UV

Stworzony specjalnie do stosowania w manicure
hybrydowym z HybridShine UV Color Coat.
Lakierowa konsystencja bazy umożliwia nałożenie
cienkiej i elastycznej warstwy. Nie ingeruje głęboko
w strukturę płytki. Zwiększa przyczepność
HybridShine UV Color Coat. Dodatkowo stanowi
warstwę ochroną i wzmacniającą dla naturalnych
paznokci. Stylizacja hybrydowa na Base Coat UV
zachowuje elastyczność i sprężystość paznokci.

15ml

Sposób użycia: Na odpowiednio przygotowany
i odtłuszczony paznokieć nanieść równomiernie
jedną cienką warstwę bazy zachowując minimalny
odstęp od skórek. Utwardzić 2 minuty w
lampie UV. Matowienie płytki paznokcia nie jest
konieczne.

15ml

Stworzony specjalnie do stosowania
w manicure hybrydowym z HybridShnie UV
Color Coat. Lakierowa konsystencja topu
łatwo i równomiernie się rozprowadza. Cienka,
elastyczna i błyszcząca warstwa o lustrzanym
wykończeniu podkreśla intensywność koloru
i utrzymuje się do 2 tygodni. Pokryta nim
powierzchnia nie rysuje się, nie ściera i nie staje
się matowa. Usunięcie stylizacji hybrydowej nie
wymaga piłowania.
Sposób użycia: Na utwardzony lakier Hybrid
Shine UV Color Coat nanieść jedną cienką
warstwę na całą powierzchnię i wolny brzeg
pomalowanych paznokci. Utwardzić 2 minuty
w lampie UV. Usunąć lepką warstwę dyspersyjną
przeciągając produkt wacikiem nasączonym
płynem Finish Cleaner.

HybridShine UV Manicure KROK PO KROKU:
Ważne – każdą warstwę nanoś bardzo cienko na płytkę i wolny brzeg paznokci. Zalecana lampa o minimalnej mocy 36 W.

Opiłuj i nadaj kształt paznokciom.

Odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy preparatu Cuticle Remover
Ultra Fast Gel, następnie je usuń.

Odtłuść płytkę paznokci preparatem Dehydrator Pre Nail Prep.

Nałóż lakier podkładowy, HybridShine UV
Base Coat – utwardź w lampie UV – 2 min.

Nałóż kolor HybridShine UV Color Coat,
jedna cienka warstwa - utwardź w lampie
UV– 2 min., druga cienka warstwa – utwardź
w lampie UV– 2 min.

Nałóż lakier nawierzchniowy, HybridShine
UV Top Coat - utwardź w lampie UV – 2
min..

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
namoczonym preparatem Finish Cleaner
Super Shine.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cucitle Oil na każdy
paznokieć.

Usuwanie HybridShine UV Manicure:

5-7 min.

Nasącz wacik kosmetyczny płynem
UV Remover Quick&Easy.

Owiń każdy paznokieć za pomocą folii
aluminiowej, pozostaw na 5-7 min.

Delikatnie usuń manicure za pomocą
drewnianego patyczka.

Przetrzyj paznokieć wacikiem aby usunąć
ewentualne resztki produktu.

Soak Off UV Manicure

MANICURE SOAK OFF UV

Intensywny manicure zapewniający mocną przyczepność i wyjątkową trwałość stylizacji.
• Wysoka przyczepność do płytki paznokcia • Długotrwała ochrona nałożonego koloru, jego intensywności i blasku do 4 tygodni.
• Szybie usuwanie poprzez delikatne spiłowanie wierzchniej warstwy • Polecany dla naturalnej płytki, szczególnie zalecany dla trudnej
płytki paznokcia • Utwardzany w lampie UV 36 W • Żelowo-lakierowa formuła.

15ml

UV STRONG BASE COAT
SOAK OFF

UV STRONG TOP COAT
SOAK OFF

MOCNY LAKIER PODKŁADOWY UV SOAK OFF

MOCNY LAKIER NAWIERZCHNIOWY UV
SOAK OFF

Stworzony specjalnie do stosowania w manicure
soak off z HybridShine UV Coalor Coat . Żelowa,
samo poziomująca baza wyrównuje i maskuje
niedoskonałości na powierzchni paznokci oraz
ułatwia równomierne i trwałe rozprowadzanie koloru.
Maksymalnie zwiększa jego przyczepność do
płytki oraz wydłuża trwałość stylizacji. Dodatkowo
stanowi warstwę wzmacniającą dla paznokci. Płaski
pędzelek umożliwia łatwą aplikację. Baza polecana
szczególnie dla trudnej płytki paznokci.
Sposób użycia: Na delikatnie zmatowiony
i odtłuszczony paznokieć nanieść równomiernie jedną,
cienką warstwę zachowując minimalny odstęp od
skórek. Utwardzić 2 minuty w lampie UV.
W przypadku bardzo trudnej płytki przed użyciem bazy
stosuj bezkwasowy Bonder Non Acid.

15ml

Stworzony specjalnie do stosowania w manicure
soak off z HybrydShine UV Color Coat. Chroni
kolor, nadaje wysoki połysk oraz zapewnia
wyjątkową trwałość manicure. Żelowa formuła
preparatu skutecznie utwardza wykonaną
stylizację: zwiększa wytrzymałość na ścieranie,
matowienie i odpryskiwanie. Płaski pędzelek
umożliwia łatwą aplikację. Uzyskany efekt to lśniące
paznokcie do 4 tygodni.
Sposób użycia: Na utwardzony lakier Hybrid Shine
UV Color Coat nanieść jedną cienką warstwę na całą
powierzchnię i wolny brzeg pomalowanych paznokci.
Utwardzić 2 minuty
w lampie UV. Usunąć lepką warstwę dyspersyjną
przeciągając produkt wacikiem nasączonym płynem
Finish Cleaner.

Hyrbid Shine UV Soak Off Manicure KROK PO KROKU:
Ważne – każdą warstwę nanoś bardzo cienko na płytkę i wolny brzeg paznokci. Zalecana lampa o minimalnej mocy 36 W.

Opiłuj i nadaj kształt paznokciom. Odsuń
skórki drewnianym patyczkiem przy pomocy preparatu Cuticle Remover Ultra Fast
Gel, następnie je usuń.

Zmatuj delikatnie płytkę.

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep. Dla trudnej płytki
paznokcia możesz zastosować bezkwasowy
preparat Bonder Non-Acid.

