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Metoda żelowa

Metoda akrylowa

Metoda hybrydowa

Essentials

Akcesoria

Rozpoczynając swoją przygodę ze stylizacją paznokci długo szukałam produktów, 

które w 100% spełnią moje wymagania. Jako stylistka potrzebowałam materiałów, 

którymi będzie mi się przyjemnie pracowało, które będą miały idealną konsystencję 

oraz kolor. Podjęłam wówczas decyzję o stworzeniu marki, która będzie 

proponowała wysokiej jakości produkty stworzone  dla stylistek kochających swoją 

pracę. Od blisko dekady czuwam nad doborem składu i konsystencji produktów, 

bo jakość jest  dla mnie najważniejsza. Wszystkie produkty dokładnie sprawdzam 

i testuje. 

To właśnie dla stylistek i z myślą o stylistkach stworzona została marka PB NAILS.

METODA ŻELOWA
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Metoda żelowa      Żele podkładowe / Żele budujące Metoda żelowa      Żele budujące

| Base Gel
 
Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa podkładowa w metodzie 

żelowej

Barwa: transparentna

Poziom gęstości: 1 - rzadki

Zalety: zwiększa przyczepność żelu budującego 

do płytki paznokcia; działa jak „dwustronna taśma          

klejąca”; zapobiega liftowaniu masy 

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min; CCFL; Dual 

LED od 1 do 2 min.

10 ml 49 zł   15 g 60 zł

| Crystal Clear Gel 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa budująca w metodzie żelowej

Barwa: jasno fioletowa/transparentna

Poziom gęstości: 4 – średnio gęsty w kierunku 

gęstego

Zalety: do stosowania na szablonach, tipsach oraz 

na naturalnej płytce; uwydatnia biały kolor przy 

stylizacjach french; samopoziomujący; rekomendo-

wana praca naprzemienna; podatny na zaciskanie; 

elastyczny; mocny, odporny na uszkodzenia; szybki 

czas polimeryzacji, przez co efekt „pieczenia” jest 

mniej odczuwalny

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min; CCFL; Dual 

LED od 30 sec do 2min; LED od 30 sec do 2 min.

15 g 60 zł   50 g 135 zł

| Blush Gel
 
Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa budująca w metodzie żelowej

Barwa: jasno różowa/transparentna

Poziom gęstości: 3 – średnio gęsty

Zalety: nadaje „zdrowy” kolor płytce paznokcia; do 

stosowania na szablonach, tipsach oraz na naturalnej 

płytce; nie zmienia koloru uprzednio nałożonych żeli 

oraz ozdób; samopoziomujący; rekomendowana 

praca naprzemienna; może być stosowany w metodzie 

I fazowej; elastyczny; mocny, odporny na uszkodzenia

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1,5 do 3 min.

15 g 60 zł   50 g 135 zł

| Perfect Pink Gel
 
Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa budująca w metodzie żelowej

Barwa: różowa/mleczna

Poziom gęstości: 3 – średnio gęsty

Zalety: posiada naturalny odcień , pozostawia    

naturalnie mleczne paznokcie; samopoziomujący; 

moc krycia- ok. 40%; elastyczny, nie rozpręża się 

przy zaciskaniu; pozwala na uzyskanie pięknego, 

głębokiego tunelu; rekomendowany przy stylizacji 

french malowany

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min ; CCFL; Dual 

LED od 30 sek  do 2 min.

15 g 65 zł   50 g 145 zł

| Builder Clear Gel
 
Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa budująca w metodzie 

żelowej

Barwa: błękitna/transparentna

Poziom gęstości: 5 - gęsty

Zalety: uwydatnia biel przy stylizacjach french; nie-

znacznie poziomujący; elastyczny, mocny

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1,5 do 3 min.

15 g 60 zł   50 g 135 zł

| Construction Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa budująca w metodzie 

żelowej

Barwa: brzoskwiniowa

Poziom gęstości: 5 - gęsty

Zalety: nie rozpręża się, ułatwia wykonanie pięknego 

tunelu; wyrównuje kolor płytki paznokcia, nadając 

mu zdrowy wygląd; łatwy w aplikacji; nie poziomuje 

się; gęsta konsystencja umożliwia nałożenie na 

paznokcie całej dłoni bez ryzyka zalania wałów około                

paznokciowych; mocny, odporny na uszkodzenia

Utwardzanie: UV 36W – 3 min; CCFL; Dual LED od 

1 do 3 min.

