Köszönjük!

Thank you!

Bár ez a katalógus 2021-re szól, mi mégis szeretnénk az előző évről írni most nektek. 2020-ról sok
emlék az eszünkbe juthat, köztük sajnos a félelem, a kiszolgáltato�ság és akár a kétségbeesés is,
melyből az élet - többet vagy kevesebbet, de - mindenkinek oszto� tavaly. Nekünk is. Mégis, mikor
ezen új katalógusunk bevezetőjén kezdtünk gondolkodni, nem ezek a szavak juto�ak eszünkbe. Ha
egyetlen szóval kellene leírnunk, mit érzünk visszatekintve, az nem más, mint a HÁLA!

Although this catalog is for 2021, we would like to write to you about the previous year. Many
memories of 2020 may come to mind including, unfortunately, fear, vulnerability and even despair,
which – more or less – was in everyone’s life last year. In our lives, too. Yet when we started
thinking about the introduc�on to this new catalog, it wasn’t these words that came to mind. If
we need to describe in a single word what we feel looking back on, it’s nothing but GRATITUDE!

Hálásak vagyunk az egészségünkért. Hajlamosak vagyunk magától értetődőnek tekinte�, pedig nem az.
Hálásak vagyunk a munkatársainkért. Tőlük olyan ez a cég, amilyen: szeretetreméltó!
Hálásak vagyunk a családunkért. Nélkülük elvesze� emberek vagyunk.

We are grateful for our health. We tend to consider it given, though it isn’t.
We are grateful for our colleagues. Because of them, this company is what it is: lovable!
We are grateful for our family. We are lost without them.

Hálásak vagyunk Neked, aki épp a kezedben tartod a Mys�c Nails katalógusát, ezzel
is bizonyítva, hogy számodra több kell, mint csupán egy kiváló termék. Te egy értékrendhez
csatlakoztál, Te a Mystic Nails közösség tagja vagy!
Hálásak vagyunk a közösségünkért!

We are grateful to you who are holding the Mys�c Nails catalog in your hands, proving
that you need more than just an excellent product. You have joined a set of values; you are a
member of the Mystic Nails community!
We are grateful for our community!

Köszönjük, hogy Te is részese vagy!

Thank you for being a part of it!

Gyimesi Dóra

Gyimesi László

Mys�c Nails alapítója
Founder of Mys�c Nails

Mys�c Nails ügyvezetője
CEO of Mys�c Nails
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Európa egyik legtöbbet díjazott műköröm márkája
ONE OF THE MOST AWARD�WINNING PROFESSIONAL NAIL BRAND IN EUROPE

Mys�c Nails - az elismert Márka
Köszönjük NEKED, aki most a kezedben tartod ezt a katalógust! Köszönjük, hogy a minőségi alapanyagok, a magyar munkaerő és az ökotudatosság melle� raktad le a voksodat. Büszkén mondhatjuk, hogy
nemcsak a fogyasztók, hanem a szakma is elismeri azt a kemény munkát, amit a Mys�c Nails munkatársai nap mint nap végeznek, így joggal lehetünk Európa - és így Magyarország - egyik legtöbbet díjazo�
műköröm márkája.
Termékeink elnyerték a legnívósabb termékdíjat, az Érték és Minőség Nagydíjat, háromszoros MagyarBrands díjat, cégünk pedig többek közö� a Kiváló Munkáltatói Márka és Felelős Foglalkoztató elismerést.
Értékek és nem érdekek mentén működünk, ﬁlozóﬁánk gyakorla� megvalósulását jól fémjelzi az Üzle� E�kai Díj és a Családbarát Munkahely Díj is, melyeket szintén nekünk ítéltek.
Köszönjük, hogy velünk tartasz ezen az úton! Büszkék vagyunk - többek közö� Rád is!
Mys�c Nails - the recognized Brand
Thank YOU, dear reader, who are holding this catalog in your hands! Thank you for choosing quality materials, Hungarian workforce and eco-awareness. We can proudly say that not only customers but also
the profession recognizes the hard work that Mys�c Nails employees do every day to become one of the most award-winning ar�ﬁcial nail brands in Europe and therefore in Hungary.
Our products have won Value & Quality Award, the highest quality product award, the triple MagyarBrands award, and our company has been recognized as an Excellent Employer Brand and Responsible
Employer, among others. Our aim is to work for real values not for interests, and the fact that we have won the Business Ethic Award proves that we’re on the right track.
Thank you for staying with us on this journey! Among other things, we are proud of You!
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Az Év műkörmöse 2020
2017-ben hívtuk életre az Év műkörmöse versenyt azzal a céllal, hogy
olyan tehetségeknek adjunk teret, akiknek eddig nem volt lehetősége
megmutatni a tudásukat. A verseny anonim, a bírák kizárólag a
versenymunkákat látják, illetve a zsűritagok közö� minden évben
szerepel egy független bíró is. A 2020-as versenyünk meghívo�
zsűritagja Bakos Erika mesteroktató, és a témánk az "Állatker� séta"
volt.

NYÍLT KATEGÓRIA � 3D DÍSZÍTÉS

KEZDŐ KATEGÓRIA � SÍK DÍSZÍTÉS

Lippné Kreisz Andrea

Horváth Annamária

NYÍLT KATEGÓRIA � SÍK DÍSZÍTÉS

KEZDŐ KATEGÓRIA � 3D DÍSZÍTÉS

Márki-Hefler Bernadett

Tóth Anikó

OPEN CATEGORY � 3D NAIL ART

BEGINNER CATEGORY � FLAT NAIL ART

Ezúton gratulálunk a nyerteseknek és az összes indulónak!
További információ: www.evmukormose.hu

In 2017, we founded "Nails Ar�st of the Year" contest to ﬁnd all the
gi�ed Nail Ar�sts who haven't had a chance to show their talent yet.
The contest is anonymous, the jury sees only the works, and there is
an independent member in the jury each year. This year, we welcomed
Erika Bakos master instructor, and we chose "A walk in the Zoo" as the
theme of the contest.
We would like congratulate to all the winners and contestants.
Further details: www.evmukormose.hu

OPEN CATEGORY � FLAT NAIL ART
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BEGINNER CATEGORY � 3D NAIL ART

A Ti munkáitok - Your works

Műköröm szerettel & szenvedélyből Facebook csoportból kiemelt alkotások
Works by members of our professional Facebook group (Műkörmösöknek Szerettel&Szenvedélyből)

Készítette/Made by: Nagy Zsóﬁa

Készítette/Made by: Szabó Katalin

Készítette/Made by: Kasztel Erzsébet

Készítette/Made by: Lázár Mihaela

Készítette/Made by: Nagy Annamária

Készítette/Made by: Ilovai Anita
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Kötési idő CCFL lámpában (min. 24W)
Curing �me in CCFL lamp (min. 24W)
Kiszerelés
Unit
Viszkozitás
Viscosity
Hajlítható
Suitable for pinching
Leoldható
Soak oﬀ
Kristályos struktúra
Crystalline structure

Híg / Flowing
Folyékony / Thin
Közepes / Medium
Sűrű / Dense
Extra sűrű / Extra thick

+ Ultra sűrű / Ultra thick
Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Fill&Form Cover, Le Grande 01, 02
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Fill&Form gel
AKRILGÉL � ACRYLGEL

4g, 30g, 50g

Az újgenerációs Fill&Form Gel a porcelán rendszeréhez hasonló ZSELÉ, melyben a
liquid helye� cleansert (ﬁxálót), a porcelán por helye� pedig egy sűrű, pasztaszerű
zselét használunk.
Amiért azonnal meg fogod szeretni:

Amit érdemes tudni róla:

-

-

Rendkívül könnyű vele dolgozni
Végtelenségig lehet formázni
Gyorsan átköt és abszolút nem melegít
Gyorsítja a munkafolyamatot, hiszen
akár egyszerre 5 ujjon is el lehet
készíteni a töltést anélkül, hogy
közben lámpába kellene rakni

45 sec
1 min
80 sec

Egyfázisú anyag
Fixálni szükséges
Levegőre nem köt
Sárgulásmentes
Nem leoldható
Hajlítható

Használata:
1. Tiszta spatulával vegyél megfelelő mennyiségű anyagot a tégelyből, és helyezd a
kívánt körömfelületre.
2. #12-es természetes szőrű (Kolinsky) porcelán ecset és ﬁxáló segítségével formázd
meg a kívánt formára az anyagot. A végleges körömformát lámpában kö�esd, majd
formára reszelés után borítsd kedvenc színeddel és/vagy fényzselével.
The revolu�onary Fill&Form Gels create a new GEL system of which usage is similar to
acrylics, however, instead of monomer here gel cleanser is used to form these thick
viscosity paste gels.
Advantages which will make you love
this system:

Facts and ﬁgures:

-

-

Very easy to work with it
Unlimited �me for shaping the nail
Quick curing without any heat genera�on
Makes your work faster as you can
reﬁll even 5 nails at a �me without
having to put into the lamp one by one

One-phase gel system
Need to wipe a�er curing
Does not dry in air
Non-yellowing
Non soak-oﬀ
Suitable for pinching

Usage:
1. Take out some gel and put on the nail where desired with the help of a clean spatula.
2. Form the gel with kolinsky haired brush (#12) by using Gel Cleanser to keep the
brush wet. Cure the gel, then ﬁle it to reach the ﬁnal shape and overlay it with your
favourite color and/or top gel.
Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Fill&Form Water Clear
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Shocking
White
Milky
White
Super
White

Rengeteget dolgoztunk rajta, de megérte! Ha makulátlan hófehér
franciát szeretnél, a Fill&Form Shocking White a legjobb választás!
Tényleg sokkolóan fehér akrilgél!
We’ve worked a lot to create this, but it was worth it! If you like
immaculate snow white French nails, then Fill&Form Shocking White
is the best choice! Really shocking white acrylgel!
Tejfehér színe a BabyBoomert klasszikussá teszi, de a lunula
(holdacska) természetes színét is hűen visszaadja. Gli�er Coverrel
kombinálva visszafogo�, mégis elegáns hétköznapi viseletet biztosít.
Its color makes this gel a real classic BabyBoomer essen�al but also
reﬂects the natural tone of the lunula. Combining it with Gli�er
Cover the results will be nice, elegant, everyday-wear nails.

Water
Clear

Clear

Víz�szta akril zselé, amely tökéletes a csillámok, különböző díszítések
fölé. Tulajdonsága megegyezik a többi Fill&Form akril zselével.
Water Clear acryl gel, which is perfect to cover the gli�ers or other
decora�on. Its features are the same as other Fill&Form gels.

Víz�szta színének köszönhetően kiválóan alkalmas az alapréteg
kialakításához. Gyorsan átköt és abszolút nem melegít.
Due to its 100% water clear transparency, it is perfect to be used
as the base layer. Quickly curing without any heat genera�on.

Vakítóan fehér Fill&Form gel, amely tökéletes választás a
makulátlan körmökhöz. Állaga sűrűbb, mint a Shocking white.
Dazzling white Fill&Form gel which is perfect for speckless nails. It's
consistency thicker than the F&F Shocking white.
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Készítette/Made by: Balogh Renáta - Fill&Form Glitter Cover
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Active
Cover
Cool
Cover
Glitter
Cover
Light
Cover

Barackos rózsaszínes árnyalatú, kiváló fedőképességű akril
zselé, amely akár önmagában is használható.
With a peachy-pinkish hue, and excellent covering ability, this
acrylgel can also be used by itself.
Tökéletes fedőképesség, csakúgy, mint a többi Fill&Form
Covernél, hűvösebb árnyalatú nude szín, amelyet a sötétebb,
rózsaszínesebb bőrtónusú vendégeidnél használhatsz.
Perfect covering ability exactly like the other Fill&Form Cover
acrylgels, except this is a cooler-shaded, nude version, which
you can use for your clients with darker, pinkish skintones.
Apró csillámszemcsék teszik egyszerűen elegánssá a Gli�er Covert,
mely önmagában és BabyBoomerként használva is elragadó.
Small gli�ering par�cles make this Gli�er Cover simply elegant when
applied on its own but also lovely to be used for BabyBoomer style.
Élénkí� a természetes körömágy színét, ugyanakkor önmagában
is gyönyörű, halvány nude színt kölcsönöz a köröm felületének.
Highlights the natural pink color of the nail bed and creates
beau�ful light nude color for the whole nail.

Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Fill&Form Active Cover
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Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Fill&Form Cover
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Cover
Milky
Rose

Kiváló fedőképességgel bír, mely tökéletesen illeszkedik a körömágy színéhez,
valamint bátran kombinálható a Light Cover árnyala�al is.
Its color perfectly matches the skin tone of the nail bed. Has great covering ability.
Use it with Light Cover to reach the most natural look.

Pink

Enyhén rózsaszínes árnyalat, mely a természetes körömágy színét élénkké
varázsolja. Kiváló homogén alapot képez a nude színek alá.
Slight pink tone which invigorates the natural color of the nail bed. Excellent
homogeneous base under any nude colors.

Rózsaszínes árnyalatával kellemes alapszínt ad a körömnek, de kiváló választás
körömágy magasításnak vagy BabyBoomernek is.
Gives a nice pinkish base color for the nails, but also perfect choice for making
the balance point or crea�ng BabyBoomer nails.

Készítette/Made by: Bodó Zita - Fill&Form Cover
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Egy nő szép körmökkel
sosem lehet unalmas.
Készítette/Made by: Horváth Rebeka - Fill&Form Cover Gel, Color Gel 57, Nail Art Gel 33
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MysticDay
pillanat képek?

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Glamour Clear Gel

Glamour Clear Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
-

Csillámos, egyfázisú építő zselé
Folyékony viszkozitású
Gyorsan köt
Hajlítható

Tipp: Nemcsak építhetsz vele, hanem használhatod vékony rétegben felüle�
csillogást adva bármely tetszőleges Color Gel-re vagy LeGrande színes zselére,
melyet végül fényzselével boríthatsz.
-

Shimmering one-phase builder gel
Flowing viscosity
Cures quickly
Suitable for pinching

Tip: Not only for sculp�ng but also great to apply a thin layer on any Color Gels
or LeGrande Color Gels giving an extra shimmering eﬀect to the color. In such
case always seal with top gel.

Silky Clear Gel
ALAPOZÓ ZSELÉ� BASE GEL
- Többfázisú alapozó zselé
- Híg állaga biztosítja a tökéletes tapadást,
mert befolyik a felbolyhozo� természetes köröm szálai közé
- Kiváló a tapadása
- 100%-ban átlátszó
- Rendkívül gyorsan köt
- Nem sárgul
Tipp: Ideális választás a saját köröm megerősítésére.

—
4g, 15g

2 min
40 sec
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—
4g, 15g

1 min
20 sec

- 3-phase base gel
- Flowing consistency ensures perfect adhesion, because the gel can s�ck
between the buﬀed ﬁbers of the natural nail
- Great adhesion
- 100% clear
- Cures very quickly
- Non-yellowing
Tip: Ideal choice to strengthen natural nails.

Medium Clear Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
-

Mul�funkcionális, közepes viszkozitású építő zselé
Alapozó-, fedő- és építőzseléként is egyaránt alkalmazható
Kiválóan hajlítható, bármilyen extrém forma megépítését lehetővé teszi
Víz�szta
Hőleadása kötés során alacsony, nincs meleg érzet

Így hajlítsd: Extrém formák esetén építsd meg vékonyan a sablonon a kívánt
hosszt, formát, majd 10-15 mp kö�etés után (UV) hajlítsd meg, és rakd vissza a
lámpába még további 1 percre.
-

Mul�func�onal builder gel with medium viscosity
Excellent as a base, a top and builder gel, as well
Can be pinched perfectly to build any extreme forms
Water clear
No heat while curing

How to pinch: While sculp�ng extreme forms, build the length and form in
a thin layer on the nail form and cure it for only 10-15 seconds (UV lamp). Then
pinch the nail and put back again for 1 more minute.

Deluxe Clear Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
-

20 sec
4g, 15g, 30g, 50g

1 min
10 sec

20 sec
4g, 15g, 50g

Sűrű állagú, rendkívül könnyen kezelhető építő zselé
Kristályos szerkezete mia� nem folyik el, mégis önterülő
Kimondo�an jól hajlítható, versenyzéshez is ajánlo�
Nem sárgít, nem szürkít, a fehér francia vakítóan fehér marad ala�a
Gyorsabb szalonmunkát tesz lehetővé

- Thick viscosity builder gel, easy to control
- Due to its crystalline structure the gel does not
ﬂow away but is s�ll self-levelling
- Absolutely perfect for pinching, great choice for compe��on
- No yellowing, no greying , the white french
remains blindingly bright white underneath
- Ensures quicker salon work

2 min
10 sec
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Builder Blue Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
-

Kék árnyalatú, színélénkítő hatású építő zselé
Kötés után 100%-ban víz�szta
Sűrű állagú
Jól hajlítható
Nem sárgul

Tipp: Színélénkítő összetételének köszönhetően a francia vég vakítóan fehér
marad ala�a!
-

Bluish color with tone brightening eﬀect
Becomes 100% water clear a�er curing
Thick viscosity builder gel
Good for pinching
Non-yellowing

Tip: Contains special brightening components so that the French part stays
bright white underneath.

Builder Clear Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
-

Egyfázisú clear építő zselé
Sűrű állagával kellő időt hagy a tökéletes formázáshoz
Jól hajlítható
100%-ban víz�szta

Tipp: Ideális választás kezdő műkörmösök számára is.
—

—
4g, 15g, 50g

1 min
20 sec
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4g, 15g, 30g, 50g

1 min
20 sec

One-phase builder gel
Thick viscosity grants you enough �me for perfect shaping
Perfect for pinching
100% clear

Tip: Ideal choice for beginners as well.

Sculpting Clear Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
Építő zselé, építésre tervezve.
A Sculp�ng Clear Gel építő zselé nagyszerűsége az egyszerűségében rejlik.
Semmi felesleges sallang, semmi többfunkciós felhasználás:
CSAKIS A LÉNYEG:
- Víz�szta, átlátszó
- Közepes sűrűségű
- Kötés közben nem éget
- Egyáltalán nem sárgít
- Hajlítható
- Szalon és extrém körmökhöz is kiváló
Builder gel created and designed for building.
The grandiosity of the Sculp�ng Clear Gel lies in its simplicity. No unnecessary
addi�ons or alterna�ve uses.
JUST FOCUSING ON THE ESSENCE:
- Water clear
- Medium viscosity
- Does not burn while curing
- Non-yellowing
- Suitable for pinching
- Great for salon & extreme forms

Super Pink Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
—
4g, 15g, 30g, 50g

-

1 min
20 sec
—
4g, 30g

1 min
10 sec

Közepes viszkozitású, halvány rózsaszín UV zselé
Kötés után 100% víz�szta
Sárgulásmentes
Kiválóan hajlítható
Körömágy magasításra is kitűnő választás

Tipp: Rózsaszín árnyalata segít a forma kialakításában a sablonon való építés során.
-

Medium viscosity builder gel with light pink color tone
Becomes 100% clear a�er curing
Non-yellowing
Great for pinching
Excellent for crea�ng balance point of the nail bed

Tip: Its pink color helps you create the shape of the nail easier on the nail form.
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Builder Pink Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
-

Extra sűrű, rózsaszín építő zselé
Nem sárgul
Kötés után 100% víz�szta
Keményre kötő, hajlításra nem alkalmas zselé

Tipp: Speciális állaga lehetővé teszi a letört körömsarkok sablon nélküli
pótlását vagy akár 1-2 mm hosszabbítását.
-

Extremely thick pink builder gel
Non-yellowing
100% clear a�er cured in lamp
Not suitable for pinching

Tip: Due to its special consistency this gel is excellent for ﬁlling the broken nail
corner without using nail form or even for 1-2 mm extension.

Luxury Builder Clear Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ� BUILDER GEL
-

Tipp: Sima gél lakkos sérült természetes körmöt nem kell lerövidíteni. Elég, ha
csak vékony rétegben kipótoljuk a Luxury Builder Clear zselével.

4g, 15g

-

Base and builder gel
So� viscosity
Absolutely water clear
Brightening admixture grants the white French part staying blindingly white
underneath
- Extremely ﬂexible and soak oﬀ

—
1 min
20 sec

4g, 15g
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Alapozó és építő zselé is egyben
Lágy állagú
Átlátszó, 100%-ban víz�szta
Színélénkítő, így ala�a vakítóan fehér marad a francia vég
Leoldható és extra rugalmas

10 sec

10 sec

1 min

—

Tip: In case of damaged natural nail with only gel polish on the top you can
simply ﬁll the damaged part with Luxury Builder Clear Gel, no need to shorten
the natural nail.

Deluxe Natural Gel
KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉ � CAMOUFLAGE GEL
-

Egyfázisú építő zselé
Nem folyik el, mégis önterülő
Hajlíthatósága mia� extrém formákhoz kifejeze�en ajánlo�
Gyorsabb szalonmunkát tesz lehetővé
Közvetlenül sablonra építhető, nem kell clear alap
Tökéletes választás körömágyhosszabbítás
magasításánál

-

One-phase builder gel
Not ﬂowing but s�ll self-levelling
Highly recommended for extreme forms as it is perfect for pinching
Makes salon work quicker
No clear base needed, sculpt with it
directly on the nail form
- Great choice for crea�ng the balance
point of the nail bed

4g, 15g, 50g

25 sec

Deluxe Camouflage Gel

2 min
10 sec

KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉ � CAMOUFLAGE GEL
-

Egyfázisú építő zselé
Kristályos szerkezete mia� nem folyik el és mégis önterülő
Közvetlenül sablonra építhető, nem kell clear alap
Gyorsabb szalonmunkát tesz lehetővé

Tip: A körömágy magasításához használd a Deluxe Natural zselével együ� a
még természetesebb hatás érdekében!
- One-phase builder gel
- Due to its crystalline structure the gel does not ﬂow away but s�ll selflevelling
- No clear base needed, sculpt with it directly on the nail form!
- Makes salon work quicker
Tip: Combine it with Deluxe Natural Gel to reach the best natural look when
sculp�ng the nail bed!

Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Deluxe Natural Gel

50 sec

2 min

20 sec

4g, 15g, 50g
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Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Stone Hard Cover Gel 2.0

Stone Hard Cover gel 2.0

KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉ � CAMOUFLAGE GEL
-

Extrém sűrű körömágyhosszabbító zselé
Jól hajlítható
Nem csúszik el
Nem folyik el
Határtalan időt enged a formázáshoz
Hatékonyabb kötési folyamat

Tipp: A körömágy magasításhoz használd a Deluxe Natural zselével együ� a
még természetesebb hatás érdekében!
-

Extremely thick viscosity camouﬂage gel
Suitable for pinching
Does not slip away
Does not ﬂow away
Ensures unlimited �me to form
Improved curing eﬃciency

Tip: We recommend using a thin base (slipping) layer. During crea�ng the
balance point of the nail bed combine it with Deluxe Natural Gel for the best,
naturally colored tone.

Glamour Cover Pink Gel
KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉ � CAMOUFLAGE GEL

20 sec
4g, 15g

2 min
40 sec
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50 sec
4g, 15g

2 min
40 sec

- Közepes sűrűségű
- Tökéletes fedőképességű
- Különleges színe elegáns csillogást
biztosít, gyöngyház eﬀek�el meghintve
- Jól hajlítható
- Nem éget

-

Medium viscosity
Perfect covering
Pearly color ensures elegant sparkling
Suitable for pinching
No heat while curing

Tipp: Alaprétegként akár 2 rétegben
felkenve rögtön megkapjuk a kívánt
csillámló nude színt, így önmagában
is gyönyörű, elegáns hangulatot
varázsol. (Clear zselével borítsunk
utána.) Használat elő� javasoljuk
óvatosan felkeverni, mert a csillám
idővel leülepedhet a tégely aljára.

Tip: By using it directly on natural
nails in two thin layers we can easily
achieve nice nude shimmering nails.
(Always cover with clear gel.)Gently
s�r up the gel before each usage as
the shining gli�ers may sink down on
the bo�om of the jar.