Nałóż mocny lakier podkładowy UV, Soak
Off HybridShine UV Strong Base Coat –
utwardź w lampie UV – 2 min.

Nałóż kolor HybridShine UV Color Coat,
jedną cienką warstwA - utwardź w
lampie UV – 2 min., druga cienka warstwa –
utwardź w lampie UV– 2 min.

Nałóż mocny lakier nawierzchniowy UV,
Soak Off HybridShine UV Strong Top Coat
- utwardź w lampie UV – 2 min.

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
namoczonym preparatem Finish Cleaner
Super Shine.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cucitle Oil na każdy
paznokieć.

Usuwanie Hyrbid Shine UV Soak Off Manicure:

12-15 min.

Pilnikiem Mollon PRO o ziarnistości 180
delikatnie spiłuj powierzchnię Hybrid Shine
UV Soak Off, aby usunąć warstwę mocnego
lakieru nawierzchniowego.

Nasącz wacik kosmetyczny płynem UV
Remover Quick&Easy.

Owiń każdy paznokieć za pomocą folii
aluminiowej, pozostaw na 12-15 min.

Delikatnie usuń manicure za pomocą
drewnianego patyczka. Pilnikiem
matującym Mollon PRO o ziarnisotości
320/500 delikatnie wygładź powierzchnię.
Przetrzyj paznokieć wacikiem aby usunąć
ewentualne resztki produktu.

NAIL
UV
GEL
LACQUER
ŻEL UV

UV GEL

SHINE TECHNOLOGY
ŻEL UV BUDUJĄCY

UV Gel Shine Technology jest żelem budującym o średnio gęstej
konsystencji. Wykazuje właściwości samopoziomujące, o bardzo dobrej
przyczepności. Stabilność koloru zapewnia odporna na zółknięcie formuła.
Żel można stosować na odpowiednio przygotowaną naturalną płytkę
paznokcia, szablon lub tips. Czas utwardzania 2-3 minuty w lampie UV
o mocy 36W. W celu zwiększenia przyczepności zalecane jest stosowanie
żelu podkładowego UV Base Coat Fix Technology. Dla uzyskania
wyjątkowego, błyszczącego efektu pięknych paznokci należy nałożyć UV
Top Coat Dry Technology, warstwę nawierzchniową bez przemywania.
15ml

PERFECT CLEAR
Transparentny

30ml

FRENCH WHITE
Biały

PASTEL PINK

FRENCH PINK

Mleczny

Transparentny różowy

UV BASE COAT

Kamuflaż

UV TOP COAT

FIX TECHNOLOGY

DRY TECHNOLOGY

ŻEL UV PODKŁADOWY

ŻEL UV NAWIERZCHNIOWY

UV Base Coat Fix Technology jest żelem
podkładowym znacznie zwiększającym
przyczepność nakładanej masy żelowej.
Rzadka konsystencja doskonale
się aplikuje za pomocą pędzelka
lakierowego tworząc pierwszą bazę pod
kolejne warstwy żelu.
Nakładać cienką warstwę i utwardzać
2-3 minuty w lampie UV.
Nie przemywać!

15ml

PEACH WARM

UV Top Coat Dry Technology –
wierzchnia warstwa ochronna,
o średnio gęstej konsystencji.
Aplikowany pędzelkiem lakierowym
pozwala na łatwe wykończenie
stylizacji paznokci. Bardzo
intensywnie nabłyszcza paznokieć,
zabezpieczając jego powierzchnię
przed zarysowaniami, które powstają
w wyniku różnych mikrourazów
mechanicznych. Zalecany jako
ostatnia warstwa stylizacji paznokci
metodą żelową i akrylową. Nakładać
cienką warstwę i utwardzać 2-3
minuty w lampie UV. Nie przemywać!
15ml

CAVIAR MANICURE
UV GEL

MANICURE
KAWIOROWY
PREPARATY DO STYLIZACJI
METODĄ
ŻELOWĄ
PRIMER

BONDER

KWASOWY PREPARAT
ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ

BEZKWASOWY PREPARAT
ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ

NON-ACID

ACID

Preparat bezkwasowy zalecany do
naturalnej płytki paznokci, odtłuszcza,
odkwasza i wyrównuje PH.
Po nałożeniu należy odczekać kilka
sekund, aż preparat odparuje. Dzięki
zastosowaniu Bondera znacznie
wzrasta przyczepność i trwałość
nakładanej masy do płytki.
Stosowany przed nałożeniem żelu
i akrylu oraz manicure hybrydowego.

Preparat kwasowy stosowany do
wytrawiania naturalnej płytki paznokcia,
zalecany przy tzw. trudnej płytce.
Posiada właściwości przeciwgrzybicze,
dokładnie usuwa wilgoć z paznokci.
Należy nałożyć go w bardzo niewielkiej
ilości na naturalną płytkę paznokci,
unikając kontaktu ze skórą, następnie
odczekać aż odparuje. W razie
potrzeby czynność można powtórzyć.
Primer znacznie zwiększa przyczepność
żelu lub masy akrylowej.
15ml

15ml

Stylizacja żelowa UV Gel Technology
Aplikacja i usuwanie na naturalnej płytce paznokci w systemie trójfazowym.

Nadaj kształt płytce paznokcia i opracuj wolny
brzeg.

Dokładnie odsuń skórki drewnianym patyczkiem przy
pomocy preparatu Cuticle Remover Ultra Fast Gel,
następnie je usuń.

Zmatuj powierzchnie paznokcia pilnkiem lub polerką,
usuń pył.

Odtłuść paznokcie za pomocą wacika nasączonego
preparatem Dehydrator Pre Nail Prep.

Nanieś Primer lub Bonder – czekaj ok. 15 sek.

Aplikuj żel podkładowy UV Base Coat Fix Technology,
utwardź w lampie UV 2 min. Nie przemywaj!

Odpowiednio dobranym pędzlem aplikuj 1 - 2 warstwy
żelu budującego - UV Gel Shine Technology, utwardź
w lampie UV 2 min. Nie przemywaj!

Aplikuj żel UV nawierzchniowy UV Top Coat Dry
Technology, utwardź w lampie UV 2 min.
Nie przemywaj!

Efekt: piękne wystylizowane i lśniące paznokcie
o naturalnym wyglądzie, odporne na urazy
mechaniczne.

NAIL LACQUER
LAKIERY DO PAZNOKCI
PALETA KOLORÓW

01.

PURE WHITE

12.

AFRICAN
ADVENTURE

49.

