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Гелева система

www.crystalnails.com.ua
       facebook.com/crystalnails.ukraine

властивості 
які найбільше 
характеризують базові  
матеріали CRYSTAL 
NAILS.

- висока якість
- надзвичайно широкий 
вибір
- унікальні та новітні 
розробки
- постійне оновлення 
матеріалів слідуючи модним 
тенденціям.



 5ml - 250 грн.
15ml - 405 грн.

50 ml - 975 грн.

 5ml - 225 грн.
15ml - 405 грн.
50 ml - 975 грн.

Гель,
 рекомендований 

 нашою
 чемпіонкою 

світу -
DRozDIk MeLINDA.

унікальний,
не 

розтікається!

TITANIUM Гель
прозорий, середньої в`язкості, XTReMe Гель для 

моделювання.

TITANIUM Гель - прозорий, середньої 
в`язкості, XTReMe Гель для нарощування.

унікальний склад гелю надає йому прозоро-блакитного відтінку. завдяки 
секретному компоненту, гель добре тримається і не розтікається, 
самовирівнюючий, завдяки чому легко розподіляється по поверхі нігтя, про 
те відмінно тримає змодельовану форму, що забезпечує швидку та акуратну 
роботу. забезпечує максимальний контроль, необхідний для якісної роботи.
підходить для моделювання нігтів салонних та екстрім форм. не створює 
відчуття печіння. рекомендуємо  для початківців,  бажаючих перейти на 
професійний рівень. завдяки унікальним компонентам, гель є гіпоалергенним.
рекомендуємо м’які кісточки : 6 Gel, Nero Merlo II, Xtreme Gel. 

CooL GeL
XTReMe, кришталево - прозорий, нова формула

екзотермічна дія

CooL GeL -
результат новітніх розробок:

результат новітніх розробок:
- не викликає дискомфорту;
- не пече;
- не жовтіє;
- супер міцний, проте легко обпилюється. 
кришталево-прозорий , середньої в’язкості, легкоформований  Xtreme 
моделюючий гель.
завдяки оптимальній  в’язкості та гнучкості, ідеальний для роботи в салоні. 
добре тримає форму та не розтікається. 
 

„я люблю  моделюючий гель TITANIUM , за його 
досконалу адгезію, гнучкість і міцність. з ним 
легко працювати, тому що  він не розтікається „.

на зображені новий Cool Gel  Xtreme моделюючий гель. виконала 
Méhész Alexandra

 рекомендований 
 нашою

 чемпіонкою 
світу Kovacs Gabo

в’язкістьв’язкість

від Gabo Kovacsвід Melinda Drozdik

час полімеризації: в уф лампі  2-3хв.
в лед  1-2 хв.час полімеризації: в уф лампі  2-3хв.

в лед  1-2 хв.
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Low
HeATING
foRMULA

не 
викликає 
печіння!

bUILDeR  Гелі

секретний 
інГредієнт



bUILDeR Гелі

5ml - 175 грн.
15ml - 300 грн.

50 ml - 760 грн.

найпотужніший  
моделюючий 

Гель

 5ml - 250 грн.
15ml - 405 грн.
50 ml - 975 грн.

   неймовірно 
міцний,

однофазний,
безкислотний

в’язкістьв’язкість

від Melinda Drozdik

час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2 хв.

час полімеризації: в уф лампі  2-3хв.
в лед  1-2 хв.
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GUM GeL

GUM GeL - еластичний, не розчинний 
моделюючий Гель,середньої в’язкості.

прозорий, унікального складу гель для нарощування, який має прозоро-
блакитний відтінок у баночці. завдяки секретному інгредієнту, Gum гель добре 
тримається, не розтікається. самовирівнюючий гель легко розподіляється по 
поверхі нігтя, ідеально повторює форму нігтьової пластини, тому  не ламається і 
не відшаровується. відмінно тримає змодельовану форму та легко обпилюється. 
завдяки міцній адгезії, можливе використання під любий моделюючий гель, та 
як базу при проблемних нігтях. із-за гнучкості, Gum гель  рекомендуємо для 
нарощення нігтів натуральної довжини. оскільки матеріал трохи рідший за 
середню консистенцію, слід використовувати м’якший тип  пензлика: Xtreme Gel, 
Gel 6 або Nero Merlo II. 

CN порада:так як цей гель приймає еластичність натурального нігтя, тому 
комбінувати його можливо лише з еластичними матеріалами. для видовження 
нігтьового ложа - Cover Mani Gel, для створення френчу - easy off white, french 
Top white, для нанесення блиску і кольорового гелю, використовуйте Xtreme Top

Shine, Top Seal, Top Seal Light, easy off Top Gel

XTReMe CLeAR GeL
найпотужніший  моделюючий Гель CRYSTAL  

NAILS.

   XTReMe CLeAR GeL - неймовірно міцний, 
прозорий моделюючий  Гель. 

зовсім  не жовтіє, має прозоро-фіолетовий відтінок, який надає нігтям 
освітлюючого ефекту. неймовірно блискучий,  володіє чудовим зчепленням. 
однофазний. безкислотний. дуже густий, таким чином легко формується 
та ідеальний для зажиму. чудово підходить  для створення екстрім форм. 
використовується  для моделювання коротких та довгих нігтів. завдяки 
унікальному компоненту, швидко полімеризується. може викликати печіння, тому 
рекомендуємо вам, для уникнення дискомфорту, поміщати руку в лампу поетапно: 
1.– етап на 5 секунд, після цього виймаємо на 5 секунд; 2.– етап на 10 секунд. 
виймаємо на 10 секунд, після цього можлива фіксація арки. для моделювання 
нігтів використовуємо твердіші пензлики: firm Gel або Nero Merlo III. 

прозорий, густий 
моделюючий гель

Xtreme Clear гель 
підходить  для створення 

екстрім форм

легко моделюючий та 
ідеальний для зажиму

від Méhész Alexa



підходить для нарощування нігтів салонних форм.

від Alexa Mehesz

в’язкість

Méhész Alexa виконала

час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2хв.
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bUILDeR CLeAR II. -
кришталево прозорий, однофазний 

моделюючий Гель

bUILDeR CLeAR II. -
прозорий однофазний моделюючий Гель.

прозорий гель з низькою в’язкістю. після полімеризації надає нігтям 
дзеркального блиску і таким чином ідеально підходить для моделювання. 
надає яскравості внутрішнім дизайнам нігтів.  безкислотний. при нарощуванні 
на тіпсах, використовується як базовий гель. в основному підходить для 
нарощування нігтів салонних форм. не використовується для арочного 
моделювання нігтів. рекомендуємо для нанесення гелю м’які пензлики: Xtreme 
Gel, 6 GeL або  NeRo MeRLo II.

в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  не полімеризується.

CN порада: цей гель залишає трохи більше липкого 
шару після полімеризації;тому перед нанесенням 
білого гелю, слід  протерти липку частину за 
допомогою пензлика, в цьому випадку білий гель 

не буде ковзати.

підходить для 
початківців.

bUILDeR CLeAR I. -
прозорий, Густий моделюючий Гель.

bUILDeR CLeAR I. - прозорий моделюючий 
Гель.

прозорий, густий, моделюючий гель для нарощення нігтів натуральних 
форм. однофазний гель, не потребує базового шару. ідеально повторює 
форму нігтьової пластини, не відшаровується. так як льодяно-голубий 
відтінок створює освітлюючий ефект , то вільний край нігтя стає ще більш 
яскравішим. цей гель популярний матеріал серед майстрів на конкурсах по 
нарощенню нігтів. рекомендуємо м’які пензлики : 6 Gel, Nero Merlo II, Xtreme Gel. 

льодяно- 
Голубий 
відтінок

5ml - 175 грн.
15ml - 300 грн.

50 ml - 760 грн.

