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SEZNÁMENÍ S PRODUKTY PRO MODELÁŽ NEHTŮ 

TEKUTINY 

                                             

LAVOSEPT ROZTOK – DEZINFEKCE Alkoholový 
dezinfekční přípravek ve formě roztoku, který 
obsahuje i zjemňující a hydratační přísady, které 
zabraňují vysoušení a podráždění pokožky. Díky balení 
ve spreji 200ml se pohodlně aplikuje na povrch kůže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLEANER PERFECTNAILS CANDY 1L - extra kvalitní 
tekutina k odstraňování výpotku a odmaštění nečistot 
z nehtu. Je vhodný i k čištění UV lampy i dalších ploch. 

 

 

 

 

 

 

 

PODKLADOVÉ GELY 

 

 

PERFECT PREP, PERFECT BOND 

Prep zlepšuje přilnavost materiálu a z povrchu nehtu 
odstraňuje přebytek mastnoty i vlhkosti.. Tato 
tekutina neobsahuje kyseliny a může být použita pod 
gel i akryl.Perfektní přilnavost je podmínkou pro 
trvanlivou modeláž nehtů. 

Perfect bond primer tekutina je vhodná pod gel i akryl, 
tak jako prep. Neobsahuje kyseliny a díky 
vodoodpudivým vlastnostem eliminuje výskyt 
"odchlipků" a plísně. Použití Perfect bondu se 
doporučuje u problematických zákaznic, kde je 
zapotřebí větší fixace. Potřebuje čas na zaschnutí.  

 

 

 

 

BOND VITAMINE GEL + Podkladový UV gel 
vysoké přilnavosti s obsahem vitamínů v 
novém složení. Universální base, která 
pomáhá spojovat jednotlivé vrstvy a 
předchází problému s odchlipováním nehtů. 
Vytvrzování: v UV  lampě a CCFL 2-3 min, v 

LED lampě 30-90 

 

 

 

 

HARDENER GEL Pevný, flexibilní gel s 
obsahem vitamínů E a B5, který lze použít pro 
posílení přírodních nehtů, ale i pro přirozené 
prodloužení s pomocí šablon. Je vhodný i k 
opravám již poškozeného povrchu nehtů. 
Doporučujeme používat při pedikúře a při 
práci s problémovými nehty (tzv. lžičkové 
nehty). Vytvrzování v UV lampě a CCFL 2 min 
, v LED lampě 30 sekund 

 

STAVEBNÍ GELY 

 
 
 
ELASTIC HARD GEL Pružný stavební gel se 
štětcem, aplikace stejně snadná jako s 
gellakem. 
- zpevnění přírodních nehtů 
- chrání přírodní nehty před nežádoucími   
vlivy a mechanickým poškozením 
- prodlouží životnost gellaku 
- možnost prodloužení až o 5mm 
- pružný 
- při pilování vzniká minimální množství 
prachu 
DOPORUČUJEME I JAKO PODKLAD POD UV 
GELY. 

   

 

 

PREMIUM GEL 

Jednofázový UV gel stčední 
konzistence. 
- Znatelně zrychlí a usnadní práci 
- Je velmi flexibilní 
- Dokonalý při každé práci (při nanášení 
jako podklad, modelování, pilování).- 
nepálí, nežloutne, je vhodný i pro 
alergiky. Vytvrzování:  UV /CCFL lampě 
2min,  LED 60 s 

 

 

 

PLATINUM GEL 

Jednofázový UV gel střední 
konzistence,  
- elastický, pružný  
- vhodný pro modeláž bez pilování  
- při vytvrzení nepálí 
-doporučujeme, pro zpevnění a střední 
délku (1cm) modeláže. VYTVRZENÍ: 
UV/CCFL 2 MIN, LED 60 SEC 

EXTREME WHITENING GEL 

Jednofázový UV gel hustější 
konzistence                                                                       

-dokonale se s ním modeluje, 

samonivelační                                                                     
-udržuje snadno tvar                                             
- při pilování vzniká minimum prachu  
VYTVRZENÍ: UV/CCFL 3 MIN, LED 60 
SEC 

 
 
 