Baby Pink Gel

ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
-

Rózsaszín árnyalatának köszönhetően jól látható a sablonon való építés
Közepesen sűrű
Önterülő
Jól hajlítható
Lassan kötő
Kötés után megtartja színét

Tipp: Ezt használd építéshez, ha világos színnel borítanál, mert az eleve pinkes
alap sokkal telíte�ebb, homogénebb hatást kölcsönöz majd a rá kerülő színnek.
Javaslat: Ügyeljünk rá, hogy lámpában kötés közben némileg jobban terül,
mint általában más építő zselék.

50 sec
4g, 15g, 50g

2 min
1 min

4g, 15g

-

Easy to follow the sculp�ng on the form due to its pink color
Medium viscosity
Self-levelling
Can be pinched well
Cures slowly
Keeps its pink color a�er curing

Tip: Use this builder gel to sculpt the nail in case of bright color overlay as the
pinkish base will grant much deeper and more homogenous tone.
Advice: This gel might be a bit more self-levelling than other builder gels
while curing in the lamp.

2 min
40 sec

Cover Pink Gel
KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉ � CAMOUFLAGE GEL
-

Közepes viszkozitású körömágyhosszabbító zselé
A Classic Line ikonikus darabja
Tökéletes a színtónusa, könnyű kezelhetősége mia� töretlen sikernek örvend
Jól hajlítható

-

Medium viscosity camouﬂage gel
Iconic member of the Classic Line gels
Absolute best seller thanks to its perfect color tone and easy control
Good for pinching

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Cover Pink Gel
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Deluxe Snow White Gel
FEHÉR ZSELÉ � WHITE GEL
-

Vakítóan fehér zselé
Vastagon is maradéktalanul átköt
Kristályos szerkezete mia� könnyen kezelhető
Kiválóan hajlítható
Nem (feltétlen) igényel Clear borítást!

Tipp: Szalonkörmök esetében az alapvető felhasználás melle� használhatjuk
közvetlenül sablonra alap nélkül is építve. Extrém körmöknél egy vékony Clear
réteg építése szükséges.
-

Blinding bright white gel
Cures through completely even if used in thick layers
Crystalline structure ensures complete control
Superb for pinching
Clear gel covering is not (necessarily) needed

Tip: In case of salon nails clear base is not necessarily needed and you can
sculpt with it directly on the nail form. In case of extreme forms you need to
have a thin clear base to sculpt on.

Xtreme Thick White Gel
FEHÉR ZSELÉ� WHITE GEL
- Extrém sűrű viszkozitású fehér zselé
- 3D díszítésre is kiváló
- Sűrű állagából adódóan könnyen kialakítható
a drama�kus mosolyvonal
- Jól hajlítható
- Vastagon is maradéktalanul átköt
Tipp: Keverd bármilyen LeGrande Színes Zselével és gyönyörű színes 3D
díszítéseket készíthetsz vele.
20 sec
4g, 15g

3 min
70 sec
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30 sec
4g, 15g

2 min
90 sec

-

Extremely dense viscosity white gel
Suitable for 3D nail art purposes as well
Thick consistency helps to create the perfectly sharp smile line
Good for pinching
Cures through completely even if used in thick layers

Tip: Mix with any LeGrande Color Gels and make beau�ful 3D designs with it.

Builder White Gel 2.0
FEHÉR ZSELÉ � WHITE GEL

- Hófehér színét kötés után is tökéletesen megtartja
- Vastagon is maradéktalanul átköt,
így kiváló a drama�kus mosolyvonal kialakításához
- Krémes, közepesen sűrű állagú, kiválóan kezelhető
- Nem folyik el, mégis önterülő
- Szalon és extrém körömhöz is tökéletes választás
- Kiválóan hajlítható
- Sárgulásmentes
- Stays perfectly snow white a�er curing
- Cures through completely even in a thick layer,
so it’s ideal for crea�ng a drama�c smile line
- Has creamy medium viscosity
- Does not ﬂow away but s�ll self levels nicely
- Is perfect choice both for salon and extreme nails
- Can be pinched superbly
- Non-yellowing

Milky White Gel
FEHÉR ZSELÉ � WHITE GEL
-

30 sec
4g, 15g

Tejfehér színű, félig á�etsző fehér zselé
Sűrű viszkozitású, egyfázisú zselé
Jól hajlítható
Lassan kötő anyag

Tip: Kombináld a Baby Pink Gel-el és máris kész a kiﬁnomult, elegáns és
s�lusos BabyBoomer hatás!

2 min
1 min

—
4g, 15g

1 min

-

Semitransparent milky white shade
One-phase gel with thick viscosity
Suitable for pinching
Slow-curing gel

Tip: Combine with Baby Pink Gel to achieve the elegant and stylish
BabyBoomer eﬀect!

30 sec
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Készítette/Made by: Balogh Renáta - Competition White Gel

Competition White Gel
FEHÉR ZSELÉ � WHITE GEL
-

Új, innova�v pigmentálás
Vakítóan fehér szín
Versenyzéshez (is) ajánlo�
Sűrűbb, mégis könnyen kezelhető
Nem igényel clear fedőréteget
Sárgulásmentes összetevővel
Reszelhető
Porcelánnal is kombinálható

-

New, innova�ve pigmenta�on
Blindingly white
Ideal for compe��ons, too
Thick but also easily formable
No clear top needed
An�-yellowing agent
Fileable
Combines with acrylics
4g, 15g

1 min

2 min

80 sec

Competiton Pink Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ � SCULPTING GEL
-

Rózsaszín építő zselé, mely teljesen á�etszőre köt
Több időt enged a pontos formázáshoz
Sűrű állagú, mégis könnyen kezelhető
Pink&white versenykategóriához fejlesztve

-

Pinkish builder gel which becomes transparent a�er curing
Allows more �me for precise forming of nails
Thick viscosity, yet easily-formable
Developed for pink&white compe��on category
4g,15g,50g
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1 min

2 min

80 sec

Competition Cover Gel
KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉ � CAMOUFLAGE GEL
-

Építő körömágyhosszabbító zselé
Nem igényel clear fedőréteget
Versenyzéshez (is) ajánlo�
Több időt enged a pontos formázáshoz
Sűrű állagú, mégis könnyen kezelhető
Vastagon is átköt
Porcelánnal is kombinálható

-

Builder cover gel
No clear top needed
Ideal for compe��ons, too
Allows more �me for precise forming of nails
Thick viscosity, yet easily-formable
Cures in thick layer as well
Combines with acrylics
4g,15g,50g

1 min

2 min

80 sec

Competition Cover Rose Gel
KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉ � CAMOUFLAGE GEL
-

Építő körömágyhosszabbító zselé
Rózsaszínes tónusú
Nem igényel clear fedőréteget
Versenyzéshez (is) ajánlo�
Több időt enged a pontos formázáshoz
Sűrű állagú, mégis könnyen kezelhető
Vastagon is átköt
Porcelánnal is kombinálható

-

Builder cover gel
Pinkish color tone
No clear top needed
Ideal for compe��ons, too
Allows more �me for precise forming of nails
Thick viscosity, yet easily-formable
Cures in thick layer as well
Combines with acrylics
4g,15g,50g

1 min

2 min

80 sec

Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Competition Cover Gel
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Készítette/Made by: Mészár Beáta - Evolution Mega Clear Gel

Evo Mega Clear Gel
ÉPÍTŐ ZSELÉ� SCULPTING GEL
-

Közepes viszkozitású, clear építő zselé
Sárgulásmentes, egyfázisú gél
Színélénkítő hatás
Kifejeze�en szalonkörmök építéséhez
An�-Heat technológiának köszönhetően a kö�etés során szinte nincs
érezhető hőképződés

Tipp: „Folyékony kő” technikához ajánljuk.
-

Medium viscosity, clear builder gel
Non-yellowing one-phase gel
Color brightening admixture
Speciﬁcally for salon nails
An�-Heat technology to eliminate
generated heat while curing

Tip: Recommended for „liquid stone” technique.

Evo Smooth Clear Gel
FEHÉR ZSELÉ � WHITE GEL

10 sec
4g, 15g, 50g

1 min

—

20 sec

-

Lágy viszkozitású, egyfázisú gél
100%-ban víz�szta
Rendkívül jól tapad
An�-Heat technológiának köszönhetően a kö�etés során nincs érezhető
hőképződés

Tipp: Bátran kombinálható bármely másik Classic zselével!
10 sec
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4g, 15g, 50g

1 min

—

20 sec

Thin viscosity, one-phase gel
100% water clear
Great adhesion
An�-Heat technology to eliminate
generated heat while curing

Tip: Can be freely combined with any gels of Classic Line.

Evo Cover Peach Gel
KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉ � CAMOUFLAGE GEL
- Közepes sűrűségű körömágyhosszabbító zselé
- Színe igazán közel áll a természetes bőrszínhez,ezáltal szinte láthatatlan a
lenövés
- An�-Heat technológiának köszönhetően a kö�etés során nincs érezhető
hőképződés
- Medium viscosity camouﬂage gel
- Skin tone matching color
- An�-Heat technology to eliminate generated heat while curing
4g, 15g, 50g
30 sec

1 min

30 sec

Evo Supreme White Gel
FEHÉR ZSELÉ � WHITE GEL
-

Krémes állagú fehér zselé
Sárgulásmentes
Hófehér szín a visszafogo� elegancia kedvelőinek
Könnyen hajlítható
An�-Heat technológiának köszönhetően a
kö�etés során nincs érezhető hőképződés

-

Creamy consistency white gel
Non-yellowing
Snow white color
Suitable for pinching
An�-Heat technology to eliminate generated heat while curing
4g, 15g
40 sec

1 min

2 min
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Francia Építő Színes Zselé
FRENCH BUILDER COLOR GEL

Te mit szólnál egy ÉPÍTŐ SZÍNES ZSELÉhez, mely:
- Időt spórol neked, így több vendéget tudsz fogadni
- Segí� és egyszerűsí� a munkádat
- Még szebb eredményt garantál
Erre pedig azért képes, mert…
-

A zselé vastagon használva is teljesen átköt
Tökéletesen reszelhető
Sűrű, krémes állagú, és egyáltalán nem mozdul el
Egyedi formula, melyben az élénk pigmentáció az építő zselék
karakterisz�kájával le� ötvözve

Mit nyersz vele?
- Időt és anyagot spórolsz, mert nem kell clear fedőréteg
- A francia szín soha nem láto� élénkséggel pompázik
majd, mivel nincs rajta plusz clear réteg
- Extra éles mosolyvonalat tudsz kialakítani
- Megkönnyí� és lerövidí� a reszelést, ha pontosan
építesz

2 min
15 g

3 min
2 min
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How would you like a BUILDER COLOR GEL which:
- Saves you �me so that you can have more clients
- Helps and makes your work easier
- Guarantees you even nicer results
These gels enable you to do this as they...
-

Cure through completely even in thick layer
Can be ﬁled perfectly
Are dense, creamy and do not move
Are unique formula combining the vivid pigmenta�on with the
characteris�cs of a builder gel

What you win with them?
- You save �me and money as you skip one step (the clear overlay)
- The French part will be as vivid as never before because of the lack of
clear overlay
- You can create extremely sharp smile line
- You can sculpt more precisely which grants easier and quicker ﬁling

Az élet művészet,
éld színesen!
Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - French Builder Gel - la Menthe
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Készítette/Made by: Bodó Zita - 3D Plasticine Gel - 04

3D Gyurma Zselé
3D PLASTICINE GELS
- Extra sűrű

- Extra thick

- Akármeddig formázható

- Indeﬁnitely formable

- Vastagon is átköt

- Cures in thick layer

- Szagtalan

- Odorless

- Fényes és ma� felületen is tökéletesen tapad

- Adheres to glossy and ma�e surfaces, as well

- Fixálásmentes

- Non-wipe

- 3D díszítéshez és csipkemintához ajánlo�

- Ideal for 3D nail art and lace-pa�erns

- A színek összegyúrásával további színeket készíthetsz

- New colors by mixing together two or more

3,5g

32

40 sec

30 sec

40 sec

Készítette/Made by: Mészár Beáta - 3D Plasticine Gel - 02, 09, 11, 19, 22
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Álmodd meg,
tegyél érte,
váltsd valóra!