15 g 65 zł   50 g 145 zł

| Clear Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa budująca w metodzie 

żelowej

Barwa: transparentna

Poziom gęstości: 4 – średnio gęsty, w kierunku 

gęstego

Zalety: do stosowania na szablonach, tipsach oraz    

na naturalnej płytce; samopoziomujący; może być 

stosowany w metodzie jednofazowej; elastyczny; 

mocny, odporny na uszkodzenia 

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1,5 do 3 min.

15 g 60 zł   50 g 135 zł

| Construction Pink Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa budująca w metodzie 

żelowej

Barwa: różowa/mleczna

Poziom gęstości: 5 - gęsty

Zalety: nie rozpręża się, ułatwia wykonanie pięknego 

tunelu; nadaje naturalny wygląd płytce; moc krycia 

– ok. 40%; łatwy w aplikacji; nie poziomuje się; gęsta 

konsystencja umożliwia nałożenie na paznokcie całej 

dłoni bez ryzyka zalania wałów około paznokciowych; 

idealny do baby boomera; mocny, odporny na 

uszkodzenia

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1 do 3 min.

15 g 65 zł   50 g 145zł

Żele budujące

Żele podkładowe
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Metoda żelowa      Żele Soak Off / Żele białe Metoda żelowa      Żele kamuflujące

| Easy Off Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: wzmocnienie naturalnej płytki 

paznokcia

Barwa: transparentna

Poziom gęstości: 1 - rzadki

Zalety: bardzo elastyczny, współgra z naturalną płytką 

paznokcia; daje możliwość niewielkiego przedłużenia 

płytki; samopoziomujący; rekomendowana praca 

naprzemienna; możliwość usunięcia acetonem lub 

removerem

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min; CCFL, Dual 

LED, LED od 30 sek do 1 min.

10 ml 49 zł   15 g 60 zł   50 g 135 zł

| Perfect White Gel 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: biały żel do frencha konstrukcyjnego

Barwa: biała

Poziom gęstości: 5 - gęsty

Zalety: tworzy piękną i ostrą linię uśmiechu; nie 

żółknie; wykazuje nieznaczne zdolności samopozio-

mując; gęsta konsystencja umożliwia nałożenie żelu na 

paznokcie całej dłoni bez konieczności zmrażania

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1,5 do 3 min.

15 g 60 zł   50 g 135 zł 

| Pure White Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: biały żel do frencha malowanego

Barwa: kredowo biała

Poziom gęstości: 1 -  rzadki

Zalety: pozwala na uzyskanie kredowo białej 

końcówki french o ostrej linii uśmiechu; możliwość 

wykorzystania żelu w zdobieniach oraz do mieszania 

z żelami kolorowymi; nie żółknie; rekomendowana 

praca naprzemienna

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1,5 do 3 min.

15 g 65 zł

| Cover Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa kamuflująca w metodzie 

żelowej

Barwa: beżowo-różowa / kryjąca

Poziom gęstości: 4 - średnio gęsty w kierunku 

gęstego

Zalety: posiada naturalny odcień; niweluje niedo-

skonałości płytki; samopoziomujący; moc krycia 

- ok. 90%; rekomendowany przy stylizacji french 

konstrukcyjny

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1,5 do 3 min.

15 g 65 zł  50 g 145 zł

| Perfect Cover Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa kamuflująca w metodzie 

żelowej

Barwa: beżowo-różowa

Poziom gęstości: 3 - średnio gęsty

Zalety: posiada naturalny odcień, idealnie stapia się 

z kolorem płytki; samopoziomujący; moc krycia-ok. 

80%; elastyczny, nie rozpręża się przy zaciskaniu; 

pozwala na uzyskanie pięknego, głębokiego tunelu; 

rekomendowany przy stylizacji french malowany

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 30 sek do 2 min.