DARK CHERRY

97.

RUDDY BEIGE

108.

TANGO DE FEU

119.

NUDE BEIGE

130.

POUSSIÈRE DE
CORAIL

157.

02.

VANILLA MIST

13.

MOROCCAN VELVET

52.

TICKLED ROSE

98.

DIRTY ROSE

109.

TERRE CUITE
ANTIQUE

120.

HOWLITE CAFÉ

131.

LAVE COLORÉE

03.*

PASTEL ORCHID

14.

FUCHSIA FALLS

56.

TUSCAN SANDS

99.

TROPICAL
SEDUCTION

110.

PARADIS DES
FRAISES

121.

CAFÉ AU LAIT

132.

ROUGE DE
L’INDE

CÉLINE

DELPHINE

158.

159.

168.*

169.*

170.*

ÈVE

04.*

ROSE DIAMOND

15.

PASSION PLUM

57.*

PINK MOCHA

100.

AMARANTH FURY

111.

COCKTAIL DE
FRAMBOISE

122.*

QUARTZ FUMÉ

133.*

VIOLET DE COBALT

160.

FRANCINE

05.

ORCHID OPERA

16.

MAGNETIC
VIOLET

59.*

SILKY MAUVE

101.

MAGNETIC RED

112.

RIDEAU
ÉCARLATE

123.*

SARDONYX

134.

OUTREMER
FONCÉ

161.

GERTRUDA

06.

SALSA MELT

17.*

BRILLANT
CHERRY

61.

CORAL PINK

102.

DIAMOND RED

113.

ROUGE
CLASSIQUE

124.*

VERT ÉMERADUE

135.*

NUIT DU CAIRE

162.

HORTENSE

07.

08.

DESERT ROSE

REAL RED

18.

19.*

STRONG MOCCA

SPLENDID BLUE

62.

67.*

EVERLASTING
ROSE

DIVINE ROSE

103.

104.

HYPNOTIC VIOLET

ITALIA

114.

115.

SORBIER DES
OISEAUX ROUGE

ROUGE
SENSUEL

125.

126.

OUTREMER VERT

MOUTARDE
DOUCE

136.

137.

ÉLÉGANCE
GRAPHITE

163.
IRÈNE

AGATE VERTE

164.

JOSÉPHINE

09.

RED FLAMENCO

20.

INTENSE BLACK

70.*

PURPLE SAGE

105.

35.*

TRUTH PASSION

71.*

DEEP WINE

106.

SPAIN

116.

117.*

127.*

128.*

JAUNE DE CADMIUM
ORANGE

155.

NOIR MÉTALLISÉ

AURÉLIE

165.*

166.*

CLOTILDE

LÉA

44.

HOT CAPPUCCINO

72.*

LIGHT SILVER

FRANCE

MUSIQUE
CELTIQUE

TRANCHES
D’ORANGE

11.*

FIRE OF LOVE

107.

GREECE

ROUGE
VOLCANIQUE

138.*

10.

RUBY FOUNTAIN

118.*

CERISE FONCE

129.

CORNALINE

156.

BERTHE

167.*

MICHÈLE

* KOLORY PERŁOWE
NADÈGE

ODILE

POLA

171.*

ROXANE

172.*

SALOMÉ

173.*
LÉONIE

174.*

JEANNETTE

HARDENING

EXPRESS DRY

UTWARDZAJĄCY LAKIER DO
PAZNOKCI

PREPARAT PRZYSPIESZAJĄCY
SCHNIĘCIE LAKIERU

GLOSS EFFECT

NAIL LACQUER

Express Dry Gloss Effect to
preparat przyspieszający schnięcie
lakieru, znacznie skraca czas
wykonania manicure. Poprzez dobór
odpowiednich składników zapewnia
również wspaniały połysk.

Linię Mollon Pro Nail Lacquer
tworzy kolekcja super trwałych,
szybkoschnących lakierów do paznokci.
Formuła lakieru została wzbogacona
w utwardzacz, który przedłuża trwałość
lakieru do 7 dni. Wysoka jakość
komponentów zapewnia idealne krycie
i konsystencję. Profesjonalny pędzelek,
doskonale rozprowadza lakier na płytce
paznokcia, nie tworząc smug. Aby
spotęgować trwałość lakieru,na początku
manicure należy użyć Base Coat Nail
Repair, następnie 2 warstwy Nail Lacquer
i Top Coat Quick Dryer.
3Free – bez toluenu, formaldehydu i DBP.
15ml

15ml

CAVIAR
NAILMANICURE
LACQUER
MANICURE
PREPARATY
DOKAWIOROWY
PAZNOKCI

BASE COAT

TOP COAT

UTWARDZAJĄCY LAKIER
PODKŁADOWY

SZYBKOSCHNĄCY LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

NAIL REPAIR

Preparat posiada właściwości
utwardzające płytkę paznokcia,
pozostawiając ją jednocześnie
elastyczną i sprężystą. Jego
formuła została opracowana
w celu stymulowania wzrostu
naturalnych paznokci. Zawarta
w składzie metionina szybko
i skutecznie utwardza kruchą,
cienką i rozdwajającą się płytkę
paznokcia, przygotowując ją do
dalszego manicure. Dodatkowo
zawarte filtry UV chronią
paznokcie przed szkodliwym
działaniem promieni UV. Zwiększa
przyczepność lakieru do paznokci.

70ml

QUICK DRYER

70ml

15ml

15ml

DRYING

THINNER

LACQUER

NAIL LACQUER

PREPARAT PRZYSPIESZAJĄCY
WYSYCHANIE LAKIERU

ROZCIEŃCZALNIK DO LAKIERU

Skuteczny preparat do rozcieńczania
zgęstniałego klasycznego lakieru i emalii,
delikatny dla naturalnej płytki paznokci.
W zależności od stopnia zgęstnienia
lakieru wystarczy wlać do butelki kilka
kropli, aby przywrócić mu właściwą
konsystencję. Po zastosowaniu Thinner
Nail Lacquer ponownie będzie można
nanosić cienkie i równomierne warstwy
lakieru, co jednocześnie wydłuży jego
trwałość i zapewni długotrwały efekt
pięknego manicure.