Készítette/Made by: Mészár Beáta - 3D Plasticine Gel 02, 03, 07, 12, 14, 16
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Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - 3D Plasticine Gel - 02, 05
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3d Bubble Gel

Creative Glue Gel

3D BUBBLE GEL

CREATIVE GLUE GEL

A 3D Bubble Gel a legjobb választás, ha ﬁxálásmentes, könnyen kezelhető
díszítésre vágysz! Legyen szó vízcsepp, virágok, bogarak megjelenítéséről,
az extra sűrű 3D Bubble Gel a megoldás!

Ez a különleges ragasztó zselé forradalmasítja a nail art kiegészítők
rögzítését, mert:

3D Bubble Gel is the best choice if you want a non-wipe, easy-to-use nail
art material! Whether it’s water drops, ﬂowers or beetles, the extra dense
3D Bubble Gel is the perfect solu�on!
50 sec
4g

1 min

30 sec

- Állagából adódóan minden formájú és méretű kő és díszítő könnyen rögzíthető
- Rugalmas anyag, így ellenállóbb a külső behatásokkal szemben
- Alulról is átköt, így biztosítva az extra erős
tapadást és a végtelen tartósságot
- Nem marja meg, nem ma�tja le a köveket
- Végtelen időt hagy a tökéletes felhelyezéshez, mert UV, LED vagy CCFL
lámpában köt meg
- Minden felület díszítésére alkalmas
- Fixálásmentes és leoldható
This unique Glue Gel revolu�onizes ﬁxing nail art items because:
- All forms and sizes of rhinestones and nail art items can be ﬁxed easily
- The gel is ﬂexible a�er curing therefore it grants much more resistance
against external impacts
- It cures through completely even under the nail art item ensuring
extremely strong adhesion and endless durability
- It does not a�ack or ma�fy the rhinestones
- No addi�onal overlay needed therefore the rhinestones will shine brightly
with their original splendour
- The Glue Gel grants unlimited �me to set and move the nail art item as it
cures only in UV, LED or CCFL
- It is perfect to use on any surfaces
- Non-wipe & soak-oﬀ gel
80 sec
4g
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2 min

90 sec

Transzferfólia zselék
TRANSFER FOIL GEL � BLACK & CLEAR

Fényes és ma� felületre egyaránt alkalmazható zselé, amivel könnyedén
kialakíthatod a kívánt mintát, és tökéletesen tapad rá a transzferfólia.

Transfer foil gels that can be applied both on shiny and ma�e surface; with its help, you
can easily create the desired pa�ern, and the transfer foil adheres to it perfectly.

Használata egyszerű: Egy vékony ecset segítségével (Glamour Hegyes Ecset
#0) kend fel a kívánt mintát a fóliazseléből, majd UV lámpában 1 perc, LED
lámpában 30-40 másodperc kö�etés után egy erőteljes mozdula�al nyomd rá a
fólia hátoldalát. Ezután határozo� mozdula�al rántsd le a felületről, és kész is a
gyönyörű díszítés.

Simple usage: With the help of a thin brush (Glamour Liner Brush #0) create the desired
pa�ern on the nail with the Transfer Foil Gel, then a�er curing (for 1 minute in UV lamp,
30-40 seconds in LED lamp) press the back of the foil on the pa�ern with a ﬁrm move.
A�er that, ﬁrmly remove the foil, and the stunning pa�ern is ready.

Megjegyzés: A kötési idő függ az UV/LED lámpádtól és a�ól, hogy milyen vastagon
használtad a fólia zselét. Használat elő� teszteld le a lámpát!

30 sec

90 sec

4g

Note: The curing �me depends on the UV/LED lamp, and on how thick layer of Transfer
Foil Gel you used. Test your lamp before usage!

1 min
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Stamping Gel

2

STAMPING GEL � BLACK | GOLD | SILVER
A nyomda zselék gyönyörű, gyors szalondíszítést tesznek
lehetővé. Elérhető 3 színben: fekete, arany és ezüst.
Használata: Vidd fel a klisére a Stamping gelt, majd a lehúzó
segítségével távolítsd el a felesleges anyagot! A szilikon
nyomdafejjel vedd fel a mintát,majd helyezd a köröm felületére
egy határozo� gördülő mozdula�al.

1
1

You can easily make beau�ful design with the Stamping gels.
Available in 3 diﬀerent colours: black, gold and silver.

3

Usage: Put a small amount Stamping gel to the plate, then take
oﬀ the extra amount with the nail stamping scraper. Put on the
pa�ern with the stamper and put it on the nail with a gently move.
30 sec
4g

30 sec

40 sec

1. Fém nyomda átlátszó fejjel

METAL STAMPER WITH CLEAR HEAD
�EZÜST/ RÓZSASZÍN � SILVER/PINK�

2. Körömnyomda lehúzó �FEKETE�
NAIL STAMPING SCRAPER �BLACK�

3. Körömnyomda lehúzó �SZÜRKE�

4

NAIL STAMPING SCRAPER �GREY�

4. Dupla fejű nyomda
DOUBLE HEAD STAMPER

Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Stamping Gel Black, Gold
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Bond Booster
ALAPOZÓ ZSELÉ � BASE GEL

PROBLÉMÁS KÖRMÖK?
IDE VELÜK!
A Bond Booster Base Gel-nek nem lehet kihívás! Igazi ragasztózseléként
funkcionál a természetes köröm és bármely Mys�c Nails építő zselé közö�.
Használata: Természetes körmöt bolyhozzuk fel, majd használjunk előbb Nail
Prep, utána pedig Primer és/vagy Savmentes Primer előkészítő folyadékot.
Ezután a zselét vékonyan az ecse�el „bemasszírozva” a köröm rostjai közé
vigyük fel az alapréteget. Az üvegből kivéve az ecsetet mindig húzzuk le
annyira, amennyire lehet az üveg száján, és dolgozzunk a lehető legkevesebb
anyaggal. Kö�etés után ne ﬁxáljuk!

PROBLEMATIC NAILS?
GET OVER HERE!
There is no challenge for Bond Booster Base Gel! This base gel func�ons like a
GLUE between the natural nail and any Mys�c Nails sculp�ng gels.
How to use: Gently ﬁle the natural nail and use Nail Prep and then Primer and/
or Acid Free Primer to prepare the natural nail chemically. Apply a very thin
layer of Bond Booster Base Gel and “massage” the gel deep into the ﬁbers
of the natural nail with the brush. Always clean the brush on the mouth of
the bo�le properly and work with as li�le amount of gel as possible. Do not
remove the tacky residue a�er curing!
20 sec
10 ml

1 min

3 min
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Spider Gel
BLACK & WHITE
Speciális, nyúlós állagú díszítő színes zselé a tökéletesen egyenes
és extra vékony 3D vonal minták szerelmeseinek!

A special, viscous, nail art color gel ideal for the lovers of perfectly
straight and extra-thin 3D lines!

Pókháló minta, vékony szálak, zsinór minták olyan egyszerűen és
gyorsan, ahogy eddig el sem tudtad képzelni.

Making spider-web design, thin strands and string pa�erns has
never been so incredibly easy.

Használata: Pontozó végére vegyél fel egy kis mennyiségű zselét a
tégelyből és türelmesen várd meg, hogy elváljon a tégelyben lévő
anyagtól. Ezután érintsd a pontozót a minta kiindulási helyére, és
onnan határozo� mozdula�al vidd tovább a zselét a következő
pon�g a köröm felülete fele�.

User guide: Take a li�le amount of the gel with a do�er, and the
do�er to the point where the design should start, and then draw
the line to the next point, while hovering above the surface of the
nail.

Használható gél lakkos, zselés (Fill&Form is) és porcelán köröm
felületén is.

Can be used on gel-polish, gel (Fill&Form too) and acrylic nails as
well.

4g

1 min

40 sec

70 sec

Készítette/Made by: Bodó Zita - Spider Gel- Black
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Extra vékony vonal festéshez használj Glamour Hegyes Ecsetet!
For painting extra thin lines, use our Glamour Liner Brush!

Spider Gel
METALLIC COLLECTION

Használat elő� javasoljuk felkeverni, mert a csillám
idővel leülepedhet a tégely aljára.
Gently s�r up the gel before each usage as the shining
gli�ers may sink down on the bo�om of the jar.

Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Spider Gel - Metallic Rose, Metallic Silver

41

Mystic Top Shine

Joker Shine

FÉNYZSELÉ � TOP GEL

FÉNYZSELÉ � TOP GEL

-

Különleges gyöngyház eﬀekt fényzselé
Fixálásmentes
Zselére és porcelánra egyaránt alkalmazható
Magas fénye hosszan tart

Javaslat: minden használat elő� alaposan felrázandó!
-

Special pearly eﬀect glossy gel
No wipe (no s�cky surface) top gel
Prefect on gel and acrylic nails as well
Durable, long-last shine

-

Univerzális: zselére, géllakkra, porcelánra
Fixálásmentes
Leoldható, rugalmas
Rendkívül ellenálló, hosszantartó magas fény
UV szűrős összetevője sárgulásmentességet biztosít
Felkenés közben nem húzódik össze, nem foltosodik
Króm-, pigment- és csillámporos technikához is kiváló

-

Összegezve: Ez a fényzselé egy Jolly Joker (Shine)!
10 ml

80 sec

50 sec

Universal: perfect with gels, gel-polishes and acrylics, too
Non-wipe
Soak-oﬀ and ﬂexible
Extremely durable, long-las�ng high shine
Ensures an�-yellowing due to UV ﬁltering ingredients
When applied on the nail, levels well, no empty spots
Perfect for chrome, pigment and micro-gli�er techniques, as well

In short, this top gel is the joker (shine) of top gels!
2 min

Advice: Always shake up well before every usage!
10 ml

1 min

50 sec

2 min

Magic Shine
FÉNYZSELÉ � TOP GEL
-

Fixálásmentes
Rendkívül rugalmas
Extra magas fényű
Ultra kopásálló, nem karcolódik, nem reped
Titkos sárgulásgátló adalékot rejt
Leoldható
Univerzális, kiváló gél lakkra, zselére, porcelánra is

-

Non-wipe (non-cleansing)
Very ﬂexible
Extremely high shine
Ultra durable, scratch and crack resistant
Made with secret an�-yellowing admixture
Soak-oﬀ
Perfect on top of gel polish, UV gel and/or acrylic nails as well

10 ml

42

50 sec

40 sec

2 min

Base/Gloss
FÉNYZSELÉ � TOP GEL
-

Alapozó és egyben fedőfény gél lakk
Tartós magas fényt biztosít
Rendkívül rugalmas
Leoldható
Gél lakk alapozóként tökéletes tapadást és rendkívüli tartósságot biztosít
Fixálni kell
Gél lakkhoz fejleszte�, de fényzseléként bátran használható zselé és porcelán
építe� körmökön is

Javaslat: Alapként használva a Base/Gloss-t minden esetben vékonyan vigyük fel!
12 ml

30 sec

30 sec

-

Base and top gel polish
Grants durable high shine
Very ﬂexible
Soak oﬀ
Provides great adhesion when used as base gel polish
Cures with s�cky surface
Improved speciﬁcally for gel polishes but also great to use as a glossy gel on
any gel or acrylic nails

Advice: Always use in very thin layers while applied as a base gel polish!

