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Scopul nostru rămâne în continuare să vă ajutăm în munca de zi cu zi, cât și în realizarea scopurilor 

profesionale. Facem tot posibilul în scopul de a vă putea servi cât mai ușor și fl exibil, de a asigura cât 

mai multe cursuri și pregătiri atât manichiuristelor începătoare, cât și celor avansate și de a ne extinde 

prezența atât pe piața noastră cât  și pe cele străine. 

Recomandăm produsele noastre acelor eroine, care încep zi de zi munca la salon cu o inspirație 

inepuizabilă și fac tot posibilul pentru a realiza și satisface toate cerințele și dorințele clienților.

Acest an este și anul reînnoirii, Pearl Nails fi ind unicul de pe piață care v-a adus cele mai multe noutăți 

la cele mai bune prețuri în acest an. Bazat pe experiențele concurentelor și trainerilor noștrii, cât și 

pe părerile voastre ne extindem gama de produse în continuu și facem tot posibilul să vă încurajăm și 

să vă inspirăm creativitatea pentru a realiza cât mai multe manichiuri frumoase și rezistente la salon.

Rămâi alături de noi în cuntinuare, înscrie-te la newsletterul nostru pe oricare dintre paginile 

noastre web și  urmărește-ne pe Facebook și Printerest, unde Te vom ajuta în munca zilnică cu idei noi 

și utile, cât și cu promoții!

Salutări :

Echipa Pearl Nails

ANUL 
REÎNNOIRII!

2015



DATE DE CONTACT

Distribuitor ofi cial:  Pearl Nails S.R.L. 
   B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 123
   540445 Târgu Mureș

Telefon:  0751 285499
   0365 430008

Email:  info@pearlnailshop.ro

Web:   www.pearlnailshop.ro

În catalog toate prețurile sunt în RON și includ TVA.

Pentru greșelile tipografi ce nu ne asumăm răspundere.

PROGRAM DE 
FIDELITATE 
PEARL NAILS

Adună 
punctele și 

benefi ciază de 
reducerile 

permanente!

10% REDUCERE 
LA FIECARE 
CUMPĂRARE

PROMOȚII 
SPECIALE PT. 

CLIENȚII FIDELI

Cardul tău de puncte

D
ecupează aici!
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DATE DE CONTACT, CARD DE FIDELITATE



CARD DE FIDELITATE

Adună punctele
   Pearl și devino
       și Tu clientul 
         nostru fi del!

La fi ecare 
cumpărare în 

valoare de 150 RON* 
primiți un punct, pe 
care le puteți aduna 

pe cardul de 
mai sus.

După colectarea a 8 puncte trimite-ne cardul și
noi îți vom seta automat reducerea în sistemul
nostru. După aceasta reducerea va fi   valabilă la 
fi ecare achiziție, inclusiv și la produsele aflate 
în promoție.

Pt. mai multe informații:   info@pearlnailshop.ro
   0751 285 499
   0365 430008

*Valoarea cheltuită nu include și produsele KUPA, doar produsele și accesoriile din gama Pearl Nails afl ate în catalog!
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Campioană olimpică medaliată cu aur la Londra 2010
Locul I. la Cupa “Szabolcs„ 2010

Consultant profesional în pedichiură Pearl Nails 

Pearl Nails Pearl Nails Pearl Nails 
ECHIPA 
DE PROFESIONIŞTI 

Trainer profesional Pearl Nails 
Campioană națională a Ungariei de 6 ori 
Locul I. la World Cup München 2013
Locul IV. la NailPro Orlando 2015  – tipbox 3D, nivel profi  
Locul IV. la NailPro Pasadena 2015 - tipbox 3D, nivel profi  

Erika
Bakos 

Trainer profesional Pearl Nails
Locul I. la Concursul de Nail Art de la Mezőtúr 2011
Locul I. la Festivalul Internațional „Tiszavirág” 2010
Locul III. la Concursul de Nail Art „Szépítész” 2009
Locul II. şi III. la Concursuri naționale de tipbox 2009

Ágnes
Majsa

Zsuzsa
Teodóra
Kovács 

Trainer tehnic Pearl Nails

Gabriella 
Matula

Trainer profesional Pearl Nails
Locul I. la Cupa Nail Design Ungaria 2014 – construcție, nivel începător
Locul I. la Beauty Forum Cluj-Napoca 2015 – construcție acryl, nivel profi 
Locul I. la Beauty Forum Internațional Cluj-Napoca 2015 – construcție acryl, nivel profi 

Anetta 
Jánosi

Nóra
Szilárd
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Locul II. la Cupa Nail Art „Kézműves”  2015
Locul IV. la NailPro Orlando 2015 
 - tipbox 3D, nivel începător 
Locul V.  la NailPro Pasadena 2015 
 - tipbox 3D, nivel începător

Locul I. la Oscarul de Unghii 2015 
 - tipbox media-mix

Locul III. la Oscarul de Unghii 2015 
 - tipbox media-mix

Locul I. la Cupa „Szabolcs” 2015 
 – construcție cu gel
Locul II. la Cupa „Kézműves” 2015 
 - construcție cu gel, nivel profi 

Melinda
Haller

Locul IV. la Cupa Nail Design Ungaria 2014 
 – tips, nivel începător

Tímea
Vivien

Kovács

Locul I. la Beauty Forum Cluj Napoca 2015 
 – construcție tips
Locul II. la Oscarul de Unghii 2015 
 – gel lac, nivel profi  
Locul II. la MOSZI 2015 
 - construcția unghiilor de salon
Locul III. la Cupa „Kézműves” 2015 
 – construcție acryl , nivel profi 

Melinda 
Tamás

Fanni
Illés

Tímea
Géczi

Borbély

Krisztina
Lehoczkai
Horváth

Locul I. la Cupa „Szabolcs” 2015 
 - construcție acryl
Locul I. la Cupa „Kézműves” 2015 
 - construcție acryl, nivel profi 
Locul I. la Oscarul de Unghii 2015 
 - construcție acryl, nivel profi  
Locul I. la MOSZI 2015 
 - construcția unghiilor de salon
Locul II. la Beauty Forum Cluj-Napoca 2015 
 - construcție acryl

Erika
Mészáros
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Pilă semilună zebra 240/240 

Competition Buff er 400/4000

D
etalii la pagina 84.

D
etalii la pagina 86.

D
etalii la pagina 31.

Matte Finish Gel 
Gel de sigilare UV mat cu densitate medie. Datorită densității 
este uşor de aplicat şi întins. După uscare necesită fi xare. 
Se polimerizează atât la lumina tradițională UV, cât şi la 
lumina LED. 

Timp de uscare: 2 minute

D
etalii la pagina 87.

Pilă semilună zebra 240/240 

Competition Nail Tips
Tipbox pt. concurs

Buff er 
nou rezistent 

şi de lungă durată, 
ideal şi pt. 
competiții.

EFECT 
MAT 

NATURAL ŞI 
TRENDY!

Forming Gel Clear
Noul nostru gel de construcție a fost conceput special 
pentru realizarea arcuirii perfecte. Extrem de stabil, dens, 
uşor de aplicat şi format, transparent, după uscare formează 
un strat rigid şi rezistent. Datorită componentelor este 
uşor de arcuit, fără ca acesta să reia forma inițială. Se 
polimerizează atât la lumina tradițională UV, cât şi la 
lumina LED.
Timp de uscare: 2 minute

D
etalii la pagina 16.

Competition Nail TipsCompetition Nail Tips

lumina LED.
Timp de uscare: 2 minute

„LA 
PREȚURI 

DEJA 
CUNOSCUTE !”                  

  5 ml 

19 RON

15 ml

52 RON

15 ml

57 RON

  100 buc

29 RON

4 RON

8 RON
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NOUTĂȚI

Timp de uscare: 2 minute

EFECT 

NATURAL ŞI 
TRENDY!



Chrome 2 Top Gel
Chrome 2 Top Gel este varianta nouă dezvoltată cu densitate mai ridicată a gelului de 
luciu bine cunoscut Chrome Top Gel. În comparație cu Chrome Top Gel după uscare acesta 
formează un strat mai fl exibil , dar la fel de rezistent. 
• Nu necesită fi xare
• Finish cu un luciu puternic
• Rezistență față de dizolvante

Timp de uscare: La lumină LED: 1 minut / UV normal: 2 minute

D
etalii la pagina 33.

FLIP-FLOP I. FLIP-FLOP II. FLIP-FLOP III.

Noile lămpi de masă cu LED

ZED
ZED-Black

ZED-F

D
etalii la pagina 35.

D
etalii la pagina 45.

D
etalii la pagina 101.

Extra 
economice, 
cu lumină 

rece

Acum 
la un preț 
mai bun!

Geluri noi cu efecte 

FLIP-FLOP
Geluri colorate cu diferite efecte din fi ecare unghi 
şi condiții de lumină

3D Gels 
Compoziție reînnoită, acoperire perfectă, 
durabilitate remarcabilă

501
Alb

502
Negru

506
Verde

509
Galben

503
Roșu

ZED-Black

Extra 
economice, 
cu lumină 

rece

D
etalii la pagina 101.ZED-Black

economice, 
cu lumină 

ZED-F

Chrome 2 Top Gel este varianta nouă dezvoltată cu densitate mai ridicată a gelului de 
luciu bine cunoscut Chrome Top Gel. În comparație cu Chrome Top Gel după uscare acesta 

210 RON

5 g

38 RON

15 ml

57 RON

5 g

29 RON
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NOUTĂȚI

Şablon Salon II.
• Dezvoltat pe baza noilor trenduri si a experiențelor
    profesionale,
• Material de bază: aluminiu, 
• Rezistență, fl exibilitate şi aderență perfectă.

D
etalii la pagina 89.

Geluri colorate 
Premium Finish

D
etalii la pagina 53 -55.

Sterilizator UV
Ideal pt. dezinfectarea ustensilelor cosmetice şi de coafură. 
Instrumentul sterilizabil poate fi  din metal sau plastic, 
deoarece aparatul nu le va deteriora. 
Spațios, dotat cu un sertar detaşabil. Utilizarea lămpii 
sterilizatoare nu are nici un efect dăunător asupra sănătății!

Capacitatea de stocare este între 2,5 - 3 litri

D
etalii la pagina 96.

D
etalii la pagina 102.

D
etalii la pagina 103.

Pensetă ascuțită și arcuită

Paletă pt. 
24 culori II. 

Pensetă ascuțită și dreaptă

21 NOI, 
ÎN TOTAL 
DEJA 68 

DE CULORI!

1354

1361

1368

1351

1358

1365

1352

1359

1366

1353

1360

1367

1348

1355

1362

1349

1356

1363

1350

1357

1364

Paletă pt. 
24 culori II. 24 culori II. 24 culori II. 

Capacitatea de stocare este între 2,5 - 3 litri

D
etalii la pagina 102.

D
etalii la pagina 102.

D
etalii la pagina 102.

Pensetă ascuțită și arcuităPensetă ascuțită și arcuităPensetă ascuțită și arcuităPensetă ascuțită și arcuităPensetă ascuțită și arcuită

5 ml

29 RON

16 RON

25 buc/
pachet

11 RON

13 RON

249 RON

13 RON

30 buc

6 RON

100 buc

16 RON

500 buc

59 RON

Inel cu tips
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NOUTĂȚI
D

etalii la pagina 58-59.
D

etalii la pagina 75.
D

etalii la pagina 61.

D
etalii la pagina 82.

27 
culori 

PearLac 
trendy

15 
noi nuanțe 
de praf de 
porțelan

Racing Nail Art Brushes Gamă nouă de gel lac din seria

Racing A0 
Pensulă pt. decorare ascuțită #0 

Racing AQ00 
Pensulă pt. decorare ascuțită #00 
pt. acuarelă

Racing AQ2 
Pensulă pt. decorare ascuțită #2 
pt. acuarelă

Pensulă pt. decorare ascuțită #0 

Racing AQ00 

32 RON

pt. acuarelă

32 RON

32 RON

406 407 408 411 412 420 421 422 403

418

403

419

423 424 425

417404 405 413 414 415 416

426 400 401 402 410409

7 ml

29 RON

3,5 g

15 RON
411 412 413 414 415409 410

406 407 408401 402 403 404 405

Gamă nouă de gel lac din seria

TL4 TL25TL12

NOU!

TL34 TL47

7 ml

29 RON
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NOUTĂȚI

D
etalii la pagina 68.

D
etalii la pagina 40.

D
etalii la pagina 46.

D
etalii la pagina 108.

Seria CANDY 
geluri colorate cu efecte 
de bomboană

D
etalii la pagina 105.

Glitter White şi Glitter Black
Lângă produsele albe şi pink cu model croco 
prezentate anterior s-au alăturat gențile şi 
valizele tip troller albe şi negre decorate 
spectaculos cu mii de pietricele decorative! 
 

20 buc/ pachet 

3 RON

GEANTĂ

295 RON

VALIZĂ 
TIP ROLLER  

650 RON

LămâieLămâie

NOU!

Cuticle oil
Ulei pt. cuticule acum şi cu aromă de lămâie!

15 ml

14 RON

5 ml

29 RON

5 ml

29 RON

558 559 560 561 562 563 564

556 557555550 551 552 553 554

Seria 
MATTE 

a primit 14 
nouanțe noi!

NUMAI 
LA NOI ÎN 

15 
CULORI!

232 233 234 235 236 237

228 229 230 231225 226 227

001

215

208

283

203

236

213

362

202

223

209

292

206

263

214

502

Pietre 
decorative 

în 16 
nuanțe



Gel de 
construcție 

transparent cu 
un luciu 
puternic

Builder Clear Gel 2.0

Builder Clear este un gel de construcție monofazic cu densitate medie, care asigură 
o aderență perfectă pe unghia naturală, iar după uscare are un luciu puternic. 
Acest gel autonivelant este ideal și la tehnica tipsurilor. 
Pentru pregătirea unghiei folosiți degresantul Pearl Nail Prep, după care aplicați 
Pearl Primer sau Pearl Ultrabond fără acid pt. o aderență perfectă.

Timp de uscare: 3 minute

  5 ml 

19 RON
15 ml

52 RON
50 ml

129 RON 
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GELURI DE CONSTRUCȚIE - TRANSPARENTE



  5 ml 

19 RON

15 ml

52 RON

50 ml

129 RON 

Gel de 
construcție 

transparent cu 
densitate 
ridicată

Gel de 
construcție 
transparent

Builder Gel – Ice Blue

Gelul de construcție monofazic Ice Blue se caracterizează prin aderența perfectă 
pe unghia naturală, rezistență și durabilitate ridicată, luciu și transparență perfectă. 
Un gel de construcție foarte dens, transparent cu o tentă de albastru, care este ideal 
și pt. începători. Scoate foarte bine în evidență gelul alb. Datorită densității este ideal 
și la construcția unghiilor lungi și cu forme extreme, nu curge. După fi xare suprafața 
rămâne mată.  
Pentru pregătirea unghiei folosiți degresantul Pearl Nail Prep, după care aplicați 
Pearl Primer sau Pearl Ultrabond fără acid pt. o aderență perfectă.

Timp de uscare: 3 minute

Hard Clear Gel

Acest gel de construcție poate fi  utilizat în diferite feluri, este un gel de construcție 
monofazic, autonivelant, care după uscare formează o suprafață puternică și lucioasă 
asemănător porțelanului. Este ideal manichiuristelor, care vor să schimbe praful de 
porțelan cu gelul. Ușor de modelat, formează o suprafață tare chiar şi aplicat într-un 
strat subțire, astfel chiar şi stratul de bază este ușor de pilit. 

Caracteristici principale: rezistență și durabilitate superioară.

Timp de uscare: 2-3 minute

  15 ml

52 RON

50 ml

129 RON 

Caracteristici principale: rezistență și durabilitate superioară.