5ml - 175 грн.
15ml - 300 грн.
50 ml - 760 грн.

bUILDeR  Гелі



від Gabo Kovacs

CoveR bUILDeR Гелі

в’язкість

від Alexa Méhész

час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2 хв.
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в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2 хв.

матеріал переможця чемпіонату світу.

CoveR pINk
камуфляжний Гель для клієнтів з темнішим 

кольором шкіри рук

CoveR pINk - найпопулярніший камуфляжний 
Гель. 

матеріал переможця чемпіонату світу. має теплий натурально-рожевий колір, який 
підходить для більшості твоїх клієнтів з темнішим кольором шкіри рук. завдяки не дуже 
густій консистенції, легко моделює подовження нігтьової пластини. універсальний, 
підходить для любих форм нігтів. для ідеального переходу кольору при викладанні 
матеріалу, потрібно лише декілька рухів. має високу щільність пігмента, добре маскує 
дефекти нігтя, швидко застигає та виглядає максимально природньо, при переході 
в натуральний ніготь. за допомогою цього гелю: зникнуть проблеми лінії посмішки, 
oптично збільшується нігтьова пластина. рекомендуємо м’які пензликии : 6 Gel ,Nero 
Merlo II, Xtreme Gel. 

beSTSeLLeR!

найпопулярніший 

камуфляжний 

Гель
 5ml - 175 грн.
15ml - 300 грн.
50 ml - 760 грн.

5ml - 210 грн.
15ml - 325 грн.

XTReMe CoveR
pINk ReNeweD 

нова формула камуфляжноГо Гелю

 

новий XTReMe CoveR pINk ReNeweD :
- натуральніший  колір,
- легко моделюється,
- рівномірно наноситься,
- трохи густіший, ніж найпопулярніший Cover pink гель 
- теплого розового відтінку.
завдяки новій формулі, цей матеріал ще легший у використанні. характеризується 
ідеальним вмістом пігментів. за допомогою цього матеріалу можливо нанести 
якісне, рівномірне покриття, навіть тонким шаром. новий Xtreme Cover pink 
ReNeweD рівномірно і легко розтікається у основи нігтя. нанесення матеріалу 
рекомендується пензликом м’якого типу, наприклад: пензлик 6 Gel, пензлик 
Xtreme Gel або Nero Merlo II.

леГко 
розтікається 

у основи
 ніГтя

оновився

теплоГо 
розовоГо 

відтінку



від Melinda Drozdik

улюбленець Irene Merlo(італія): „супер консистенція, відповідний вміст 
пігментів”

від Alexa Méhész

CoveR bUILDeR Гелі

в’язкість в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2 хв.

час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2 хв.

новий! CoveR RefILL HARD GeL
          однофазний, камуфляжний Гель для моделювання 

ніГтів.

однофазний, камуфляжний Гель для 
моделювання ніГтів.

однофазний камуфляжний, самовирівнюючий гель створений для корекціі 
нігтів, з натуральним ефектом, має  самий популярний  колір камуфляжного 
матеріалу. CoveR RefILL GeL чудово підходить для підвищення нігтьового 
ложа при моделюванні нігтів. має напівпрозору консистенцію кольору,що 
дозволяє навіть майстрам початківцям якісно виконати моделювання. 
використання CoveR RefILL GeL при моделюванні значно пришвидшує 
процес так-як одночасно замінює відразу 2 матеріала- Cover pink и Clear ( 
2 в1). завдяки новітній формулі, вміст кольорових пігментів у гелі дозволить 
вам змоделювати «досконалі нігті»,зовнішній вигляд яких буде максимально 
наближений до вигляду натуральних нігтів! для рівномірного нанесення 
рекомендуємо використовувати м’які пензлики  6 Gel ,Nero Merlo II, Xtreme Gel.

 5ml - 220 грн.
15ml - 350 грн.
50ml - 975 грн. 

CoveR RefILL GeL
однофазний, камуфляжний Гель для корекції 

ніГтів

 5ml - 190 грн.
15ml - 350 грн.
50ml - 790 грн. 

камуфляжний Гель для корекції ніГтів
моделюючий гель з натуральним ефектом,оптимальними покриваючими 
властивостями для корекції нігтів. має самий популярний  колір камуфляжного 
матеріалу CoveR. в разі видовженого нігтьового ложа, відрощену частину 
можливо доповнити ним на всю товщину. не сильно пігментований тому, 
якщо використовуємо при моделюванні у повну висоту, то здається, що у 
основи нігтя рівномірно нанесли звичайний камуфляжний гель. з ним корекція 
набагато швидша, так як заміняє одночасно два матеріала Cover і Clear.
через вміст пігментів, колір нігтьового ложа буде рівномірним, тобто можливо 
використовувати його у повну висоту, тому підходить і для підвищення нігтьового 
ложа також. для рівномірного нанесення рекомендуємо використовувати м’які 
пензлики: 6 GeL ,NeRo MeRLo II, XTReMe GeL.

„величезна поміч в салонній роботі! досі ще ніколи не була такою 
швидкою корекція гелевих нігтів. при комбінуванні з кольоровими Royal 
гелями, феноменально зменшується час корекції нігтів.” (Alexa Méhész)

популярний 
 колір 

камуфляжноГо 
матеріалу 

щоб досягти
ідеальне 

зчеплення
використовуйте 

builder base 
гель.

щоб досягти
ідеальне 

зчеплення
використовуйте 

builder base 
гель.

новий
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CoveR bUILDeR  Гелі



CoveR bUILDeR  Гелі

від Melinda Drozdikвід Melinda Drozdik

змоделюй одним матеріалом святкові сяючі нігті.

в’язкість
час полімеризації: в уф лампі  3-4хв.
в лед  2-3 хв.

5ml - 220 грн.
15ml - 350 грн. 

чудовий 
сріблясто – 

перламутровий 
Гель

Густий моделюючий Гель кольору натуральноГо 
ніГтя, з вмістом перламутру і кришталевих 

часточок.
чудовий сріблясто – перламутровий гель, кольору натурального нігтя,  з вмістом 
льодяних кристаликів. кольору натурального нігтьового ложа, який містить дрібні 
білуваті, перламутрові часточки, перламутрова варіація успішного Cover Reffil Hard 
гелю.через густоту, легко змоделювати з ним арку. легкий у використанні. завдяки 
відповідному вмісту пігменту, ідеально покриває ніготь  і на лініях вільного краю. 
виблискує ніжним оксамитом, нагадуючи льодяний кришталь. блискітки рівномірно 
розподілені у баночці, тому не потребують перемішування. моделювати цей гель 
радимо твердішим пензликом, як наприклад: Nero MerloII, або Nero MerloIII, або firm 
Gel.

новий! CoveR RefILL HARD 
CRYSTAL GeL

 ідеально 
покриває ніготь  

і на лініях 
вільного краю

новий! CoveR RefILL HARD 
TAN GeL 

темніший колір моделюючого гелю-бестселлеру Cover Refill, для 
темнішого типу шкіри рук.

в’язкість
час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2 хв.

5ml - 200 грн.
15ml - 350 грн.

CoveR RefILL HARD TAN GeL - Густий 
моделюючий Гель, добре заГинається.

завдяки відповідній пігментації,  лінію посмішки ідеально покриває, а у основи 
нігтя достатньо прозорий. використовується для підвищення нігтьового 
ложа, а також для моделювання повного нігтя. при корекції нігтів, можливе 
заповнення на всю товщину, так як цей матеріал заміняє Cover pink і  Clear (2в 
1). ідеально підходить не тільки для корекції, а й для повного нарощення нігтя!
нанесення матеріалу рекомендується пензликом твердішого типу, наприклад:
Nero Merlo III.  і firm Gel. в інтересах ідеальної адгезії, використовуй під нього як 
базовий гель, builder base гель.