15 g 65 zł   50 g 145 zł

| Exclusive White Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: biały żel do frencza malowanego

Barwa: biała

Poziom gęstości: 2 - średnio gęsty w kierunku 

rzadkiego

Zalety: pozwala na uzyskanie białej końcówki french 

o ostrej linii uśmiechu, pozostawia czystą biel; nie 

żółknie; kremowa konsystencja ułatwia wyrównanie 

linii; rekomendowana praca naprzemienna

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1,5 do 3 min.

15 g 60 zł   50 g 135 zł

| Cover Pink Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa kamuflująca w metodzie 

żelowej

Barwa: brzoskwiniowo-różowa

Poziom gęstości: 3 - średnio gęsty

Zalety: posiada naturalny ciepły odcień, idealny 

dla jasnych karnacji; niweluje niedoskonałości 

płytki; samopoziomujący; moc krycia - ok. 85%;                           

rekomendowany przy stylizacji french konstrukcyjny

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 1,5 do 3 min.

15 g 65 zł   50 g 145 zł

| Sculpting Cover Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa kamuflująca w metodzie 

żelowej

Barwa: beżowo-różowa, naturalna

Poziom gęstości: 5 - gęsty

Zalety: posiada naturalny odcień; idealnie stapia się 

z kolorem płytki; nie wykazuje zdolności samopozio-

mujących; moc krycia-ok. 85%; gęsta konsystencja 

umożliwia nałożenie żelu na paznokcie całej dłoni bez 

konieczności zmrażania

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 30 sek do 1 min.

15 g 65 zł   50 g 145 zł

Żele konstrukcyjne

Żele białe
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Metoda żelowa      Żele nawierzchniowe / Żele kolorowe

| Mega Shine Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w metodzie 

żelowej

Barwa: transparentna z poświatą UV

Poziom gęstości: 1-rzadki

Zalety: mocno nabłyszcza; jest odporny na ścieranie; 

wzmacnia warstwę budującą; nie posiada warstwy 

dyspersyjnej

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 30 sek do 1 min.

10 ml 49 zł  

| Perfect Shine Gel 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: warstwa nawierzchniowa w metodzie 

żelowej

Barwa: transparentna z poświatą UV

Poziom gęstości: 1-rzadki

Zalety: umiarkowanie elastyczny; mocno nabłyszcza; 

jest odporny na ścieranie; wzmacnia warstwę budują-

cą; nie posiada warstwy dyspersyjnej

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 30 sek do 1 min.

10 ml 49 zł   

| Art Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: żele kolorowe do odbijania folii 

transferowej

Barwa: czarna, brązowa, transparentna

Zalety: mocna pigmentacja; przeznaczone do 

odbijania folii transferowych; kolory czarny i brązowy 

rekomendowane do odbijania folii na cienkich liniach, 

ornamentach; kolor transparentny odbijanie folii na 

większych powierzchniach

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 30 sec – 1 min; 

CCFL; Dual LED od 30 sek do 3 min.

5 g 25 zł  

| Shape Art Gel
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: żel do zdobień 3d

Barwa: biała

Zalety: alternatywa dla zdobień akrylowych; kon-

systencja plasteliny pozwala na tworzenie trójwymia-

rowych zdobień; możliwość mieszania z kolorowymi 

żelami z kolekcji Painting i Design dla uzyskania 

różnych kolorów 

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min; CCFL; Dual 

LED od 30 sek do 2 min.

5 g 29 zł  

Żele nawierzchniowe

Metoda żelowa      Żele kolorowe

Żele kolorowe
| Color&Go Collection

Charakterystyka:

Przeznaczenie: kolorowe żele nawierzchniowe

Barwa: 42 kolory

Zalety: perfekcyjne krycie; brak warstwy dyspersyjnej; 

rekomendowany do malowania ornamentów, koro-

nek; rekomendowany do zdobień typu sugar effect; 

możliwość zdobienia po nabłyszczonej powierzchni

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 3 min; CCFL; Dual 

LED od 30 sek do 1 min.