Timp de uscare: 2-3 minute
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GELURI DE CONSTRUCȚIE - TRANSPARENTE



După pregătirea unghiei naturale, împing-
erea și înlăturarea pieliței matifiez suprafața 
unghiei și aplic soluțiile pregătitoare (Nail 
Prep, Primer, Ultrabond)., după care aplic 
șablonul Salon II.  încât să fie ideal pt. forma 
de migdală rusească. 

1.

Acopăr suprafața cu gelul Hard Clear.

4.

Construiesc baza din praful acrylic clear, 
după care îl arcuiesc. Pilesc stratul de bază cu  
ajutorul pilei zebra 100/180.

2.

Dau forma migdalei 
rusești prin pilire.

5.

Realizăm linia de zâmbet cu ajutorul gelului 
pt. prelungirea patului unghiei Cover Pink I. 
și baza pt. vârful franțuzesc din gelul colorat 
Premium Finish 1333. 

3.

După deprăfuire amestec vopselele acrilice 
de culoare albă 101 și neagră 201 astfel încât 
să obțin culoarea gri și cu ajutorul pensulei 
Racing A3 realizez un degrade pe linia de 
zâmbet.

6.

După polimerizarea gelului de luciu realizez 
linia de zâmbet cu gelul colorat alb Premium 
Finish 1301 și desenez linii verticale peste.

8.

Aplic gelul de luciu Chrome 2 Top Gel.

7.
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STEP BY STEP - GABRIELLA MATULA



  5 ml 

29 RON
15 ml

63 RON
50 ml

155 RON 

  5 ml 

29 RON
15 ml

63 RON
50 ml

155 RON 

  5 ml 

19 RON
15 ml

52 RON

Forming Gel Clear
Noul nostru gel de construcție a fost conceput special 
pentru realizarea arcuirii perfecte. Extrem de stabil, 
dens, uşor de aplicat şi format, transparent, după 
uscare formează un strat rigid şi rezistent. Datorită 
componentelor este uşor de arcuit, fără ca acesta să reia 
forma inițială. Se polimerizează atât la lumina tradițională 
UV, cât şi la lumina LED.

Timp de uscare: 2 minute

Gel tehnic 
albastru-verzui 

de calitate 
superioară 

Gel de 
construcție 

transparent, 
dens, cu 
arcuire 

perfectă.

Gel de 
construcție 
premium cu 

densitate 
ridicată

Timp de uscare: 2 minute

de calitate 
superioară 

AQUA Technic Gel Clear

Gel de construcție albatru-verzui cu densitate medie, 
structură ușoară, cu proprietăți de evidențiere a culorilor. 
Față de celelalte geluri care evidențiază culorile acesta are 
o structură mai ușoară, este mai fl uidă, dar datorită 
componentelor optime odată aplicat pe unghii se întinde 
încet și uniform, având o aderență perfectă.
Aplicat peste gelurile colorate acestea devin mai puternice 
și mai intense. Nu schimbă deloc culorile, nu îngălbenește 
gelurile albe. Se poate arcui cu uşurință fără să reia 
forma inițială. Ușor de utilizat și la construcția unghiilor 
lungi, nu se sparge, nu crapă! După fi xare rămâne foarte 
lucios.  

Timp de uscare: 2-3 minute

OP2 - Optimal Power Gel

Gel de construcție cu densitate ridicată de calitate 
superioară.  Un gel perfect de curat, lucios, cu o aderență 
perfectă, care se modelează extrem de ușor și se 
caracterizează prin rezistență și putere optimă. Datorită 
densității ridicate este ușor de aplicat. După întărire 
formează un strat opal. 

Datorită componentelor selectate cu grijă OP2 scade 
timpul de pilire la minim și necesită o fi xare minimă. 

Timp de uscare: 2 minute

GELURI DE CONSTRUCȚIE - TRANSPARENTE
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GELS
SPECIAL

FLEX GEL
EASY TOUCH
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Campionul 
mondial 

de la Pearl!

Poate fi  
înlăturat fără 

dizolvanți!

  4 g

39 RON

14 g

64 RON

  4 g

39 RON

14 g

64 RON

Easy Touch Special Peel-Off  Gel

Profesioniștii doar au visat despre el, iar Pearl a realizat gelul, care se poate înlătura 
fără pilire sau dizolvant, fără a răni suprafața unghiei naturale!
Gel monofazic, autonivelant, ultra-fl exibil. După fi xare rămâne strălucitor. Ideal 
pentru un stil de lucru rapid cu rezultat perfect. În funcție de circumstanțe poate 
să reziste între 10-14 zile, după care clienta sau manichiurista poate înlătura gelul 
fără să rănească  suprafața unghiei naturale și fără să utilizeze dizolvant. Gelul aplicat 
peste ojă poate fi  înlăturat împreună cu stratuil de ojă fără utilizarea unui dizolvant.

Gelul Easy Touch trebuie aplicat în 2 straturi pe unghia pregătită în prealabil. După 
pregătirea unhgiilor și înlăturarea cuticulelor se dezinfectează cu Sanisol și se aplică 
gelul Easy Touch.  Autonivelant, după uscare nu necesită pilire doar fi xare.

Timp de uscare: 2-3 minute

Flex Gel

Flex Gel este un gel dens, monofazic, autonivelant. După uscare are caracteristicile 
unghiei naturale și datorită proprietăților unice asigură comfort: absolut fl exibil,
nu crapă și nu se rupe nici în condiții extreme! Datorită formulei revoluționare 
asigură o aderență optimă pe unghia naturală. Material ușor de pilit și cu uscare 
rapidă. Recomandăm utilizarea gelului și în cazul unghiilor (extrem) scurte. După 
uscare formează un strat opal.
Pentru pregătirea unghiilor folosiți degresantul Pearl Nail Prep și soluția Pearl 
Primer sau Pearl Ultrabond fără acid pentru obținerea unei aderențe perfecte.

Sfat: După uscare Flex Gel formează o suprafață extrem de fl exibilă, astfel este 
recomandată utilizarea gelului de luciu EO Top Gel, chiar și în 2 straturi! EO Top Gel 
formează o suprafață extrem de lucioasă, dar datorită fl exibilității urmăreşte perfect 
forma unghiei construite, astfel nu crapă. 

Timp de uscare: 2 minute

SPECIAL GELS
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Gel de 
construcție 

roz, 
lucios

  5 ml 

19 RON

15 ml

52 RON

50 ml

129 RON 

Builder Pink Gel 2.0

Varianta roz a gelului de succes Builder Clear 2.0, Builder Pink 2.0 este un gel cu 
o densitate medie, monofazic, care asigura o aderență optimă de unghia naturală, 
rezultând o manichiură rezistentă și strălucitoare. culoarea gelului în cutie este roz, 
dar aplicat  pe unghie, după uscare devine complet transparent.

Pentru pregătirea unghiilor folosește degresantul Pearl Nail Prep și pentru o 
aderență perfectă soluția Pearl Primer sau Pearl Ultrabond fără acid.

Timp de uscare: 3 minute

CONSTRUCȚIECONSTRUCȚIECONSTRUCȚIE
GELURI DE
CONSTRUCȚIECONSTRUCȚIE
ROZ
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Opal, 
nu un roz 
translucid

15 ml

52 RON
Builder Pink

Builder Pink este un gel cu o densitate medie, monofazic, cu ajutorul căruia unghiile 
construite vor avea un aspect natural și o culoare naturală. După uscare rezultă 
o manichiură rezistentă și strălucitoare. Este ideală pentru construcția cu gel, 
manichiura franțuzească și acoperirea tipsurilor.
Pentru pregătirea unghiilor folosește degresantul Pearl Nail Prep și pentru 
o aderență perfectă soluția Pearl Primer sau Pearl Ultrabond fără acid.
Este recomandat aplicarea unui strat subțire de gel transparent înainte de aplicarea 
gelului Builder Pink.

Timp de uscare: 3 minute

Hard Pink Gel

Un gel de construcție monofazic, și autonivelant, care poate fi  folosit pe o scară 
largă. După uscare este foarte rezistent și lucios, ca și o unghie din porțelan. Este 
ideal ma ichiuristelor, care vor să schimbe praful de porțelan cu gel.
Caracteristici principale: strălucire, rezistență îmbunătățită și extra putere

Timp de uscare: 2-3 minute

Roz cu 
aspect 

de sticlă

  5 ml 

19 RON
15 ml

52 RON
50 ml

129 RON 

GELURI DE CONSTRUCȚIE - ROZ
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Clear 
și 

Pink

5 ml

19 RON

15 ml

52 RON

50 ml

129 RON

Fiber Gel 
Este un gel multilateral, cu densitate medie, ușor de aplicat și modelat. Datorită 
fi brelor Fiber Gel are o aderență perfectă chiar și pe unghiile cu probleme. Este ideal 
pentru construcția cu gel, pentru cea cu tipsuri și chiar și pentru pedichiură. Datorită 
fl exibilității și a fi brelor sale este gelul cel mai bine folosit ca și strat de bază.
Caracteristicile variantei Pink sunt asemănătoare celui Clear, după uscare obținem 
o unghie cu aspect natural de culoare roz pal.

Timp de uscare: 3-4 minute

GELURI DE CONSTRUCȚIE – ÎNTĂRITE CU FIBRĂ
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Clear 
și 

Pink

15 ml

52 RON
50 ml

129 RON 

Fiber X Gel 
Gama Fiber X Gel dezvoltată recent este formată din geluri de construcție cu 
densitate  medie, care față de cele dinainte conțin cu 10% mai multe fi bre speciale, 
care oferă durabilitate şi rezistență deosebită unghiei.

Timp de uscare: 3-4 minute

Clear 
și 

Pink

Gama Fiber X Gel dezvoltată recent este formată din geluri de construcție cu 
densitate  medie, care față de cele dinainte conțin cu 10% mai multe fi bre speciale, 
care oferă durabilitate şi rezistență deosebită unghiei.
densitate  medie, care față de cele dinainte conțin cu 10% mai multe fi bre speciale, 

GELURI DE CONSTRUCȚIE – ÎNTĂRITE CU FIBRĂ
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După pregătirea unghiei folosesc Nail Prep și 
Ultrabond. La aplicarea șablonului Salon II. iau 
în considerare faptul că construiesc o unghie 
pătrată.

1.

Cu ajutorul gelului colorat fără fi xare Premium 
Finish 1301 acopăr o parte a unghiei.

4.

Aplic stratul de bază din gelul Hard Clear, 
după care realizez stratul de acoperire din gelul 
Builder Clear 2.0. După fi xare matifi ez și dau 
forma unghiei.

2.

După polimerizare realizez în partea albă 
punctulețe cu ajutorul punctometrului și a 
gelului colorat 1301, după care îl polimerizez. 
Dacă doresc să obțin puncte mai mari, atunci 
după polimerizare mai aplic peste ele gel alb, ast-
fel măresc modelul.

5.

Aplic gelul lac PearLac One Step Color 058 ca și 
culoare de bază.

3.

La fi nal decorez cu ștrasuri.

6.

STEP BY STEP - ERIKA BAKOS
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Gel 
extrem de 

alb cu 
pensulă

15 ml

49 RON

Extreme White 

Gelul Extreme White cu pensulă este un gel fl uid, care asigură o acoperire perfectă. 
Este alegerea ideală în cazul manichiurii franțuzești pentru crearea perfectă a liniei 
de zâmbet, dar și în cazul unghiilor deja pregătite. Este un gel autonivelant și nu 
necesită fi xare. Putem să-l folosim și pentru desene detaliate.
Se recomandă aplicarea gelului în două straturi subțiri.

Timp de uscare: 3-4 minuteTimp de uscare: 3-4 minute

ALBE
GELURI
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Gel de 
construcție 

alb

  5 ml 

19 RON

15 ml

52 RON

50 ml

129 RON 

Builder White 

Builder White este un gel extrem de rezistent, cu o densitate medie și o culoare 
foarte albă. Este ideal pentru realizarea manichiurii franțuzești. Datorită consistenței 
cremoase și autonivelării, este ușor de aplicat și se poate folosi atât la construcția cu 
gel, cât și la cea cu tipsuri.
Cu ajutorul acestui gel putem crea o linie de zâmbet perfect conturată, splendidă.

Timp de uscare: 3-4 minute

Alb 
pentru 

manichiură 
franțuzească

5 ml

19 RON

15 ml

52 RON

French White  

Gelul French White este un gel fl uid, cu conținut ridicat de pigmenți, folosirea lui 
fi ind recomandată pentru obținerea unei culori albe ca zăpada. Este un gel rezistent, 
fl exibil, autonivelant și ușor de aplicat. Aplicat într-un strat subțire acoperă perfect. 

Timp de uscare: 3-4 minute

GELURI ALBE
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3. Pipe 4. Edge1. Pătrat 2. Migdală

7. Monroe5. Bridget 6. Stiletto 8. Migdală rusească

FORME DE UNGHII
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Pregătim unghia naturală și înlăturăm 
cuticulele, matifi em suprafața unghiei cu 
ajutorul pilei zebra 100/180. Aplicăm soluțiile 
pregătitoare (Nail Prep, Fungicid, Primer, 
Ultrabond). Aplicăm șablonul Salon, conform 
formei dorite. 

1.

Aplicăm gelul colorat 631 (alb perlat) şi 619 
(argintiu perlat), după care realizăm buline 
din gelul Flex Clear cu ajutorul unui punc-
tometru. 

4.

Aplicăm un strat subțire de bază din gelul
Fiber Clear. 

2.

Polimerizăm. 

5.

Prelungim patul unghial cu gelul Cover Pink I. 

3.

Aplicăm stratul de acoperire din gelul Fiber 
Clear. După polimerizare fi xăm suprafața 
cu Cleanser si dăm forma unghiei prin pilire 
folosind pila 100/180, după care redăm 
luciul unghiei aplicând gelul de luciu fără 
fi xare Chrome Top Gel. 

6.

Realizăm modelul dorit cu gelul colorat 1301 
din gama Premium Finish, după care presărăm 
sclipici alb peste model si îl polimerizăm. 

7.

STEP BY STEP - ÉVA HAJNALKA GUCZULY
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Cover Pink I.

Cover Pink este un gel de construcție colorat individual, cu o densitate medie, a cărui 
nuanță este asemănătoare unghiei naturale. Poate fi  folosit pentru acoperirea 
problemelor unghiei sau pentru prelungirea patului unghiei. Acoperă perfect și în strat 
subțire, dar datorită densității sale optime nu curge nici în straturi mai groase.

Timp de uscare: 3 minute

  5 ml 

19 RON

15 ml

52 RON

50 ml

129 RON 

GELURI PENTRU PRELUNGIREA PATULUI UNGHIEI
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  5 ml 

19 RON
15 ml

52 RON

  5 ml 

19 RON
15 ml

52 RON

  5 ml 

19 RON
15 ml

52 RON

Cover Pink II.

Gel de construcție cu densitate medie,care are ca rezultat un fi nish mai deschis decât 
Pink I.

Timp de uscare: 3 minute

Cover Pink Soft

Gel de construcție cu densitate medie, 
care în comparație cu nuanțele Pink I.şi 
II.este mai rozaliu.

Timp de uscare: 3 minute

Gel de construcție cu densitate medie, 
care în comparație cu nuanțele Pink I.şi 
II.este mai rozaliu.

Timp de uscare: 3 minute

Cover Pink Peach

În comparație cu variantele Pink I., II. și Soft acesta este 
un gel de construcție cu densitate medie care are o nuanță 
de piersică.

Timp de uscare: 3 minute

19 RON

52 RON

Timp de uscare: 3 minuteTimp de uscare: 3 minute

GELURI PENTRU PRELUNGIREA PATULUI UNGHIEI
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Pregătim perfect unghiile (Nail Prep, Fungicid, 
Ultrabond ), după care așezăm noul șablon 
Salon II.

1.

Dăm forma unghiilor prin pilire, după care le 
netezim cu ajutorul unui buff er.

4.

Realizăm stratul de bază aplicând două 
straturi din gelul Fiber Clear, după care îl 
arcuim.