2 min

Matte&Go
FÉNYZSELÉ � TOP GEL
Vigyázz! Ha ezt a ma� fedőzselét egyszer kipróbálod, nem akarsz majd
mást soha többé!
Ugyanis ez a ma� fedőzselé:
- Fixálásmentes
- Rugalmas
- Leoldható
- Univerzális (gél lakkra, zselére, porcelánra is)
- Extra tartós ma� hatást garantál
- Tökéletes állaga egyenletes felületet biztosít
- Felületén bármilyen anyaggal díszíthetsz
- Használat elő� felrázandó
Watch out! If you try this ma�e top gel once, you will never want anything else!
Because this ma�e top gel is:
- Non-wipe
- Flexible
- Soak-oﬀ
- Universal (for gel polish,gel, and acrylic), and
- It grants extremely long-las�ng ma�e eﬀect
- Its perfect viscosity provides even surface
- You can decorate on its top with any kind of nail art material
- Shake up well before use
10 ml

50 sec

1 min

2 min

43

Glossy Top Gel
FÉNYZSELÉ � TOP GEL
-

Tartós, magas fényt biztosító fedő fényzselé
Fixálásmentes
Kiválóan alkalmas zselére és porcelánra egyaránt
Bármilyen díszítésre fedőrétegként alkalmazható

TIPP: Színes zselére ﬁxálás nélkül, minden más esetben ma�to� felületre
javasoljuk.
-

Provides long las�ng high shine
No wipe (no s�cky surface) top gel
Perfect on gel and acrylic nails as well
Also great to cover any nail arts

TIP: Always use on ma�e surface except while using on top of Color Gels.
10 ml

1 min

50 sec

2 min

Luxury Glossy Finish
FÉNYZSELÉ � TOP GEL
-

Abszolút 100% sárgulásmentes
Rugalmas, ezáltal nem repedezik semmilyen felületen
Vastagon is átköt
Leoldható
Színmegtartó hatása lenyűgöző, a színek egyáltalán nem fakulnak ala�a

TIPP: Zselés, gél lakkos és porcelán körmökre, ma�to� vagy ragacsos
rétegre, mindenféle díszítés fedésére kivétel nélkül ajánlo�!
-

100% absolute non-yellowing
Extreme ﬂexibility prevents cracking
Cures through even if used in thick layer
Soak oﬀ top gel
Color preserving formula ensures no color fading underneath the gel

TIP: A top gel to be used on any gel or acrylic nails even on gel polishes no
ma�er if applied on ma�e or s�cky surface and even suitable to seal any
kind of nail arts!
10 ml
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40 sec

30 sec

3 min

Készítette/Made by: Hajduné Bódi Renáta - LeGrande 26, 36, 53

LeGrande
FIXÁLÁSMENTES SZÍNES UV ZSELÉK � NON�WIPE COLOR UV GELS
-

Hihetetlenül magas pigmentáltság
Teljesen szárazra és fényesre kötő színes zselé
Fixálásmentes
Felüle� díszítéshez kiváló (cukorhatás, 3D hatás, one-stroke)
A színek egymással keverhetők, így még több színárnyalatot kaphatunk

Incredibly high pigmenta�on
Cures with high shine and without s�cky surface
Non-wipe color gel
Great for nail art on the top of the nail
(candy and 3D eﬀect, one-stroke)
- Colors can be mixed with each other freely to create new shades
-

2 min

50 sec

1 min

4g

TIPP: A köröm egészének egy színnel borítása estén, ha
szeretnénk a tartósságot még jobban kitolni, használjunk
Base/Gloss-t vagy Luxury Glossy Finish Gel-t fedőfényként!
TIP: When covering the whole nail with one color, to
ensure more durability, we recommend sealing the nail
with Base/Gloss or Luxury Glossy Finish Gel as an overlay!
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Creativity never
goes out of style!
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Készítette/Made by: Zelenyák Mary - LeGrande 16, 25, 59
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Készítette/Made by: Balogh Renáta - LeGrande 11
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Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - LeGrande 37, 41
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Készítette/Made by: Balogh Renáta - LeGrande 02

.M
19

.P

an

il

e

ss

n

pl

io

Ap

it

Pa

rin

k ta

ch

da

ea

oc

ru

d

tF

ne

es

so

or

oi

.F

.C

05

04

08

.P
17

e

30

. Ju

.N
09

ic

ra

ng

n

e

l i ta

se

ed

Ro

yO

e

yR

po

od

mo

G

nk

ud

Fu

os

un

.C

.S

.
18

38

20

A világ legszebb színe az,
ami jól áll neked.

Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - LeGrande 02, 38
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Nail Art Gel
UV FESTŐ SZÍNES ZSELÉ � UV PAINTING NAIL ART GEL
- Sűrű, krémes állagú festő színes zselé
- Lehelet vékony vonalak festését teszi lehetővé
- Egy-mozdulat, Zhostovo technikához tökéletes
pigmentációval rendelkezik
- Fedőképessége sokkal élénkebb színátmenetet
biztosít
- Fényes felületre is tökéletesen tapad
- UV fényre kötő zselé, ezáltal nem szab időkorlátot a
precíz minták kivitelezésében
- Fixálásmentes festőzselé, ezért nem szükséges
fényzselével borítani a díszítést

- Thick viscosity paste pain�ng gel
- You can paint incredibly thin lines with them
- Absolute perfect pigmenta�on for Zhostovo and
one-stroke techniques
- Its covering ability ensure brighter color blending
- Great adhesion even on shiny surfaces
- They cure only in UV light ensuring unlimited
�me to ﬁnish your precise detailed works
- Cures without tacky layer so there is no need to
clean neither need to cover with Glossy Gel

Fontos: Csakis száraz, zsírtalan felületen köt meg!
(Használhatjuk ﬁxált, fényes vagy ma�to� felületen
vagy ﬁxálásmentes fényzselé tetején.)

Important: Only cures on dry and clean non oily
surface! Can be used on wiped (non s�cky) shiny or
ma�e surfaces or on top of no wipe glossy gels.

50 sec

18. Cheaky Blue
31. Creamy Metallic Blue

06. Blue

30. Creamy Turquoise
32. Creamy Metallic Olive

4g

04. Silver

30 sec

23. Haribo Frog

01. White
17. Leaf Green

07. Green

12. Pistachio

2 min

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Nail Art Gel 1,4,12,23
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Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Nail Art Gel 26

22. Eggplant
26. Lip Love
14. Vivid Orange

11. Purple
24. Purple Panic
16. Vivid Yellow

19. Lovely Lilac
08. Pink
15. Vivid Pink

13. Vivid Green

20. Barbie Cabrio

27. Deep Violet

Készítette/Made by: Bakos Beatrix - Nail Art Gel 19, 20, 22, 24, 26, 27,

Készítette/Made by: Mészár Beáta - Nail Art Gel 13,14,15,16

51

52
10. Brown

25. Siamese

28. Creamy Ocher Yellow

29. Creamy Chocolate

09. Mustard

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Nail Art Gel 09

05. Red

21. Fine Grey

34. Creamy Black

35. Creamy Red

33. Creamy White

02. Black

Készítette/Made by: Bodó Zita - Nail Art Gel 35

Ha kétségeid vannak,
viselj pirosat!

53

54
36. Creamy Silver

37. Creamy Gold

38. Creamy Rose Gold

39. Creamy Champagne

Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Nail Art Gel 38

Ice Cream - Lavender

Ice Cream - Blueberry

Ice Cream - Plum

Ice Cream - Punch

Ice Cream - Tutti Frutti

Ice Cream - Melon

Ice Cream - Vanlla

Ice Cream - Kiwi

Ice Cream - Smurfs

ICE CREAM COLLECTION

Ice Cream Peach Blossom

Nail Art Gel

Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Nail Art Gel - Ice Cream - Smurfs

55

Színes UV Zselék
COLOR UV GELS
A Mystic Nails színes zselék rendkívül könnyen kezelhető lágy zselék,
melyeket rövid kötési idő, kiváló fedőképesség és pazar színválaszték jellemez.

56

34. Sunglow
27. Metallic Orange
41. Fluo Orange

42. Fluo Yellow
17. Yellow
50. Peach

11. Gold
65. Sombrero
52. Earth Ground
57. Mikey Mouse

55. Disco Ball
13. Metallic Brown
54. Milk Chocolate

51. Nude Skin

The Mystic Nails color UV gels are easily applicable, so� gels with
short curing �me, have excellent covering ability and magniﬁcent color range.

2 min

—

4g

75 sec
Készítette/Made by: Balogh Renáta - Color Gel 17

10. Red

40. Bordeaux

75. Red Glam

71. La Femme

56. Bloody Mary

74. Deep Claret

70. Passion

69. Celebration

72. Sunset Boulevard

63. Fire Flower
31. Metallic Cherry

39. Chilli

Kápráztass
el mindenkit!

Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Color Gel 63, 64

57

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Color Gel 19

58
68. Pink Fetish

53. Goldy Salmon

64. Caribbean

19. Lilac

60. Purple Bell

66. Pink Lolly

58. Dream Diary

43. Fluo Pink

67. Summer Love

59. Pink Parade

18. Fuchsia

37. Coral Red

61. Mojito

62. Green Apple
20. Indigo
09. Black

45. Minty

47. Deep Forest

44. Fluo Green

73. Soulmate

Készítette/Made by: Bodó Zita - Color Gel 47, 48

16. Blue

14. Silver

48. Blue Sky

46. Green Peace

Készítette/Made by: Mészár Beáta - Color Gel 61, 62

59

Diamond UV Zselék
DIAMOND UV GELS
A Diamond zselék lágy, gyors kötési idejű, válogato� csillám zselék, melyek
különlegessége, hogy nem hivalkodó, ugyanakkor rendkívül elegáns megjelenést
kölcsönöznek a körmöknek és viselőjének. Könnyen kezelhető, önterülő csillám zselék,
melyek ragyogóvá teszik a körmöket.

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Diamond UV Gel 03

60

14. Flamenco
02. Rumba
19. Paso Doble

—

30. Polka

2 min

03. Jive

4g

25. Swing

35 sec

Diamond gels are a collec�on of so� gli�er gels providing very elegant and luxurious
appearance. Self-levelling, easily applicable and sparkling gels with mysterious colors
and short curing �me.

04. Mambo

13. Slowfox

20. Ballet

27. Jazz
29. Waltz

18. Boggie

24. Disco Dance

15. Merengue

16. Tango

12. Twist

06. Samba

21. Bachata

08. Shimmy

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Diamond UV Gels 12

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Diamond UV Gel 24

61

62
10. Limbo

31. Bellydance

26. Folk Dance

01. Cha-cha

11. Rocky

22. Rueda de Casino

17. Quick Step

09. Zumba

23. Lambada

28. Hip-Hop

05. Salsa

07. Break

Készítette/Made by: Mészár Beáta - Diamond UV Gels 07, 11, 15

Készítette/Made by: Bakos Beatrix - Diamond UV Gel 26

12. Antique Gold

17. Deluxe Gold

Kiválló fedőképesség, mely az op�mális viszkozitás és a különleges szemcsézésű
csillámok tökéletes kombinációjának köszönhető. Gyors kötési idejével, pazar színeivel
és káprázatosan fényes csillámszemcséivel egyedülálló a piacon.

05. Ice Blue

GLITTER UV GELS

08. Green

Csillám UV Zselék

02. Rose Copper

13. Flame

03. Ocean Blue

Flawless covering ability ensured by the perfect combina�on of op�mal viscosity and
special grained gli�er par�cles. Short curing �me, glamorous gli�ers and amazing
colors.

09. Turquoise

Használat elő� javasoljuk minden alkalommal felkeverni.

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Glitter UV Gels 16

50 sec

4g

15. Sweet Pink

06. Dark Copper
04. Lavender

14. Rouge

11. Silver Sensation
16. Starlight

07. Burgundi

10. Night Life
01. Vanilla

It is recommended to s�r up the gels before every useage.

2 min

63

Mágneses Színes Zselék
MAGNETICOLOR GELS
Használata:
Vigyük fel a választo� színt vékony rétegben az építe� körömre (zselé
vagy porcelán) majd kö�essük 2 percig UV lámpában. Még egy vékony
rétegben fedjük a körmöt, és kö�etés elő� a mágnest közelítsük egészen
a körömfelszínhez max. 2-3 mp-ig. Kö�essük további 2 percig, majd fedjük
Glossy Top Gel-el, ügyelve a köröm élének lezárására. Használat elő� fel kell
keverni lassú, óvatos mozdulatokkal.
Megjegyzés:
Ha túl sokáig mágnesezzük vagy többször közelítjük, akkor szinte teljesen
eltűnhet a csík. Ebben az esetben kö�etés nélkül húzd át a színen az ecsetet
néhányszor, mely így ismét mágnesezhető!
Usage:
Apply a thin layer of the chosen Magne�Color Gel on the sculpted nail (UV
gel or acrylics) and cure for 2 minutes in UV light. Apply the second thin
layer and before curing put the magnet above the nail for 2-3 seconds. Cure
for 2 minutes in UV light then cover with Glossy Top Gel paying a�en�on on
sealing the free edge. Always s�r up before usage, but very gently with slow
mo�ons in order to avoid bubbles.
No�ce:
In case the magnet is kept for too long �me above the nail, the
eﬀect might vanish. In this case you only need to go through
the surface with a few brush strokes to “refresh” the
color and you can try again with the magnet.
4g
2 min

64

50 sec

40 sec

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Gel polish 123

Gél lakk
GEL POLISH

50 sec

2 min

138.