5 g 25 zł  

| Painting Collection
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: żele kolorowe do zdobień

Barwa: 30 kolorów

Zalety: bardzo mocna pigmentacja; konsystencja 

farbek akrylowych; rekomendowany do malowania 

technikami one stroke, zhostovo jak również micropa-

inting; brak warstwy dyspersyjnej, można malować po 

nabłyszczonej powierzchni

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min; CCFL; Dual 

LED od 30 sek do 1 min.

5 g 29 zł  
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Metoda akrylowa      Pudry akrylowe / Kolorowe pudry akrylowe

| Clear Powder
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: puder akrylowy w metodzie akrylowej

Barwa: transparentna

Zalety: umiarkowany czas polimeryzacji i idealnie do-

brana plastyczność ułatwia uformowanie pożądanego 

kształtu; nie krystalizuje się; nie zapowietrza; łatwy w 

opracowaniu

50 g 50 zł   150 g 120 zł

| Cover Powder

Charakterystyka:

Przeznaczenie: puder akrylowy w metodzie akrylowej

Barwa: beżowo-różowa/kryjąca

Zalety: umiarkowany czas polimeryzacji i idealnie do-

brana plastyczność ułatwia uformowanie pożądanego 

kształtu; beżowa barwa o pełnym kryciu niweluje 

niedoskonałości płytki; nie krystalizuje się; nie zapo-

wietrza; łatwy w opracowaniu

50 g 60 zł   150 g 130 zł

| Very Pink Powder

Charakterystyka:

Przeznaczenie: puder akrylowy w metodzie akrylowej

Barwa: różowa / transparentna

Zalety: umiarkowany czas polimeryzacji i idealnie do-

brana plastyczność ułatwia uformowanie pożądanego 

kształtu; nie krystalizuje się; nie zapowietrza; łatwy w 

opracowaniu

50 g 50 zł   150 g 120 zł

| Super White Powder
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: puder akrylowy w metodzie akrylowej

Barwa: kredowo biała

Zalety: umiarkowany czas polimeryzacji i idealnie 

dobrana plastyczność ułatwia uformowanie ostrej i 

równej linii uśmiechu; nie krystalizuje się; nie zapowie-

trza; łatwy w opracowaniu

50 g 50 zł   150 g 120 zł

Żele Białe
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Metoda akrylowa      Kolorowe pudry akrylowe / Liquid

| Pink Powder

Charakterystyka:

Przeznaczenie: puder akrylowy w metodzie akrylowej

Barwa: jasno różowa/transparentna

Zalety: umiarkowany czas polimeryzacji i idealnie do-

brana plastyczność ułatwia uformowanie pożądanego 

kształtu; nie krystalizuje się; nie zapowietrza; łatwy w 

opracowaniu 

50 g 50 zł   150 g 120 zł

| Color Powders

Charakterystyka:

Przeznaczenie: kolorowe pudry akrylowe

Barwa: 45 kolorów

Zalety: plastyczne pudry akrylowe do zdobień typu: 

3D oraz Silk, nie krystalizują się, nie zapowietrzają i są 

łatwe w opracowaniu. Umiarkowany czas polimeryza-

cji zapewnia kontrolę nad efektem końcowym. 

7 g 18 zł  

| Liquid
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: monomer w metodzie akrylowej

Barwa: Fioletowa

Zalety: fioletowe zabarwienie zawiera związki UV chroniące paznokcie akrylowe przed zżółknię-

ciem; zapewnia plastyczność pudrów akrylowych oraz doskonałą przyczepność; podkreśla biel przy 

stylizacji french

   125ml 60 zł   250ml 100 zł   500ml  160 zł

01 02 03 04 05 06 07 09 10

31 32 33 34 35

08

37 38

39 40 41 42

36

44 4543

11 12 13 14 16 17 18 19 2015

21 23 24 25 26 27 28 3022 29
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Metoda hybrydowa      Lakiery hybrydowe   

12

METODA HYBRYDOWA
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Metoda hybrydowa      Lakiery hybrydowe

| Base/Top Coat

Charakterystyka:

Przeznaczenie: podkładowo-nawierzchniowy lakier 

hybrydowy

Zalety: doskonała przyczepność; duża elastyczność; 

nie zmienia odcieni jasnych barw; mocno nabłyszcza; 

posiada warstwę dyspersyjną

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual 

LED; LED od 30 sek do 1 min.