2.

Întindem gelul colorat maro 1344 pe 
marginea liberă, după uscare o rematifi ăm. 
Acoperim zona patului unghial cu Chrome 
Top Gel.

5.

Aplicăm gelul Cover Pink I. pe toată suprafața 
unghiei. Formăm stratul de acoperire din 
gelul de construcție Builder Clear 2.0 .

3.

Conturăm partea maro cu ajutorul gelului 
colorat 1301 și a pensulei Racing A0, iar 
înainte de polimerizare presărăm această 
zonă cu praful acrylic 301.

6.

După deprăfuire desenăm grilele pe partea 
conturată folosind pensula A0 și gelul colorat 
1301.

7.

După uscarea grilelor aplicăm punctulețe 
în linii paralele, pe care le evidențiăm tot cu 
ajutorul prafului acrylic. La intersectări 
aplicăm biluțe cu ajutorul gelului.

8.

STEP BY STEP - ÁGI MAJSA
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15 ml

57 RON

Matte Finish Gel
Gel de sigilare UV mat cu densitate medie. Datorită densității 
este uşor de aplicat şi întins. După uscare necesită fi xare. 
Se polimerizează atât la lumina tradițională UV, cât şi la 
lumina LED.

Timp de uscare: 2 minute

EFECT 
MAT NATURAL 

ŞI TRENDY!

GELURI 
DE LUCIU
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Builder Clear 2.0

Builder Gel - Ice Blue

Hard Clear

Forming Gel Clear

AQUA Technic Gel Clear

OP2 - Optimal Power Gel

Easy Touch

Flex Gel

Builder Pink 2.0

Builder Pink

Hard Pink

Fiber Clear

Fiber Pink

Fiber X Clear

Fiber X Pink

Builder White

French White

Extreme White

Cover Pink I.

Cover Pink II.

Cover Pink Soft

Cover Pink Peach

2-3 minute

3 minute

2-3 minute

2 minute

2-3 minute

2 minute

2-3 minute

2 minute

3 minute

3 minute

2-3 minute

2-3 minute

2-3 minute

2-3 minute

2-3 minute

1-2 minute

2-3 minute

2-3 minute

3 minute

3 minute

3 minute

3 minute

densitate medie

densitate ridicată 

densitate medie

dens

densitate medie

dens

densitate medie

dens

densitate medie

densitate medie

densitate medie

densitate medie

densitate medie

densitate medie

densitate medie

dens

fl uid

fl uid

densitate medie

densitate medie

densitate medie

densitate medie

transparent

transparent

transparent

transparent

opal lucios 

opal

opal

opal

transparent

roz lăptos

roz cu efect de sticlă

transparent

roz pal

transparent opal

roz opal

alb

alb

alb extrem

culoarea pielii

culoarea pielii (pal)

roz pal

roz piersică

x - edge

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CH/CH2

CH/CH2

Chrome Top

Chrome Top

EO Top

EO Top

EO Top

EO Top

CH/CH2

CH/CH2

Chrome Top

Geluri de 
construcție 

transparente

   Geluri    speciale

Geluri de 
construcție 

roz

Geluri
albe

Geluri de 
construcție 

cu fi bre

Geluri 
pt. prelungirea 

patului 
unghial

Timp 
de 

uscare

Pt. 
forme 

extreme Arcuire

Gel 
de

luciu
Acoperire

Bază

Densitate

Culoarea 
după 

uscare

GELURI 
DE LUCIU
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 15 ml

57 RON

Gel de 
luciu fl exibil, 

strălucitor

15 ml

55 RON

15 ml

55 RON

Chrome Top Gel
Chrome Top Gel este un gel de luciu fl uid, care se usucă 
în lampă UV, și după uscare nu rămâne lipicios, astfel nu 
necesită fi xare. Nu se îngălbenește, este rezistent față 
de dizolvanți și formează o suprafață super-lucioasă. 
Chrome Top Gel reduce timpul de curățare și de pilire la con-
strucțiile cu gel sau acryl (porțelan), precum împiedică și 
decolorarea cauzată de lacuri de unghii. Se poate folosi 
la oricare tehnică de unghii aplicate, și la geluri colorate 
pentru un fi nish perfect de lucios.
Se aplică într-un strat subțire.

Timp de uscare: 2-3 minute

Chrome 2 Top Gel
Chrome 2 Top Gel este varianta nouă dezvoltată cu densitate 
mai ridicată a gelului de luciu bine cunoscut Chrome Top Gel. 
În comparație cu Chrome Top Gel după uscare acesta formează 
un strat mai fl exibil , dar la fel de rezistent. 
 -Nu necesită fi xare
 -Finish cu un luciu puternic
 -Rezistență față de dizolvante

Timp de uscare: La lumină LED: 1 minut / UV normal: 2 minutepentru un fi nish perfect de lucios.

EO Top Gel

EO Top Gel este un gel de luciu foarte strălucitor și rezistent, 
care poate fi  folosit la oricare tehnică de unghii aplicate. Este 
un gel fl uid, autonivelant, cu un miros slab, nu arde, iar după 
uscare formează o suprafață tare și rezistentă. 
În orice caz la folosirea gelurilor Flex Gel sau OP2 – din cauza 
fl exibilității acestora - se recomandă folosirea gelului de luciu 
EO Top Gel. După uscare necesită fi xare!
Sfat: Poate fi  folosit ca și întăritor pentru unghii, dacă îl 
aplicăm în 2-4 straturi. Rezultatul fi nal asigură unghii fl exibile 
și rezistente, se poate aplica chiar și sub lacul de unghii. Pentru
un rezultat perfect de strălucitor întotdeauna utilizați 
soluția de fi xare Pearl Cleanser. Nu este recomandat folo-
sirea dizolvantului de ojă, deoarece acesta dă un aspect mat 
unghiei.

Timp de uscare: 2-3 minute

Gel de 
luciu fl exible, 
nu necesită 

fi xare

Gel de 
luciu 

transparent, 
stălucitor

57 RON

 -Finish cu un luciu puternic
 -Rezistență față de dizolvante

Timp de uscare: La lumină LED: 1 minut / UV normal: 2 minute

luciu fl exible, 
nu necesită 

GELURI DE LUCIU
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EFFECT 
GEL 

SERIES

5 g

38 RON
Mirage 

Gelurile Mirage, argintiul scânteietor, auriul sclipitor și albastrul briliant, fac parte 
din cea mai strălucitoare gamă de produse de la Pearl, dând un luciu perfect 
unghiilor. Datorită vâscozității înalte sunt ușor de aplicate și modelate, și pot fi  
folosite ca un fi nish lucios. Se pot aplica atât înainte de Top Gel, cât și peste 
Cover Gel sau peste manichiura franțuzească, oferind o strălucire incredibilă 
rezultatului fi nal.
Înainte de uscare trebuie să îl lăsăm să se ”odihnească” timp de 30 de secunde. 
În cazul în care gelurile Mirrage sunt acoperite cu două straturi de luciu nu 
necesită fi xare, dar în cazul în care sunt acoperite cu un singur strat de luciu 
trebuie fi xate înainte de aplicarea acestuia.

Timp de uscare: 2-3 minute

GELURI CU EFECTE
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Geluri 
noi cu 
efecte 

5 g

38 RON

FLIP-FLOP I. FLIP-FLOP II. FLIP-FLOP III.

FLIP-FLOP
Geluri colorate cu diferite efecte din fi ecare unghi şi condiții de lumină.

GELURI NOI CU EFECTE

35



 UV
PAINTING
GEL

36



802 803 804801

825

810 811 812809

818 819 820817

802

806

803

807

804

808

801

805

810

814

811

815

812

816

809

813

818

822

819

823

820

824

817

821

NOU!

UV
PAINTING
GEL

UV Painting gel
Degradeuri de culori extravagante, 
picturi amănunțite și linii fi ne.

Nu a fost niciodată atât de ușor să realizăm picturi unice! Datorită conținutului 
ridicat de pigmenți gelurile pentru pictură fără fi xare acoperă perfect chiar și 
într-un singur strat. Putem să le folosim la crearea efectului de marmură, la 
modelele one-stroke, la liniile fi ne de contur sau la umbrire!
Deosebit de vopselele acrilice, care se usucă foarte rapid,  Pearl Nails UV Paint-
ing Gel se usucă doar la lumina UV sau LED, astfel garantează timpul necesar 
pentru realizarea picturii dorite.
Timp de uscare: 60-90 de secunde la lumina tradițională UV, 60 de secunde la 
lumina LED.

5 ml

29 RON

UV PAINTING GEL

37



După împingerea și înlăturarea pieliței 
matifi em suprafața unghiei naturale cu 
ajutorul pilei zebra 180/180 , după care 
aplicăm soluțiile pregătitoare (Nal Prep, 
Primer) și aplicăm șablonul Salon II. conform 
formei monroe. 

1.

Realizez efectul de antic cu ajutorul gelului 
colorat Premium Finish 1314, a pensulei și a 
buretelui, iar la fi nal îl polimerizez. 

4.

Realizez stratul de bază din Fiber Clear Gel, 
pe care după 25 de secunde de polimerizare 
îl arcuiesc și îl întăresc în totalitate. Acopăr 
toată suprafața unghiei cu gelul Cover 
Pink I, pe care la fel după 25 de secunde de 
polimerizare îl arcuiesc și îl polimerizez în 
totalitate. La fi nal realizez curbura C din gelul 
de construcție OP2, care datorită densității 
ridicate este ideal la construcția unghiilor 
lungi. 

2.

Amestec gelurile UV Painting Gel 801, 808 
și 811 pentru a obține o nuanță de piersică, 
după care pictez baza modelului cu ajutorul 
culorii obținute și a pensulei Kolisnky 3D. 
Polimerizez. 

5.

După polimerizare dau forma unghiei prin 
pilire, folosind pila zebra 150/150 și netezesc 
suprafața cu ajutorul pilei tip buff er 100/180. 
Pictez marginea manichiurii franțuzești cu 
ajutorul gelului colorat Premium Finsih 1330 
și îl polimerizez în totalitate. 

3.

Folosesc gelul alb pt. pictură și pensula 
A0 pentru a îngroșa modelul în mai multe 
straturi, pentru ca acesta să iasă în relief. 

6.

Completez modelul cu perluțe, iar la 
fi nal redau luciul unghiei folosind gelul 
de luciu fără fi xare Chrome 2.            

8.

După polimerizare folosesc gelul colorat 1314 
pentru a atenua un pic nuanța albului, astfel 
modelul va avea un efect mai antic. 

7.

STEP BY STEP - ZSUZSA TEODÓRA KOVÁCS
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GELURI 
COLORATE

39



Noi game ale gelurilor Pearl 
Color Gel cu sistem soak-off ! 
Datorită consistenței optime și a pigmenților, gelurile sunt ușor de aplicat, asigură 
o acoperire perfectă și nu trebuie amestecate înainte de utilizare, chiar dacă au fost 
folosite cu mult timp în urmă.

Timp de uscare: 2-3 minute

O colecție selectată din culori mate, 
care reprezintă cele mai recente tendințe.

MATTEMATTE
GELURI 
COLORATE

5 ml

29 RON

218 219 220 221

222 223 224 225 226 227

208

234

209

235

210

236

211

237

212 213 214 215 216 217

202

228

203

229

204

230

205

231

206

232

207

233

NOU!

GELURI COLORATE
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Bază:  Acrylic Powder Cover Pink
Culoare:  Color Gel 233
Decorare:  Vopsele acrilice
 Capse
Gel de luciu:  EO Top Gel

STEP BY STEP - MELINDA TAMÁS
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GELURI COLORATE

42

Pearl Color Gel 
Geluri de înaltă calitate, cu strălucire intensă, care datorită pigmenților asigură o 
acoperire perfectă. Sunt geluri rezistente, fl uide, fl exibile și autonivelante, care pot fi  
folosite cu ușurință.

Timp de uscare: 3 minute

BASIC I.BASIC I.
GELURI 
COLORATE

5 ml

29 RON

327 328 329325321 322 323 324

313 315 316 317 318 319 320312

304 305 306 307 308 309 310 311

301 302 303



GELURI COLORATE

43

5 ml

29 RON

BASIC I.BASIC I.
GELURI 
COLORATE

352 353 355 356 357 358 359 360

344 345 346 347 348 349 350 351

343336 337 338 339 340 341 342

332 333 334 335



GELURI COLORATE

44

5 ml

29 RON

Pearl Color Gel 
Geluri de înaltă calitate, cu strălucire intensă, care datorită pigmenților asigură o 
acoperire perfectă. Sunt geluri rezistente, fl uide, fl exibile și autonivelante, care pot 
fi  folosite cu ușurință.

Timp de uscare: 3 minute

BASIC II.BASIC II.
GELURI 
COLORATE

424 425 426419 420 421 422 423

412 413 414 415 416 417 418411

403 404 405 406 407 408 409 410

400 401 402



GELURI COLORATE

45

5 ml

29 RON

501
Alb

502
Negru

506
Verde

509
Galben

503
Roșu

3D Gels 
Geluri cu o densitate înaltă, dezvoltate pentru construcții 3D și decorări precise. Sunt 
recomandate profesioniștilor. Permit o decorare rapidă și ușoară, acoperire perfectă, 
datorită conținutului ridicat de pigmenți.

Sfat: Pot fi  folosite și la manichiură franțuzească, deoarece densitatea lor permite 
crearea perfectă a liniei de zâmbet.

Timp de uscare: 2-3 minute

3D GELS3D GELS
GELURI 
COLORATE

Conceptul 
spațiului 

real



560 561 562 563 564558 559

556 557555550 551 552 553 554

CANDY 
Geluri colorate cu efecte de bomboană.

Timp de uscare: 3 minute

CANDYCANDY
GELURI 
COLORATE

Bază:  Hard Clear Gel
Patul unghial:  Cover Pink Gel I.
Culoare:  Color Gel 552
Acoperire:  OP2 Optimal Power Gel
Decorare:  Vopsele acrilice
 Folii de gheață 9511
 Cristale Swarovski
Gel de luciu:  Chrome 2 Top Gel

GELURI COLORATE
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5 ml

29 RON
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5 ml

29 RON

Pearly
Culori uimitoare și perlate pentru cei 
care își doresc ceva deosebit.

Timp de uscare: 3 minute

PEARLYPEARLY
GELURI 
COLORATE

625 626 627 628 629 630 631 632

617 618 619 620 621 622 623 624

613 614 615 616609 610 611 612

605 606 607 608601 602 603 604

NOU!NOU!

633
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5 ml

29 RON

SPECIAL
Geluri cu strălucire deosebită pentru 
cei care își doresc ceva cu totul special. 

Timp de uscare: 3 minute

SPECIALSPECIAL
GELURI 
COLORATE

734 735 736 737 738 739 740 741 742 743

722 723 724 725 726 727 730 731 732 733

711 712 713 714 715 716 717 718 719 720

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710



Pregătesc unghia naturală cu ajutorul unui 
instrument pt. împins și curățat cuticulele, 
matifi ez suprafața unghiei, deprăfuiesc. 
Aplic Nail Prep și Primer cu acid ca și soluții 
pregătitoare, după care aplic șablonul 
Salon II. 

1.

După fi xare dau formă unghiei prin pilire 
cu ajutorul pilei zebra 100/100 și netezesc 
suprafața cu un buff er.

4.

Aplic un strat subțire de bază din gelul Hard 
Clear, pe care îl polimerizez la lampa UV timp 
de 15 secunde. Arcuiesc unghia cu ajutorul 
cleștelui pt. formarea curbei C, după care 
aplic instrumentul pt. forma C și împreună 
cu acesta polimerizez complet unghia la 
lampa UV. Prelungesc patul unghial cu gelul 
Cover Pink I., pe care îl polimerizez timp de 2 
minute.

2.

