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NEW LATTE EXTRA AND FUTURE GEL ACCESSORIES Нов противогъбичен гел за педикюр и Extra Top No Blue синеещ

New Latte Extra Gel.

Special builder gel for nail correction. It can be used on the 
hand and on the toes as well. It will stick for the short amount of 
time to the skin while forming the nail shape so it will not 
ow 
away. It can be used for building short nails. Soft pinky clear gel.
 
Cure time: 2-3 mins in UV lamp

1,5 mins in LED lamp

The babyboomer technique is still ruling the nail world so we 
would like to provide you a new latte shade. This beautiful color 
convinces the clients at the 	rst time. You can gain a perfect 
milky white shade and this won’t fade even after 3-4 weeks. 
It can be used to build a whole nail.

Cure time: 2-3 mins in UV lamp
1-2 mins in LED lamp

5ml – 
15ml – 

5ml – 
15ml – 
50ml – 

Противогъбичен 
гел за педикюр

 НОВ EXTRA GEL 
И АКСЕСОАРИ
ЗА FUTURE ГЕЛ НЕ СИНЕЕ НА ДНЕВНА И UV СВЕТЛИНА

We’ve further developed the excellent features of the Extra Top! It 
can be used for darker colors as well due to the special ingredients 
of the  extra top no blue. it preserves the original shades of the 
colors. One layer is enough for weeks. Non-cleansing material. 

Tip: For white and light shades and babyboomer nails we o�er Extra 
Top because of the brightening e�ect.

Cure time: 2 mins in UV lamp
30 secs in LED lamp

8ml – 

EXTRA TOP
NO BLUE

Special liquid for forming the Future Gel. It makes easier 
to forming it, gentle with the brush, even also in long term 
usage. Pleasant strawberry scent.

BRAND NEW BUILDING TECHNIQUE!

You can create natural-looking nails extremely fast in salon lenght. The elastic 
tips are reusable, so you can use a box for a long time.
Customizable to the guest’s nails so you can personalize your tips.

120 pcs / box
12 sizes � 10 pcs / size

50 ml – 

Течност за оформяне на 
Future Гел

НОВО! Типсове за 
Future гел

New Extra Top - No blue.

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!
Ние доработихме отличните качества на Extra топ! 

Той вече може да бъде използван и за по-тъмни цветове 
благодарение на специалните съставки на новия Extra топ 
No Blue. Запазва оригиналния нюанс на цветовете. Един 
слой е достатъчен за седмици напред. Няма лепкав слой.

Съвет: За бяло и светли нюанси, както и за BabyBoomer маникюр 
препоръчваме Extra топ, поради придаващия яркост ефект на 
светли цветове.

Време за полимеризация: 2мин. в UV лампа, 
30 сек. в LED лампа

Специален изграждащ гел за корекция на нокти.Може 
да се използва за ноктите на ръце и крака. Прилепва 
към кожата за кратко време докато оформите нокътя и 
при нанасяне не се разтича. Ползва се за изграждане на 
къси нокти. Мек прозрачно розов гел.
 
Време за полимеризация: 2-3 мин. в UV лампа, 
1.5 мин в LED лампа

BabyBoomer техниката все още управлява света на 
маникюра и ние бихме искали да ви осигурим нов 
прозрачно млечен Latte нюанс. Този красив цвят ще убеди 
клиентите ви от пръв поглед. А вие ще се сдобиете с 
перфектен млечно-бял нюанс, който няма да избледнее 
дори след 3-4 седмици. Този гел може да се използва и за 
изграждане на цял нокът.

Време за полимеризация: 2-3 мин в UV лампа, 1-2 мин в LED 
лампа

Специална течност за оформяне на Future гел. С нея е 
по-лесно оформянето на гела, нежна и щадяща четките 
течност, дори след дълготрайна употреба. Приятен ягодов 
аромат.

Чисто нова изграждаща техника ! 

Може да създадете естествено изглеждащи нокти 
изключително бързо в салонна дължина. Еластичните 
типсове са за многократна употреба, така че една кутийка 
ще ви стигне за много дълго време. Типсовете са в различни 
размери, което ви позволява да намерите най-точния 
размер за вашия клиент.
120бр/ктуия, 12размера – 10броя от размер
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FROM DECEMBER!

Нови цветове Glamour и Designer гелnew brush&go ЦВЕТНИ ГЕЛОВЕ

New Brush&Go Go 104 Gel.

We were thinking of the lovers of the nude and colored nails when we came 
up with the new brush&go c olor gels. it has good cover ability even by only 
one layer due to its extremely high pigmentation. Non-cleansing and you 
can leave without cover layer.