123.

46.

58.

95.

15.

04.

134.

66

137.

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Gel polish 11, 29

11.

50 sec

08.

12 ml

82.

Important: Always apply every color in very thin layers
and try not to achieve complete and perfect covering
with only one layer. Darker colors need more �me to
cure properly: 3 minutes in UV lamp (36W).

29.

Fontos: Alapszabályként minden színt rendkívül vékony
rétegben vigyünk fel és ne egyetlen réteggel akarjuk elérni
a tökéletes fedést. A sötét színek valamivel hosszabb kötési
időt igényelnek: UV lámpában 3 perc (36W).

115.

3 step gel polish system (base – color – top)
Extreme ﬂexibility prevents cracking and breaking
Perfect adhesion
Great to use on acrylic nails as well
Long las�ng durable wear without any problems

139.

-

51.

- 3 lépéses gél lakk rendszer (alap – szín – fedő)
- Egyedülálló rugalmasságának köszönhetően
nem reped, nem törik
- Tapadása tökéletes
- Porcelán körmökre is kiválóan alkalmazható
- Problémamentes, hosszan tartó hatás

Készítette/Made by: Bodó Zita - Gel polish 133

67

05.

102.

132.

65.

06.

66.

10.

25.

64.

133.

135.

118.

124.

73.

140.

48.

74.
131.
45.
68.

09.
12.
121.
136.

Az egyszerűség
az igazi elegancia alapja.
Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Gel polish 131, 136

68

142.

143.

144.

145.

50.

16.

76.

49.
86.
122.
01.

57.

40.
07.
47.

Készítette/Made by: Bakos Beatrix - Gel polish 40

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Gel polish 142

69

125.
44.

31.

39.

41.
55.
85.
53.

Készítette/Made by: Balogh Reni - Gel polish 41

70

87.
127.
162.

81.

43.
71.

26.

83.

Készítette/Made by: Mészár Beáta - Gel polish 43, 87

71

156.
92.
153.

93.

155.
90.
91.

149.
94.

150.
152.

151.

89.

154.

Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Gel polish 153
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polish 13

126.
163.

60.

161.

164.

141.

52.

13.
56.
117.
128.

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Gel polish 60

Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Gel polish 163
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74

69.

61.

62.

38.

28.

03.

119.

75.

88.

84.

70.
42.

80.

37.

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Gel polish 61, 88

33.
120.

34.

116.

35.
148.

146.

130.

147.
129.

27.

114.

23.

30.

32.
72.
14.

Bármire képes vagy,
ha elszánod magad!

Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Gel polish 114
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168.
170.
169.
167.

171.

165.
172.
174.
173.
166.

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Gel polish 165
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Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Dizzy Flip-Flop 11, 12, 13, 14

Flip-Flop Collection

14. Dizzy Flip-Flop D

13. Dizzy Filp-Flop C

12. Dizzy Flip-Flop B

11. Dizzy Flip-Flop A

GEL POLISH

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Dizzy Flip-Flop 13
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04. Granite

03. Granite
07. Granite

02. Granite
06. Granite

05. Granite

01. Granite

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Granite 07

Granite
GEL POLISH
Kőzet hatású, egyedi megjelenésű új gél lakk kollekció - Granite! Válassz egy
árnyalatot, és döntsd el, hogy fényesen vagy ma� felüle�el szeretnéd!
Mindkettő nyerő választás!
Stone-eﬀect, unique look new gel polish collec�on - Granite! Pick a shade
and decide between ma�e or glossy ﬁnish.
Good decision both!
40 sec

1 min

50 sec

12 ml
Készítette/Made by: Horváth Rebeka - Granite 02
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Készítette/Made by: Bodó Zita - Glam Eye 01, 02

Glam Eye
GEL POLISH
Hagyd, hogy elvarázsoljon a káprázatos színvilág!
Válassz egy sötét alapot, és kend fel a Glam Eye gél lakkot: az eredmény
csodálatos lesz!
Tipp: Használj mágnest vagy akár kend fel önmagában!
Let the mesmerizing colors enchant you!
Choose a dark color as a base and apply the Glam Eye gel polish on it: the
result will be wonderful!
Tip: Use it with or without a magnet!
50 sec

2 min

50 sec

6 ml

Magic Mágnes
MAGIC MAGNET
Egyedi és fantáziadús mintákat lehet vele készíteni.
Minden oldala használható a különböző minták készítéséhez.
Our most versa�le magnet has arrived. You can create any
designs you have ever dreamed of, only your fantasy is the limit.

07. GlamEye

06. GlamEye

05. GlamEye

04. GlamEye

03. GlamEye

02. GlamEye

01. GlamEye

Bevonzza a
szép körmöket!
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Készítette/Made by: Balogh Renáta - ImagiNail 05

ImagiNail
GEL POLISH
Elképesztő fedőképeségű gél lakk ﬁnom csillám kavalkáddal. Hagyd, hogy
lenyűgözzön az ellenálhatatlan csillogás!
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01. ImagiNail

02. ImagiNail

03. ImagiNail

04. ImagiNail

05. ImagiNail

06. ImagiNail

11. ImagiNail

12. ImagiNail

13. ImagiNail

14. ImagiNail

15. ImagiNail

16. ImagiNail

10. ImagiNail

09. ImagiNail

08. ImagiNail

07. ImagiNail

A gel polish with incredible covering ability and a cavalcade of shimmer.
Let you be impressed by the irresis�ble gli�er!

Készítette/Made by: Balogh Renáta - BlingOh! 11

BlingOh!
GEL POLISH

Csillogás felsőfokon! Egyedi és izgalmas csillogása mindenkit elcsábít.
Ellenállhatatlan a szemnek, nincs olyan, aki ne szeretné viselni. A legszebb
csillogását két rétegben nyeri el.
Super gli�ering! Our most gli�ering gel polish so far. You can get the best
results with two layers.

01. BlingOh!

02. BlingOh!

03. BlingOh!

04. BlingOh!

05. BlingOh!

06. BlingOh!

07. BlingOh!

08. BlingOh!

09. BlingOh!

10. BlingOh!

11. BlingOh!

Csillogásból
sosem elég!
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100. Valami trendi
Something trendy

110. Valami nyári
something summery

112. Valami vidám
Something cheerful

160. Valami üde
Something fresh

99. Mindegy | Whatever

101. Nem tudom
I don't know

111. Mindenhez megy
Matches with everythingl

Az „AHOGY KÉRTED” kollekció segít ebben! Ez a bohókás Gél Lakk
kollekció 23 színnel nemcsak megoldást nyújt a színválasztásban,
hanem mosolyt is csal a vendégek arcára, amikor eléjük teszed
és körmeikre kened az általuk kért/kívánt “színt”. Büszkeséggel
tölt el minket, hogy műköröm márkák közül egyedülálló módon a
2019-es "Ahogy kérted" kollekció darabjai elnyerték az Érték és
Minőség Nagydíjat.

113. Valami vagány
Something cool

Veled is előfordult már, hogy amikor megkérdezted a vendégedet arról, milyen körmöt szeretne, ő tanácstalanul csak ennyit
mondo�: „nem tudom” vagy „rád bízom”? Ismerős, ugye?
Nos, íme a megoldás!

103. Lila gőzöm sincs
I have no idea

AS U WISH COLLECTION

157. Új szín | New colour

Ahogy kérted kollekció

104. Olyan egyedi
Something solid

176. Csillogós | Glittering

158. Valami világos
Something bright

108. Jó kérdés
Good question

107. Valami szolid
Something solid

106. Őszies | Autumnal
98. Egyszerű | Simple

105. Dögös | Hot

175. Szokásos | Usual
159. Valami rózsaszín
Something pink

96. Rád bízom | Up to U

97. Lepj meg | Surprise me
109. Kellemes | Pleasant

Has it ever happened to you that when you asked your client
what kind of nails she would like to have, she only said something
like “I don’t know” or “It’s up to you”? Sounds familiar, doesn’t it?
We have created the solu�on for You!
The “As U Wish” collec�on is helping you! This new and playful
collec�on of 23 gel polishes not only oﬀers a clever solu�on to
you, but it also makes your clients smile a li�le, when you apply
the “color” they wished/asked for. We are proud to be one of the
most award-winning brand on market and our "As U Wish" 2019
collec�on has won the Value&Quality Award.
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A Flexi család sokoldalú felhasználása
THE VERSATILE USE OF FLEXY FAMILY

Flexi builder cover
GÉL LAKK � GEL POLISH
Rózsaszínes árnyalatú körömágyhosszabbító színt képvisel, mely kiváló
francia körmökhöz, illetve teli színként önmagában is elegáns és természetes
megjelenést biztosít a körömnek.
It is a pinkish camouﬂage color, which is perfect for French nails, and it
provides an elegant and natural look when used on the whole nail.

KÖRÖM HOSSZABBÍTÁSA

KÖRÖM KIEGYENLÍTÉSE

LETÖRT KÖRÖM JAVÍTÁSA

C-ÍV ÉPÍTÉSE

EXTEND NAIL

HARDENS NAIL

REPAIRS BROKEN NAIL

BUILD C-CURVE

Flexi builder nude
GÉL LAKK � GEL POLISH
Nude, barnásabb, melegebb árnyalatú körömágyhosszabbító színt képvisel,
mely kiváló francia körmökhöz, illetve teli színként önmagában is elegáns és
természetes megjelenést biztosít a körömnek.
It is a nude, slightly brownish, warmer-shaded camouﬂage color, which is
perfect for French nails, and it provides an elegant and natural look when
used on the whole nail.

50 sec
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Flexi mint rugalmas: Extrém rugalmas, hajlítható gél lakk.

Flexi: Extremely ﬂexible and pinchable gel polish.

Builder, azaz építő: Javítani, pótolni szükséges a körömhosszon? A Flexi
Builder Base gél lakkal sablonon kipótolhatod a letört körömsarkot és akár
3-5 mm hosszan is hozzáépíthetsz a természetes körömhöz.

Builder: Correc�on and/or extension needed for the natural nail? With Flexi
Builder Base gel polish you can complete the broken nail corner or extend the
natural nail even 3-5 mm long on a nail form.

Jellemzői: Leoldható, Rugalmas, Sűrű, Fixálni kell, Sárgulásmentes

Features: Soak oﬀ, Flexible, Thick viscosity, Cures with s�cky surface, An�-yellowing

2 min
30 sec
12 ml

Flexi builder milky rose

Flexi builder base gel

GÉL LAKK � GEL POLISH

GÉL LAKK � GEL POLISH

Mint minden Flexi Builder, a Milky Rose is rugalmas és hajlítható, de
különlegessége, hogy sűrű, tejes rózsaszín alapszíne mia� tökéletes választás
BabyBoomer elkészítéséhez. A körömlemez rugalmasságát felveszi, stabil
alapot adva így a felületnek.

Base mint alap: Vastag alapot képez, így a köröm kevésbé sérülékeny,
ezáltal tartósabb viseletet biztosít. Sűrű állaga lehetővé teszi a körömlemez
magasítását (C-ív építését), valamint kiegyenlí� a köröm felületét, ami még
szebb és tökéletesebb alapot biztosít a gél lakk szín alá.

Like every Flexi Builder, Milky Rose is ﬂexible and pinchable, but with its
unique milky rose shade it’s the perfect choice for BabyBoomer nails. It
adapts to the ﬂexibility of the nail plate, which provides a ﬁrm base for the
surface.

Base: Provides thicker base ensuring more durable wear. Thick viscosity
enables to create nice C curve (arch) and also levels the surface of the
natural nail which grants much nicer base for any colored gel polsih applied
on the top.