Decorez unghia folosind vopsea acrilică și 
pensula one-stroke. Floarea este realizată din 
mai multe culori acrilice: mov, pink, negru, 
galben, alb și frunza: verde, galben, negru, 
alb. Pânza este realizată cu vopseaua acrilică 
albă 101 și evidențiată cu un gel cu sclipici.

5.

Folosind gelul colorat mov 632 colorez 
vârful unghiei, după care îl polimerizez timp 
de 3 minute. Realizez stratul de acoperire 
din gelul OP2, pe care îl polimerizez timp de 
15 secunde, după care îl acrcuiesc și împreună 
cu instrumentul pt. curba C îl polimerizez 
complet la lampă.  La fi nal fi xez suprafața. 

3.

La fi nal acopăr unghia cu EO Top Gel, pe care 
îl polimerizez timp de un minut, după care 
sigilez unghia cu gelul de luciu Chrome 2, 
astfel modelul realizat cu vopsea acrilică va 
fi  mult mai rezistent. 

6.

STEP BY STEP - MELINDA HALLER

49



GELURI COLORATE

50

5 ml

29 RON

BRILLIANT
Geluri strălucitoare realizate cu 
sclipiciuri de o calitate superioară.

Timp de uscare: 3 minute

BRILLIANTBRILLIAN
GELURI 
COLORATE

924 925 926 927 928 929 930 931

916 917 918 919 920 921 922 923

905 906 907901 902 903 904

908 909 910 911 912 913 914 915
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Acum în 
10 culori 

uluitoare!

NEON Color Gels

Color Gel

Cele mai noi, cele mai de modă și cele mai 
frapante geluri colorate Pearl Nails cu o tentă 
de neon! În aer liber în radiații ultraviolete mari 
sau la lumina lămpii UV ”luminează” remarcabil. 
Sunt ușor de aplicat, cu densitate medie și 
acoperire perfectă. Timp de uscare: 2-3 minuteColor GelColor GelNEONNEONNEON

GELURI 
COLORATE

5 ml

29 RON

1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240

TWILIGHT Series

Series

Geluri speciale de culoare neagră, combinate 
cu cele mai extravagante sclipiciuri.
Timp de uscare: 3 minute

GELURI 
COLORATE

5 ml

29 RON

Culorile 
amurgului!

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208

SeriesTWILIGHT

Geluri 
care își 

schimbă 
culoarea, în 9 

culori

HOT&COLD Thermo Gels

Thermo Gels

Schimbă-ți unghiile în fabulos de colorate cu 
unicul gel colorat Pearl HOT&COLD! Aceste 
geluri își schimbă culoarea în funcție de 
temperatură. Când unghia ajunge la o 
temperatură de 30-31oC, culoarea ei se 
schimbă. Când temperatura scade sub această 
valoare, culoarea unghiei va fi  ca și la început. 
Aceste geluri pot fi  folosite doar pe unghii false! 
Dau un efect foarte unic unghiilor, mai ales 
atunci când le aplicăm pe toată lungimea 
unghiilor. Timp de uscare: 2-3 minute

Thermo Gels
HOT&COLDHOT&COLDHOT&COLD
GELURI 
COLORATE

5 ml

38 RON

1261
portocaliu-galben

1262
vișiniu-mov

1263
magenta-alb

1264
albastru-albastru deschis

1265
mov-magenta

1266
mov închis-pink

1267
verde deschis-verde oxid

1268
antracit-alb

1269
albastru-turcoaz



Realizez stratul de bază pt. culorile neon cu 
gelul lac  PearLac - One Step Color 002, astfel 
culorile neon vor fi  mult mai intense.

4.

Acopăr suprafața cu gelul Hard Clear și o 
pilesc conform formei pătrate. Aplic gelul de 
luciu Chrome 2 Top Gel. 

7.

Desenez linii groase cu gelul colorat neon 1232, 
care se intersectează, după care realizez noi 
linni groase cu culoarea 1235, astfel încât 
acestea să acopere puțin liniile anterioare. 
După acestea desenez din nou linii groase cu 
gelul colorat 1238, astfel încep să se formeze 
toate culorile. 

5.

După pregătirea unghiei naturale, împingerea 
și înlăturarea pieliței matifi ez suprafața 
unghiei și aplic soluțiile pregătitoare 
(Nail Prep, Primer, Ultrabond). Aplic șablonul 
Salon II.  încât să fi e ideal pt. forma pătrată. 

1.

Construiesc baza din praful acrylic clear, 
după care îl arcuiesc. Pilesc stratul de bază cu 
ajutorul pilei zebra 100/180.

2.

Realizăm linia de zâmbet cu ajutorul gelului 
pt. prelungirea patului unghial Cover Pink I.

3.

Completez modelul cu linii subțiri cu gelurile 
colorate neon 1232, 1238, 1235.

6.

După polimerizarea gelului de luciu realizez 
linia de zâmbet cu gelul colorat Premium Fin-
ish 1301 și desenez grile, după care completez 
modelul cu ajutorul punctometrului. 

8.

STEP BY STEP - GABRIELLA MATULA
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• Pigmentare accentuată
• Acoperire perfectă chiar și într-un singur strat
• Suprafață extrem de lucioasă (fără gel de luciu)
• Nu necesită fi xare
• Pt. decorare, pictat

Acum 
în 61 de 

culori! 

GALBEN / 
PORTOCALIU

NOU!

NOU!

VIȘINIU / 
BORDO

ALB / NEGRU

1301 1302 1326

13301327 1328 13291303 1304 1305

1354 1364 1365

13311306 13091307 13101308 1311

13661348 13511349 13591350 1362

PREMIUM
FINISH
PREMIUMPREMIUM
GELURI 
COLORATE

5 ml

29 RON

PREMIUM FINISH Color Gel



MOV

PREMIUM
FINISH
PREMIUM
GELURI 
COLORATE

1334 13351318 13211319 13221320

1363 1367

PINK

1332 13331312 13151313 13161314 1317

1352 13581355 13681356

NOU!

NOU!

GELURI COLORATE
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5 ml

29 RON
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5 ml

29 RON

VERDE

METALIC

MARO

1339 1340

1345 13471346

1341 13431342 1344

1360 1361

ALBASTRU

1336 1337 13381323 1324 1325

1353

1357

PREMIUM
FINISH
PREMIUMPREMIUM
GELURI 
COLORATE

NOU!

NOU!



Pregătim perfect unghiile (Nail Prep, Fungicid, 
Ultrabond ), după care așezăm noul șablon 
Salon II.

1.

Aplicăm gelurile colorate 351 și 1342 pe 
marginea liberă.

4.

Realizăm stratul de bază aplicând două 
straturi din gelul Fiber Clear. Dăm forma 
stratului de bază prin pilire, pentru un lucru 
cât mai precis.

2.

Folosind pensula A0 amestecăm culorile în 
stil de marmură.

5.

După redarea formei prin pilire și matifi ere 
desenăm struguri și  liane  cu vopsea acrilică.

7.

Prelungim patul unghial cu gelul Cover Pink I.

3.

Acoperim unghiile cu gelul de construcție 
OP2.

6.

După uscarea vopselei acrilice redăm luciul 
unghiillor cu  gelul de luciu Chrome Top 2 pe 
care îl polimerizăm, după care evidențiăm 
câteva boabe de struguri cu ajutorul gelului 
Fiber Clear pe care după uscare le fi xăm. 

8.

STEP BY STEP - ÁGI MAJSA
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- Geluri dense, bogate în pigmenți de înaltă calitate
- Culori rezistente, fără exfoliere sau decolorare
- Nu mai există crăpături, rupturi și dezlipiri
- Pigmenții nu se depun la fundul sticlei
- Nu există timp de uscare
- Se dizolvă în câteva minute

Sistemul hibrid PearLac combină rezistența gelurilor colorate cu aplicarea ușoară 
a lacurilor de unghii tradiționale. Pe unghia naturală se pot folosi ca întăritor, iar 
pe unghia construită ca și gel colorat, în trei pași simpli: PearLac bază/top, culoare 
PearLac, PearLac bază/top. După folosire se dizolvă în câteva minute cu Pearl 
Acrylic Remover. Pentru un fi nish strălucitor se recomandă folosirea fi xatorului 
Pearl Cleanser! 

Folosirea gel lacurilor PearLac în câțiva pași simpli :

1. După pregătirea unghiei naturale aplicăm gelul PearLac 
 Base/Top (100).
2. Întărim în lampă UV 4x9W timp de 20 secunde.
3. În funcție de culoarea aleasă, aplicăm în 1-2 straturi subțiri 
 culoarea  PearLac. Întărim straturile timp de 1 minut. Trebuie 
 să avem grijă să sigilăm vârfurile și lateralele unghiilor.
4. După ultimul strat colorat aplicăm PearLac Base/Top Gel (100) 
 și îl întărim timp de 2 minute în lampă UV.
5. Fixăm gelul cu ajutorul unui pad de vată înmuiat în Cleanser.

Sfat: 
- Dacă rezultatul fi nal este prea subțire, putem aplica baza 
 în 2-3 straturi, întărind astfel unghiile pe lângă aplicarea gel 
 lacului.
- Niciodată să nu folosim dizolvant pentru lac de unghii, 
 deoarece acesta dă un aspect mat gel lacului.
- Pentru acoperire putem aplica și EO Top Gel, care datorită 
 fl exibilității poate fi  folosit și pe gel lac.

PearLac 100 
Base/Top Gel

Gel lac care poate 
fi  folosit atât pentru 
bază, cât și pentru 

acoperire.

CLASSICCLASSICCLASSIC
PEARLAC

161 165 166 167 260 176

118 162 163 164 168 160 169

144 145 150 158 154 152 153 155 156 157

406 407 408 411 412 420 421 422

102 119101

Alb, 
negru, 

cenușiu

Galben, 
portocaliu

Verde

Albastru

NOU!

PEARLAC
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7 ml
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Metal

Roz

Roșu

NOU!

NOU!

NOU!

Mov

Maro

CLASSICCLASSICCLASSIC
PEARLAC

198

173

230

240

195

174

231

241

197

175

103

129

190

177

133

128

191

189

146

147

192

172

134

151

117 107

105

106 127 149

193

270

135

171

417

240

403

418

241

404

419

129

405 413

423

147

414

424

151

415

425

171

416

426

196

103

243

141

194

271

136136

400 401 402

131

133

139

143

170

230

137

132

146

142

148

178

410409

231

138

140 141

244

PEARLAC
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După pregătirea unghiei naturale, împing-
erea și înlăturarea cuticulelor matifi erea se 
realizează cu ajutorul noii pile zebra 240/240. 
Deprăfuiesc bine suprafața, după care îl 
șterg cu SaniSol.

1.

După aplicarea celui de-al doilea strat se 
poate vedea deja degradeul de culori.

4.

Voi realiza unghia ombre cu PearLac - One Step 
Color 224 (portocaliu) și PearLac - One Step 
Color 068 (mov). Folosesc pensula Racing F6. 
Introduc cele două părți ale pensulei în 
cele două culori, după care încep pictura în 
partea de mijloc începând de la patul 
unghial către marginea liberă, după care 
continui spre partea dreaptă și stângă. 
Să avem atenție să vopsim și marginile. 
Polimerizez la lampa UV timp de 2 minute. 

2.

Aplic al doilea strat cu aceeași metodă, după 
care polimerizez timp de 2 minute.

3.

STEP BY STEP - ERIKA MÉSZÁROS
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PearLac care își SCHIMBĂ CULOAREA

TL16

TL8TL1

TL19

TL23

TL10

TL4

TL25

TL34 TL47

TL12

TL7

7 ml

29 RON

NOU!

PEARLAC
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CULORI NEON trendi

FL1

FL5

FL2

FL6

FL3 FL4

FL7

FL11

FL8

FL12FL9 FL10

Culori FOSFORESCENTECulori FOSFORESCENTE

NL2 NL12NL6 NL14NL7 NL10

7 ml

29 RON

Bază:  Hard Clear Gel
Culoare:  ThermoLac TL34
Acoperire:  Hard Clear Gel
Decorare:  Vopsele acrilice
Gel de luciu:  Chrome Top Gel

PEARLAC
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PEARLAC ONE STEP COLOR
GAMĂ DE GEL LACURI MONOFAZICE DIZOLVABILE. FĂRĂ 
STRAT DE BAZĂ ŞI ACOPERIRE, DOAR CULORI ULUITOARE.

• Nu necesită strat de bază şi de acoperire
• În funcție de nuanță acoperă chiar şi de la primul strat
• Uscare extrem de rapidă (20-30 sec. în lampa LED)
• Formează un strat extrem de lucios
• Nu necesită fi xare
• Persistă până la 3-4 săptămâni
• Îndepărtare ușoară
• Rată preț/valoare imbatabilă

001 002 013 019 030 033

040 042

013

043

019

046

030

049

033

051

058 064

043

065 068

049

079

051

088058

092

064

102

065

112 114

079

119 120092

121 202 204

114

206

119

217 220

• Uscare extrem de rapidă (20-30 sec. în lampa LED)
• Formează un strat extrem de lucios
• Nu necesită fi xare
• Persistă până la 3-4 săptămâni
• Îndepărtare ușoară
• Rată preț/valoare imbatabilă

ONE
STEP
COLOR

ONEONE
PEARLAC

7 ml

38 RON

ÎN 
75 

DE CULORI 
ULUITOARE

Culoare:  PearLac – One Step Color  
 161 şi 723
Decorare:  Cristale Swarovski

PEARLAC
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ONE
STEP
COLOR

ONEONE
PEARLAC

7 ml

38 RON

409 428 431 448 475409

604

428

607

431

611

448

615

475

620

625 636 637

615

926 927625

928

636

954

637

957

926

963

927

964

224 241 261 266 267224

268

241

283 287 290

267

291

705

283

706 710

290

712

291

715705

723

706

724

710

727

712

739

715

742723

842

724

843

727

851

739

853

742

854

NOU!

Folie pt. îndepărtare PearLac Wrap & Go 
Folie de calitate superioară conceput pt. 
îndepărtarea gelurilor lac prin înmuiere. 
Dimensiune: 9,5×6cm

conceput pt. 
îndepărtarea gelurilor lac prin înmuiere. 

Instrument PearLac pt. îndepărtarea  gel lacului
Conceput special pt. îndepărtarea gel lacurilor după înmuierea în 
acetonă. Capătul îndoit şi ascuțit corespunzător ajută la îndepărtarea 
rapidă şi uşoară. Conceput din oțel inoxidabil cu un înveliş negru 
rezistent şi de lungă durată.

PR
O

D
U

SE
 

CO
M

PL
EM

EN
TA

RE

21 RON
100 buc

29 RON

PEARLAC
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DE UNGHIIDE UNGHIIDE UNGHII
LACURI
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305

1097

408

2001

500 504 505 706 800 801 803 1011 1025

1043 1054 1055 1072 1082 1085 1092 2019 2021

Lacuri de unghii Pearl
 Caracteristicile importante sunt:
- Aderență perfectă
- Suprafață rezistentă, care nu se decolorează
- Culori rezistente
- Autonivelare optimă
- Uscare rapidă
- Acoperire perfectă chiar şi într-un singur strat

15 ml

12 RON

15 ml

18 RONPearl Crack-It! Lacuri de unghii cu efect de crăpare

Prin folosirea lacurilor de unghii noi dezvoltate, Pearl Crack-It!, putem obține efecte de crăpare. Lacul cu efect de crăpare Crack-It! 
trebuie aplicat pe un strat colorat, deja uscat, care în timpul uscării se va crăpa. Modul de crăpare depinde de modul de aplicare 
a lacului. Pentru o rezistență maximă folosiți lacul de acoperire transparent Pearl Top Coat sau lacul împotriva îngălbenirii Pearl 
Nail Sealer peste lacul Pearl Ckack-It!.

Sfat: aplicând lacul cu efect de crăpare Crack-It! deasupra vopselei acrilice, crăpăturile vor fi  mult mai micuțe decât în cazul ojelor 
simple (din cauza componentelor diferite)!