новий новий

щоб досягти
ідеальне 

зчеплення,
використовуйте 

builder base 
гель.
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від Melinda Drozdik 28

pINk bUILDeR Гелі

від Alexa Méhész

в’язкістьв’язкість
час полімеризації: в уф лампі  2-3хв.
в лед  не полімеризується

час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2 хв.

XTReMe pINk bUILDeR 
GeL

рожевий моделюючий Гель з технолоГією 
«файберГлас».

однофазний, не потребує основи, молочно-рожевого відтінку, моделюючий 
гель. середньої в’язкості, легкий в нанесенні. найміцніший рожевий 
моделюючий гель. завдяки вмісту скловолокна,  нігті стають дуже міцними. 
може використовуватись в якості базового шару для уникнення дефектів 
нігтьової пластини. підходить як для видовження нігтьового ложа, так і 
для моделювання цілого нігтя. завдяки унікальному компоненту, швидко 
полімеризується, але може викликати печіння. тому рекомендуємо, для 
уникнення дискомфорту, поміщати руку в лампу поетапно: 1.– етап на 5 
секунд, виймаємо також на 5 секунд; 2.– етап на 10 секунд, виймаємо також 
на 10 секунд, після цього можлива фіксація арки. для рівномірного  нанесення 
рекомендуємо використовувати тверді пензлики: Nero MerloIII або firm Gel. 

 5ml - 190 грн.
15ml - 350 грн.
50ml - 895 грн. 

 5ml - 220 грн.
15ml - 360 грн.

the stronGest 
pinK

 молочно-
рожевоГо
відтінку, 

моделюючий
 Гель.

Густий моделюючий Гель для підвищення 
ніГтьовоГо ложа.

Густий, рожевий моделюючий гель з скляним ефектом, ще більш 
наповнений життям різновид гелю builder pink I. не тече. завдяки 
щільності, його використання дуже легке. при моделюванні 
високої арки, обпилювання лінії посмішки не забирає багато часу. 
для насесення цього гелю рекомендуємо застосовувати пензлики 
м’якшого типу, такі як: Nero Merlo II. або 6 Gel, або пензлик Xtreme Gel.
 

pINk bUILDeR HARD GeL

ідеальний для техніки підвищення нігтьового ложа.

із 
скляним 
ефектом

нова 
формула

не тече



pINk bUILDeR Гелі

від Melidna Drozdik29

в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі 2-3хв.
в лед  не полімеризується

від Alexa Méhész

bUILDeR pINk I.
ReNeweD bUILDeR GeL 

bUILDeR pINk I. ReNeweD bUILDeR GeL - прозоро-
рожевий моделюючий Гель.

однофазний моделюючий гель, середньої в’язкості. завдяки прозоро-
рожевому кольору, гель надає здоровий та доглянутий вид натуральним 
нігтям.   володіє прекрасними характеристиками - підвищеною адгезією, 
надає чудовий блиск. використовується для моделювання нігтьового ложа: 
наноситься на змодельоване нігтьове ложе CoveR pINk гелями ,що дозволяє 
після полімеризації зробити бездоганну лінію посмішки.  для нанесення геля, 
пропонуємо використовувати м’які пензлики: 6 Gel ,Nero Merlo II, Xtreme Gel.

матеріал 
світових 
чемпіонів

 5ml - 175 грн.
15ml - 300 грн.
50ml - 760 грн.



від Barbara Magyarosi

перед після

від Alexa Méhész

в’язкість в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  не полімеризується

час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  не полімеризується

pINk bUILDeR Гелі

30

 5ml - 220 грн.
15ml - 400 грн.

ANTIfUNGAL peDI GeL
bUILDeR GeL

ANTIfUNGAL peDI GeL - протиГрибковий Гель 
для корекціі ніГтів на руках і ноГах.

унікальний гель, легкоформований, з яким легко працювати, він не розтікається, 
має приємний рожево-прозорий колір. розроблений спеціально для боротьби 
з грибком нігтів, в складі якого міститься «клотримазол», який запобігає 
розмноженню грибків, допомагає відростати здоровим нігтям і позбутися від 
проблеми назавжди. рекомендуємо для моделювання коротких нігтів рук і ніг.

bUILDeR pINk II. bUILDeR GeL - прозоро-
персиковий леГкий моделюючий  Гель. 

моделюючий, середньої в’язкості, прозорий молочно-персикового відтінку гель. 
маскує дрібні недосконалості натурального нігтя. при нанесенні,  від теплоти рук  
стає трохи рідшим , що полегшує створення  рівномірного шару. використовується 
для корекції нігтьової пластини, ідеально підходить для нанесення на камуфляжний 
гель CoveR pINk. для нанесення геля, пропонуємо використовувати м’які пензлики: 
6 Gel, Nero Merlo II, Xtreme Gel.

bUILDeR pINk II.
bUILDeR GeL

матеріал 
світових 
чемпіонів

 5ml - 175 грн.
15ml - 300 грн.
50ml - 760 грн.



в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2хв.

новий! bAbY booMeR - 
wHITe GeL

wHITe bUILDeR Гелі

31 від Gabó Kovács

5ml - 220 грн.
15ml - 360 грн.

.
новий! bAbYbooMeR - wHITe GeL - 

натурально білий моделюючий Гель, 
середньої в’язкості.

натурально білий, легкий у формуванні гель, який при тонкому нанесенні 
напівпрозорий, а при товстому нанесенні надає ідеальне покриття. при 
нанесенні на шаблон не потребує прозорого основного шару, так – як 
просто ідеально полімеризується.рекомендується наносити м’яким 
пензликом: 6 Gel, Xtreme Gel, або Nerо Merlo II пензликом.

новий! набір bAbY booMeR GeL 
через бажання мати стриманий манікюр, у колі клієнтів шалену популярність 
здобула одноіменна техніка  bAbY booMeR. Головна відмінність цієї 
техніки в тому, що білий вільний край плавно переходить в колір нігтьового 
ложа. таким чином, менш помітне відростання нігтя виглядає набагато 
натуральніше, ніж у випадку класичного френчу. на готових нігтях любий 
додатковий  декор виглядає ідеально, хай то буде єфект Sugar, оксамитова 
пудра, глітерний порошок Crystal «ефект русалки», або навіть малюнок 
нанесений кольоровим гелем. вміст набору: Cover Refill Hard Gel 5ml, ba-
byboomer - white 5ml.

новий

для 
найпопулярнішої 

техніки
леГке і швидке 
використання

новий! набір bAbY 
booMeR GeL 

щоб досягти
ідеального 
зчеплення,

використовуйте 
builder base 

гель.
новий

390 грн.-



після зняття липкого шару 
Cleanser-м, поверхню нігтя 
обпилюю     Xtreme синьою 
пилочкою (150\150). потім полірую 
професійною синьою zebra 
(150\150) пилочкою і buffer-м з 
рожевою серединкою.

для створення ідеальної  арки, 
використовую фіксуючий зажим 
для нігтів, прикріпивши його в 
кутових точках нігтя і полімеризую 
ще 2 хвилини.

на підготовлений ніготь тонким 
шаром наношу builder base гель. 
полімеризую 2-3 хвилини в уф 
лампі, потім встановлюю шаблон 
відповідно формі „салонний 
мигдаль”.

STep bY STep

32

крок за кроком
офіційна техніка виконання

bAbY booMeR з Гелeм
від майстра Kovács GABó.

ретельно видаляю пил з нігтів і 
повертаю їм блиск з Xtreme Top 
Shine гелем, який полімеризую 2-3 
хвилини в уф лампі.

на середину нігтьового ложа 
викладаю  Cover Refill Hard гель  і 
розношу його до основи нігтя, а в 
напрямку  вільного краю наношу 
тоншим шаром.