Preparat wysuszający
w postaci kropli o właściwościach
zapobiegających tworzeniu
się pęcherzyków powietrza na
lakierze kolorowym. Paznokcie
pozostają pięknie nabłyszczone,
kolor nabiera głębi i blasku.
Zapewnia całkowite wysuszenie
lakieru już po kilku minutach.
Zawiera olejek migdałowy
oraz olejek z kiełków pszenicy
które wygładzają, nawilżają
i uelastyczniają skórki wokół wału
paznokciowego.
70ml

Bardzo wytrzymały lakier
nawierzchniowy, szybko
wysychający na paznokciu.
Tworzy na pomalowanym
paznokciu twardą, gładką i nie
żółknącą warstwę
o lustrzanym połysku, podkreśla
intensywność barwy. Top
coat zapewnia większą
wytrzymałość na odpryskiwanie
i ścieranie lakieru. Pokryta
nim powierzchnia nie rysuje
się i dzięki temu nie staje się
matowa. Nie zmienia koloru
pod wpływem warunków
atmosferycznych czy światła UV.

30ml

NAIL LACQUER

PREPARATY DO PAZNOKCI Z EFEKTEM SPECJALNYM
TOP COAT

MATT LACQUER
MATUJĄCY LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

Lakier nawierzchniowy o delikatnie białym
zabarwieniu. Aplikowany na powierzchnię
błyszczącą zamienia ją w całkowity
mat. Dla uzyskania matowego efektu
wystarczy nałożenie jednej warstwy.
Zapobiega odpryskiwaniu lakieru.

Matt Effect

PRZED

PO
15ml

TOP COAT
POWER SHINE

LAKIER NAWIERZCHNIOWY
SUPER NABŁYSZCZAJĄCY

Lakier nawierzchniowy Power Shine
chroni i wzmacnia paznokcie nadając
im piękny, intensywny połysk.
Ochronna formuła „non-yellowing”
i „uv protection” zabezpiecza kolory
przed żółknięciem, matowieniem oraz
przebarwieniem. Lakier błyskawicznie
szybkoschnący. Przedłuża trwałość
lakieru do kilku dni. Power Shine
można nakładać dla odświeżenia
lakieru, aby przedłużyć jego super
połysk.

Shine Effect

PRZED

PO
15ml

TOP COAT

UV PROTECTION
LAKIER NAWIERZCHNIOWY

Lakier nawierzchniowy o delikatnie
fioletowym zabarwieniu. Nałożony
bezpośrednio na płytkę paznokci
zapewnia im ochronę przed
odbarwieniem, nadając piękny
połysk. Top Coat aplikowany
na lakier kolorowy przedłuża
jego trwałość i odporność na
odpryskiwanie, a także delikatnie
zmienia jego odcień nadając mu
efekt fluorescencyjny. Zawiera filtry
UV, które chronią lakier kolorowy
przed odbarwieniem i blaknięciem
oraz witaminę E.

Fluo Effect

PRZED

PO
15ml

CAVIAR MANICURE
MANICURE KAWIOROWY

Glitter Lacquer to kompozycja bezbarwnego lakieru oraz brokatów o różnej
grubości i kształcie, umożliwiająca uzyskanie różnych efektów dekoracyjnych.
Glittery aplikujemy na lekko wyschnięty: lakier kolorowy w odcieniu Glitter
Lacquer lub ulubiony lakier kolorowy w innym odcieniu od Glitter Lacquer
lub lakier podkładowy. Zalecany dla różnej długości i rodzaju paznokci.
Nakładany na cały paznokieć lub na jego część np. końcówki. Dla uzyskania
lepszej trwałości gliterowy manicure wykańczamy bezbarwnym utwardzaczem.
Formuła 3Free- lakiery wolne od toluenu, formaldehydu i DBP.

15ml

1 min.

1 min.

1 min.

3 min.

20-30sek.

SAND LACQUER
LAKIER PIASKOWY

Sand Lacquer to lakiery, stworzone w nowej technologii dającej efekt piaskowej tekstury
na paznokciach. Specjalna kompozycja składników, optymalne krycie i gęstość masy nadają paznokciom wyjątkowo
oryginalny satynowy wygląd. Lakier zawiera matowe i błyszczące drobinki o delikatnej strukturze piasku. Pełny efekt
Sand uzyskiwany jest po całkowitym wyschnięciu lakieru. Sand Lacquer polecany jest zarówno dla paznokci naturalnych,
żelowych i akrylowych, może być nakładany na cały paznokieć lub na jego część.

145.

VARADERO BEACH

146.

147.

PALM BEACH

148.

SOUTH BEACH

149.

CARMEN BEACH

OLUDENIZ

15 ml

1 min.

150.

PLAYA DE AUCANADA

151.

152.

PLAYA LINDA

1 min.

153.

BOCA PAILA

154.

ANSE LAZIO

1 min.

HALF MOON BEACH

20-30sek.

3 min.
1 min.

11 min.
min.

1 min.

15 ml

Sand Lacquer KROK PO KROKU:

3 min.

1 min.

,
DZIEN 1
1 min.
1 min.
3 min.

13 min.
min.

1 min.

3 min.

3 min.
20-30sek.

1 min.

20-30sek.

,
DZIEN 1

Opiłuj i nadaj kształt paznokciom.

6 DNI

Odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy preparatu Cuticle Remover
Ultra Fast
, Gel, następnie je usuń.

Nałóż utwardzajacy lakier podkładowy –
Nałóż wybrany kolor Sand Lacquer,
Base Coat Nail Repair – odczekaj ok. 1 minutę. odczekaj ok.1 min

DZIEN 7

Odczekaj
1 min.

3 min.

20-30sek.

10

6 DNI
Powtórz aplikacje tego samego koloru.

,
DZIEN 7

minut

Odczekaj ok.10 min – podczas wysychania
lakieru uzyskasz oczekiwany efekt Sand.

Efekt: oryginalnie wystylizowane paznokcie,
satynowe o delikatnej strukturze ziaren
piasku.

Usuwanie Sand Lacquer.
Nanieś na wacik zmywacz do paznokci Nail
Lacquer Remover Hydrobalance, następnie
przyłóż na 20-30 sek. i pocieraj w kierunku
wolnego brzegu paznokci. Każdy paznokieć
zmyj czystym wacikiem.

CAVIAR
CAVIARMANICURE
MANICURE
MANICURE
MANICURE
KAWIOROWY
KAWIOROWY

Nowa metoda stylizacji paznokci w stylu Glamour 3D
Manicure kawiorowy to trójwymiarowy efekt zdobienia uzyskany poprzez specjalną aplikację
pereł na wcześniej wybrany i nałożony kolor lakieru. Perły kawioru nakładamy na dwie warstwy
mokrego lakieru kolorowego lub bezbarwnego. Wystylizowany paznokieć można dodatkowo
zabezpieczyć lakierem nawierzchniowym lub wysuszaczem.