Merită încercate!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

BURETE

CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 CT06 CT07 CT08 CT09 CT10 CT11 CT12

1 2

3

3

4

4

5

5 6

7

7 8

9

9 10 11 12

Prin schimbarea modului de aplicare a lacului poți obține modele diferite 
conform următoarelor idei!

LACURI DE UNGHII
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Hardener  
Întăritor de unghii

Prin folosirea lacului întăritor Hardener 
veți obține unghii sănătoase și 
rezistente. Tratamentul reînnoiește și 
întinerește structura unghiilor, astfel 
împiedicând ruperea și exfolierea 
acestora.

Timp de uscare: 2-3 minute

15 ml

14 RON

15 ml

14 RON

15 ml

15 RON

15 ml

14 RON

15 ml

14 RON

Hardener 
veți obține unghii sănătoase și 
rezistente. Tratamentul reînnoiește și 
întinerește structura unghiilor, astfel 
împiedicând ruperea și exfolierea 

Top Coat  
Lac de acoperire

Este un lac de acoperire autonivlant, cu 
uscare rapidă, care nu se îngălbenește. 
Folosind acest lac obținem un strat de 
acoperire strălucitor și rezistent.

Matte Top Coat   
Lac de acoperire mat

Pearl Nails vă prezintă cea mai nouă dezvoltare a lui, lacul de 
acoperire Matte Top Coat. Acest lac de acoperire conferă un 
efect mat culorilor lucioase.
Merită incercat! Dacă îți plac lacurile de unghii mate, dar nu 
vrei să îți cumperi mai multe sticluțe în culori diferite, atunci 
acest produs este răspunsul ideal pentru tine. Folosirea acestui 
lac de acoperire este din ce în ce mai răspândită și la modă, mai 
ales în cazul manichiurii franțuzești, când lacul mat este aplicat 
pe patul unghiei, iar vârfurile rămân lucioase. Conferă o man-
ichiură uimitoare și la modă, poate fi  folosit chiar și de bărbați!

Mod de folosire
Pe unghii false: dăm formă unghiei prin pilire, după care o mat-
ifi ăm cu ajutorul unui buff er, și îndepărtăm praful de pe supra-
fața ei. Aplicăm lacul de acoperire Matte Top Coat pe unghie 
și îl lăsăm să se usuce timp de 2 minute. Dacă este necesar, 
putem să aplicăm încă un strat mat.

Pe lacul de unghii: aplicăm lacul de unghii colorat, îl lăsăm să se 
usuce și după aceea aplicăm lacul de acoperire Matte Top Coat 
într-un singur strat. Îl lăsăm să se usuce timp de 2 minute. Lac-
ul de acoperire Matte Top Coat 
poate fi  aplicat direct pe unghia 
naturală, pentru un efect mat.

Îndepărtare: folosim dizolvantul 
pentru lac de unghii conform 
instrucțiunilor.

Multi Coat    
Lac de bază și de acoperire

Formula Multi Coat este îmbogățită cu 
titan, oferind astfel o protecție foarte 
bună unghiilor naturale. Aderează 
foarte bine de unghiile naturale, 
oferindu-le un strat strălucitor. Fiind 
un lac 2-în-1 se poate folosi atât ca bază, 
cât și ca lac de acoperire. 

UV Top Coat  
Lac de acoperire UV

Este un lac de acoperire cu densitate 
medie, uscare rapidă, care se întărește 
în lampă UV și formează un strat 
rezistent și strălucitor pe unghii.
Pentru un rezultat perfect așteptați 
ca lacul de unghii să se usuce pe 
jumătate, după care aplicați peste 
acesta un strat de Pearl UV Top Coat. 
Lăsați-l aproximativ 3 minute să se 
niveleze pe lacul de unghii, după care 
întăriți-l în lampă UV timp de 2-3 minute.

Timp de uscare: 2-3 minute

LACURI DE ACOPERIRE
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15 ml

14 RON

100 ml

6 RON
1 litru

19 RON

15 ml

14 RON

Nail Sealer   
Lac de unghii împotriva 
îngălbenirii

Nail Sealer este un lac de protecție, 
alcătuit din ingrediente speciale, care 
protejează unghiile ca un strat izolant 
de razele UV, astfel împiedicând 
îngălbenirea acestora. Formează un 
strat strălucitor și rezistent.

Cuticle Oils   
Uleiuri pentru cuticule

Aceste uleiuri pentru cuticule se folosesc pentru tratarea 
cuticulelor crăpate și deshidratate. Folosirea lor are ca 
rezultat unghii rezistente și fl exibile. Formula lor hidratantă, 
după absorbție, reface dauna cauzată de substanțele 
chimice. Sunt ideale și pentru curățarea, lustruirea unghiilor 
acrylice (porțelan).
Sunt disponibile în următoarele arome: migdale, ananas, 
cocos, lamâie, piersică și frezii.

Ridge Filler    
Lac de bază corector

Este un lac de bază care ascunde 
urmele de pilire, denivelările și 
imperfecțiunile unghiilor naturale 
sau unghiilor construite. Creează o 
suprafață netedă și ideală pentru 
aplicarea lacului de unghii.

Este un lac de bază care ascunde 
urmele de pilire, denivelările și 
imperfecțiunile unghiilor naturale 
sau unghiilor construite. Creează o 
suprafață netedă și ideală pentru 

Dizolvant cu acetonă 
pentru îndepărtarea 
ojei
cu aromă de cocos

Dizolvantul cu acetonă este efi cient 
dar în acelaşi timp şi blând. Înde-
părtează uşor şi rapid toate lacurile 
de unghii. Aromă plăcută de cocos, 
care se simte pe mâini şi după 
utilizare.

Dizolvant cu acetonă 
pentru îndepărtarea 

Dizolvantul cu acetonă este efi cient 
dar în acelaşi timp şi blând. Înde-
părtează uşor şi rapid toate lacurile 
de unghii. Aromă plăcută de cocos, 
care se simte pe mâini şi după 

19 RON
Ananas Piersică Frezia Cocos Migdale

15 ml

14 RON

Lămâie
Migdale

Lămâie

NOU!

TRATAMENTE PENTRU UNGHII
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ACRYLICACRYLICACRYLIC
SISTEMUL

D E  P O R Ț E L A N 
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7 g
22 RON

17 g
30 RON

40 g
64 RON

7 g
22 RON

17 g
30 RON

40 g
64 RON

7 g
22 RON

17 g
30 RON

40 g
64 RON

ACRYLICACRYLICACRYLIC
SISTEMUL

D E  P O R Ț E L A N 

Prafuri de acryl (porțelan) cu timp de 
întărire medie, care în timpul utilizării 
au o consistență plăcută şi cremoasă 
şi sunt uşor de modelat. Sunt fl exibile 
şi asigură o aderență foarte bună de 
unghiile naturale. Aceşti polimeri 
asigură viteza optimă profesioniştilor care 
lucrează la salon.

64 RON

64 RON

64 RON

Clear   
Transparent

Angel White     
Alb orbitor

X-White    
Alb extrem

D E  P O R Ț E L A ND E  P O R Ț E L A ND E  P O R Ț E L A ND E  P O R Ț E L A N

SISTEMUL ACRYLIC (DE PORȚELAN)
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7 g
22 RON

17 g
30 RON

40 g
64 RON

7 g
22 RON

17 g
30 RON

40 g
64 RON

7 g
22 RON

17 g
30 RON

40 g
64 RON

7 g
22 RON

17 g
30 RON

40 g
64 RON

ACRYLICACRYLICACRYLIC
SISTEMUL

D E  P O R Ț E L A N 

Light Pink     
Pentru cei care iubesc 
culorile pastelate

Pink   
Roz opal pentru cei 
care iubesc culorile 
tradiționale

D.D. Pink    
Roz intens cu efect 
de sticlă

Cover Pink      
Roz de acoperire, pentru 
prelungirea patului 
unghiei

64 RON

64 RON

64 RON

64 RON

SISTEMUL ACRYLIC (DE PORȚELAN)
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ACRYLICACRYLICACRYLIC
SISTEMUL

D E  P O R Ț E L A N 
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UV Liquid   
Liquid UV fără miros

Liquidul UV combină puterea sistemului 
acrylic (de porțelan) cu sistemul practic și 
fără miros ale gelurilor UV și cu proprietatea 
de întărire a acestora. Acționează în contact 
cu lumina UV a lămpii.

30 ml
21 RON

100 ml
45 RON

100 ml
16 RON 29 RON

30 ml
21 RON

100 ml
45 RON

X-Fast Liquid    
Liquid puternic, cu aditivi 
pentru protejarea culorilor

X-fast Liquid este un lichid de culoare 
albastră, cu aderență ridicată, un monomer 
special dezvoltat pentru folosirea acrylului 
(porțelanului). Conține substanțe protec-
toare UV pentru o stabilitate mai tare a 
culorilor, și alte substanțe speciale pentru 
o rezistență mai crescută.
Acționează în contact cu aerul.

X-fast Liquid este un lichid de culoare 
albastră, cu aderență ridicată, un monomer 
special dezvoltat pentru folosirea acrylului 
(porțelanului). Conține substanțe protec-
toare UV pentru o stabilitate mai tare a 
culorilor, și alte substanțe speciale pentru 

Acrylic Remover   
Dizolvant cu lanolină 
pentru acryl (porțelan)

Dizolvantul înlătură cu blândețe acrylul 
(porțelanul), tipsurile, lipiciul și lacurile, fără 
a răni unghiile naturale. Lanolina adăugată 
împiedică deshidratarea patului unghiei.

Dizolvantul înlătură cu blândețe acrylul 
(porțelanul), tipsurile, lipiciul și lacurile, fără 
a răni unghiile naturale. Lanolina adăugată 
împiedică deshidratarea patului unghiei.

Recipient pentru lichid    
Vas din porțelan cu pereți dublii

Negru și alb

29 RON

Negru și alb

500 ml
180 RON

Liquidul UV combină puterea sistemului 
acrylic (de porțelan) cu sistemul practic și 
fără miros ale gelurilor UV și cu proprietatea 
de întărire a acestora. Acționează în contact 



Pregătim unghia naturală (împingerea și 
înlăturarea pieliței, matifi ere. deprăfuire). 
Aplic șablonul Salon II. conform formei 
pătrate, după care pregătesc suprafața 
unghiei naturale cu primerul fără acid Ultra-
bond.

1.

Acoperim unghia cu gelul Builder Ice Blue, 
pe care îl polimerizăm timp de 3 minute. 
Fixăm suprafața, după care dăm formă 
unghiei folosind pila zebra 150/150. Aplicăm 
gelul de luciu Chrome Top Gel. 

4.

Aplicăm stratul de bază din gelul Fiber 
Clear cu ajutorul pensulei pt. gel #6 și îl 
polimerizăm. Înlăturăm șablonul și arcuim 
unghia cu ajutorul cleștelui pt. formarea 
curbei C. Fixăm suprafața stratului de bază 
și dăm forma unghiei prin pilire. 

2.

Folosind praful acrylic colorat 335, praful 
acrylic Angel White și liquid-ul X-Fast realizăm 
fl oricele pe suprafața unghiei. 

5.

Realizăm negativul liniei de zâmbet cu 
ajutorul gelului Cover Pink I. și îl polimerizăm 
timp de 2 minute. Formăm linia de zâmbet 
și marginea liberă din gelul de construcție 
Builder White, îl polimerizăm timp de 
2 minute. 

3.

Dau viață modelului prin conturarea acesteia 
cu vopselele acrilice 101 și 201 și pensula pt. 
decorare Racing A0. Prima dată aplic gelul de 
luciu fl exibil Chrome 2 Top Gel doar pe model, 
îl polimerizez timp de câteva secunde, după 
care îl aplic pe toată suprafața unghiei, astfel 
modelul nu își va pierde culoarea sub gelul de 
luciu.

6.

STEP BY STEP - TÍMEA GÉCZINÉ BORBÉLY
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COLOR POWDER
Prafurile de acryl (porțelan) sunt alcătuie 
din granule extra fi ne şi sunt colorate intens, 
asiguând astfel culoare şi rezistență de lungă 
durată. Poate fi  vorba despre construcție 
sau decorare detaliată, Pearl asigură 
rezultate perfecte şi culori uimitoare. 

POWDERPOWDERPOWDER
COLOR

Praf 
de 

acryl 
(porțelan) 

colorat

341

342 343 344 345 346 347 348

327 328 329 330 331

332 333 334 335 336

314 315 316 317 318 319 320

321 322 323

301 302 303 304 305 306 307 308 309 310

311 312 313

324 326

337 338

349 350

339               340

PRAF DE ACRYL (PORȚELAN) COLORAT
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3,5 g

15 RON



POWDERPOWDERPOWDER
COLOR

411 412 413 414 415

406 407 408 409 410

401 402 403 404 405

NOU!

Prafurile de acryl (porțelan) cele mai recente, 
de înaltă calitate, conțin pigmenți metalici 
care dau adâncime și strălucire unghiei sau 
modelelor speciale. Au o consistență mai 
cremoasă, se întăresc mai lent, lăsând mai 
mult timp pentru modelat. Se modelează 
perfect, astfel poate fi  folosit și la modele foarte 
mici (de exemplu în cazul fl orilor sau frunzelor 
micuțe păstrează liniuțele subțiri trase cu 
pensula), și oferă o acoperire perfectă.
Noua colecție conține 7 culori metalice: mov, roz, 
roșu, portocaliu, pink, albastru, și verde. Aceste 
culori conțin aceleași particule super-fi ne de 
polimer ca și celălalte prafuri colorate, 
asigurându-se astfel aplicarea perfectă și 
detalierea modelelor 3D. Sunt pigmentate intens, 
nu se estompează și nu se îngălbenesc.

Prafuri de 
acryl (porțelan) 
colorate cu un 
luciu de metal, 

în 7 culori

365365 366366

361luciu de metal, 
în 7 culori

361 362362 363363

367367364
polimer ca și celălalte prafuri colorate, 
asigurându-se astfel aplicarea perfectă și 
detalierea modelelor 3D. Sunt pigmentate intens, 

364

PRAF DE ACRYL (PORȚELAN) COLORAT

75

3,5 g

15 RON

COLOR POWDERCOLOR POWDERCOLOR POWDER
METALLIC



Pregătim unghia naturală (împingerea și 
înlăturarea pieliței, matifi ere. Deprăfuire).
Aplic șablonul Salon II. conform formei 
pătrate, după care pregătesc suprafața 
unghiei naturale cu primerul fără acid 
Ultrabond.  

1.

Acopăr toată suprafața unghiei folosind 
praful acrylic Clear, după care ajustez forma 
cu pila zebra 150/150. Netezesc suprafața 
unghiei prima dată cu pila zebra 100/180, 
după care folosesc buff erul tip pilă Mega 
Sponge 240/320.

4.

Realizez prelungirea patului unghial folosind 
praful acrylic Cover Pink. Ajutând relizarea 
unei linii de zâmbet perfecte pilesc cu grijă 
supfața cu ajutorul pilei de lemn, astfel încât 
să nu mișc șablonul.

2.

Folosind pensula diagonală pt. decorare 
Kolinsky #4  desenez frunze cu metoda 
one-stroke.

5.

Realizez marginea liberă din 3 prafuri acrylice 
colorate diferite (406, 407, 408). Folosesc 
mai mult liquid, încât să curgă și astfel îmbin 
culorile încât să creez un gradient harmonic 
de culori.

3.

Dau viață modelului prin conturarea acesteia 
cu vopselele acrilice 101 și 201 și pensula pt. 
decorare Racing A0. Prima dată aplic  gelul 
de luciu fl exibil Chrome 2 Top Gel doar pe 
model, îl polimerizez timp de câteva secunde, 
după care îl aplic pe toată suptafața unghiei, 
astfel modelul nu își va pierde culoarea sub 
gelul de luciu. 

6.