за допомогою пензлика Nero Merlo 
II, нанесу baby boomer white гель 
на шаблон,  зформую форму нігтя, 
рознесу його по нігтьовому ложе, 
у напрямку до основи нігтя.через 
15-20 секундної полімеризації з 
використанням зажиму створюю 
арку нігтя.

2.1.

4.3.

6.5.



від Melinda Drozdik

bUILDeR wHITe I. - білий, суперГустий 
моделюючий Гель.

супергустий,однофазний білий гель з натурально білим відтінком. по густоті 
схожий на RoCkY CoveR  HARDGeL. не тече. тепло білого кольору з невисоким 
рівнем пігментації. з підвищеною адгезією, рекомендуємо для виразного 
вільного краю французького манікюру. для нанесення геля, пропонуємо 
використовувати м’які пензлики: 4 Gel, 6 Gel,Nero Merlo II, Xtreme Gel.

bUILDeR wHITe I. bUILDeR 
GeL

від Alexa Méhész33

в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі  3-4хв.
в лед  2-3хв.

XTReMe wHITe bUILDeR 
GeL

XTReMe wHITe GeL - білосніжний Густий 
моделюючий Гель.   

Густий  білосніжний  моделюючий гель,і деально підходить для виразної корекції 
вільного краю нігтя, не тече, тому легко  і рівномірно наноситься. сильної 
пігментації, завдяки чому, чудово покриває  ніготь   при  тонкому нанесенні.  добре 
полімеризується, навіть при нанесенні гелю товстим шаром швидко застигає. 
для нанесення геля, пропонуємо використовувати м’які пензлики: 4 Gel, 6 
Gel, Nero Merlo II, Xtreme Gel.

5ml - 250 грн.
15ml - 405 грн.
50ml - 975 грн.

5ml - 175 грн.
15ml - 300 грн.

CN порада: нанесіть тонкий базовий шар прозорого моделюючого гелю на 
підготовлені нігті, а на шаблон - трохи товщий шар, надаючи форму нігтю. 
полімеризуєте протягом 1 хвилини, потім обережно знімаєте форму. тепер ви можете 
створити чіткий білий вільний край на прозорому видовженні. інша його перевага: в 

уф-лампі світло досягає білий гель навіть знизу.

в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі   3-4хв.
в лед  2-3хв.

ще унікальніший;
ще екстримальніший;

ще новіший.

матеріал 
олімпійськоГо 

чемпіона

+

wHITe bUILDeR Гелі



wHITe bUILDeR  Гелі

від Melinda Drozdik

неймовірний контроль, холодний, ультра білий колір.

bUILDeR SofT wHITe
bUILDeR GeL 

bUILDeR wHITe II. 
ReNeweD 

від Alexa Méhész

в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі   3-4хв.
в лед  2-3хв.в’язкістьчас полімеризації: в уф лампі   3-4хв.

в лед  2-3хв.

5ml - 175 грн.
15ml - 300 грн.
50ml - 790 грн.

5ml - 195 грн.
15ml - 300 грн. 

сліпучо 
білий Гель

bestseller!

матеріал 
олімпійськоГо 

чемпіона

bUILDeR wHITe II. ReNeweD - ультра білий Гель 
для моделювання!

ультра білий гель середньої вязкості, високопігментний з льодяним відтінком, 
має властивість вирівнювання, не тече, створює  ефект фарфору. чудово 
покриває ніготь при тонкому нанесенні. добре полімеризується, навіть при 
нанесенні  товстим шаром, швидко застигає. під час полімеризації під дією тепла 
поверхня самовирівнюється, що означає високу якість. цим гелем створити 
виразний вільний край для французького манікюру дуже легко. для нанесення 
використовуються м’якші пензлики, наприклад: 4 Gel, 6 Gel,Nero Merlo II, Xtreme 
Gel.

нова 
формула

для фанатів 
молочно

 білоГо 
френчу

наноситься на 
вільний край, для 
натуральнішоГо 

ефекту

bUILDeR SofT wHITe bUILDeR GeL
SofT wHITe молочно- білий моделюючий Гель. 
ніжно білий гель неяскравого, легкого молочного кольору, для формування 
елегантного ненав’язливого френча. середньої в’язкості, добре полімеризується, 
чудово покриває ніготь при тонкому нанесенні.
простий у використанні. для нанесення геля, пропонуємо використовувати м’які 
пензлики: 4 Gel, 6 Gel, Nero Merlo II, Xtreme Gel.

34



TITANIUM bUILDeR GeL набір

XTReMe bUILDeR
GeL набір

TITANIUM bUILDeR
GeL набір

GUM bUILDeR
GeL набір

вміст набору:
• Xtreme Clear Gel 5ml

• Xtreme white builder Gel 5ml
• Cover pink Gel 5ml

• Top Shine 4ml
• Cleanser 40ml

• губка 
• шаблон

вміст набору:
• Titanium Gel 5ml

• Renewed builder white II.  Gel 5ml
• Cover pink Gel 5ml

• Top Shine 4ml
• Cleanser 40ml

• губка 
• шаблон

вміст набору:
• Gum Gel 5ml

• easy off white Gel 5ml
• easy off bordeaux Color Gel 5ml

• easy off Top Gel 4ml
• Cleanser 40ml

• губка 
• шаблон

від Alexa Méhész35

XTReMe bUILDeR GeL набір GUM bUILDeR GeL набір

bUILDeR GeL набори

набір моделюючих Гелів 485 Грн



CoveR pINk
GeL набір

RoCkY CoveR
HARDGeL набір

вміст набору:
• Cover pink gel 5ml: Cover pink, 
Cover pink X і Cover pink extra

• Top Shine 4ml
• Cleanser 40ml

• губка 
• шаблон

вміст набору:
• Rocky Cover HardGel 5ml

• Titanium Gel 5ml
• builder white II. Renewed 5ml

• Top Shine 4ml
• Cleanser 40ml

• губка 
• шаблон

CoveR pINk GeL набір RoCkY CoveR HARDGeL набір

від Alexa Méhész

bUILDeR GeL набори

36

набір моделюючих Гелів 485 Грн

кожен набір 
моделюючих Гелів 

містить в собі:
3шт. гелів,1шт.

блиску,фіксуючу 
рідину,губку,шаблони- 

за пів ціни вартості 
матеріалів.

можливість 
випробувати  

унікальні матеріали, 
придбавши в 

менших варіаціях



bASe Гелі

від Alexa Méhész

час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2хв.

37

час полімеризації: в уф лампі   2-3хв.
в лед  1-2хв.

від Melinda Drozdik

4ml

15ml

з 
найпотужнішою 

 адГезією.

4ml - 190 грн.
15ml - 350 грн.

bUILDeR bASe GeL

bUILDeR bASe GeL - базовий  Гель з 
найпотужнішою  адГезією.

новий розвиток в забезпеченні процесу зчеплення (адгезії): з цим гелем, запросто 
вирішуєш проблему відшарування матеріалу від натурального нігтя та впевнено 
можеш відпускати з салону своїх клієнтів. builder base гель легко наноситься, трішки 
густіший, ніж інші гелі; завдяки зручному короткому пензлику, забезпечує тонке 
і рівномірне нанесення. builder base Gel також може використовуватись (тонким 
шаром), як база під 3STep  CrystaLac, але буде помітне зменшення швидкості 
розчинення лаку, через міцне зчеплення гелю з натуральними нігтями.

наноситься
тонким 
шаром 

 4ml - 190 грн.
8ml - 240 грн.

15ml - 350 грн.

4ml

15ml

bASe GeL
UNIveRSAL  GeL

bASe GeL -баГатофункціональний 
базовий Гель.