Cure time: 2 mins in UV lamp
1-2 mins in LED lamp

3ml – 
4,5ml – 

BRUSH&GO 
ЦВЕТНИ ГЕЛОВЕ

GO 104

GO 108

GO 105

GO 106

GO 110

GO 107

GO 109

You can get our painting gels in another 4 breathtaking 
shades. Popping pigmentation and magni	cent are 
the most eective words to describe them. It will 
not 
ow away while you are working with it. It can 
be used for contouring too.
Non-cleansing.

Cure time: 3-4 mins in UV lamp
1-2 mins in LED lamp

The most shining color gels with incredible sparkling glitters. 
Use it for the whole surface of the nail, make gradient eect, 
patterns or paint the free edge; the result will be spectacular.
It requires covering.
 
Cure time: 2-3 mins in UV lamp

1,5 mins in LED lamp

3ml – 

5ml – 

DESIGNER гел 
цветове

GLAMOUR  гел 
цветове

23 - violet

24 - petrol
blue

25 - burgundy

22 - neon
peach

13

New violet Designer Gel.

NEW!

NEW!NEW!
Мислихме си за обичащите натурални и цветни нокти, когато 
разработвахме новите Brush&Go цветни гелове. Имат добро 
покривно качество дори само в един слой поради изключително 
високата си пигментация. Без лепкав слой и могат да се използват 
без топ покритие.

Полимеризация : 2мин в UV лампа
1-2 мин в LED лампа

Най-бляскавите цветни гелове с невероятни искрящи 
брокати (глитери). Ползвайте ги за покриване на нокътя 
изцяло, направете преливащ ефект, отделни мотиви или 
лакирайте свободния край, резултатът ще е 
забележителен. Изискват покриване с топ.

Полимеризация: 2мин в UV лампа
1-2 мин в LED лампа

 Може да получите нашите гелове за рисуване в
 други 4 спиращи дъха нюанси. Бликаща

 пигментация и привлекателност са най-точните
 думи за да се опишем тези гелове. Няма да се

 разтекат докато работите с тях. Могат да се
.използват и за контуриране. Без лепкав слой
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FROM NOVEMBER!

НОВИ HYPNOTIC ГЕЛ-ЛАК ЦВЕТОВЕНови цветове Spider гел и акрилни пудри

be seductive with the new be gla-
morous kit colors! Now we have 
brought you 4 sparkle shades in one 
set! t he glitter-rich gel&lacs give a 
stunning look to your nails.

The kit contains:
hypnotic 109, 111, 112, 114

your favorite gel&lacs in new shades in a sparkling glamour 
edition. Thanks to their crazy pigmentation, they cover perfectly 
in only one layer. use hypnotic bond and hypnotic top with it, 
which is guaranteed to not fade nor turn yellow.
hypnotic gel&l ac is non-skiny, easy to apply and streak-free. 
Soak-o, so gentle on nails. More than 3 weeks of long-lasting!

Cure time: 2-3 mins in UV lamp
1-2 mins in LED lamp

Комплект гел лак 
Hypnotic Be Glamorous

4x4ml – 

4ml – 
8ml – 

HYPNOTIC Гел-Лак 
Glamour цветове

107

108

109

110

111

112

113

114

Draw straight, super-thin lines should 
no longer be a problem. You can easily 
create geometric shapes, web-like mo-
tifs or even 3D-like linear patterns with 
Spider Gel. Extremely elastic, unbrea-
kable, dense material. Use it with an art 
needle or a 0 brush.
Non-cleansing.

Cure time: 3 mins in UV lamp
1,5 mins in LED lamp

3ml – SPIDER гел 
цветове

ROYAL
blue

RUSSIAN
GOLD

champagne

GOLD
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Our Acrylic line expands with 3 new beautiful colors. You can get a 
super shiny eect with our Diamond Acrylic line, give it a try with 
sprinkle technique!

10ml – 

3D акрилни 
пудри-цветове

D33

FROM NOVEMBER!

New C85 color powder.

New Hypnotic 107 and 113 gel&lac.

D32

C85

NEW!

NEW!

NEW! NEW!
Да рисувате прави, супер тънки линии 
вече не е проблем. Можете лесно да 
създадете геометрични форми, 
мрежодвидни мотиви и дори 3D 
линеарни дизайни със Spider гела. 
Изключително еластичен, нечуплив, 
плътен материал. Ползвайте го с 
инструмент точкатор с игла или с четка 
0.

Полимеризация: 3 мин в UV Лампа, 1-2 
мин в LED Лампа

Нашата акрилна линия се разширява с още 3 нови красиви 
цвята. Може да получите супер бляскав ефект с нашата 
Diamond акрилна линия, дайте ѝ шанс чрез техниката на 
поръсване.