STEP BY STEP - TAMÁS MELINDA
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SOLUȚII PREGĂTITOARE
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PREGĂTITOAREPREGĂTITOAREPREGĂTITOARE
SOLUȚII

15 ml
17 RON

15 ml
17 RON

15 ml
27 RON

15 ml
29 RON

Cuticle Remover   
Soluție pentru îndepărtarea 
cuticulelor

Soluție pentru înmuierea cuticulelor cu 
o consistență perfectă, aplicare ușoară 
și miros plăcut, cu ajutorul căreia putem 
îndepărta cu blândețe cuticula. După 
1-2 minute, pielița înmuiată poate fi  
îndepărtată cu instrumentul pentru 
împins cuticulele. Nu este recomandat 
să rămână pe cuticule mai mult de 5 
minute.

17 RON
Soluție pentru înmuierea cuticulelor cu 
o consistență perfectă, aplicare ușoară 
și miros plăcut, cu ajutorul căreia putem 
îndepărta cu blândețe cuticula. După 
1-2 minute, pielița înmuiată poate fi  
îndepărtată cu instrumentul pentru 
împins cuticulele. Nu este recomandat 
să rămână pe cuticule mai mult de 5 

Nail Prep   
Soluție pregătitoare

Soluția pregătitoare Nail Prep deshi-
dratează cu blândețe unghia naturală, 
și îndepărtează uleiurile naturale de pe 
suprafața acesteia, pregătind-o pentru 
aplicarea gelului, porțelanului sau a 
tipsurilor. Se folosește înainte de 
primer.
Este recomandat ca după uscarea 
soluției pregătitoare să se utilizeze 
Primerul Pearl sau Ultrabondul fără 
acid Pearl pentru a obține o aderență 
perfectă. 

17 RONSoluția pregătitoare Nail Prep deshi-
dratează cu blândețe unghia naturală, 
și îndepărtează uleiurile naturale de pe 
suprafața acesteia, pregătind-o pentru 
aplicarea gelului, porțelanului sau a 
tipsurilor. Se folosește înainte de 

Este recomandat ca după uscarea 
soluției pregătitoare să se utilizeze 
Primerul Pearl sau Ultrabondul fără 
acid Pearl pentru a obține o aderență 

Primer    
Primer cu acid

Pearl Primer asigură aderența perfectă 
între unghia naturală și gel sau acryl 
(porțelan). Se aplică o cantitate mică pe 
suprafața unghiei naturale, evitând con-
tactul cu pielea și cuticula. Se așteaptă 
uscarea lui, după care se poate începe 
construcția. 
În cazul unghiilor cu probleme este re-
comandat și aplicarea Ultrabondului 
fără acid Pearl, dar în orice caz în primul 
rând trebuie folosită soluția pregăti-
toare Pearl NailPrep.

27 RONPearl Primer asigură aderența perfectă 
între unghia naturală și gel sau acryl 
(porțelan). Se aplică o cantitate mică pe 
suprafața unghiei naturale, evitând con-
tactul cu pielea și cuticula. Se așteaptă 
uscarea lui, după care se poate începe 

În cazul unghiilor cu probleme este re-
comandat și aplicarea Ultrabondului 
fără acid Pearl, dar în orice caz în primul 
rând trebuie folosită soluția pregăti-

Ultrabond Acid Free 
Primer   
Primer fără acid

Ultrabondul este un primer fără acid, 
care ajută la crearea aderenței 
perfecte între unghia naturală și 
gel sau acryl (porțelan). Această 
soluție este mult mai sigură 
privind unghiile naturale, decât soluțiile 
cu acid. Are un miros slab și nu arde 
suprafața unghiilor.
Înainte de utilizarea lui, pentru 
deshidratare se aplică soluția 
pregătitoare Pearl NailPrep, iar în 
cazul unghiilor cu probleme se aplică 
după primerul cu acid Pearl Primer.

29 RON
acid, 

care ajută la crearea aderenței 
perfecte între unghia naturală și 
gel sau acryl (porțelan). Această 
soluție este mult mai sigură 
privind unghiile naturale, decât soluțiile 
cu acid. Are un miros slab și nu arde 

Înainte de utilizarea lui, pentru 
deshidratare se aplică soluția 
pregătitoare Pearl NailPrep, iar în 
cazul unghiilor cu probleme se aplică 



30 ml
12 RON

100 ml
19 RON

500 ml
75 RON

Fixator 
de 
gel

15 ml
17 RON

15 ml
17 RON

Cleanser    
Fixatorul se utilizează pentru eliminarea 
stratului lipicios de pe suprafața unghiei 
construite cu gel. Această unghie nu 
își va pierde luciul nici după folosirea 
cleanserului. Se pune o cantitate de 
soluție pe un pad (hârtie cu vată) și se 
șterge suprafața unghiei.

gelîși va pierde luciul nici după folosirea 
cleanserului. Se pune o cantitate de 
soluție pe un pad (hârtie cu vată) și se 

100ml – 27 RON

100 ml
27 RON

Sanisol   

Sanisol este o soluție pregătitoare și de 
curățare, utilizată pentru dezinfectarea 
mâinilor, ustensilelor, suprafețelor, 
lămpilor, pensulelor etc. Se găsește 
sub formă de spray. În cazul aplicării 
gelului Easy Touch, Sanisol este ideal și 
pentru degresarea unghiei naturale. 

100 ml
27 RON

Sanisol este o soluție pregătitoare și de 
curățare, utilizată pentru dezinfectarea 
mâinilor, ustensilelor, suprafețelor, 
lămpilor, pensulelor etc. Se găsește 
sub formă de spray. În cazul aplicării 
gelului Easy Touch, Sanisol este ideal și 
pentru degresarea unghiei naturale. 

Fungicid   
Soluție împotriva ciupercilor

Fungicidul este o formulă specială cu 
conținut de tolnaft. Datorită efi cienței 
excepționale este de ajuns o cantitate 
minimă de Fungicid, deja 1-2 picături 
aplicate pe piele și pe patul unghiei luptă 
împotriva ciupercilor. Se folosește ca 
primul pas, înainte de Pearl NailPrep.

17 RON
Fungicidul este o formulă specială cu 
conținut de tolnaft. Datorită efi cienței 
excepționale este de ajuns o cantitate 
minimă de Fungicid, deja 1-2 picături 
aplicate pe piele și pe patul unghiei luptă 
împotriva ciupercilor. Se folosește ca 

15 ml
27 RON

No Line     
Eliminatorul liniei de umplere
No Line este ideal pentru eliminarea 
liniilor, benziilor sau ridicăriilor mici 
care pot să apară la umplerea unghiilor 
construite. Dacă îl folosim în mod 
corect, atunci soluția No Line creează o 
aderență perfectă între unghia naturală 
și unghia construită, ca acesta să arate 
ca o construcție nouă.
Mod de folosire: Aplicat la liniile mici 
de aer, înainte de pilire sau umplere, 
creează o aderență perfectă între 
unghia naturală și unghia construită, 
care a prins aer. Poate fi  aplicat 
doar pe partea care a prins 
aer (și nu pe unghia naturală), 
a cărei suprafață va rămâne lipicoasă. 
Ca pas următor trebuie să folosim 
Ultrabondul fără acid, și după aceea 
putem continua umplerea în mod 
obișnuit.

și unghia construită, ca acesta să arate 

Mod de folosire: Aplicat la liniile mici 
de aer, înainte de pilire sau umplere, 
creează o aderență perfectă între 
unghia naturală și unghia construită, 
care a prins aer. Poate fi  aplicat 
doar pe partea care a prins 
aer (și nu pe unghia naturală), 
a cărei suprafață va rămâne lipicoasă. 
Ca pas următor trebuie să folosim 
Ultrabondul fără acid, și după aceea 
putem continua umplerea în mod 

Activator   
Activator cu pensulă

Activatorul cu pensulă accelerează tim-
pul de uscare a adezivului. Poate fi  folos-
it în oricare sistem cu adeziv sau cu fi bre. 
Această tehnologie seamănă cu activa-
torul tradițional, sub formă de spray, 
dar datorită uscării mai lente asigură un 
rezultat mai uniform unghiilor. 

17 RON
Activatorul cu pensulă accelerează tim-
pul de uscare a adezivului. Poate fi  folos-
it în oricare sistem cu adeziv sau cu fi bre. 
Această tehnologie seamănă cu activa-
torul tradițional, sub formă de spray, 
dar datorită uscării mai lente asigură un 

Soluție 
pregătitoare 
și de curățare 

a unghiilor

SALON Cleanser    
Soluție fi xatoare efi cientă, 
rată excelentă de preț-calitate.

1 litru
49 RON

COCOSCOCOS

SOLUȚII PREGĂTITOARE
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Pearl Racing Series     
Pensulă de o calitate superioară, realizată manual din fi re naturale 
de păr Kolinsky și mâner din aluminiu fără amprente, în mărimea 
#10 , special pentru construcția cu acryl (porțelan).

PRO-X 
Kolinsky 

Brush

149 RON

# 6 pensulă rotundă pentru 
acryl (porțelan)

# 6 Racing P6 – pensulă Kolinsky 
pentru acryl (porțelan)

# 8 pensulă rotundă pentru 
acryl (porțelan)

# 8 Racing P8 – pensulă Kolinsky 
pentru acryl (porțelan)

49 RON

56 RON

43 RON

48 RON

29 RON

Recipient pentru lichid    
Vas din porțelan cu pereți dublii

Negru și alb

Recipient pentru lichid    
Vas din porțelan cu pereți dublii

29 RON

Vas din porțelan cu pereți dublii

Negru și alb

Vas din porțelan cu pereți dublii
Păhărel de sticlă  
Rotund, stea, inimă, fl oare 7 RON

11 RON

Păhărel de sticlă cu capac 
Rotund, pătrat   

PENSULE PENTRU ACRYL (PORȚELAN)
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Gel Brush  - A4 
Pensulă plată pentru gel #4

Pensulă plată pentru gel #4

Gel Brush  - A6 
Pensulă plată pentru gel #6

Pensulă plată pentru gel #6

Gel Brush  - C4  
Pensulă pentru gel în formă de limbă 
de pisică #4 

Gel Brush  - F4  
Pensulă pentru gel din păr special #4   

Pensulă plată Kolinsky 
pentru gel #4

Gel Brush  - C6  
Pensulă pentru gel în formă de limbă 
de pisică #6 

Gel Brush  - F6  
Pensulă pentru gel din păr special #6   

Pensulă plată Kolinsky 
pentru gel #6

36 RON

39 RON

36 RON

39 RON

39 RON 42 RON

de pisică #4 de pisică #6 

42 RON 44 RON

39 RON 42 RON

PENTRUPENTRU
PENSULE

GEL
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NAIL ARTNAIL ARTNAIL ART
RACING

BRUSHES

ARTARTART
PEARL NAIL

BRUSHES

Nail Art A2 
Pensulă ascuțită #2 pentru decorare

Nail Art A3 
Pensulă diagonală #3 pentru decorare

33 RON 33 RON

Racing Series - Nail Art - A0

32 RON

3D Brush – 4 
Pensulă 3D #4 pentru decorare

3D Brush – 5 
Pensulă 3D #5 pentru decorare 

39 RON 42 RON

Racing Series - Nail Art - AQ00 Racing Series - Nail Art - AQ2

Nail Art A3 

32 RON 32 RON

Pensulă Kolinsky 
#000 pentru decorare  

Pensulă Kolinsky 
#00 pentru decorare  

29 RON 29 RON

Pensulă Kolinsky
#0 pentru decorare   

Pensulă diagonală Kolinsky 
#2 pentru decorare   

29 RON 29 RON

Pensulă diagonală Kolinsky
#4 pentru decorare

Pensulă Kolinsky 3D 
pentru decorare 

33 RON 29 RON

NOU!

NOU!

NOU!

PENSULE PENTRU DECORARE

82



PENSULEPENSULEPENSULE
SETURI DE

Set de pensule  5013
Din 5 bucăți

29 RON

Set de pensule 5022
Din 5 bucăți

29 RON

Set de pensule  5024
Din 5 bucăți

29 RON 19 RON

Set de pensule 5006
Din 4 bucăți

29 RON

Set de pensule 5026
Din 6 bucăți

29 RON

Set de pensule 5016
Din 6 bucăți

29 RON

19 RON

Pahar pentru depozitarea 
și curățarea pensulelor      

Suport pentru pensule      
Pentru 24 bucăți de pensule  

39 RON

13 RON

Ac pt. decorare       
Cu una sau două capete

SETURI DE PENSULE
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BUFFEREBUFFERE
PILE

5 RON

4 RON

4 RON

4 RON

4 RON

4 RON
NOU!

Special Zebra 
100/180 

Pilă semilună zebra    
100/100 

Pilă semilună zebra   
100/180 

Pilă semilună zebra    
150/150 4 RON

Pilă semilună zebra    
180/180 

Pilă semilună zebra 
240/240 4 RON



Pilă lemn  
180/240 

Pilă lemn  

Pilă dreaptă neagră  
80/80 

Pilă dreaptă neagră  

Pilă dreaptă neagră  
100/100 

Pilă dreaptă neagră  

Pilă dreaptă neagră  
100/180 

Pilă dreaptă neagră  

Pilă semilună neagră   
100/100 

Pilă semilună neagră   

Pilă semilună neagră   
100/180 

Pilă semilună neagră   

3 RON

3 RON

3 RON

3 RON

4 RON

4 RON

BUFFEREBUFFERE
PILE

PILE, BUFFERE
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MEGA SPONGE
Pilă tip buff er   
     
100/180 

6 RON 6 RON
100/180 

MEGA SPONGE
Pilă tip buff er    
     
240/320 240/320 

Competition Buff er 
Buff er nou rezistent şi 
de lungă durată, 
ideal şi pt. competiții. 

400/4000
8 RON

4 RON

38 RON

4 RON

4 RON

8 RON

4 RON

11 RON

8 RON

400/4000

NOU!

Buff er cu 3 laturi  
mov
     
60/80 

Buff er cu 3 laturi  
portocaliu
     
100/180 

Buff er cu 4 laturi  
alb
     
120 4 RON

Buff er cu 4 laturi 
roz
     
120

MAGIC BLOCK   
Superpolir cu 4 laturi
     
320/600/3000  

Superpolir cu 4 laturi

Suport 
pentru pile   

38 RON

MAGIC SHINE   
Superpolir cu 2 laturi
     
400/4000

Bandaj protector 
pentru deget 
     
Alb, portocaliu, 
roz  

     

Alb, portocaliu, 
roz  

     

PILE, BUFFERE

86



ȘABLOANEȘABLOANEȘABLOANE
TIPSURI
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Competition Nail Tips
Tipbox pt. concurs

  100 buc

29 RON
NOU!



Edge Tip
Clear
     
(transparent)
cutie 100 bucăți    
(transparent)
cutie 100 bucăți    

29 RON

29 RON

29 RON

12 RON

12 RON

4 RON

12 RON

25 RON

3 RON

12 RON

16 RON

3 RON

29 RON 29 RON

29 RON 29 RON

29 RON 29 RON
Stiletto Tip
Normal/Clear
     
(transparent)
cutie 100 bucăți  

29 RON
Stiletto Tip
Normal/Clear

cutie 100 bucăți  

Stiletto Tip
Normal/Natur
     
(natural)
cutie 100 bucăți  

29 RON
Stiletto Tip
Normal/Natur

cutie 100 bucăți  

Stiletto Tip
Lung / Clear, 
cu bandă de 
contact
Cutie cu 100 buc. 

Stiletto Tip
Lung / Natural, 
cu bandă de
contact
Cutie cu 100 buc.  

Pipe Tip
Clear
     
(transparent)
cutie 100 bucăți    

29 RON
(transparent)
cutie 100 bucăți    

29 RON
Lung / Clear, Lung / Clear, 
cu bandă de 

Cutie cu 100 buc. 