01. SILVER
• 0,8-1

02. GOLD

03. VIOLET

• 0,8-1

• 1,1-30

04. BLACK
• 1,1-30

05. BRONZE
• 1,1-30

06. SILVER
• 1,1-30

24,5g

Caviar Manicure KROK PO KROKU:

x2
Nałóż na paznokieć dwie warstwy
Nail Lacquer, kolorowy lub bezbarwny.

Lekko dociśnij

Umieść palec nad pojemnikiem i posyp
perełkami kawioru na pomalowany
paznokieć.
Lakier na paznokciu musi być mokry!

Odczekaj

10-15
minut

Pozostaw paznokieć z kawiorem do
całkowitego wyschnięcia, odczekaj 10-15
minut lub

Kiedy paznokieć będzie w pełni pokryty
kulkami kawioru, delikatnie naciśnij
opuszkiem palca do płytki paznokcia, aby
dobrze przymocować kawior.

Nadmiar rozsypanego kawioru z pojemnika
wsyp do butelki.

Odczekaj
LUB

3

minuty
na wystylizowany kawiorem paznokieć nałóż lakier nawierzchniowy lub wysuszacz po
odczekaniu 3 minut.

Efekt: doskonale wystylizowany paznokieć
lub paznokcie przy pomocy „caviar manicure”
z efektem 3D Glamour.

NAIL THERAPY
RÉGÉNÉRÉE

Profesjonalna terapia skutecznie odbudowująca i wzmacniająca
naturalną strukturę płytki paznokcia z efektem wygładzenia
i blasku. Przeznaczona dla paznokci miękkich, rozdwajających
się i łamliwych. Wyjątkowa skuteczność terapii polega na
głębokim działaniu w warstwie rogowej paznokcia.
Zawarte w preparatach składniki aktywne działają silnie
regenerująco, przywracają równowagę biologiczną paznokcia,
wzmacniają i odnawiają jego struktury. Szybko przywracają
naturalną sprężystość i elastyczność płytki, działają
uszczelniająco, wyrównująco i utwardzająco. Stymulują wzrost
paznkoci. Kompleksowe stosowanie dwóch preparatów
zapewnia skuteczne działanie i maksymalne efekty terapii..
W celu szybkiego wzmocnienia płytki stosować przez okres
1 tygodnia. W celu zapewnienia pełnej kuracji regenerującej
stosować prze okres 4 tygodni. Terapia przeznaczona dla
naturalnej płytki paznokcia.

EFEKTY stosowania Régénérée Nail Therapy:

PAZNOKCIE

• Gładkie, naturalnie elastyczne.
•
•
•
•
•

Wyrównane i wygładzone.
Twardsze i dłuższe.
Odporne na złamania i pęknięcia.
Nie rozdwajające się.
Zdrowe i piękne.

•

Większa trwałość manicure.

15ml

15ml

1 min.
3 min.

Régénérée Nail Therapy KROK PO KROKU:

,
DZIEN 1

S
1 min.
3 min.

3 min.

,
DZIEN 1
Opiłuj i nadaj kształt paznokciom.

6 DNI

Odsuń skórki drewnianym patyczkiem przy pomocy
, Cuticle Remover Ultra Fast Gel, następnie je
preparatu
usuń.
DZIEN

7

Nałóż preparat nr 1 Smooth & Strong Regenerating Base
Coat, odczekaj ok. 1 min., następnie nałóż preparat nr 2
Strong & Gloss Regenerating Top Coat, czas schnięcia
ok. 3 min.

3 min.

6 DNI
Przez następne 6 dni nakładaj tylko preparat nr 2
Strong & Gloss Regenerating Top Coat, czas schnięcia
ok. 3 min.

,
DZIEN 7

,
DZIEN 7

Nasącz wacik kosmetyczny zmywaczem do paznokci
Nail Lacquer Remover Hydro Balance i usuń wszystkie
warstwy po 7 dniach aplikacji.

Szybko wzmocnione paznokcie już po 7 dniach kuracji.
W celu zapewnienia pełnej kuracji regenerującej stosuj
prze okres 4 tygodni.

1

1

2 2

SPECJALISTYCZNY
PREPARAT WYRÓWNUJĄCY
I UTWARDZAJĄCY PŁYTKĘ
PAZNOKCIA.

SPECJALISTYCZNY
PREPARAT KOMPLEKSOWO
WZMACNIAJĄCY
I REGENERUJĄCY
NATURALNĄ STRUKTURĘ
PŁYTKI PAZNOKCIA.

Zawarte w preparacie składniki
wypełniają bruzdy i nierówności,
uzupełniają braki i utwardzają
paznokieć. Specjalna formuła
preparatu zawiera mikro włókna
i wypełniacze, które uszczelniają
makro i mikro uszkodzenia
zapobiegając pękaniu
i rozwarstwianiu, spajając
rozdwojone końcówki. Preparat
aktywnie wspomaga wnikanie
składników zastosowanych
w preparacie nr 2 - Strong &
Gloss Regenerating Top Coat.

Zawarte w nim składniki
aktywne intensywnie odżywiają,
stymulują naturalny wzrost,
elastyczność
i sprężystość paznokcia,
odbudowują, wzmacniają
i chronią jego struktury,
zapobiegając rozwarstwianiu
i rozdwajaniu paznokcia.
Działają przeciwbakteryjnie.
Wzmacniają naturalny koloryt
paznokci oraz dodają im blasku.

15ml

JEDNA WARSTWA
/ 7 DNI

1
JEDNA WARSTWA

15ml

SPOSÓB UŻYCIA:

Preparat nr 1 Smooth & Strong
Regenerating Base Coat
aplikować wyłącznie na naturalną
płytkę i pozostawić do powstania
matowej powłoki na paznokciach
(czas schnięcia ok.1 min).

2

Następnie nałożyć preparat nr 2
Strong & Gloss Regenerating Top
Coat (czas schnięcia ok. 3 min).

JEDNA WARSTWA / 7 DNI

Przez kolejne 6 dni stosować tylko Strong & Gloss Regenerating Top Coat – prepart nr 2. Co tydzień zmyć wszystkie warstwy,
skontrolować wynik i kontynuować terapię, powtarzając aplikację. W celu szybkiego wzmocnienia płytki stosować przez okres
1 tygodnia. W celu zapewnienia pełnej kuracji regenerującej stosować przez okres 4 tygodni.