Бъдете съблазнителни с новия комплект 
цветове нюанси в един комплект. Богатите 
на брокат гел-лакове придават 
зашеметяващ вид на вашите нокти!
Комплектът включва:

Hypnotic 109,111,112,114

Вашите любими гел лакове в нови нюанси в бляскавата 
Glamour колекция. Благодарение на голямото 
количество пигментация те покриват само в един слой. 
Ползвайте ги с база Hypnotic Bond и Hypnotic Топ, което 
ще ви гарантира, че няма да избледнеят, нито ще 
пожълтеят. Hypnotic гел-лаковете не влизат в кожните 
гънки, лесни са за нанасяне, не оставят ивици при 
нанасяне. Разтворима, нежна към ноктите формула, 
Издръжливост повече от 3 седмици.
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new brill bird ДекорацииНОВИ ЦВЕТОВЕ TIFFANY ГЕЛ ЛАК И НОВИ АКВАРЕЛНИ КАПКИ

gel&l ac with a special glass texture for a spectacular 
and unique eect, whether used as a base color or 
as a decoration. Paint patterns or apply on nail art 
elements and enjoy the magni	cent result!
Flexible, soak-o.
 
Cure time: 3-4 mins in UV lamp

2-3 mins in LED lamp

5ml – TIFFANY ГЕЛ ЛАК 
ЦВEТОВЕ

TI7 ROYAL
blue

TI6 RED

FROM JANUARY!

New royal blue Tiffany gel&lac and Designer Gels.

New extra pink Chrome powder.

4ml – АКВАРЕЛНИ 
КАПКИ

RED

BLUE

RED

ИЗСЪХВАЩА ОТ ВЪЗДУХА ДЕКОРАТИВНА ТЕЧНОСТ

    

Try the new Nail Art Drops decoration technique. It is a diluted 
liquid that you can apply with the brush in smaller or larger drops 
on the surface of the nail to create aquarell like patterns. Com-
bine the 3 basic colors to create many more colors and shades.

Usage: After applying two cured layers to the prepared nails 
apply an Extra Top high shine and matting it with a buer, 
then apply Nail Art Drops in any shape. The Cleaner, Primer 
and Acryl Remover can help you further shape your pattern 
as auxiliary 
uid. Make sure you use as little brush strokes as 
possible to avoid scratching the pattern. Apply Matt Extra Top 
to the cured surface of the Extra Top to achieve a matte result. 
do not use extra top no blue and brill top gel high shine with 
it. It cures to the air.

Dark pink chrome pigment powder which dresses the nails into a beautiful, full 
metallic pink ornament due to its extra pigment content. Just rub it into a non-cle-
ansing surface and close it with high shine.

CHROME EXTRA PINK
ПИГМЕНТ

We recommend our large grain holo glitters for spectacular 
surface decoration, for creating a sugar spray or built-in eect. 
The deep black and elegant light purple hue in the holo color 
of the light captivate everyone.

БРОКАТИ (ГЛИТЕРИ) CS13
holo black

CS14
holo purple

NEW!

NEW!

NEW!NEW!
Гел лак със специална стъклена текстура за 
забележителни и уникални ефекти, независимо 
дали ги ползвате като основен цвят или за 
декорация. Нарисувайте отделни мотиви или 
приложете върху отделни елементи и се 
насладете на уникалния резултат. Гъвкави, 
разтворими.

Пробвайте новата декоративна техника с акварелни капки. 
Това е разредена цветна течност, която може да приложите 
с четка на малки или големи капки върху повърхността на 
ноктите, за да създадете акварелни дизайни. 
Комбинирайте 3те основни цвята за да получите много 
повече цветни нюанси.
Употреба: След нанасянето на цвят в 2 полимеризирани 
слоя върхуу предварително подготвените нокти, нанесете 
слой Extra топ и го матирайте с буфер, след това приложете 
акварелните капки в каквато форма желаете, Primer или 
разтворител за акрил могат да ви помогнат да оформите 
вашия дизайн, затова ползвайте някой от тях като 
спомагателна течност. Убедете се че правите малки 
движения с четката, за да избегнете надраскването на 
мотивите. Нанесете Matt Extra топ върху изсушената 
повърхност на Extra топа, за да мполучите матов ефект. Не 
използвайте Extra топ No Blue и Brill топ гел със силен 
блясък. Капките не се полимеризират, изсъхват от въздуха.

Тъмен розов хром пигмент, който облича ноктите Ви в красив, изцяло 
металик розова украса поради екстра пигментираното си съдържание. 
Просто го втрийте върху лепкавата повърхност и запечатайте със продукти 
за силен блясък.