універсальний, трьохфункціональний, прозорий базовий гель. використовується 
для забезпечення адгезії натурального нігтя з штучним матеріалом. запобігає 
відшаруванню гелевого покриття. підійде в якості основи під любий моделюючий 
гель або гель лаки CrystaLac. Гнучкий, розчинний. base гель – використовується 
як перша фаза при нарощенні декоративних нігтів, особливо рекомендуємо 
використовувати для клієнтів з проблемними натуральними нігтями. завдяки 
унікальному складу, який містить в собі полімер ,  можеш назавжди забути 
про відшарування матеріалу або про випадки виникнення проблеми при  
моделюванні extrеm форм.

наноситься
тонким 
шаром 

адгезія при 
проблемних нігтях, 
рекомендуємо і під 

3STep CrystaLac. але 
майте на увазі, що тоді 

час розчинення гель лаку 
збільшиться через міцну 

адгезію матеріалу з 
нігтем



тюнінГуй 
свої 

кольори

надає екстра 
яскравість 
кольорам                  

при нанесенні 
під 3 STep 

CRYSTAL лаки

4ml - 190 грн.
8ml - 240 грн. 

bASe GeL

час полімеризації: в уф лампі  2-3 хв.
в лед  1-2 хв.
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новий! CoLoR Up! bASe GeL
тюнінГуй свої кольори!

новий! CoLoR Up! bASe GeL - тюнінГуй свої 
кольори!

Гнучкий, білого кольору, з негустою  консистенцією базовий гель, з міцною 
адгезією, створений виключно для нанесення під 3 Step Crystalac і гель лаки. 
швидкорозчинний. легкий у використанні. використовується одним тонким 
шаром. завдяки м’якому пензлику, нанесення легке і рівномірне. при нанесенні 
під  3 Step Crystalac, надає кольору неймовірну екстра яскравість.

4ml
8ml

новий

використовуйте на проматованих, потім підготовлених  No buffer Scrub нігтях.

Gl118 Gl1493s23 Gl122 Gl312Gl36 Gl126Gl115 Gl147

Gl118 Gl1493s23 Gl122 Gl312Gl36 Gl126Gl115 Gl147
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se
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el
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!
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!
bA

se
 G

el

3s24

3s24

на
фото

на
фото

ось декілька прикладів, як змінюється яскравість кольорів 3 STep CRYSTALAC, 
після  нанесення під них bASe GeL CoLoR Up:

By Barbara Magyarosi
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Top SHINeTM

GeL
Top SeAL

GeL 
Top SHINeTM

XTReMe GeL
Top SeAL
LIGHT GeL 

Top SHINeTM GeL - прозорий топ Гель 
без липкоГо шару.

надзвичайно сяючий прозорий топ-гель  рідкої 
консистенції, який рекомендується для всіх видів гелевих 
та акрилових нігтів. не гнучкий, не жовтіє, без липкого 
шару. цей  фінішний гель ідеально підходить для 
покриття  нарощених нігтів з французьким манікюром, 
так як він  має освітлюючий ефект. в уф лампі при 
полімеризації, світиться синьоватим кольором, завдяки 
вмісту уф-фільтра. для досягнення високого рівня 
блиску, після полімеризації почекайте 1 хвилину, поки 
остине і тільки після того,  використовуємо олійку для 
кутикули.
порада: для швидкої полімеризації використовуйте 
тонким шаром.

полімеризується в уф лампі 2-3 хв., в лед лампі - 1-2 хв.

4ml - 190 грн.
15ml - 350 грн.

Top SHINeTM XTReMe GeL
еластичний сяючий 

фінішний Гель,100% - не 
жовтіє.

дуже гнучкий, нерозчинний гель 
без липкого шару. завдяки новітній 
формулі абсолютно не жовтіє,  надає 
нігтям сяйва екстра високого рівня. 
еластичний Top SHINe  XTReMe 
ідеально підходить для фінішного  
покриття. так як він не потребує 
зняття липкого шару, ви можете за 
один крок  завершити свій дизайн.

полімеризується в уф лампі 2-3 хв., в 
лед лампі - 1-2 хв.

4ml - 190 грн.
15ml - 350 грн.

Top SeAL LIGHT GeL 
середньої 

Густоти, прозоро- 
блискучий 

фінішний Гель.
супер блискучий, кришталево 
прозорий, гнучкий зносостійкий 
топ гель. рідкіший ніж  Top SeAL 
GeL. для бездоганного блиску 
нігтів після полімеризації, 
з а ф і к с у й т е  C l e a n s e r . 
рекомендуємо використовувати 
для покриття як акрилових , 
так і гелевих накладних нігтів. 
важлива властивість цього 
гелю - з під нарощених нігтів не 
зтираються прикраси.

час полімерізації в уф лампі 
2-3хв.

15ml - 350 грн.

clear

сяючий прозорий Top Shine гель в 15ml баночці

silk D. violet D. Blue Holo silver

Holo Gold Holo Red Holo Pink

Гнучкий

топ Гель без 
липкоГо 

шару

нова 
формула!

beSTSeLLeR

Top SeAL GeL
блискучий, 
Гнучкий з 

відбілюючим 
ефектом Гель.

Густий топ гель з високою 
зносостійкістю, кришталевим 
блиском. при нанесенні товстим 
шаром прибирає нерівності,  що 
утворились під час фінішного 
обпилювання нігтів. завдяки 
пластичній формулі, гель не 
тріскається і не плавиться 
навіть в жарку погоду. після 
полімеризації зафіксуйте 
Cleanser для бездоганного 
блиску нігтів.

час полімерізації в уф лампі 2-3 
хв., в лед лампі - 30-60 сек.   

15ml - 350 грн.

тільки
CRYSTAL NAILS 
Top SHINe Гелі 
ориГінальні

By Barbara Magyarosi
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MeGA wHITe fILM GeL
рідкий, білий, 

високопіГментований Гель з 
пензликом. 

використовується для промальовування 
французького манікюру та поверхневого 
художнього дизайну, наноситься тонкими 
шарами. полімеризується в уф лампі 3-4 хв., 
в лед лампі - 2-3 хв.

15ml - 300 грн.

fReNCH Top GeL

fReNCH Top GeL - прозорий

fReNCH Top GeL - білий

топ гелі для французького манікюру.
в 2 кольорах: прозорий та білий

  5ml - 195 грн.
15ml - 300 грн.

прозорий гнучкий гель. пропонуємо як для моделювання, 
так і для дизайну нігтів. 
час полімерізації в уф лампі 2-3 хв.
не полімеризується в LeD.

рідкий білий гель, який за консистенцією схожий 
на кольорові гелі. тепло білого кольору, чудово 
покриває ніготь. підходить для моделювання 
GUM гелів. 
час полімерізації в уф лампі 3-4 хв. White (006)

clear (000)



шпарГалка - топ Гелів
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 Гнучкий має липкий 
шар

без липкоГо 
шару

розчиний не розчиний рекомендовано 
для нарощених 

ніГтів

TOP SHINE   •  • •

TOP SHINE xTrEmE • • • •

TOP SEAL • •   • •

TOP SEAL LIGHT • •   • •

EASY OFF TOP GEL • •  •  •

mATT TOP GEL • • • •

Top SHINeTM Top SHINeTM XTReMe Top SeAL / Top SeAL LIGHT eASY off Top GeL MATT Top GeL

• легко контролюється
• м’якша структура 
• супер яскравий
• без липкого шару
• наноситься тонким 

шаром
• довготривалий блиск
• підходить для 

гелевих та акрилових  
нігтів

+ 7 блискучих варіантів 
• прикраси або дизайни 

під ним залишаються 
захищеними

• гнучкий
• має липкий шар
• можливість нанесення 

товстішим шаром
• підходить для гелевих та 

акрилових  нігтів
• заповнює недоліки, 

залишені пилочкою
• має середню щільність

• при нанесенні тонким 
шаром розчиняється 

• гнучкий
• має липкий шар
• також підходить для 

CrystaLac
• підходить для гелевих 

та акрилових  нігтів
• м’якша структура
• легко котролюється
• підходить для 

змагання!
• наноситься тонким 

шаром

• прикраси та дизайни 
під ним залишаються  
захищеними

• гнучкий
• має липкий шар
• щільніший, ніж Top Seal 

Light
• можливість нанесення  

товстішим шаром
• підходить для гелевих та 

акрилових  нігтів

• довготривалий 
матовий ефект

• при нанесенні тонким 
шаром розчиняється

• має середню 
щільність

• гнучкий
• має липкий шар
• підходить для гелевих 

та акрилових  нігтів
• також підходить для 

CrystaLac
• м’якша структура
• наноситься шаром 

середньої товщини
• має молочний колір, 

після полімерізації 
стає прозорим

• 100%  без жовтіння
• без липкого шару
• найяскравіший
• можливість 

нанесення товстішим 
шаром

• надзвичайно міцний
• легко контролюється
• підходить для 

гелевих та акрилових  
нігтів

• підходить для  
змагання!