 
NO BURN GEL 
Jednofázový uv gel střední konzistence 
- při vytvrzování nepálí 
- krásná krémová konzistence 
- snadná modeláž, samonivelační 
- vhodný pro modeláž bez pilování 
- při pilování vzniká minimum prachu 
VYTVRZENÍ: UV/CCFL 3 MIN, LED 60 
SEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.perfectnails.cz/products/perfect-prep-15-ml/
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ICE GEL                                     

Jednofázový hustý ledověmodrý UV 

gel - samonivelační gel                                      

- pevný gel vhodný pro modeláž 

extra designů                                                                                                                                 

- vynikající přilnavost, vhodný pro 

problémové zákaznice                                 

- nestéká, nežloutne                                     

- při použití silné vrstvy PÁLÍ    

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, LED 60 SEC 

CRYSTAL CLEAR GEL                                      

Jednofázový hustý UV gel                         

- samonivelační gel s křisťálově čistou 

texturou, který př modeláži nestéká                                                    

- pevný gel, vodný pro problémové 

zákaznice                                                     

- při použití silné vrstvy pálí                   

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, LED 60 SEC     

 

 ACTIVE CLEAR GEL                                    

Jednofázový hustý UV gel tzv. 

pudinkového typu                                       

- velice hustý gel, transparentní barvy 

s fialovým tonem                                        

-  při modeláži v tenké vrstvě je vhodný 

pro potažení přírodních nehtu (tzv. 

vlasová linie)                                               

- vhodný pro stavbu extrémních tvarů           

- výborně tvarovatelný                                                                   

- při vytvrzení pálí                       

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, LED 60 SEC     

 

 

 

  

                        

 

 

                   STAVEBNÍ GELY - PINK

 

 

LIGHT PINK GEL                                                     - 

Jednofázový UV gel střední konzistence 
-narůžovělý středně řídký gel,  
- vhodný pro krátké salonní nehty 
- nežloutne, mírně pálí 
VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN 
 
 

 

 

 

PINK BABE GEL                                               

Jednofázový  mléčný UV gel velmi husté konzistence                                             

- ideální pro přirozený vzhled, babyboomer nebo 

jako podklad pro francouzskou manikúru                         

- při vytvrzení PÁLÍ                                             

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 90 SEC                                                          

 

 

 

ACTIVE PINK GEL                                          

Jednofázový růžový UV gel velmi husté konzistence 

až pudink (želé)                                                                   

-  po vytvrzení čirý, tvrdý gel                                                   

-  vhodný pro krátké salonní nehty i pro stavbu 

extrémních tvarů                                                                 

- skvělý pro tvarování                                                                   

- nestéká, nežloutne, v lampě PÁLÍ                       

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 90 SEC                                                                                           

KAMUFLÁŽNÍ GELY 

 

 

 

 

COVER GEL                                        

Jednofázový UV gel krémové 

konzistence                                                    

- vysoká pigmentace                                       

- doporučujeme nanášet v tenkých 

vrstvách                                                          

- nepálí                                                                           

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 

90 SEC                                                                                      

 BUILD AND FILL COVER ROUGE GEL            

Jednofázový UV gel střední konzistence    

- vysoká pigmentace                                    

- tmavší odstín, díky kterému 

francouzská manikúra bude krásně 

výrazná                                                          

- ideální pro modeláž na šablony 

s pilovanou smileline                                                                                        

- mírně pálí                                            

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 

90 SEC                                                           

BUILD AND FILL COVER BLUSH GEL       

Vícefázový UV gel hustější konzistencí       

- vhodný na stavěné lůžko                           

- světlejší odstín                                            

- mírně pálí                                      

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 

90 sec        

 

 COVER BABE GEL                               

Jednofázový UV gel velmi husté 

konzistence                                                    

- velmi krásný pudinkový gel                       

- přirozený odstín                                                        

- vhodný pro opravy přírodního nehtu a 

babyboomer                                                     

- při vytvrzení pálí                                             

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 

90 SEC                                                                                                     

 

 

 

 