5ml 33 zł   10 ml 49 zł

| Elastic Top

Charakterystyka:

Przeznaczenie: nawierzchniowy lakier hybrydowy

Zalety: bardzo elastyczny, idealnie współgra z kolorowy-

mi lakierami tworząc zwartą i  mocną powłokę; posiada 

mocny i trwały połysk; nie zmienia odcieni uprzednio 

położonych kolorów; brak warstwy dyspersyjnej; rzadka 

konsystencja

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual 

LED; LED od 30 sek do 1 min.

5 ml 33 zł   10 ml 49 zł

| Strong Base

Charakterystyka:

Przeznaczenie: podkładowy lakier hybrydowy

Zalety: doskonała przyczepność; średniogęsta 

konsystencja pozwala na wyrównanie ewentualnych 

nierówności na płytce paznokcia; elastyczny, doskona-

le pracuje z naturalną płytką, tworząc mocną warstwę

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min; CCFL; Dual 

LED; LED od 30 sek do 1 min.

5 ml 33 zł   10 ml 49 zł

| Vitamin Base

Charakterystyka:

Przeznaczenie: podkładowy lakier hybrydowy

Zalety: wzbogacony o witaminy B5 i E oraz wapń; 

wzmacnia i stymuluje wzrost paznokci; elastyczny, 

doskonale pracuje z naturalną płytką, tworząc mocną 

warstwę; do stosowania pod lakiery hybrydowe, żele 

soak off oraz lakiery do paznokci

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual 

LED; LED od 30 sek do 1 min.

5ml 33 zł   10 ml 49 zł
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Metoda hybrydowa      Lakiery hybrydowe 

| Extend
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: lakier hybrydowy budujący 

Barwa: Jasno różowa/mleczna

Zalety: elastyczny, stosowany w celu wzmocnienia 

naturalnej płytki paznokci - daje możliwość nieznacznego 

przedłużenia paznokci; dzięki obecności włókien jedwabiu 

tworzy mocną powłokę; posiada mocną przyczepność, 

zapobiega liftowaniu produktu

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual 

LED; LED od 30 sek do 1 min.

5 ml 33 zł   10 ml 49 zł

| Chrome Gold

Charakterystyka:

Przeznaczenie: lakier hybrydowy typu chrom 

Barwa: Złota

Zalety: płynne złoto, idealne do zdobień, produkt pozwa-

la na stworzenie wielu ciekawych wzorów.

Utwardzanie: Produkt nie wymaga utwardzania w 

Lampie UV/CCFL

5 ml 33 zł   10 ml 49 zł

| Gellaxy Flow
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: lakier hybrydowy do zdobień

Barwa: transparentna , biała

Zalety: produkt przeznaczony jako baza do wzorów 

rozmywanych akwarelowych; bardzo prosta aplikacja; 

współgra z większością kolorów Gellaxy

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual 

LED; LED - 30 sek.

5 ml 33 zł   10 ml 49 zł

| Mat Top

Charakterystyka:

Przeznaczenie: nawierzchniowy lakier hybrydowy 

matowy 

Zalety: bardzo elastyczny, idealnie współgra z kolo-

rowymi lakierami tworząc zwartą i  mocną powłokę; 

bardzo przyjemny, satynowy w dotyku; nie wybłyszcza 

się, pozostaje matowy na następnej wizyty; nie zmie-

nia odcieni uprzednio położonych kolorów; średnio 

gęsta konsystencja

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual 

LED; LED od 30 sek do 1 min.

5 ml 33 zł   10 ml 49 zł
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Metoda hybrydowa      Kolorowe lakiery hybrydowe

| Gellaxy One

Charakterystyka:

Przeznaczenie: lakier hybrydowy kolorowy 

Kolekcja: 24 kolorów

Zalety: średnio gęsta konsystencja ułatwia aplikację 

produktu; mocna pigmentacja; elastyczny; doskonale 

współgra z naturalną płytką oraz materiałami twardymi 

typu żele, akryle; posiada mocną przyczepność, zapo-

biega liftowaniu produktu; formuła 3w1, nie wymaga 

zastosowania bazy ani topu

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual 

LED; LED - 30 sek.