топ Гелі для нарощених ніГтів

Top ShineTM gel Top ShineTM Xtreme gel Top Seal

Top Seal Light (мякий)

easy off Top Gel Matt Top Gel

CN порада: так само 
використовуйте на
3 STep (класичний) 
CrystaLac, oNe STep 
CrystaLac, Chro°Me 
Top



укріплюючі розчинні Гелі.
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eASY off HARDeNeR 
GeL - CLeAR

eASY off HARDeN-
eR GeL - pINk

eASY off HARDeNeR
GeL - MILkY pINk

використовуйте до 
нього свій рідний топ 
гель easy off Top Gel.

CN порада: для 
ідеального зчеплення, 

використовуйте під easy 
off гель base Gel.

укріплюючий

використовуйте до нього його рідний 
топ гель easy off Top Gel.

використовуйте до нього його рідний топ гель easy off Top Gel.

молочно рожевого кольору, 
зміцнюючий, легкорозчинний гель.
Головна властивість цього гелю - 
достатність пігментації для того, щоб 
покрити натуральну лінію вільного 
краю нігтя. не сильно насиченого 
кольору, тому є незамітним після 1-2 
тижнів на фоні натурального нігтя. 
eASY off HARDeNeR GeL – MILkY pINk 
- це гнучкий, легкорозчинний молочно-
рожевого кольору гель, рекомендуємо 
для основи  елегантного френчу  та 
укріплення ослабленних нігтів.
час полімерізації в уф лампі 2-3 хв.
в світодіодній (лед) 1-2 хв.  

15ml - 300 грн.

вдосконалений гель для зміцнення 
натуральних нігтів. прозорий, густий гель, 
для укріплення натуральних нігтів, густа 
консистенція якого  не дає йому розтікатися 
під кутикулу. більш еластичний,  ніж всі 
інші укріпляючі гелі,  добре тримається і 
дуже легко розчиняється за допомогою 
мономера Acryl Remover або Tip Remover. 
завдяки властивості самовирівнювання, не 
вимагає обпилювання. рекомендуємо для 
швидкого укріплення нігтьової пластини на 
руках і ногах.
час полімерізації в уф лампі 2-3 хв., в лед 
лампі - 1-2 хв. 

15ml - 300 грн.

Гнучкий, розчинний, 
ніжно рожевого кольору, 
зміцнюючий гель. 
рекомендуємо як основу 
під класичний (3STep) 
CrystaLac,  так і для 
укріплення ослаблих 
нігтів. час полімерізації 
в уф лампі 2-3 хв. в лед 
лампі - 1-2 хв.
   

15ml - 300 грн.

eASY off Top 
GeL
прозорий, середньої 
в’язкості, гнучкий, розчинний 
блискучий гель, з липким 
шаром. рекомендується для 
гелевих та акрилових нігтів, 
при використанні класичного 
CrystaLac Chro°Me лаку та 
при нанесенні easy off Harde-
ner Gel, для  зміцнення нігтів, 
утворює ще один захисний 
шар. після полімеризації 
для бездоганного блиску 
нігтів, фіксуємо Cleanser. час 
полімерізації в уф лампі 2-3 
хв., в лед лампі - 1-2 хв.  

15ml - 350 грн.

розчинний                               
MATT Top GeL
незамінний матеріал 
для тих, хто любить 
матовий ефект. прозорий, 
розчинний, середньої 
в’язкості, гнучкий, топ гель, 
з липким шаром. після 
його нанесення отримуєте 
довготривалий матовий 
ефект. рекомендується 
для нарощених гелевих 
та акрилових нігтів, та при 
використанні класичного 
гель лаку CrystaLac. 
завдяки цьому стійкому 
покриттю, з̀ явилась 
можливість робити будь-
яке покриття матовим. не 
стирається, не сколюється 
і не втрачає матовості, 
на відміну від звичайних 
лаків. після полімеризації, 
для отримання відмінного 
результату, зніміть 
липкий шар cleanser. час 
полімеризації в уф лампі 
2-3хв., в лед лампі - 1-2 хв. 

екстра 
блиск, 

еластичний

щоб отримати відмінний 
матовий ефект,  нанесіть 
його двума тонкими або 
одним шаром середньої 

товщини. 

рекомендуємо для покриття акрилових та 
гелевих нігтів, при укріпленні нігтів easy off 
hardener гелем, для нанесення на класичні 
CrystaLac і хром лаки, як додатковий 

захистний шар.

зробіть матовою 
поверхню любого 
кольорового гелю 

та   CrystaLac  любого 
кольору.

  4ml - 160 грн.
15ml - 300 грн.



RoYAL GeL
насичений колір в один шар, не потребує  топ Гелю.
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RoYAL GeL 
роял гель фарби не потребують зняття липкого шару та 
використання топ гелю, надаючи відмінне покриття вже 
з одним шаром. цими гелями просто надзвичайно легко 
оздоблювати, фарбувати, створювати різні дизайни нігтів. 
вязкість роял гелів дозволять вам створювати чіткі лінії, та 
контури. цей гель улюбленець як для початківців так і для 
фахівців мистецтва манікюру за його швидкість у використанні 
та надійну тривалість. завдяки новому компоненту, цей 
гель високого рівня пігментації, не має липкого шару,після 
полімеризації повністю сухий та блискучий. якщо ви хочете 
надати ще більш триваліший блиск нігтям, то радимо 
користуватись топ гелем Top Seal або easy off Top. порада 
(від аблонцаі сабіна): будь супер швидкою! завдяки тому 
що роял гель покриває одним шаром и не потребує топ 
гелю, ви можете в 3 рази швидше покрити нарощені нігті 
своїм улюбленим кольором, або сворити китайський роспис 
та інші дизайни. і можеш бути упевненим що твій дизайн 
триматиметься у твого клієнта до наступної корекції

R76 Royal Gel,808 3D gel і Mega white film Gel від Zsuzsanna Fekete .R6, R74 і R75 Royal гелі від Alexa Méhész 

R10

R17

R1

R18 R19

R2

R20

R3 R4 R5

R11

R6

R12

R7

R13

R21

R8

R14

R22

R15

R23

R9 R16

R24

CN порада: якщо Royal гель бажаєте нанести на акрилові нігті, то важливо щоб між цими матеріалами був звязуючий шар.
для цього прекрасно слугує Top SHINe гель. наносьте гель на акрилові нігті, який за 20-30 секунд втратить липкий шар, 

потім відполіруйте, так Royal гель міцно триматиметься на нігтях впродовж довгого часу.

CoLoR

 до Sugar ефекту так 
само використовуйте 

Royal гель 

4,5ml - 225 грн.