Препоръчваме нашите малко по-едри глитери с 
холографен блясък за забележително декориране 
на нокътната повърхност или за създаване на 
захарен ефект или вграден ефект. Дълбокото черно 
и елегантното лилаво в холо цвят ще привлече 
всеки.
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A new neon royal blue color has arrived for our neon powder line. Use it on a 

new brillbird декорации new brillbird декорации

НЕОНОВ НЮАНС 
ПИГМЕНТНА ПУДРА

New neon blue pigment powder.

New Extra transfer foil gel.

МИКРО ПЕРЛИ

SS3-SS10 size rhinestones in a set. The 
stones are beautifull from every angle 
as the light shines on them. Fix them 
with Nail Art Glue Gel so you can be 
sure the stones will stay in place and 
will not loosen so will last for weeks.
Sizes in a pack: SS3, SS4, SS5, SS6, SS8, 
SS10

3ml – 

 КРИСТАЛНИ КАМЪНИ
 МИКС В 6 РАЗМЕРА

NP05
neon blue

silver

IN RUSSIAN GOLD AND SILVER COLORS!
a -

also by using independently. Thanks to their abrasion-resistant 
surface, their durability is outstanding and they keep their 
color for weeks! Fix with Nail Art Glue Gel or take them to a 

EXTRA FOIL гел за 
отпечатване 
на фолио

FOR COMPLETE SURFACES AND PATTERNS!
Dense, transparent transfer foil gel in a jar. It has extremely good adhesion, so you can 
use a transfer foil to cover the entire nail. If you use it on the whole surface you can get 
more unitary coverage than ever before! Try creating patterns, we recommend that 
matt the surface of the gel-lac to help you draw the pattern out of the shiny gel. Always 
observe the thickness of the material when curing. We recommend our silicone brushes, 
which can be used to smooth the foil along the nail folds as needed.

russian gold

New Aurum rhinestones and russian gold micro beads.

CRYSTAL

CRYSTAL AB

AURUM

VOLCANO

NEW! NEW!

NEW!

NEW!

Нов неонов царско син цвят е добавен към нашата неонова серия 
пигментни пудри. Използва се върху полу-полимеризиран, все още 
лепкав слой, след това се запечатва с продукти за силен блясък.

В цвят с руско злато и сребро ! 0.66мм микро перлички, които 
ще паснат перфектно на всяка бляскава декорация с кристали, 
но може да създадете невероятни дизайни и ако ги 
използвате сами. Благодарение на устойчивата си на 
надраскване повърхност, тяхната издръжливост е 
изключителна и запазват цвета си седмици наред. 
Фиксирайте ги с гел лепилото или ги поставете върху лепкава 
повърхност.

Плътен, прозрачен трансферен гел в бурканче. Има изключително силна 
лепливост, така че може да използвате трансферно фолио, за да покриете 
целия нокът. Ако го използвате върху цялата повърхност ще получите 
най-единната повърхност от всякога преди, без разкъсване на фолиото. 
Пробвайте да създадете мотиви, препоръчваме ви да матирате повърхността.

От SS3 до SS10 размери в комплект 
кристални камъчета. Кристалчетата са 
красиви погледнати от всеки ъгъл, когато 
ги осветява светлина. Фиксирайте ги с Nail 
Art Glue гел и ще останат на мястото си 
седмици наред. Размери в пакет : 
SS3,SS4,SS5,SS6,SS8,SS10.



1312

new brillbird декорации Нови Аксесоари

НОЖИЧКИ ЗА МАНИКЮР

ЧЕТКИДЕКОРАТИВНИ 
МЕТАЛНИ ЛЮСПИ

 МИКС МЕТАЛНИ 
ДЕКОРАЦИИ

Декоративен микс 
звездички

Synthetic hair brush. You can easily use it for 
owers, leaves and other decoration motives or to 
make shades, quick gel salon work, gel painting and zhostovo techniques with the softest hair more 
precisely than ever before.

1 green

2 blue

FLAT HARD

SMILE LINE - SHORT

GRADIENT DECORATION BRUSH

МЕТАЛНИ 
ИНСТРУМЕНТИ

Скалпел подлежащ на стерилизация. От неръждаема стомана.

BRAUN BLADE 22

2

3

1

New starry nail art mix.

NEW!NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

Златни, сребърни , проблясващи 
декорации, които може да се използват и 
върху по-малки нокти вградени или като 
декорация върху повърхността, могат да се 
използват за създаване на супер дизайни. 
Нуждаят се от лепкав слой, когато ги 
поставяте като повърхностна декорация.