STOSOWANIE RÉGÉNÉRÉE NAIL THERAPY Z LAKIEREM KOLOROWYM:
•

Nałóżyć preparat nr 1 Smooth & Strong Base Regenerating Coat, odczekać ok. 1 min.
Nałóżyć lakier kolorowy, jedną lub dwie warstwy.
Następnie nałóżyć preparat nr 2 Strong & Gloss Regenerating Top Coat, czas schnięcia ok. 3 min.
Przez następne 6 dni nakładać tylko preparat nr 2 Strong & Gloss Regenerating Top Coat, czas schnięcia ok. 3 min.
Co tydzień zmyć wszystkie warstwy, skontrolować wynik i kontynuować terapię, powtarzając aplikację.

Stosowanie terapii zwiększa przyczepność lakieru, zapobiega jego wykruszaniu, odpryskiwaniu i ścieraniu.

NAIL
NAILCARE
LACQUER

PREPARATY DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI

15ml

15ml

EXPRESS

SMOOTH

REPAIR

EKSPRESOWY PREPARAT
WZMACNIAJĄCY

FINISH

PREPARAT WYGŁADZAJĄCY

Ekspresowy preparat utwardzający
do kruchych i łamliwych paznokci.
Wzmacniające właściwości
jedwabiu - preparat zapobiega
łamaniu i przebarwieniom
paznokci. Bardzo wytrzymałe
jedwabne włókna tworzą ochronną
siateczkę, która regeneruje płytkę.
Efekt: Paznokcie trwale
odbudowane, elastyczne i lśniące.

Preparat wygładzający do paznokci
o nierównej powierzchni. Gładkość
i siła krzemionki - Preparat wypełnia
i wygładza wszelkie nierówności
płytki. Paznokcie stają się lśniące,
o idealnie gładkiej powierzchni.
Efekt: Perfekcyjnie wygładzone
i błyszczące paznokcie.

15ml

WHITENING
BASE

PREPARAT WYBIELAJĄCY

Preparat wybielający do
przebarwionych paznokci.
Naturalny odcień dzięki biostrukturze.
Preparat o unikalnej formule
neutralizuje żółty i matowy odcień
paznokci. Optycznie likwiduje
przebarwienia i nadaje płytce zdrowy
wygląd. Działa natychmiast po użyciu.
Efekt: Paznokcie pozbawione
przebarwień, o zdrowym, świeżym
i naturalnym wyglądzie.

SPECIAL OIL

DIAMOND
BASE

INTENSYWNY UTWARDZACZ

Intensywny utwardzacz do
każdego rodzaju paznokci.
Siła i blask diamentu - preparat
poprawia jakość
i trwałość lakieru. Idealnie
zabezpiecza przed działaniem
czynników zewnętrznych.
Pozostawia na płytce warstwę
ochronną.
Efekt: Paznokcie twardsze,
dłuższe i mocniejsze.

CUTICLE OIL

WITH HEATHER

MOISTURIZING
REPAIR

OLEJEK REGENERUJĄCY

Odżywczy olejek do paznokci
i skórek. Regenerująca moc
wrzosu - preparat zapobiega
wysuszaniu paznokci i skórek.
Produkt zalecany do codziennego
stosowania.
Efekt: Zmiękczony naskórek,
nawilżone i elastyczne paznokcie.

15ml

15ml

NAWILŻAJĄCY OLEJEK
DO SKÓREK I PAZNOKCI

Olejek zapewnia wysoki poziom
nawilżenia i natłuszczenia płytki
paznokcia oraz skóry wokół
niego. Zawiera kompleks
olejków wyselekcjonowanych
pod względem ich właściwości
zmiękczających: olejek ze słodkich
migdałów - działa nawilżająco
i zmiękczająco, olejek z kiełków
pszenicy posiada właściwości
odżywcze, zawiera witaminę A i E.

70ml

NAIL
CAVIAR
PREPARATIONS
MANICURE
PREPARATY DO PAZNOKCI

NAIL LACQUER
REMOVER

CUTICLE
REMOVER

HYDROBALANCE

ULTRA FAST GEL

NAWILŻAJĄCY
ZMYWACZ DO PAZNOKCI

1000ml

PREPARAT DO
ZMIĘKCZANIA
I USUWANIA SKÓREK

Profesjonalny, nawilżający zmywacz do paznokci
bez efektu wysuszania płytki. Skuteczny przy
usuwaniu lakieru o różnych teksturach i kolorach,
zawiera aceton. Wzbogacony w D-pantenol
i witaminę E, które działają na paznokieć silnie
nawilżająco, zachowują jego odpowiednie
nawilżenie i zapobiegają zmatowieniu.
Zastosowany olej mineralny, o silnych
właściwościach natłuszczających, stanowi
dodatkowe zabezpieczanie przed nadmiernym
wysuszeniem i zapobiega utracie wody z płytki.
Preparat pozostawia bardzo przyjemny zapach.
Sposób użycia: Wał paznokciowy zabezpieczyć
nawilżającym olejkiem do paznokci i skórek.
Zmywacz nanieść na wacik i nałożyć na
paznokieć. Rodzaj usuwanej stylizacji ma duży
wpływ na długość trzymania wacika z płynem na
paznokciu, od kilku do kilkunastu sekund.
Po upływie tego czasu usuń lakier z paznokci.

Niezwykle skuteczny żel, dzięki
któremu możliwe jest efektywne
zmiękczenie, odsunięcie
i usunięcie skórek znajdujących
się wokół paznokcia. Posiada
delikatną formułę, dzięki której
zabieg można dokonywać
bezpośrednio przed stylizacją
paznokci. Posiada właściwości
kojące i łagodzące. Preparatu
nie powinno używać się na
uszkodzoną lub wrażliwą skórę
częściej niż dwa razy
w tygodniu.