оновився



RoYAL GeL

75R77 Royal Gel, 808 3D gel, 1 і 16 ChrooMe CrystaLac від ágnes sebestyén

R25 R26 R27 R28 R29 R30 R34

R35 R36 R37 R38 R39 R40

R31 R32 R33

R41 R42 R43 R44

R45 R46 R47 R48 R49 R61R50 R51 R56 R57 R58 R59 R60

CoLoR

4,5ml - 225 грн.



RoYAL GeL
насичений колір в один шар, не потребує топ Гелю.

унікальний кольоровий Royal Diamond 
гель без липкого шару з діамантовими 
вкрапленнями.

Royal Chameleon Thermo унікальні термочутливі 
кольорові гелі, які на нігтьовому ложе із-за теплоти 
руки світліші а на вільному краї темніші.

R69 R71R70R65

R78

R66

R79

R67

R80

R68

R81

CoLoR

R72 R73 R74 R75 R76 R77

DIAMoND CHAMeLeoN THeRMo

R52 R53 R54 R55 RT1 RT2 RT3 RT4

холод

теплота 
рук

76 R43 Royal гель від Alexa Méhész  R29 Royal гель від Melinda Drozdik

R62 R63 R64

4,5ml - 225 грн.
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NeoN CoLoRS RoYAL 
Гелевий набір

fAvoRITe CoLoRS RoYAL 
Гелевий набір

шалені трендові кольори літа, котрі стають хітом сезону на 
спекотних літніх вечірках. радісний акцент неону -надає 
веселого настрою та безтурботливості.

вміст набору: R18,R19,R20,R32
4x4,5ml - 675грн.

набір який зформований з найпопулярніших кольорів Royal 
гелів.

вміст набору: R1,R5,R6,R8
4x4,5ml - 675грн.

R18 R19 R20 R32 R1 R5 R6 R8

RoYAL GeL  набори
насичений колір в один шар, не потребує топ Гелю.

R7, R12, R30, R59 Royal Gels і 808 3D gel від ágnes ebestyén



RoYAL GeL набори
насичений колір в один шар, не потребує топ Гелю.
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R4 R30 R49 RT1

R76 Royal Gel, дизайн з білим та червоним  Art Gel від ágnes sebestyén

HoNeYMooN RoYAL 
Гелевий набір

HeLLo HoLIDAY! RoYAL 
Гелевий набір

щоб твоя клієнтка була найгарнішою нареченою в найважливіший день 
свого життя.сяючі кольори для всіх хто бажає сяяти. високопігментні 
гелі, з насиченими кольорами серед яких один прекрасний Chameleon 
Thermo рожевий колір.

вміст набору:  R4, R30, R49, RT1
4x4,5ml - 675грн.

    R60                      R61                       R62                       R63

літні кольора в одному наборі! 

вміст набору: R60, R61, R62, R63
4x4,5ml - 675грн.



MARILYN’S DIAMoND RoYAL 
Гелевий набір

beST CHAMeLeoN RoYAL 
Гелевий набір

створена колекція з сяючих кольорів із діамантовим ефектом, які під 
сонячним променем або яскравим світлом оживають заманливим 
переливом кольорів. 

вміст набору: R52, R53, R54, R55.
4x4,5ml - 675грн.

Гра кольорів в одному наборі, для закоханих в яскраві кольори.
високопігментні насичені гелі, якими створені дизайни не зможуть 
вам набриднути, адже  вони міняють свій колір відповідно до 
температури наче хамелеон.

вміст набору: RT1, RT2, RT3, RT4.
4x4,5ml - 675грн.

R52 R53 R54 R55 RT1 RT2 RT3 RT4
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RoYAL GeL набори
насичений колір в один шар, не потребує топ Гелю.

R6, R74 і R75 Royal гелі від Alexa Méhész 



pARTY oN RoYAL Гелевий 
набір
в лімітований набір, потрапили чотири справді гламурного 
кольору гелі з якими нігті вашого клієнта, на любій вечірці, 
неодмінно привернуть на себе увагу оточуючих. 

вміст набору:R1, R5, R6, R8
4x4,5ml - 675грн.

RoYAL GeL набори

80 R70 Royal гель від Melinda Drozdik

R8 R20 R54 R56

ціна набора 675 грн,-

R74 Royal гель від Alexa Méhész 



STep bY STep
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крок за кроком
форма „Готичний миГдаль” з 

вбудованим кольоровим RoYAL Гелем  
ввв gabó kovács

через 20-25 секундної 
полімеризації негайно 
викладаю  Cool гель на вільний 
край висотою ідентичною 
висоті нігтьового ложа.

Cover pink гелем змоделюю 
нігтьову ложу, потім після 
полімеризації підвищую 
нігтьове ложе pink builder 
Hard гелем і змоделюю точку 
балансу.

встановлюю шаблон Xtreme 
butterfly надаючи  відповідну 
форму мигдаля.

після зняття липкого шару 
обпилюю ніготь синьою Xtre-
me 150/150 пилочкою,потім 
полірую торець і  поверхню  
нігтя  buffer-м з рожевою 
серединкою.

з №R15 Royal гелем покриваю 
вільний край нігтя після повної 
полімеризації.

Cool гелем тонко  змоделюю 
основний шар нігтя, 
потім, коли до половини 
прополімеризувався загинаю 
його,зафіксую зажим на 
кутовихточках і продовжую 
полімеризувати.

3.

5.

2.

4.

6.

1.



від Gabó kovács і Barbara Magyarosi 
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новий! lace Gel
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новий декоруючий гель!
lace Gel “ефект  Мережива”
LACE гель виймайте з баночки і викладайте на поверхню нігтя за допомогою
манікюрного шпателя, потім змоченим в  Cleanser-і  Mini 3D або 3D пензликом, 
рознесіть його по нігтю товщиною як павутиння, а за допомогою декоруючої 
голки, формуйте бажаний візерунок. Полімеризується не утворюючи липкий 
шар. не потребує фінішного гелю. LACE гель використовуйте на абсолютно 
відполімеризований шар блискучого гелю.
в 6-ти варіаціях: білий, чорний, персиковий, рожевий, темно фіолетовий, зелена 
м’ята. 
час полімеризації в уф лампі 2-3 хв., в LED лампі 1-2 хв.

3ml - 190грн. 

новий набір Пензликів з 
силіконовою головкою! 
(5 видів) в одноМу наборі

Пензлики з силіконовою головкою до нових 
мереживних гелів. різні пензлики роблять можливим 
створити різні візерунки.

200грн,-

робота від Méhész Alexandra 83

новий

White                      Peach                       Pink    Mint                   Dark purple                 Black

CN порада: Lace Gel не потребує фінішного покриття.

CN порада: наносимо на повністю полімеризовану поверхню.

CN порада: використовуй до нього нові пензлики з силіконовими 
головками.

ПриголоМшливий 
Мереживний 

візерунок.
не тільки для 

весільних нігтів!

3ml

новий фаворит 
світової 

чеМПіонки з 
декору barbara

magyarosi

новий

від Gabó kovács і Barbara Magyarosi 



R74 і R63 Royal гелі, дизайн з blue, yellow і white Art Gel від Gabó 
Kovács84
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ART GEL
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ART GEL  нова густа гель - 
фарба для дизайну!
Це нове покоління кольорових гелів для прихильниць прикрас. екстримально 
сильно пігментовані, густі гелеві краски без липкого шару.  зовсім не тече, 
завдяки цьому скільки завгодно можете створювати малюнки на нігтях, 
матеріал залишається на місті. використовуй до  техніки „китайський розпис„ 
різних гелевих дизайнів та для тонких смужок і чітких контурів. з новими гель 
– фарбами кольорові переливи стають більш однорідними, а готові прикраси 
- сяючими та живими. Полімеризуюється в уф та лед лампі. доступно в 5-ти  
кольорах: 3 основні – жовтий, червоний та синій,  чорний для затемнення, 
і  білий для освітлення. (за допомогою 5 кольорів ти можеш створювати на 
палітрі безліч нових відтінків). час полімеризації уф лампі 3-4 хв., та в лед 
2-3 хв.