Készítette/Made by: Zelenyák Mary - Flexi Builder Milky Rose, Flexi Fiber Milky White
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Flexi fiber milky white

Flexi fiber clear

GÉL LAKK � GEL POLISH

GÉL LAKK � GEL POLISH

Tejfehér árnyalatú színe mia� elhagyhatatlan kelléke a BabyBoomer
körmöknek és érdemes kipróbálni a mostani divatnak megfelelően teli
színként is, mert a fedőképessége tökéletes és lenyűgöző.

Enyhén rózsaszínes árnyalatú Flexi. Vastag alapot képez, így a köröm kevésbé
sérülékeny, ezáltal tartósabb viseletet biztosít a benne lévő üvegszálaknak
köszönhetően.

A benne lévő üvegszálak teszik tökéletessé a tapadást és a rugalmasságot,
ezáltal extra erős ellenállást biztosít a körmöknek.
Due to its milkier shade, it is an essen�al part of the BabyBoomer technique.
Also, it is worth trying it out as a trendy, seasonal color, since its covering
ability is absolutely perfect and marvellous.

A pinkish Flexi Builder with Fibres. It creates a thick base, so the nail is
stronger, thereby providing a more durable wear, due to the ﬁbres within
the gel.

The glass ﬁbres within the gel provide perfect adhesion and ﬂexibility,
thereby making the nails stronger and more durable.

A benne lévő üvegszálak teszik tökéletessé a tapadást és a rugalmasságot,
ezáltal extra erős ellenállást biztosít a körmöknek. Ennél erősebb, stabilabb
alapot kívánni sem lehetne.
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The glass ﬁbres within the gel provide perfect adhesion and ﬂexibility,
thereby making the nails stronger and more durable. You couldn’t ask for a
more durable base!

Az elegancia az egyetlen
szépség, amely soha nem fakul.
Készítette/Made by: Horváth Rebeka - Fill&Form Cover Gel, Glamour Clear Gel, Nail Art Gel 22,30,33, Ice cream smurf, Ice cream blueberry
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Gél Lakk felhasználása
LEHETŐ LEGJOBB FELHASZNÁLÁSI MÓDOK | BEST POSSIBLE WAYS OF USAGE

Ha a leoldhatóság és a tartósság egyaránt fontos.

Ha a könnyű leoldhatóság előnyt élvez a tartóssággal szemben.

If durability and soak off feature are also important.

If you prefer easier soak off process than durability.

3. Gel Polish
2. Base/Gloss

2.

1. Primer - Acid Free

1.

3.

5. Base/Gloss
4. Gel Polish
3. Gel Polish
2. Base/Gloss

2.

1. Easy Off Prep

1.

Nagyon problémás körömre megoldás, ha nem fontos a leoldhatóság.

Most durable results but harder to remove by soaking.

Best solution for problematic nails in case soak off removal is not important.

6.
5.

6. Base/Gloss
5. Gel Polish

4.
3.

4. Gel Polish
3. Base/Gloss

2.

(Köttetés/Cure - fixálás/

1.

clean - bufferelés/buff)
2. Base/Gloss
1. Primer - Acid free

*Tip: Same process recommended while using dark colors to avoid shrinking during the curing.

PROBLÉMÁ S KÖRÖMRE, NEM LEOLDHATÓ

A lehető legtartósabb eredmény, melyhez azonban nehezebb leoldhatóság párosul.

*Tipp: Ugyanez az eljárás javasolt sötét színeknél, hogy véletlenül se húzódjon fel a szín a szélekről köttetés során.
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4.

E A SY SOAK OFF

3.

5.

4. Gel Polish

FOR PROBLEMATIC NAIL S, NOT SOAK OFF

DUR ABLE & SOAK OFF
EX TRA DURABLE BUT HARD TO SOAK OFF*

EX TR A TARTÓS, DE NEHEZEN LEOLDHATÓ*

TARTÓS ÉS LEOLDHATÓ

4.

5. Base/Gloss
KÖNNYŰ LEOLDHATÓSÁG

5.

7.
6.
5.

7. Base/Gloss
6. Gel Polish
5. Gel Polish

4.
3.
2.
1.

4. Base/Gloss
(Köttetés/Cure - fixálás/
clean - bufferelés/buff)
3. Base/Gloss
2. Bond Booster Base Gel
1. Primer - Acid free

Porcelán
ACRYLIC

Powder Clear

Powder Competition White

100% átlátszó, mikroszemcsés építő porcelán por,
rendkívüli tapadással.Tartós ésellenálló, a továbbfejleszte�
op�malizált kötési idő elegendő mozgásteret biztosít a
köröm megépítéséhez.

Hófehér, apró szemcsés, lassú kötésének köszönhetően
jól formázható, nem foltos, kiváló tapadású porcelán
por. Tartós, vékony, természetes hatású műköröm építést
tesz lehetővé. Versenyzéshez ajánlo�.

100% clear, extra small grained acrylic sculp�ng powder
with great adhesion and full control. Advanced clear
powder with op�mized drying �me which ensures
durable and strong sculp�ng.

Ultra white, extra ﬁne grained acrylic powder. Due to
its slow se�ng �me it can be formed easily. Provides
perfect adhesion and ensures thin natural-looking nail
sculp�ng. Speciﬁcally recommended for compe��on
purposes.

5 ml, 15 ml, 30 ml, 185 ml

5 ml, 15 ml, 185 ml

Powder X White
Hófehér porcelán por, nem sárgul és kiváló tapadás
jellemzi. Tartós, vékony, természetes hatású műköröm
építést tesz lehetővé.
Small grained, extra white acrylic powder, with
excellent adhesion. Provides durable, thin and natural
looking nails.
5 ml, 15 ml, 30 ml, 185 ml

Készítette/Made by: Bakos Beatrix - Powder Competition White
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Powder Extreme Pink
Kiemelkedően szép �sztaságú, üvegszerűen á�etsző,
közép rózsaszín porcelán por, mely krémes állagának
köszönhetően versenyre is kiváló.
Medium pink glassy translucent powder. Excellent
adhesion and creamy consistency. Also great choice
for compe��on purposes.
5 ml, 15 ml

Powder Milky White
Tejfehér porcelán por, mely tökéletes a természetes
holdacska (lunula) kialakítására közvetlen a körömágy
tövénél, valamint kiváló választás az úgyneveze�
pink&white versenyekhez. Mindemelle� a kissé tejes
hatású fehér francia vég kedvelőinek is alterna�v megoldás,
de állagából és kötési idejéből eredően kiválóan használható
építésre is. BabyBoomer körmökhöz kifejeze�en ajánljuk
bármely körömágyhosszabbító powderrel kombinálva.
Szalon és verseny körmökhöz egyaránt alkalmazható.
Milky white acrylic powder especially recommended to
create the perfectly natural looking lunula just near
the skin. Using for the french end or even for sculp�ng
the whole nail a very trendy “milky french eﬀect” can be
reached providing nice natural appearance for the nail.
Speciﬁcally recommended for BabyBoomer eﬀect by
combining with any camouﬂage powder. Also great choice
for pink&white compe��ons.

Powder French Pink
Extra ﬁnoman szemcséze�, halvány rózsaszín fedő
porcelán por, natúr hatású francia manikűrhöz.
Kiemeli a köröm természetes színét.
Small grained, light pink colored acrylic powder.
Use as a top layer to provide nice natural appearance
french manicure.
5 ml, 15 ml

5 ml, 15 ml, 185 ml
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Powder Pink Extension

Egy műkörmösnek
nincs lehetetlen!

Rendkívül ﬁnom őrlésű porcelán por. Egy árnyala�al
sötétebb a Cover Pink pornál. Tartós, vékony,
természetes hatású műkörömépítést tesz lehetővé.
Kiváló tapadás, rugalmasság, könnyű formázhatóság
és op�mális száradási idő jellemzi.
Fine grained special colored camouﬂage acrylic
powder. Provides durable thin and natural-looking
nail sculp�ng. Excellent adhesion with complete
control and op�mal drying �me.
5 ml, 15 ml

Készítette/Made by: Bakos Beatrix - Powder Pink Extension, Powder Color 75
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Powder Dark Pink

Powder Cover Pink

Üvegszerűen á�etsző, erős rózsaszín porcelán por,
melynek ﬁnom őrlése tökéletes tapadást és rugalmasságot biztosít. Közepes kötési idejű.

Finom őrlésű, tökéletes tapadású körömágyhosszabbító porcelán por. Extra finom szemcséinek köszönhetően a körömágy megformázásához kiváló az állaga.
Világosabb bőrszínhez javasoljuk.

Dark pink glassy translucent powder with great
adhesion and ﬂexibility. Medium se�ng �me.

Perfect adhesion and covering ability to ensure durable
and natural-looking nail bed extension. Extra ﬁne
grained powder with op�mal consistency and complete
control. Recommended for so�er skin tones.

5 ml, 15 ml

5 ml, 15 ml, 185 ml

Powder Delicate Pink
Apró szemcsézetű, tökéletes tapadású, rózsaszín
nude porcelán por, közepes kötési idővel.
Rugalmasságának köszönhetően nehezebben törik.
Kiváló BabyBoomer és egyszínű nude körmök
alapjához. Gyönyörű halvány árnyalata önmagában is
rendkívül elegáns megjelenést kölcsönöz a körömnek.
Fine grained, nude pink colored sculp�ng powder
with superb adhesion and medium se�ng �me.
Perfect choice for BabyBoomer style or as a base
under nude colored overlays. The beau�ful color
tone of this powder make all nails look immensely
elegant.
5 ml, 30 ml

Készítette/Made by: Balogh Renáta - Powder Cover Pink
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Powder Competition Pink

Powder Pink Camouflage

Kiemelkedően szép �sztaságú, üvegszerűen
á�etsző, közép rózsaszín porcelán por, mely krémes
állagának köszönhetően versenyre is kiváló.

Speciális színösszetételű rózsaszín körömágyhosszabbító
porcelán por. Extra ﬁnom őrlésű szemcséinek köszönhetően
kiváló állagot és kezelhetőséget biztosít a körömágy
megformázásához. Szalonmunkában és versenyeken is
kiválóan alkalmazható színárnyalat, mely tökéletesen
összedolgozható a természetes körömággyal. Közepes
kötési idő jellemzi.

Medium pink, glassy translucent powder.
Excellent adhesion and creamy consistency.
Also great choice for compe��on purposes.
5 ml, 15 ml, 185 ml

Powder Intensive Pink
Intenzívebb pink árnyalatú, rendkívül finom
szemcsézetű körömágyhosszabbító porcelán por.
Könnyed kezelhetőség, kiváló tapadás és közepes
kötési idő jellemzi. Szalonmunkához kiváló, erősebb
rózsaszín árnyalatú porcelán por, mely kiemeli és
optikailag még vakítóbb fehérré varázsolja a francia
véget.
Extremely ﬁne granulated camouﬂage acrylic powder
with more intensive pink shade. Ensures easy
applica�on and perfect adhesion with medium se�ng
�me. Due to its intensive pinkish color the powder
op�cally highlights the french white end which will
seem to be even whiter. Recommended for salon works.
5 ml, 15 ml
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Fine grained, pink camouﬂage powder with special color
composi�on. Due to its op�mal consistency and medium
se�ng �me the powder provides easy applica�on and absolute
control during usage. Its natural pinkish color suits the color
of the nail bed. Great choice for salon works and also for
compe��ons.
5 ml, 15 ml, 185 ml

Liquid Blue

Liquid tartó

PORCELÁN FOLYADÉK � ACRYLIC MONOMER

LIQUID JAR

Exkluzív porcelán folyadék, mely felerősíti és stabilizálja a porcelán
por aktív pigmentjeit, ezzel biztosítva a tökéletes színtartást.

Dupla falú, hőkiegyenlítő liquid tartó tégely, mely biztosítja, hogy a
porcelán kötési ideje melegben se gyorsuljon fel, illetve hidegben se
lassuljon le. Versenyzőknek kötelező kellék.

A Mystic Nails porcelán porok és a Liquid Blue porcelán folyadék egy
olyan speciális együttes, mely feltétlen kontrollt biztosít és tartós,
könnyed műkörömépítést tesz lehetővé. A Liquid Blue porcelán
folyadék egy továbbfejlesztett formula, melynek köszönhetően a
levegősödés és a sárgulás kizárt.
Exclusive monomer liquid to sculpt acrylic nails. This liquid practically
intensifies and fixes the acrylic powder’s active pigments to ensure
color stability and prevent yellowing.