70ml

15ml

FOOT PREPARATIONS
PREPARATY DO STÓP

CRACK SKIN
ELIMINATOR

PRZED

ŻEL DO USUWANIA TWARDEJ,
ZGRUBIAŁEJ I PĘKAJĄCEJ SKÓRY PIĘT
Preparat dzięki specjalnej formule skutecznie
zmiękcza i ułatwia usuwanie zgrubiałego i
szorstkiego naskórka, odcisków i modzeli.
Przyspiesza i ułatwia pracę w gabinecie w
połączeniu z frezarką i tarką. Łatwa aplikacja
umożliwia skuteczne działanie w kilka minut po
nałożeniu. Regularne stosowanie zapobiega
nadmiernemu odtwarzaniu się zrogowaciałych
miejsc na skórze. Działanie preparatu powoduje, że
pięty stają się naturalnie gładkie i miękkie w dotyku.
Sposób użycia: Namoczyć stopy w ciepłej wodzie
i osuszyć. Nanieść żel na zrogowaciałą skórę pięty
lub podeszwy stopy. Pozostawić na kilka minut
w zależności od grubości stwardniałej warstwy.
Następnie zetrzeć zgrubiałą skórę tarką usuwając
jej nadmiar. Umyć dokładnie stopy wodą.
Uwaga: Po użyciu dokładnie zmyć wodą resztki
preparatu. Stosować tylko na zrogowaciałą skórę
rąk i stóp. Unikać kontaktu ze zdrową skórą. Jeżeli
pojawi się uczucie pieczenia, należy niezwłocznie
zmyć preparat. W przypadku kontaktu z oczami
natychmiast przemyć je dużą ilością wody.
Składnik aktywny wodorotlenek potasu.
500ml 100ml 10ml

PO

ACCESORIES

AKCESORIA
PREPARATY DO PAZNOKCI Z EFEKTEM SPECJALNYM
PILNIKI DO PAZNOKCI
Profesjonalne, dwustronne pilniki do paznokci z granulatem naniesionym
na papier lateksowy odporny na wodę i rozerwanie. Pilniki zmywalne, do
dezynfekcji.

Pilnik banan o ziarnistości 80/100, zalecany do
żelu i akrylu.

Pilnik banan o ziarnistości 180/240, zalecany do
paznokci naturalnych.

Pilnik prosty o ziarnistości 80/100, zalecany do żelu
i akrylu.

Pilnik prosty o ziarnistości 180/240, zalecany do
paznokci naturalnych.

Pilnik prosty o ziarnistości 320/600, zalecany do
paznokci naturalnych, delikatnych i rozdwajających się.

Pilnik elipsa o ziarnistości 180/240, zalecany do
paznokci naturalnych.

PILNIKI MATUJĄCE DO
PAZNOKCI
Profesjonalne pilniki do paznokci naturalnych. Obustronnie
pokryte elastyczną pianką o doskonałych właściwościach
matujących i wyrównujących, precyzyjnie dopasowującą
się do kształtu paznokcia. Specjalnie dobrana, wysoka
gradacja pilników nie niszczy płytki a w delikatny sposób
przygotowuje ją do dalszej obróbki. Zastosowanie pilników
zwiększa przyczepność nakładanej masy do płytki co wpływa
na trwałość wykonanego manicure. Wysoka jakość użytych
materiałów zapewnia doskonałe właściwości ścierne i wpływa
na długość pracy pilnika. Pilniki do dezynfekcji. Przeznaczony
do manicure klasycznego, hybrydowego i soak off.

TARKA DO PEDICURE
Profesjonalna, dwustronna tarka do pedicure. Dokładnie
usuwa zrogowaciałą i popękaną skórę stóp oraz idealnie
wygładza ich powierzchnię dzięki dwóm rodzajom
ziarnistości. Produkt wykonany z bardzo wysokiej jakości
drewna co powoduje że tarka jest lekka i sztywna, cała siła
nacisku kierowana jest na łatwe, ale skuteczne ścieranie.
Tarka może być używana na sucho i mokro. Wykończona
białym sznurkiem na którym można powiesić ją do
wyschnięcia.
Zalety produktu: dokładnie usuwa martwy naskórek,
zrogowacenia oraz modzele, nie powoduje podrażnień.
Bezpieczna i wygodna w użyciu, estetycznie wykonana,
łatwa w czyszczeniu a także trwała – można ją myć
i dezynfekować.
Wymiary: długość całkowita – 288 mm, długość
powierzchni ściernej i wygładzającej – 150 mm, szerokość
-55 mm, grubość – 15 mm.

Pilnik półksiężyc o ziarnistości 320/500

Pilnik półksiężyc o ziarnistości 500/1200

ACCESORIES

AKCESORIA

PĘDZELKI DO APLIKACJI ŻELU
6020

Profesjonalny pędzel z drewnianą rączką do
aplikacji żelu na paznokciach naturalnych
i tipsach. Wykonany ze złotego nylonu,
wysokiej jakości włosia syntetycznego.
Kształt pędzla płaski, prosto zakończony.

Długość /szerokość włosia: 7/2 mm

Długość /szerokość włosia: 10/4 mm

6050

Profesjonalny pędzel z drewnianą rączką do
aplikacji żelu. Idealny do tworzenia końcówek
„french” i „chevron”. Wykonany ze złotego
nylonu, wysokiej jakości włosia syntetycznego.
Kształt pędzla płaski, skośnie zakończony.

7040

Profesjonalny pędzel z drewnianą rączką
do aplikacji akrylu i żelu na paznokciach
i tipsach. Specjalnie dobrany włos
z czerwonej kuny i uformowany w „koci
język” bardzo dobrze wchłania płyn,
charakteryzuje się dużą wytrzymałością.

Długość /szerokość włosia: 8/4 mm

Długość /szerokość włosia: 10/4 mm

Długość /szerokość włosia: 10/6 mm

Długość /szerokość włosia: 12/6 mm

Długość /szerokość włosia: 10/6 mm

FARTUCH KOSMETYCZNY
Profesjonalny fartuch kosmetyczny. Produkt wykonany ze specjalnego materiału, który
zapewnia czystość i higienę pracy. Rozmiar uniwersalny - dopasowany do sylwetki dzięki
zastosowanym paskom. Zalety produktu: nieprzemakalny - 100% poliester, łatwy do
czyszczenia, wiązany na troczki, praktyczna kieszeń. Fartuch w kolorze czarnym,
logo i lamówka w kolorze białym.

BUTELKA Z DOZOWNIKIEM
Butelka 175 ml z dozownikiem talerzykowym, znacznie ułatwia pracę podczas wykonywania
zabiegów manicure, pedicure czy stylizacji paznokci. Opakowanie jest doskonałym
zabezpieczeniem przed rozlaniem się płynu, pozwala na jego łatwą aplikację na wacik.
Pojemnik odporny na substancje chemiczne.