29 RON
Lung / Natural, Lung / Natural, 
cu bandă de

Cutie cu 100 buc.  

Glaze Tip
Clear
     
(transparent)
cutie 100 bucăți

29 RON
(transparent)
cutie 100 bucăți

Classic Tip 
Clear
     
(transparent)
cutie 100 bucăți   

29 RON
Classic Tip 

(transparent)
cutie 100 bucăți   

Classic Tip 
Natur
     
(natural)
cutie 100 bucăți  

29 RON

cutie 100 bucăți  

XXL Classic Tip 
Natur     
10 buc de tipsuri cu mărimi 
diferite

XXL Stiletto Tip 
Clear
     12 RON     

XXL Classic Tip 
Clear
10 buc de tipsuri cu mărimi 
diferite
10 buc de tipsuri cu mărimi 
diferite

10 buc de tipsuri cu mărimi 
diferite

Clește pentru tips Adeziv pentru 
tipsuri cu 
pensulă  

7,5g

16 RON

Adeziv pentru XXL Stiletto Tip 
Natur
     12 RON     

Tip box 
gol

4 RON
18cm, 5buc

Bețișor din lemn de 
portocală  

10cm, 10buc

Bețișor din lemn de 
portocală   

TIPSURI
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Stiletto Form       
Acest șablon este dezvoltat special 
pentru unghii lungi și ascuțite, are 
caracteristicile șablonului universal.

Şablon Salon II.     
• Dezvoltat pe baza noilor trenduri si 
 a experiențelor profesionale,
• Material de bază: aluminiu, 
• Rezistență, fl exibilitate şi aderență 
 perfectă.

Șablon 
Stiletto NOU!

Șablon 
de salon

30 buc

7 RON
30 buc

6 RON

30 buc

6 RON

100 buc

19 RON
100 buc

16 RON

100 buc

16 RON

500 buc

69 RON
500 buc

59 RON

500 buc

59 RON
 buc

59 RON

Salon Form       
Este cel mai nou șablon profesional de la 
Pearl Nails. Noua lui formă, fl exibilitatea 
optimă, aderența puternică și gradarea 
perfectă asigură construirea ușoară a 
fi ecărei forme de unghii în munca de salon.

Mână 
pt. exersat  
cu suport

Deget pt. exersat 
Șablon / tip 

Deget pt. exersat 
Șablon / tip 

6 RON

Suport pentru șabloane  
mare

Pentru o rolă de 500 buc

38 RON

ȘABLOANE
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SPASPA
PEARL

Gamă de produse pt. îngrijirea mâinilor, unghiilor, picioarelor
     
Gama de 8 produse cu 8 arome diferite, create cu ingrediente naturale este de o 
calitate superioară cu componenți activi, produse în Statele Unite ale Americii 
conform celor mai stricte  reguli şi utilizând cele mai moderne rețete. La crearea 
produselor Pearl SPA am utilizat ingrediente cum ar fi  extract de Aloe Vera, ulei 
mineral alb, ulei botanic de arbore de ceai, ulei din semințe de struguri, ulei de muşețel, ulei 
de levănțică, ulei de fl oarea soarelui, ulei de susan, uleiuri botanice, ulei de eucalipt, ulei 
de avocado, ulei de mandarin, săruri din Marea Moartă, unt de cacao şi unt de shea 
(unt de karite).

În scopul de a hrăni pielea și a răsfăța simțurile acesteia, produsele din gama Pearl Spa 
conție uleiuri esențiale, plante medicinale, vitamine, acid hyaluronic și extracte naturale. 
Specifi tatea acestor produse este de a oferi vindecare și relaxare, în timp ce uleiurile și 
aromele plăcute pătrund în piele și o hidratează.

Gama variată de gomajuri, tratamente, săruri și uleiuri sunt disponibile în 8 arome diferite, 
cunoscute și tropice, ca Dumneavoastră să puteți satisface toate dorințele clienților, 
oferindu-le o experiență de neuitat. Produsele conțin toate ingredientele esențiale pentru 
îngrijirea profundă a mâinilor și a picioarelor.

Îngrijire 
și naturalețe
 la un nivel 

ridicat
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Aromatherapy Massage Oil         
Ulei de masaj cu conținut de uleiuri naturale, în arome de 
Mango, Ananas și Menthol-Eucalipt. Principalul ingredient 
este uleiul din sâmbure de struguri, care este completat 
cu uleiuri botanice. Uleiul rezultat nu doar revitalizează 
pielea, ci ajută și la întinerirea acestuia.

Mango

Ananas

Menthol cu eucalipt

Ulei 
de 

masaj

Săpun 
lichid 

antibacterian
Jasmin, 
Piersică, 

Arbore de ceai, 
Portocală

Spray 
răcoritor-
antiseptic

250ml

29 RON

300ml

28 RON

250ml

29 RON

450g

23 RON

antiseptic

Cool Breeze          
Formulă creată special pentru 
curățarea pielii grase și pielii cu 
acnee, care pătrunde adânc în 
piele ca să înlăture excesul de 
sebum, impuritățile și resturile 
de machiaj, ce nu au fost 
înlăturate în urma curățării cu 
apă și săpun. În timpul folosirii 
senzațiile de furnicături arată 
faptul că produsul începe să 
funcționeze. Cool Breeze ajută la 
calmarea și diminuarea senzațiilor 
neplăcute care se formează din 
cauza arsurilor solare, a vântului, și 
a iritațiilor după bărbierit. Cu aromă 
proaspătă de mentol.

Anti-Bacterial Liquid Soap     
Datorită formulei speciale și conținutului de 
Triclosan înlătură bacteriile în 99,9%. Acest 
săpun garantează o puritate naturală, pe 
care ați căutat-o întotdeauna. Curăță 
delicat și efi cient pielea, în timp ce 
o păstrează sănătoasă și o protejează de 
iritații. Câteva picături pe mâna netedă 
garantează o curățare perfectă. Conține 
extract de aloe vera.

Aloe Vera

Portocală

450g

23 RON

Parafi nă   

Piersică

Arbore de ceai

Portocală

Jasmin

PEARL SPA

92



550ml

57 RON

Foot Bath Pedi Salt     
Este un produs fără spumă, special 
conceput pentru băile cu bule 
de aer pentru picioare. Sarea din 
Marea Moartă se dizolvă rapid, 
uleiurile minerale și parfumurile 
tropice calmează și odihnesc picio-
rele obosite, reducând astfel durerile.
Cu parfum de rodie, și menthol cu 
eucalipt.

Cremă 
pentru mâini 

și corp

Gomaj 
cremos 
cu sare

Sare 
fi nă de 

baie pentru
 picioare

550ml

49 RON

Scurb Salt Glow      
Datorită efectelor benefi ce a sărurilor 
din Marea Moartă, acest gomaj 
exfoliază și reîmprospătează pielea. 
Gomajul fi n înlătură celulele moarte, 
iar uleiurile esențiale răsfață și 
împrospătează pielea mâinilor, 
picioarelor și tot corpul. Conține 
vitamina A și E, Aloe Vera și sare din 
Marea Moartă. Cu parfum de rodie, și 
menthol cu eucalipt. 

RodieRodie

Menthol cu eucalipt

RodieRodie

Menthol cu eucalipt

Massage Lotion 
for Hand & Body      
Aceste creme pentru mâini și corp 
conțin vitaminele A, B, C și E, acid 
hyaluronic și extracte naturale, 
ajutând la redarea umidității pielii. 
Asigură hidratare perfectă pielii 
uscate și mâinilor crăpate. Se poate 
folosi pe față, braț, cot sau oriunde, 
unde pielea este uscată.Este ideal 
și pentru hidratarea unghiilor, și 
înmoirea cuticulelor sau după 
manichiură naturală și aplicată. 
Puteți alege dintre variantele cu 
parfum de: Aloe Vera, Mango, 
Piersică, Ananas, Rodii și Lapte-Miere. PiersicăPiersicăPiersică

MangoAloe Vera

RodieAnanas

Lapte și Miere

Cremă 
pentru mâini 

și corp

Aceste creme pentru mâini și corp 
conțin vitaminele A, B, C și E, acid 
hyaluronic și extracte naturale, 
ajutând la redarea umidității pielii. 
Asigură hidratare perfectă pielii 
uscate și mâinilor crăpate. Se poate 
folosi pe față, braț, cot sau oriunde, 
unde pielea este uscată.Este ideal 
și pentru hidratarea unghiilor, și 
înmoirea cuticulelor sau după 
manichiură naturală și aplicată. 
Puteți alege dintre variantele cu 
parfum de: Aloe Vera, Mango, 
Piersică, Ananas, Rodii și Lapte-Miere.Piersică, Ananas, Rodii și Lapte-Miere.

și corp

Lapte 

și corp

30ml

8 RON
300ml

29 RON

Pedi Cream      
Datorită formulei îmbogățite cu 
uleiuri naturale și vegetale, îngrijește 
și hidratează pielea picioarelor, ca 
aceasta sa devină mai caifelată și 
plină de energie. untul de cacao și 
untul shea atenuează uscarea pielii, 
iar uleiul din semințele de susan 
hidratează și înmoaie pielea. Cu 
parfum de pepene și castraveți.parfum de pepene și castraveți.

Cremă 
pentru 

îngrijirea 
picioarelor

Gel 
răcoritor

550ml

59 RON
550ml

58 RON

Pepene-castraveți

Ice Gel       
Acest gel a fost conceput special 
ca folosirea lui să ofere un sentiment 
revigorant și să închidă poriile la 
sfârșitul tratamentului. Nu este doar 
un exfoliant, ci și un produs pentru 
hidratarea pielii. Elimină pielea aspră, 
în timp ce  înmoaie celulele moarte 
pentru o îndepărtare mai ușoară. 
Folosiți-l pe picioare pentru un 
sentiment incredibil de revigorant. 
Cu parfum de menthol 
cu eucalipt.

sentiment incredibil de revigorant. 
Cu parfum de menthol 

58 RON

Menthol cu eucalipt

Pepene-castraveți

PEARL SPA
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PENTRUPENTRU
INSTRUMENTE

MANICHIURĂ ȘIȘ
PEDICHIURĂ

94

19 RON

19 RON

19 RON

19 RON

Forfecuță pentru pieliță     
0001

Forfecuță pentru unghii      
0065

Forfecuță pentru pieliță     
0011

Forfecuță pentru unghii      
0062

Pearl Nail & Skin Instruments     
Vă oferim soluții de orice fel pentru tratarea unghiilor 
și cuticulelor
- Calitate de categoria I-a, oțel inoxidabil
- Forme fi ne, laturi rotunjite
- Ascuțire perfectă pentru rezultate optime
- Folosință confortabilă
- Ambalat separat



INSTRUMENTE PENTRU MANICHIURĂ ȘI PEDICHIURĂ
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Clește pentru pieliță      
4mm 01184mm 0118

Clește pentru pieliță     
4mm 02184mm 0218

Clește pentru unghii     
4mm 03424mm 0342

Clește pentru unghii     
4mm 03444mm 0344

32 RON

36 RON

32 RON

36 RON

Excavator
pentru unghii cu probleme   
16,5cm, 0402

Excavator
pentru unghii cu probleme   
14,5cm, 041112 RON

12 RON

12 RON

16 RON

12 RON

12 RON

12 RON

17 RON

21 RON18 RON

16,5cm, 0402

12 RON
Probe
pentru unghii încarnate  
0448 12 RON

Pilă 
subțire pentru unghii   
0479

12 RON
Pilă 
subțire pentru unghii  
0480 12 RON

Daltă scurtă  
     
0457

16 RON 17 RON
Furculiță 
pentru împingerea pieliței  
0549

Pilă 
pentru călcâie  
17cm, 0723

95

18 RON
Mâner de bisturiu  
pentru lame de unică folosință #4
0768

Instrument PearLac 
pt. îndepărtarea gel lacului 21 RONpt. îndepărtarea gel lacului



9 RON

8 RON

19 RON

3 RON

13 RON 13 RON

9 RON

20 RON

4 RON
6 RON

4 RON

9 RON 9 RON

Pilă metal din Safi r   
     
17cm, 0563

Pilă metal din Safi r   
     
15cm, 0564

8 RON

Pilă metal din Safi r   
     
10cm, 0566

20 RON

Clește pentru formarea 
curbei C   
15cm, 0783

Instrument pt. formarea  
curbei C 
(arcuire/strângere)  
7cm, 0784

19 RON(arcuire/strângere)  
4 RON
6 RON

Pilă pt. călcâie 
     
Mică/mare

3 RON

Burete pentru pedichiură   
     
alb, roz, mov

4 RON

Șlapi pentru pedichiură 
     
alb, roz

Instrument pentru împins 
cuticule  
13cm, 0485

Instrument pentru împins 
cuticule  
14cm, 048621 RON

25 RON

25 RON

21 RON

25 RON

21 RON

21 RON

13cm, 0485 14cm, 0486 21 RON

25 RON
Instrument pentru împins și 
curățat cuticule 
13,5cm, 0508 25 RON

Instrument pentru împins și 
curățat cuticule 
14cm, 0492

21 RON
Spatulă pentru amestecare 
     
18cm, 0536

Instrument pt. împins şi 
curățat cuticulele (stângaci) 
14 cm, 0492LH 25 RON14 cm, 0492LH

Spatulă pentru amestecare cu 
două laturi  
18cm, 0530

Pensetă ascuțită și 
arcuită

Pensetă ascuțită și 
dreaptă 

13 RON13 RON
NOU! NOU!

INSTRUMENTE PENTRU MANICHIURĂ ȘI PEDICHIURĂ
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INELE DEINELE DE
CARBIDURI

ȘLEFUIT

97

inele 
pentru 
freză 

premium

inele 
pentru 
freză

5 bucăți
7 RON

100 bucăți
55 RON

PEARL NAILS  
Duritatea lor fi ind: 
Medium (Mediu), 
Coarse (Puternic) și 
XCoarse (Extra Puternic).

100 bucăți
55 RON

PEARL NAILS  
Duritatea lor fi ind: 
Medium (Mediu), 
Coarse (Puternic) și 
XCoarse (Extra Puternic).



CARBIDURI, INELE DE ȘLEFUIT

98

Vârf de freză din carbid   
Medium (Mediu)

     

Vârf de freză din carbid   
Fine (Fin)

     

57 RON

57 RON

57 RON

57 RON

57 RON

57 RON

57 RON

57 RON

57 RON

57 RON

Vârf de freză din carbid   
Coarse (Dur)

     

Vârf de freză din carbid   
XCoarse (Extra Dur)

Vârf de freză din carbid   
Cone Bit / Vârf conic 

     

Vârf de freză din carbid, UNC    
Vârf pt. curățarea sub unghii 
Medium (Mediu)

Vârf de freză din carbid, UNC    
Vârf pt. curățarea sub unghii 
Coarse (Dur)

Vârf de freză din carbid   
Safety Bit / Vârf de siguranță
Medium (Mediu)

Vârf de freză din carbid   
Safety Bit / Vârf de siguranță
Coarse (Dur)

Vârf de freză din carbid   
Cuticle Clean / Pt. curățarea cuticulei

Medium (Mediu)

     

57 RON

Fine (Fin)

     

57 RON

57 RON

Coarse (Dur)

     

57 RON

XCoarse (Extra Dur)

57 RON

ârf de freză din carbid, UNC    
Vârf pt. curățarea sub unghii 
Medium (Mediu)

57 RON

Cone Bit / Vârf conic 

     

57 RON

Safety Bit / Vârf de siguranță
Medium (Mediu)

57 RON

, UNC    
Vârf pt. curățarea sub unghii 
Coarse (Dur)

57 RON

Safety Bit / Vârf de siguranță
Coarse (Dur)

57 RON

Cuticle Clean / Pt. curățarea cuticulei



Pregătim unghia naturală, impingem 
cuticulele, înlăturăm părțile lipite de pe 
suprafața unghiei, după care matifi em 
suprafața folosind pila zebra 180/180. 
Pregătim unghia naturală cu Nail Prep, 
Primer și Ultrabond, după care așezăm 
șablonul Salon II. 