Double walled temperature-balancing liquid jar to prevent the acrylic
from quicker curing in hot and slower curing in cold condi�ons. A must
have for compe�tors.

Liquid szívópálca
LIQUID SUCKER

The combination of Mystic Nails acrylic
powders and Liquid Blue provides absolute
continuous control and durable nail
sculpting. Advanced formula to prevent
yellowing and lifting.

125 ml, 200 ml, 1000 ml
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43.

53.

28.

05.

27.

47.

54.

58.

34.

79.

38.

23.

25.

72.

35.

65.

80.

77.

82.

33.

76.

03.

Powder Color
SZÍNES PORCELÁN POR � COLORED ACRYLIC POWDERS
Rendkívül ﬁnom szemcsés színes porcelán porok, melyeket
kiváló színtartás és tökéletes tapadás jellemez. Az op�mális
pigmen�artalom �szta, élénk színeket, ugyanakkor kompromisszum nélküli tökéletes tapadást biztosít.
Very ﬁne granulated color acrylic powders with advanced
adhesion. Special admixture to prevent yellowing and reach
excellent color stability.
8 ml

689 Ft
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Éld színesen
az életed!
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Supreme akril festék
SUPREME ACRYLIC PAINT
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- Díszítéshez, árnyékoláshoz, 3D porcelán kontúrozásához
kifejeze�en ajánljuk.
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- Krémes állagának és extra pigmentáltságának
köszönhetően kitűnő fedőképességű, ezáltal különböző élethű
virágokat festhetünk vele.
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- Vékony rétegben a körömre felfestve levegőn szárad.

- If painted on a nail in a thin layer it dries in air.
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- Speciﬁcally recommended for pain�ng nail art decora�ons,
shading and contouring 3D acrylic designs.
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- Thanks to its creamy consistency and high pigmenta�on
these acrylic paints have great covering capability ensuring
lively painted ﬂowers and nail art designs.
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Készítette/Made by: Horesnyiné Gitta - Supreme Acrylic Paint 08, 15
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Nem a tökéletesség a cél,
hanem hogy egyre jobb legyél!
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Készítette/Made by: Horváth Rebeka - Fill&Form Cool Cover Gel, Powder Clear, 3d Plasticine Gel 02, Matte&Go
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Glamour zselés ovális ecsetek

Valósítsd meg
a lehetetlent!
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KOLINSKY EZÜST GLAMOUR ÉPÍTŐ ECSET � HEGYES�LAPOS #12 | KOLINSKY BUILDER BRUSH � FLAT�PEAKED #12

KOLINSKY EZÜST GLAMOUR ÉPÍTŐ ECSET � HEGYES�LAPOS #10 | KOLINSKY BUILDER BRUSH � FLAT�PEAKED #10

KOLINSKY FEKETE GLAMOUR ÉPÍTŐ ECSET #12 � HEGYES | KOLINSKY BLACK GLAMOUR SCULPTING BRUSH � PEAKED #12

KOLINSKY EZÜST GLAMOUR ÉPÍTŐ ECSET � HEGYES�LAPOS #8 | KOLINSKY BUILDER BRUSH � FLAT�PEAKED #8

KOLINSKY FEKETE GLAMOUR ÉPÍTŐ ECSET #10 � HEGYES | KOLINSKY BLACK GLAMOUR SCULPTING BRUSH � PEAKED #10

KOLINSKY EZÜST GLAMOUR ÉPÍTŐ ECSET � HEGYES�LAPOS #2 | KOLINSKY BUILDER BRUSH � FLAT�PEAKED #2

KOLINSKY FEKETE GLAMOUR ÉPÍTŐ ECSET #8 � HEGYES | KOLINSKY BLACK GLAMOUR SCULPTING BRUSH � PEAKED #8

Glamour porcelán ecsetek
GLAMOUR KOLINSKY BRUSHES
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Díszítő ecsetek
NAIL ART BRUSHES
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Csak a képzelet szabhat
határt a festésnek!
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Glamour ecsetek
GLAMOUR BRUSHES
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Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Fill&Form Cover Gel, LeGrande 01
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Mystic sablon- szalon & extrém
MYSTIC FORM �SALON & EXTREME
CUSTOM DEVELOPMENT for the perfect result:

EGYEDI FEJLESZTÉS a tökéletes eredmény érdekében:
- Prémium minőségű, jól formázható, speciális papír alapanyagot
használtunk.

- We used special and premium quality paper that can be formed ideally
and easily.

- Speciális keresz�rányú szálerősítést alkalmaztunk a sablon feléig, mely
példátlan stabilitást biztosít, ugyanakkor elősegí� a szárnyak tartós
tapadását.

- We also used a special cross-direc�onal reinforcement up to the middle
of the nail form, which provides unparalleled stability, while providing a
durable adhesion of the wings.

- Az extra erős ragasztóréteget hőálló bevona�al lá�uk el, mely így
meggátolja, hogy a szárnyak esetleg a kö�etés során hő hatására
szétnyíljanak.

- We applied a heat-proof layer on the extra strong adhesive layer, which
prevents the wings from opening during curing due to heat.

- Az oldalirányban kiszélesíte� szárnyak nagyobb felületben tapadnak
egymáshoz, mégis op�mális méretűek a lámpába helyezésnél.
- A sablon egyedi „szárnyas” kiképzésű belső perforált formája és a sárga
segédvonalak a kulcs ahhoz, hogy az ujjbegyet kikerülve a sablont a
lehető legszűkebb formára tudjuk összeilleszteni.
- Felhelyezéskor a köröm sarokpontjaihoz eső sárga segédvonalak
megmutatják milyen szögben szükséges a bevágásokat megejteni, hogy
a sablon a lehető legtökéletesebben illeszkedjen a szabadszélhez. A
vágást a segédvonal mentén egészen a belső perforált forma szárnyáig
ejtsük meg.

50 db/csomag | 50 pcs/pack
250 db/csomag | 250 pcs/pack
500 db/tekercs | 500 pcs/roll

- The side-widened wings s�ck to one another on a bigger area, but are
also sized to ﬁt UV lamps.
- The unique perforated wing design of the nail form and its yellow aiding
lines are the key to se�ng up the nail form to be as �ght as possible.
- When se�ng up the nail form, the yellow aiding lines show where and
in what angle to make the cuts for the nail form to perfectly ﬁt the free
nail-edge, the cut should go along the yellow line and un�l the wing of
the inner perforated form.
- Thanks to its material and adhesion, the nail’s ﬁnal form can be built
with the proper se�ng up of the nail form.

- Anyagának és tapadásának köszönhetően csupán a sablon helyes
felhelyezésével további hajlítás nélkül kialakítható a köröm
végleges formája.
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Kocka, Ovális, Kerek, Mandula,

Use for Squarem Oval, Round, Almond,

Oroszmandula, Monroe és Pipe formához

Russian almond, Monroe and Pipe forms

ep 1
t
S

50 db/csomag

| 50 pcs/pack

2
p
e
St

Extrém köröm építéséhez tökéletes választás
For all extreme forms
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Reszelők

1

FILES

1. MN reszelők - vízálló

2. MN reszelők - íves

3. Csodafény polír

4. Homokolt buffer

MN FILES � WATERPROOF
100/100 , 150/150
VÉKONY/SLIM 100/100, 150/150

MIRACLE SHINE

MN FILES ARCH
80/80, 100/100, 150/150, 180/180

SAND BUFFER

3

2

4

5

5. Öko reszelő - fém belső
ECO FILE � METAL CORE

116

6. Öko reszelő
ECO FILE
100/100, 150/150

6

Kellékek
ACCESORIES

1

2

3
3

1. Kőtartó doboz
RHINESTONE BOX

2. Eszköz tároló
ACCESSORY CONTAINER

3. Ecsettartó (asztali) - Áttetsző/Rózsaszín
BRUSH HOLDER � CLEAR/PINK

117

Készítette/Made by: Gyimesi Dóra - Fill&Form Cover Gel, Nail Art Gel 30

Nem adom fel,
mert nem tudom, hol a határ.
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1. Acetonmentes lakklemosó

2. Univerzális fertőtlenítő

3. Fixáló

UNIVERSAL SANITIZER

ACETONE FREE POLISH REMOVER
140 ml, 500 ml

GEL CLEANSER

100 ml

4. Univezális ecsetmosó
UNIVERSAL BRUSH CLEANER

125 ml, 200 ml, 1 l

5. Körömágy olaj

2.
2

CUTICLE OIL

50 ml

15 ml

1

3

1.

3.
4

4.

5.
5
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Nail prep /step 1/

Gombásodást megelőző, vízelvonó, PH kiegyenlítő,
előkészítő folyadék.
Dehydra�ng pH balancing preparatory
liquid for natural nails to prevent nail fungus.

Primer /step 2/

Easy off prep

Nail hardener

Speciális körömelőkészítő folyadék, melyet kimondo�an
a Gél lakkok használatához fejleszte�ünk ki, a könnyű
leoldhatóság érdekében.

Körömerősítő folyadék, természetes körömre. Műköröm
vagy gél lakk végleges eltávolításánál javasoljuk a Nail
Hardener használatát a természetes köröm erősítésére.

Zsírtalanító előkészítő folyadék. A köröm rétegeiből
elvonja a nedvességet, mely elősegí� a tapadást
problémás körmök esetén is.

Nail prepara�on liquid speciﬁcally developed for the
Gel polish line to ensure durable wear but quick and
easy soak oﬀ removal at the same �me. Unique formula
which provides excellent adhesion underneath the gellack but also helps the soak oﬀ process.

Nail Hardener for natural nails. Highly recommended
a�er wearing ar�ﬁcial nails or gel polish in case we would
like to strengthen natural nails

Degreasing preparatory liquid which removes
wetness from the layers of the natural nail to grant
perfect adhesion even in case of problema�c nails.

Fast dry top coat

Sun block top coat

Gyorsszárító fedőfény top coat, mely felgyorsítja a lakk
száradását és magas fényű csillogást biztosít. Alapozó
rétegnek is kiváló.

Fedőfény top coat UV szűrő adalékkal, mely meggátolja a
körömlakk fakulását, sárgulását intenzív UV fénynek való
kite�ség esetén.

Fast dry glossy top coat shortens the drying �me of the
color polish and provides high shine durable ﬁnish. Can
be used as a base coat as well.

Glossy Top Coat with UV protec�on to prevent fading
and yellowing

Primer savmentes /step 3/

Tapadást elősegítő folyadék, amely
bevonatot képez a körömlemezen.

ragacsos

Adhesion enhancer nail preparatory liquid which
leaves s�cky residue on the nail plate.
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Promóciós termékek
PROMOTIONAL PRODUCTS

1. MN logós pohár

3. Ecset- és eszköztartó
BRUSH & FILE HOLDER

MN CUP

4. MN logós ajakbalzsam

2. MN logós toll

TÖBB ÁRNYALATBAN IS ELÉRHETŐ KÜLSŐ
AVAILABLE IN DIFFERENT SHADES

MN PEN

1
2
3

5. MN szövegkiemelő
MN HIGHLIGHTER

4

6
5
7

8

6. MN logós törölköző
MN TOWEL
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7. MN szilikonlap SZÜRKE/RÓZSASZÍN 8. MN határidőnapló VILÁGOS/FEKETE
MN SILICONE SHEET GREY/PINK
40 CM X 30 CM

MN DIARY LIGHT/BLACK

Mystic Nails póló/trikó

Mystic Nails kötény
MN APRON

MN T�SHIRT/TOP

H ÁT U L JA

MN glamour fekete póló

MN glamour fekete trikó

MN GLAMOUR BLACK T�SHIRT S/M

MN GLAMOUR BLACK TOP S/M
H ÁT U L J A

BACK

BAC K

MN glamour fekete póló nagy logó

MN glamour fekete trikó nagy logó

MN GLAMOUR BLACK T�SHIRT BIG LOGO S/M

MN GLAMOUR BLACK TOP BIG LOGO S/M
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