LAMPA UV - 36 W
Profesjonalna Lampa UV - 36 W, wyposażona w wyłącznik czasowy 120,180 sekund
oraz naświetlanie stałe. Wnętrze lampy wyłożone jest lustrzanym materiałem idealnie
odbijającym światło UV, dzięki któremu osiagamy szybsze wysychanie i doskonałe
utrwardzanie żeli. Wyposażona w 4 wymienne świetlówki po 9W każda.

ACCESORIES
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STÓŁ DO MANICURE KT04
Funkcjonalny i estetyczny stolik do manicure w z wbudowanym
pochłaniaczem. Łatwy w utrzymaniu czystości, powierzchnia
blatu pokryta melaniną. Dwie szafki z półkami i szufladami, kółka
ułatwiające przesuwanie.
Dane techniczne:
Kolor: biały
Materiał: płyta wiórowa / melanina
Ogólny wymiar:
szerokość: 120 cm, głębokość: 48 cm, wysokość: 83,5 cm
Wymiary blatu:
długość: 60 cm, głębokość: 480 cm,
Wysokość szafek: 83,5 cm,
Szerokość szafek: 30 cm,
Głębokość szafek: 48 cm
Wszystkie części posiadają certyfikaty CE i TUV.

STÓŁ DO MANICURE KT03
Funkcjonalny i estetyczny stolik do manicure w kształcie łuku
z wbudowanym pochłaniaczem. Łatwy w utrzymaniu czystości,
powierzchnia blatu pokryta melaniną. Dwie szafki z półkami
i szufladami, kółka ułatwiające przesuwanie.
Dane techniczne:
Kolor: biały
Materiał: płyta wiórowa / melanina
Wymiary ogólne:
wysokość: 73 cm, szerokość: 140 cm, głębokość: 40cm
Wszystkie części posiadają certyfikaty CE i TUV.

ADVERTISING MATERIALS

MATERIAŁY REKLAMOWE

Wzornik Hybrid Shine, na 12 kolorów,
do samodzielnego malowania.
Wzornik Nail Lacquer na 12 kolorów,
do samodzielnego malowania.

Wzornik HybridShine UV

Wzornik HybridShine UV

Wzornik Nail Lacquer

Wzornik Nail Lacquer

Wzornik HybridShine/ Nail Lacquer
NEW COLORS

Plakat

• wymiary: 980 x 680 mm

Naklejka

• 292 x 205 mm

ADVERTISING MATERIALS
MATERIAŁY REKLAMOWE

Szafa ekspozycyjno-sprzedażowa
• wymiary: 1790 x 680 mm

Ekspozytor dla 15 produktów
• wymiary: 180 x 365 mm

Ekspozytor dla 15 produktów
• wymiary: 180 x 365 mm

Ekspozytor dla 24 produktów
• wymiary: 287 x 359 mm

CENTRUM SZKOLENIOWE MOLLON PRO
Europejska Szkoła Stylizacji Select to partner Mollon Cosmetics w dziedzinie stylizacji i pielęgnacji paznokci. Szkoła jest naszym centrum testowym
i szkoleniowym na Europę środkowo-wschodnią.
Europejska Szkoła Stylizacji Select jest nowoczesnym ośrodkiem dydaktycznym oferującym naukę na najwyższym europejskim poziomie. Szkoła oferuje kursy
zawodowe z zakresu stylizacji paznokci, wizażu i fryzjerstwa. Zajęcia mają charakter praktyczny, warsztatowy i czerpią z najnowszych trendów. Programy
szkoleniowe są certyfikowane. Utalentowana, doświadczona i wykfalifikowana kadra oraz pełne zaplecze dydaktyczne gwarantuje ciekawą i skuteczną
edukację. Europejska Szkoła Stylizacji SELECT po zakończonych kursach wydaje komplet certyfikatów w języku polskim i angielskim oraz zaświadczenie na
druku MEN III. Pełny zakres informacji na www.select.edu.pl

Warszawa Al. Krakowska 220

SZKOLENIA Mollon PRO
Europejska Szkoła Stylizacji Select i Mollon PRO stworzyły specjalny, składający się z dwóch modułów program
profesjonalnych szkoleń z zakresu stylizacji paznokci: Mollon Pro Education oraz Mollon Pro Step by Step.
Mollon PRO Education

Mollon PRO Step by Step

PROGRAM ZAJĘĆ:

PROGRAM ZAJĘĆ:

• techniki pielęgnacji paznokci manicure, pedicure
• problematyka chorób dłoni i stóp
• techniki przedłużania metodami żelowymi
• techniki przedłużania metodami akrylowymi
• manicure techniką hybrydową
• zdobienia paznokci z wykorzystaniem różnych technik i materiałów

• specyfika pracy na produktach Mollon PRO
• omówienie i pokaz manicure paznokci
• omówienie i pokaz manicure paznokci techniką Hybrid Shine UV
• omówienie i pokaz przedłużania paznokci metodą UV Gel
• łączenie metod UV Gel i Hybrid Shine UV
• pokaz stylizacji paznokci lakierami i preparatami z linii Nail Lacquer
• zdobienia paznokci, w tym - Caviar Manicure, Glitter Lacquer, Ombre
• pielęgnacja paznokci przy użyciu odżywek z linii Nail Care, Nail Therapy
• pedicure przy użyciu akcesoriów i preparatów z linii FootPreparations

• zajęcia praktyczne na modelkach
• indywidualne stanowisko pracy
• 3 certyfikaty oraz zaświadczenie MEN III
• 20% rabat na zakup produktów

• zajęcia praktyczne na modelkach
• indywidualne stanowisko pracy
• certyfikat
• 20% rabat na zakup produktów

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem produktów Mollon PRO.
Cena specjalna: 1490 zł brutto.
Cena ofertowa: 1990 zł brutto.
Czas trwania: 8 dni / 64 godzin.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem produktów Mollon PRO.
Cena specjalna: 199 zł brutto.
Cena ofertowa: 399 zł brutto.
Czas trwania: 1 dzień / 8 godzin.

KONTAKT i INFORMACJE
tel. 22 846 21 00
kom. 517 059 517
e-mail: select@select.edu.pl
www.select.edu.pl
facebook: szkoła Select
02-219 Warszawa
Al. Krakowska 220 lok. 4 i 5

Mollon Cosmetics, 66 Avenue des Champs Élysées, LOT 41 75008 Paris, France
Client Service and Production: Mollon Cosmetics Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno Józefosław, ul. Geodetów 31A
tel. +48 22 750 53 03, fax: +48 22 211 17 63
e-mail: info@mollonpro.com, www.mollonpro.com