Може да направите страхотни есенни/зимни декорации с 
нашите различни комплект звездички, които са много тънки 
и лесни за поставяне върху ноктите. Поставят се с 
гел-лепилото – Nail Art Glue Gel.

Декоративни елемтни с метален ефект в 2 варианта. 
Комбинациите са безкрайни, но може да получите специален 
ефект и като използвате само един елемент. Ползвайте ги с 
гел-лепилото върху нокътната повърхност.

Четка за изграждане с естествен косъм и 
заоблен връх. С по-къса глава, отколкото на 
четка Smile Line, но със същото качество. За 
свободен край и цветове.

Четка с естествен косъм с по-широка квадратна глава. Може да правите С-извивка с едно 
движение, за да ускорите салонната си работа. Благодарение на формата на тази четка с 
нея е лесно да запълните отстрани ноктите с материал, поради квадратната ѝ форма.

Здрава пила, 80/120 грит, неогъваща се. Изработена от неръждаема стомана. Лесна за 
почистване, трайна, може да се използва за естествени и изградени нокти. Чудесна за оформяне 
на 

ПИЛА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Специална, с ергономичен дизайн ножичка за кожа с извито острие улеснява 
изрязването на кутикулата и ъгълчетата на формичките за изграждане.
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НОВИ АКСЕСОАРИ НОВИ АКСЕСОАРИ

ГРАФИК

ЧЕТКА ЗА ПРАХ 200ml – 

 НАКРАЙНИЦИ ЗА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПИЛА

ОБНОВЕНИ! 
ЛЕД КРУШКИ

 Диамантен накрайник за линията на усмивката

ексфолираща скраб

Накрайник за 
отстраняване на гел-лак

Серия Organic 
Luxury с манго 
аромат

Третиращ продукт за крака и ръце

RENEWED!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

МИКСИРАЩИ 
ПАЛИТРИ

ЗА Elegant и Tunel лампи

Може да вземете нашите популярни LED 
крушки с по-високо качество от преди. 
По-устойчива структура и пасва по-добре при 
поставяне. Може да използвате за лампи 
Elegant UV и Tunel UV,както и да комбинирате 
LED и UV крушки по двойки. МОже и да 
подмените всичките крушки, за да 
трансформирате лампата си в LED лампа.

Този нов накрайник е разработен за коригиране на краищата, за техниката за 
изпилване на линията на усмивката и като допълнителен накрайник при руски 
маникюр.

Изключителен накрайник за отстраняване на гел лак. Благодарение на заоблената си глава 
може да се използва удобно и безопасно в страничните канали и е нежен към кожата и ноктите. 
Препоръчваме за изпилване и оформяне на завършени нокти и за заглаждане на кожата около 
ноктите.

Тази четка лесно отстранява фин прах ефикасно и нежно от 
страничните канали благодарение на гъвкавия си материал. Може да 
се дезинфекцира и почиства със сапун и вода.Влакната (фибрите) ѝ 
привличат прахта, което ви позволява нежно да почиствате 
декоративни пудри, пигменти и брокати от кожата, без да увредите 
работата ви вече направена върху ноктите.

Със сменяеми вътрешни страници, затваряне с копче, 
метално, показалец, държач за химикалка, 
практични джобчета за бележки, важни документи и 
визитни картички.Календарът е показан ден за ден, 
разграфен на часове до 31 декември 2020. Цветът на 
страниците е бял с лилави линии и текст. Кориците 
както и вътрешните страници могат да се закупят 
заедно или поотдено.

Практична А5 размер с гланцова повърхност за лесно 
смесване на цветове. Върху палитрата сме изброили 
най-честите комбинации в съотношенията при 
смесването на цветове, което да улесни вашата работа. 
Лесна за почистване, водоустойчива повърхност, за да ги 
използвате безброй пъти.

Нежен, но ефикасен пилинг, с полезна бяла хума, ментол или масло от 
маслини. Нанесете тънък слой върху ръцете и ходилата и изчакайте няколко 
минути ефективните съставки да бъдат абсорбирани. Използвайте нежни 
движения за да разнесете по кожата и след това отстранете остатъците от 
повърхността.

Подхранващ и овлажняващ, лесно абсорбиращ се крем за ръце и крака, правилният 
избор за всички топове кожа. Освежава, омекотява и изглажда чувствителната и 
дехидратирана кожа, благодарение на своите екстра активни съставки. Луксозно 
масло от ший, арганово масло, масло от жожоба и кокосово масло, плюс витамини А, 
Е и F осигуряват добре подхранена хидратирана и кадифена кожа.
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