5 ml 29 zł   10 ml 44 zł

| Gellaxy CatEye

Charakterystyka:

Przeznaczenie: lakier hybrydowy kolorowy 

Kolekcja: 19 kolorów

Zalety: kolekcja lakierów tworzących piękny efekt 

kociego oka; mocna pigmentacja; elastyczny; nie 

wymagają użycia czarnego koloru do uzyskania głębi; 

posiada mocną przyczepność

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual 

LED; LED - 30 sek.

5 ml 29 zł   10 ml 44 zł
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Metoda hybrydowa      Kolorowe lakiery hybrydowe

| Gellaxy

Charakterystyka:

Przeznaczenie: lakier hybrydowy kolorowy

Kolekcja: 218 kolorów

Zalety: średnio gęsta konsystencja ułatwia aplikację produktu; 

mocna pigmentacja; elastyczny; doskonale współgra z natural-

ną płytką oraz materiałami twardymi typu żele, akryle; posiada 

mocną przyczepność

Utwardzanie: Lampa UV 36W – 2 min ; CCFL; Dual LED; LED 

- 30 sek.

 5 ml 29 zł   10 ml 44 zł
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Metoda hybrydowa      Kolorowe lakiery hybrydowe

GE204
kisses

GE215
swag

GE206
moments

GE207
tenderness

GE208
amour

GE205
beautiful

GE209
soul

GE210
promies

GE211
always

GE212
true

GE213
selfie

GE214
fame

GE217
wixa

GE216
hype

GE218
wixa

GE203
deep truth

GE199
she sparkles

GE191
devoted

GE190
spotlight

GE192
flamingo road

GE193
fashion look

GE194
escape

GE195
dynasty

GE196
destiny

GE197
famous

GE198
frosty queen

GE189
just superb

GE200
passionate

GE201
feel the fever

GE202
let’s rock
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   Zostań naszym salonem
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      Zostań naszym salonem
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Essentials      

| Nail Prep
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: płyn odtłuszczający płytke paznokcia

Zalety: niezbędny produkt w stylizacji paznokci; 

mocno odtłuszcza naturalną płytkę; przygotowuje do 

stylizacji metodą hybrydową

10 ml 18 zł  

| Dehydrator

Charakterystyka:

Przeznaczenie: płyn odtłuszczający płytkę paznokcia

Zalety: niezbędny produkt w stylizacji paznokci; 

mocno odtłuszcza naturalną płytkę; przygotowuje do 

stylizacji metodą hybrydową

10 ml 18 zł  

| Acid primer

Charakterystyka:

Przeznaczenie: primer kwasowy

Zalety: dogłębnie odtłuszcza, wytrawia naturalną 

płytkę; przygotowuje do stylizacji metodami akrylową 

lub żelową

10 ml 25 zł  
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Essentials     

| Ultrabond Primer
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: primer bezkwasowy

Zalety: dogłębnie odtłuszcza, wytrawia naturalną 

płytkę; przygotowuje do stylizacji metodami żelową, 

akrylową bądź hybrydową

10 ml 30 zł  

| Aceton
 

Charakterystyka:

Przeznaczenie: aceton

Zalety: czysty aceton kosmetyczny; rozmiękcza lakiery 

hybrydowe; ułatwia ich usuwanie

125ml 10 zł   250ml 16 zł  500ml 28 zł

| No Lines

Charakterystyka:

Przeznaczenie: preparat likwidujący zapowietrzenia 

Zalety: skleja niewielkie zapowietrzenia masy żelowej 

lub akrylowej; działa jak „taśma dwustronna” zabezpie-

cza przed ponownym liftowaniem masy

10 ml 30 zł  

| Remover

Charakterystyka:

Przeznaczenie: płyn do usuwania lakierów                

hybrydowych

Zalety: rozmiękcza lakiery hybrydowe, ułatwia ich 

usuwanie; zapobiega wysuszaniu naskórka; posiada 

przyjemny zapach

125ml 18 zł   250ml 29 zł  500ml 49zł

| Cuticle oil

Charakterystyka:

Przeznaczenie: oliwka pielęgnacyjna

Zalety: długotrwale odżywia i nawilża naskórek; 

uelastycznia łamliwą płytkę paznokcia; dostępne w 3 

pięknych zapachach

10 ml 12 zł 

| Cleaner

Charakterystyka:

Przeznaczenie: płyn do przemywania masy

Zalety: usuwa powstałą w procesie utwardzania 

warstwę dyspersyjną; posiada przyjemny zapach; 

nabłyszcza masę

125ml 10 zł   250ml 18zł  500ml 30 zł
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Akcesoria      Pędzle

AKCESORIA
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Akcesoria      Pędzle

| Pędzle do metody żelowej

Gel Brush Round 4   /  50 zł

Gel Brush Round 6  /  60 zł

Gel Brush Flat 4  /  50 zł

Gel Brush Round 4 Short  /  45 zł

| Pędzle do metody akrylowej

Kolinsky Brush Oval #8  /  110 zł

Kolinsky Brush Round #8  /  140 zł

Kolinsky Acrylic Design #4  /  50 zł

| Pędzle do zdobień

Gel Super Liner 11mm  /  35 zł

Gel Super Liner by Caro  /  35 zł

Art. Design by Fruta 1  /  35 zł

Art. Design by Fruta 2  /  35 zł

Art. Design by Fruta 3  /  35 zł

Nail Art. 101 #00  /  28 zł

Nail Art. 201 #0  /  28 zł

Nail Art. 101 #1  /  28 zł

Nail Art. 201 #2  /  28 zł

Zhostovo #2   /  30 zł

Gel Brush Flat #2  /  45 zł

One Stroke Flat #2  /  20 zł

One Stroke Angular #2  /  20 zł

Ombre   /  45 zł
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Akcesoria     Frezy

| Frezy

Frez do ściągania masy Mocny   /  140 zł

Frez do ściągania masy Super Mocny   /  140 zł

Frez do ściągania masy Mały   /  140 zł

Delicate Ceramic bit Right    /  130 zł

Delicate Ceramic bit Left    /  130 zł

Hard Ceramic bit Right    /  130 zł

Hard Ceramic bit Left    /  130 zł

Dry pedicure Ceramic bit Hard by Ann   /  120 zł

Dry pedicure Ceramic bit Soft by Ann   /  120 zł

Cuticle Bit     /  35 zł

Frez manicure kombinowanego by Fruta1  /  20 zł

Frez do manicure kombinowanego by Fruta2  /  20 zł

Frez do manicure kombinowanego by Fruta3  /  20 zł

Frez do manicure kombinowanego by Fruta4  /  20 zł

Frez do manicure kombinowanego by Fruta5  /  20 zł

Frez do manicure kombinowanego by Fruta6  /  20 zł

Frez do manicure kombinowanego by Fruta7  /  20 zł
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Akcesoria      Urządzenia, gadżety

| Urządzenia

Lampa UV/LED Mini 

(biały, różowy, błękitny, pistacjowy) /  59 zł 

 

Lampa UV/LED Smart  /  399  zł

Lampa CCFL Seashell  /  990 zł

Frezarka Marathon 3 Champion /  990 zł

Pochłaniacz De Lux  /  220 zł

| Akcesoria / Gadżety

Podkładka do zdjęć  /  15  zł

Wzornik/Album duży  /  60 zł 

Wzornik/Album mały  /  40 zł 

 

Swarovski Pencil  /  6  zł

Magic box   /  30 zł

Brushcase   /  60 zł

Szablony PB NAILS  /  100 szt - 20 zł 

   /  300 szt - 45 zł 
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  Instruktorzy, Szkoleniowcy

biuro@pbnails.pl

27

     Dystrybutorzy

Napisz do nas: biuro@pbnails.pl



ul. Żółkiewskiego 23, 33-300 Nowy Sącz

biuro@pbnails.pl

www.pbnails.pl