COVER ROSE GEL                                                                                                               

Jednofázový UV gel krémové konzistence                                                                                    

- Jedinečný narůžovělý odstín                                          - 

k prodloužení i stavbě nehtového lůžka                                                                                     

- vysoká pigmentace, kryje v tenké vrstvě                                                                                             

- vhodný pro začátečníky i pokročílé                                                 

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 90 SEC   

  COVER GOLD/SILVER SHINE GEL                                       

Vícefázový UV gel krémové konzistence                                     

- vysoký podíl pigmentu , kryje v tenké vrstvě                  

- nestéká                                                                                   

- obsahuje jemní zlatý/stříbrný prach                           

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 90 SEC   

      

 CREAM PINK GEL                                                    

Jednofázový UV gel krémové konzistence s růžovým 

odstínem                                                                                   

- částečně krycí, perfektní pro vytvoření babyboomer 

efektu a přírodní efekt                                                                                                 

- nepálí,  nestéká                                                                 

- měkký gel                                                                  

VYTVRZENÍ: UV  2-3 MIN, UV/LED 60 - 90 SEC                                                      
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VRCHNÍ TOP (ZÁVĚREČNÉ) GELY

NO CLEANSE TOP SHIELD                                                   

- bezvýpotkový flexibilní vrchní gel řidší 

konzistence                                                                  

- vhodný i na gellak, zaleštění pigmentů                                                            

- v lampě mírně pálí (štipne)                          

VYTVRZENÍ: UV  3-4 MIN, UV/LED 60 - 90 

SEC   

FLEXI TOP GLOSS                                                                  

- výpotkový flexibilní vrchní gel řidší konzistence                             

- vhodný i na gellak                                                               

- může se doleštit olejíčkem                                 

VYTVRZENÍ: UV  2-4 MIN, UV/LED 30 - 90 SEC         

 

SPEED AND SHINE TOP GEL                                              

- bezvýpotkový flexibilní vrchní gel střední 

konzistence                                                                  

- vhodný pro všechny gellaky, stavební gely i 

barevné gely                                                                

- nestéká                                                                      

– POZOR PO VYRVRZENÍ PONEHCAT 1MIN 

V KLIDU PRO ZANECHÁNÍ LESKU                                    

VYTVRZENÍ: UV 1-3 MIN, UV/LED 30 - 60 SEC  

EXTREME GLOSS GEL                                                     

- bezvýpotkový flexibilní vrchní gel hustější 

konzistence                                                                      
- vhodný pro zafixování pigmentů, různých 
ozdob                                                                            
– vyrovnání nerovností                                                 
– vhodný i pro gellak                                                 
VYTVRZENÍ: UV 2 MIN, UV/LED 60 SEC                 

 

COOL SHINE EVER GEL                                                 

- bezvýpotkový flexibilní vrchní gel střední 

konzistence                                                                     
-  vydrží lesklý do dalšího doplnění                         
- nestéká                                                                     
- po nanesení nechejte gel pracovat (vyrovnat) 
několik sec                                                  
VYTVRZENÍ: UV 2-3 MIN, UV/LED 60- 90 SEC           

 

VELVET MATT EXTRA GEL                                       

- bezvýpotkový flexibilní vrchní gel střední 

konzistence                                                               
-  po nanesení ho nechejte několik sec vyrovnat 
-po vytvrzení je krásně sametový a vydrží až 
několik týdnu bez známek vyleštění                       
- vhodný i pro gellak                               
VYTVRZENÍ: UV 2-3 MIN, UV/LED 60- 90 SEC                                                                                                                              

      

  

NÁSTROJE

 

PREMIUM ZEBRA 100, 150 ,180. 100/180              PREMIUM MIX 180/220 (TVRDÝ A BLOK)                                     

ROBUST MIX FILE 100/180                                                                         DŘEVĚNÝ PILNÍK 

                                                             

 

 

 

 

 

                                            PĚNOVÉ BUFFERY 

 

 

 

 

 

ŠABLONY:          PRO SALONNÍ MODELÁŽ                 SALONNÍ I EXTREMNÍ                   SALONNÍ I EXTREMNÍ                                  

 

 

ŠTĚTEC GEL LAQUER PRO MODELÁŽ I NANÁŠENÍ BARVY 

 

 

 

ŠTĚTEC NAIL ART 3D 4 PRO MODELÁŽ I MODELOVÁNÍ I 3D ZDOBENÍ 

 

 

 

 

 ŠTĚTEC DIAMOND COMBO 2V1 – ZKOSENÝ ŠTĚTEC A DETAILER 

 

 