1.

După matifi ere desenăm modelul cu ajutorul 
pensulei pt. decorare Kolinsky #000 și a 
vopselei acrilice albe 101.

4.

Aplicăm un strat subțire din gelul Hard 
Clear, îl polimerizăm și îndepărtăm șablonul. 
Acoperim unghia cu gelul Builder Clear 2.0 
și formăm curba C. După polimerizare fi xăm 
suprafața, după care dăm formă prin pilire 
cu ajutorul pilei zebra 150/150 și netezim 
suprafața cu un buff er.

2.

Acoperim suprafața cu Chrome 2 Top Gel. 

5.

Aplicăm culoarea de bază în două straturi pe 
suprafața gata mătuită și netezită din gelurile 
colorate Premium Finish 1324 și 1337.

3.

STEP BY STEP - FANNI ILLÉS
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ECHIPAMENTE ELECTRONICE

100

Upower-2G      
Freza Upower-2G este dovada faptului că un 
aparat portabil poate să fi e atractiv și ușor în același 
timp. Acumulatorul reîncărcabil, creat după ultima 
tehnologie de Lithium Ion, rezistă ore întregi fără 
să aveți probleme. Afi șajul digital “touch screen” 
garantează o setare preciză și utilizare ușoară. Este 
un aparat  profesional inoxidabil și rezistent. Dotat 
cu motor dinamic cu 4 rulmenți de precizie mare, și 
rotații fără vibrații de 20.000/minut. Un an garanție.

LIBERTATEA 
PORTABILITĂȚII

2 340 RON

190 RON

210 RON

210 RON 245 RON

190 RON

Aspirator
cu suport de mână  
     
Aspirator de praf cu suport de mână, cu 
performanță înaltă și funcționare fără zgomot. 
Cu 2 saci pentru praf.

Aspirator II.
cu suport de mână  
     
Aspirator de praf cu suport de mână, cu 
performanță înaltă și funcționare fără zgomot. 
Cu 2 saci pentru praf.

Aparat pentru 
parafi nă     

Aparat pentru încălzirea parafi nei, 
cu reglator de temperatură și 
formă plăcută.

Aparat pentru 
parafi nă
 
Aparat pentru încălzirea 
parafi nei cu posibilitate de 
reglare a temperaturii de 
încălzire (3 trepte), 
capacitate mare, 
accesorii 
INCLUSE!



310 RON

19 RON

5 RON

Lampă UV  
Focus    

Lampă UV 4x9W, dotat cu oglindă în interior și 
ventilator încorporat. Afi șaj digital, timer de 120 de 
secunde și infi nit, placă detașabilă și placă CADOU pt. 
degete, în ambalaj nou.

310 RON

Lampă UV  
NL-36

Lampă UV 4x9W, dotat cu oglindă în interior 
și timer (120 de secunde și infi nit), placă 
detașabilă și placă CADOU pt. degete, în 
ambalaj nou.

Noile lămpi de masă cu LED

ZED

ZED-Black

ZED-F

Extra 
economice, 
cu lumină 

rece

210 RON

Tub UV    
7W/9W

19 RON

Tub UV    
7W/9W

Separator pentru degete    
15×15cm, aplicabil în 
majoritatea lămpilor 
UV pentru o folosință 
mai comodă.

Separator pentru degete    Separator pentru degete    

Lampă UV DOME       
Noua lampă Pearl DOME cu tehnologia  LED/CCFL  se poate utiliza nu 
doar la gelurile clasice UV, ci și la cele LED!
Conține 10 LED-uri și 1 tub UV CCFL, care garantează polimerizarea extra 
rapidă pentru munca de zi cu zi la salon sau chiar și la competiții. Cu 
dimensiuni practice și ușor de utilizat – dotat cu trei timere: 10, 30 și 60 
de secunde. Dotat cu placă detașabilă, pentru a vă ajuta la pedichiură.

SATISFACŢIE GARANTATĂ 100 %!
Garantăm satisfacție unică 100%  pentru cea mai nouă lampă DOME LED/
CCFL! În termen de 90 de zile noi răscumpărăm produsul fără a cere 
nici o explicație. Ne asumăm riscurile, astfel ca Tu să poți încerca liniștită 
noutatea de calitate de la Pearl Nails. 

NOU!

ambalaj nou.

245 RON
420 RON

LĂMPI UV, ACCESORII
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8 RON

29 RON

38 RON

12 RON

6 RON

9 RON

36 RON

7 RON

29 RON

25 buc/
pachet

11 RON

NOU!

11 RON

45 RON

39 RON 25 RON

19 RON

37 RON

7 RON 11 RON8 RON
Recipient dublu cu 
capac

Păhărel de sticlă
Stea, inimă, fl oareStea, inimă, fl oare

Păhărel de sticlă cu 
capac
Rotund

29 RON
Recipient pentru lichid
Vas din porțelan cu pereți 
dublii Negru și alb

Pahar pentru 
depozitarea și 
curățarea 
pensulelor

37 RON
Suport mare pentru 
șabloane

38 RON
Suport pentru pile

25 RON39 RON
Cutie pentru
dezinfectarea ustensilelor

Suport pentru pensule
Pentru 24 pensule

Dozator cu pompă Prosop hârtie cu strat impermeabil   
Două straturi de absorbție, folie imperme-
abilă, dimensiune mare (33×50cm), 50buc.

36 RON

abilă, dimensiune mare (33×50cm), 50buc.

Inel cu tips

6 RON
Perie pentru deprăfuire
Cu mâner

Perie pentru deprăfuire
Rotund

Bol pentru manichiură 
Roz și transparent

9 RON
Bol pentru manichiură 
pentru 5 degete
Negru

Set suport degete 
10 bucăți 

Dozator
Pentru rola pad

45 RON
Pentru rola pad



ACCESORII

103

5 RON

12 RON

15 RON

12 RON

25 RON

18 RON

16 RON

44 RON

19 RON

19 RON

34 RON

11 RON 13 RON

34 RON

6 RON

14 RON5 RON
Margaretă
Oval, transparent

14 RON

16 RON
Paletă cu tipsuri  
10 bucăți / 120 culori

16 RON
10 bucăți / 120 culori

Paletă cu tipsuri 
Pentru 24 culori

Suport tipsuri pentru
32 bucăți  

6 RON
Suport pentru strasuri
mic

12 RON 11 RON 13 RON
Suport pentru strasuri 
mare

Suport pentru strasuri 
6 compartimente

Suport pentru strasuri 
8 compartimente

15 RON
Suport pentru strasuri 
12 compartimente

Set cu 12 cutiuțe 
pentru nail art

Set cu 25 cutiuțe 
pentru nail art

34 RON
pentru nail art

18 RON
pentru nail art

Suport pentru strasuri 
cu capac 

Cutiuță pentru 
ustensile12 RON

cu capac 
16 RONustensile

Instrument pt. formarea 
curbei  C (arcuire/strângere)  
7cm, 0784

19 RON

Instrument pt. formarea
curbei  C (arcuire/strângere)  

Suport de mână
Alb și roz

25 RON
Alb și roz

Rolă pad 
500 bucăți

44 RON

19 RON
Rolă pad 
500 bucăți

Suport portabil 
Cu 3 nivele/ 
14,5 x 14,5 x 12,5 cm

Paletă pt. 24 culori II. 
Pentru 24 

culori 

16 RON

NOU!



Pearl Nails poster
480 x 680mm

2014/1 2014/2 2014/3

2014/4 2014/5 2014/6

10 RON

Tricouri Pearl  
3 culori, 5 mărimi, 
preț convenabil 

Negru S/M/L/XL/XXL
100% bumbac

Alb S/M/L/XL/XXL
100% bumbac

Roz S/M/L/XL/XXL
100% bumbac

80 RON 14 RON

38 RON

14 RON

Prosop  
100% bumbac, 50 x 30 cm 

38 RON38 RON38 RON

Șort 
Alb, magenta, mov

ACCESORII
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GENȚI, VALIZE PROFESIONALE DE MANICHIURĂ PEARL NAILS

GEANTĂ   
     
• Extra dimensiune – 36 × 27 × 30 cm (L×L×Î)
• Cadru extra puternic, rezistent
• Husă interioară rezistentă, curățare ușoară
• Clame rezistente cu posibilitatea de închidere
• Curea pt. umăr
• 4 sertare cu șine
 2 sus – 20 × 15 cm
 2 jos  – 22 × 15 cm
• Compartiment mare în partea de jos
 34,5 × 24 × 16,5 cm (L×L×Î)
•  Compartimentare interioară practică
 2-2 buzunare pe părțile scurte
 4 compartimente elastice
 2 suporturi cu arici
• 8 suporturi pt. pensulă și 8 compartimente elastice în 
 interiorul capacului 

CROCO
230 RON

GLITTER
295 RON

CROCO
490 RON

GLITTER
650 RON

• 8 suporturi pt. pensulă și 8 compartimente elastice în 

GENȚI, VALIZE PROFESIONALE DE MANICHIURĂ PEARL NAILS
Noua geantă și valiză cu o structură rezistentă, 
disponibilă în două culori.
Silk White Croco și Hot Pink Croco

VALIZĂ TIP ROLLER   
• Extra dimensiune – 37 × 26 × 73 cm (L×L×Î)
• Cadru extra puternic, rezistent.
• Structura genții detașabile este întărită
• Husă rezistentă, curățare ușoară
• Curea pt. umăr

EXTRA CAPAC CADOU PT. PARTEA DE JOS și OGLINDĂ COSMETICĂ DE MASĂ

Geantă detașabilă
•  4 sertare cu șine
 2 sus – 18,5 × 15,5 cm
 2 jos – 20,5 × 15,5 cm
• Compartiment mare
 35 × 21,5 × 14 cm (L×L×Î)
• 8 suporturi pt. pensulă și 8 compartimente 
 elastice în interiorul capacului 

Partea de jos
• Partea din față se poate deschide pt. a ușura 
 împachetarea
• Sertar compartimentabil în mai multe feluri. 
 33,5 × 16 × 14 cm (L×L×Î)
• Compartiment extra mare în partea de jos
 35 × 23,5 × 42 cm (L×L×Î)
• 2 roți, cadre puternice
• Mâner telescopic

EXTRA CAPAC CADOU PT. PARTEA DE JOS și OGLINDĂ COSMETICĂ DE MASĂ

Glitter White şi Glitter Black
Lângă produsele albe şi pink cu model croco 
prezentate anterior s-au alăturat gențile şi 
valizele tip troller albe şi negre decorate 
spectaculos cu mii de pietricele decorative! 

GENȚI, VALIZE
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Vopsele foarte pigmentate, care 
asigură acoperire perfectă chiar 
și într-un strat subțire. Datorită 
consistenței cremoase pot fi   
modelate ușor și au o culoare 
intensă chiar și după uscare. 
Sunt ambalate în tuburi practice 
de 9 ml.

9 ml

11 RON

Vopsele 
acrilice

101
Alb de titan

114
Magenta

115
Mov adâncAlb de titan

151
Roșu mediu de Cadmiu

127
Siena arsă

128
Umbra arsăSiena arsă

170
Albastru de cobalt

Magenta

161
Galben mediu de Cadmiu

Umbra arsă

186
Violet episcopal

Mov adânc

163
Galben închis de CadmiuRoșu mediu de Cadmiu

201
Negru fi ldeș

Albastru de cobalt

230
Cupru

Galben mediu de Cadmiu

224
Verde de Hooker

Violet episcopal

234
Auriu

Galben închis de Cadmiu

229
BronzNegru fi ldeș

236
Argintiu

Verde de Hooker

292
Carmin

Auriu

317
Verde

Bronz

311
Roșu închis de Cadmiu

Cupru

312
Verde deschisArgintiu

335
Roșu oxid

Roșu închis de Cadmiu

410
Galben primer

Verde deschis

415
Roșu primer

Carmin

380
Albastru ultramarin

Verde

416
Galben oxidRoșu oxid

500
Magenta mediu

Galben primer

660
Acuamarin

Roșu primer

720
Portocaliu deschis de Cadmiu

Albastru ultramarin

590
Violet episcopal intens

Galben oxid

810
Roz pal

ART
PEARL NAIL

ACRYLIC 
COLORS

Bază:  Hard Clear Gel
Acoperire:  Builder Clear Gel 2.0
Culoare:  Premium Finish Color Gel 1301 şi 1341
Decorare:  Vopsele acrilice
Gel de luciu:  Chrome 2 Top Gel

VOPSELE ACRILICE
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001

215

208

283

203

236

213

362

202

223

209

292

206

263

214

502

20 buc/pachet

3 RON NOU!
în 

16 
nuanțe!

DECORATIVEDECORATIVE
PIETRE

PIETRE DECORATIVE
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Foițe 
de 

scoici

13 RON

6 RON

4 RON

4 RON

Praf 
de 

catifea

Firicele 
mărunte

Firicele

Foițe de scoici
S01

S29

S02

S32

S09

S72

S03

S33

S10

S04

S69

S11

S19

S08

S70

S16

S21

Foițe de scoici

KP01 KP07KP03 KP09KP05 KP11

KP02 KP08KP04 KP10KP06 KP12

7401

7408

7403

7410

7405

74137402

7409

7404

7412

7601

7610

7606

7616

7609

76237604

7614

7608

7621

NAIL ART
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După pregătirea unghiei folosesc Nail Prep și 
Ultrabond. La aplicarea șablonului Salon II. iau 
în considerare faptul că construiesc o unghie 
pătrată.

1.

Realizez modelul folosind pensula pt. pictură 
Kolinsky #000 și gelul colorat Premium Finish 
1301.

4.

Aplic stratul de bază din gelul Hard Clear, după 
care realizez stratul de acoperire din gelul 
Builder Clear 2.0. După fixare matifiez și dau 
forma unghiei.

2.

Presar gelul cu prafuri de sclipici galben, roșu, 
albastru și verde după care îl polimerizez.

5.

După polimerizare înlătur excesul de sclipici cu 
ajutorul unei periuțe pt. deprăfuire curată.

6.

Aplic pe toată suprafața unghiei gelul colorat 
Premium Finish 1302.

3.

STEP BY STEP - ERIKA BAKOS
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SP101

SP204

SP306

SP407

SP509

SP108

SP211

SP312

SP503

SP603

SP608

SP103

SP208

SP309

SP410

SP512

SP112

SP302

SP404

SP506

SP605

SP610

SP106

SP210

SP311

SP502

SP602

SP202

SP305

SP406

SP508

SP607 SP612

SP102

SP207

SP308

SP409

SP510

SP110

SP212

SP402

SP504

SP604

SP609

SP105

SP209

SP310

SP501

SP601

SP201

SP304

SP405

SP507

SP606

SP611

6 RONScoici 
pisate
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Praf 
fl itter

6 RON

6 RON

6 RON

6 RON

Praf 
mix

Romburi

Folii 
de 

gheață

12002 12008 12014 1202112006 12012

12301 12304 12310 1231112303 12307

9501

9510

9503

9508 9509

9502

9511

9504

8501

8509

8504

8513

8507

8515

8508

8518

8503

8512

8506

8514
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To
t c

e înseamnă Pearl Nails. Tot ce înseamnă unghii artificiale. L
a u

n 
lo

c!

www.pearlnailshop.ro
www.facebook.com/pearlnailsromania



ATENȚIE! PREȚURILE DIN CATALOG SUNT PREȚURI PROFESIONALE ȘI CONȚIN TVA!
NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA PENTRU EVENTUALELE GREȘELI DE TIPAR!

Pearl Nails S.R.L.
B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 123
540445 Târgu Mureș

0751 285499
0365 430008

info@pearlnailshop.ro

www.pearlnailshop.ro

PARTENERUL 
DUMNEAVOASTRĂ

Distribuitor 
oficial

Telefon

Email

Web