5ml - 250грн. 

   Art Red                         Art Black                        Art Blue                      Art Yellow                      Art White

85

на зображені використаний №3 Crystal „ефект русалки”, а дизайн 
з чорним, білим, червоним і жовтим  Art Gel від Barbara Magyarosi.

CN порада: наносити потрібно „як омога” тонше, щоб матеріал 
повністю прополімеризувався!

CN порада: Art gel викоритовуй тільки для створення дизайнів! 
для повного покриття нігтів найкраще підходить „Royal gel”-і .

за допомогою 5 
кольорів ти можеш 
створювати безліч 

нових відтінків



від Alexa Méhész
86
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baRoque Gel

www.crystalnails.com.ua
       facebook.com/crystalnails.ukraine



baRoque Gel
BARoquE гель - фарба

спеціальний, густий, легко контролюючий матеріал для створення металевих 
3D візерунків з ефектом барокко.за допомогою цього геля можливо 
створювати чудові прикраси. Працювати з ним легко і швидко  оскільки цей 
гель полімеризується без липкого шару і має чудову адгезію навіть з глянцевими 
поверхнями. 
час полімеризаці в уф лампі 3-4хв., в лед лампі 2-3хв.

5ml - 250грн.  

Dark Silver                   Shiny Silver                       Bronze                       Dark Gold                     Shiny Gold

CN порада: використовуй їх з новим NailArt Baroque 
Sticker наклейками,    для роботи рекомендуємо 
пензлики 0 Short або 0 Long. використовуй різні 
бароко стилі, які сьогодні в моді. ваші клієнти 
будуть в захваті від гарних бароко дизайнів.

Shiny Gold Baroque Gel і NailArt Baroque наклейки від Melinda Drozdik.
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3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель лак
завдяки новим запатентованим полігібрид технологіям зstep CrystaLac довготривалий, 
кремоподібний, легко розчинний гель лак, який вважається високопігментованим. 
ідеально міцне покриття тривалістю в 3 тижні, без тріщин, без подряпин або втрати 
яскравості  кольору. самий надійний та профессійний вибір євпропейських майстрів. 

якісне покриття з Step CrystaLac-м отримуємо завдяки, плоскому зручному пензлику 
який забезпечує гладке і рівномірне нанесення гель лаку. основою нанесення  є 
базовий гель – base Gel. як покриваючий шар використовуємо  топ гель Clear\top 0  або 
при техніці зміцненення нігтів easy off Top гель. 
розчинення легке,максимум  за 10 хвилин без пошкодження  нігтьової пластини, в 
залежності від товщини покриття і використовуваного розчинника. полімеризується 
в уф і лед лампі. 

4ml - 150грн.
8ml - 195грн.

більш розчинний!професійний вибір - стійкість до 3 тижнів!
для  зміцнення нігтів 

використовуй easy off 
Hardener Gel

3s1 3s2 3s3 3s4 3s5

3s6 3s7 3s8 3s9 3s10

bASe  GeL 
універсальний, 

трьохфункціональний 
прозорий базовий гель, 
який використовується 

для забезпечення адгезії 
натурального нігтя з 
штучним матеріалом, 

запобігає появі 
відшаровування гелевого 

покриття, підійде в 
якості основи під любий 
моделюючий гель або 
гель лаки CrystaLac.

 

Гнучкий, білого 
кольору, з негустою  

консистенцією 
базовий гель, з 

міцною адгезією, 
створений виключно 

для нанесення під 
3 Step Crystalac-и і 
гель лаки. швидко 
розчинний.легкий 

у використанні. 
використовуй одним 

тонким шаром.
завдяки м’якому 

пензлику, нанесення 
легке і рівномірне.при 
нанесенні під  3 Step 

Crystalac-и надає 
нанесеному кольору 
неймовірну екстра 

яскравість.
  4ml - 190грн.
15ml - 240грн.

новий! CoLoR Up! bASe GeL - 
тюнінГуй свої кольори!

bASe основи для 3 STep CRYSTALAC

  4ml - 190грн.
15ml - 350грн. 
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 4ml  4ml 8ml 8ml 

  постійно змінюємося

3 STep                                
CRYSTALAC - 

постійно 
змінюються

  4ml - 190грн.
15ml - 350грн.

новий, прозорий, 
оснащений 
коротшим 

пензликом гель 
для рівномірного 

нанесення.

bUILDeR bASe 
GeL 

базовий гель з 
найпотужнішою  адгезією.

новий розвиток в 
забезпеченні процесу 

зчеплення(адгезії): з цим 
гелем, запросто вирішуєш 
проблему відшарування 

матеріалу від натурального 
нігтя та впевнено можеш 
відпускати з салону своїх 
клієнтів. builder base гель 
легко наноситься, трішки 

густіший ніж інші гелі;   
зручний короткий пензлик 

забезпечує тонке і рівномірне 
нанесення. 

час полімерізації в уф лампі 
2-3 хв.в лед лампі 1-2 хв.

новий

.

підходить для 
проблемних нігтів 
під CrystaLac.(але 

вцьому випадку 
беріть до уваги 
що, збільшиться 
час розчинення 

матеріалу.



3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель лак
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3s11 3s12 3s13 3s14 3s15 3s16 3s17 3s18 3s19 3s20 3s21

3s33

3s273s26 3s293s28 3s30 3s31 3s323s253s23 3s243s22

3s353s34 3s373s36 3s38

новий новий новий

 4ml  4ml 8ml 8ml 

  постійно змінюємося

3 STep                                
CRYSTALAC - 

постійно 
змінюються

стійкі 
та чудові 

кольори в 
3 кроки

професійний 
вибір - 

стійкість 
до 3 тижнів!

більш 
розчинний!



3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель лак

94 3S10, 3S13, 3S14 3 STep CrystaLac, bronze baroque гель від Drozdik Melinda 3S3 3 STep CrystaLac,дизайн з R6 Royal гель від Kun Zsuzsanna.

GL65 GL66 GL67 GL68 GL69 GL71

GL12

GL15 GL16

GL1 GL2 GL3 GL5 GL6 GL7 GL8 GL10

GL20 GL21 GL22 GL24

GL62

GL26 GL47 GL48

GL55 GL60

GL44

GL61

GL 0

  4ML - 150грн.
  8ML - 195грн.
15ML - 300грн.

8ml 

  постійно змінюємося

15ml  4ml  4ml 

3 STep                                
CRYSTALAC - 

постійно 
змінюються



8ml 

  постійно змінюємося

15ml  4ml  4ml 

3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель лак

95GL 89, GL131 3 STep CrystaLac.

GL72 GL73 GL75 GL90 GL91 GL92GL 85 GL87 GL88 GL89

GL93 GL94 GL96 GL111 GL112 GL114 GL115 GL116 GL117 GL118

GL119 GL120 GL121 GL124 GL125 GL127 GL128 GL129 GL130GL126

GL87 3 STep CrystaLac від Drozdik Melinda.

  4ML - 150грн.
  8ML - 195грн.
15ML - 300грн.

на
фото

на
фото

3 STep                                
CRYSTALAC - 

постійно 
змінюються



8ml 

  постійно змінюємося

15ml  4ml  4ml 

96 3S32 3 STep CrystaLac, чорний Art Gel, barock gold Xtreme  фольга  від vétek Nikolett.

GL142

Xtreme
White

crystaLac

GL139

GL148GL145

GL150 GL151

GL143

GL136 GL137 GL138

GL147GL144 GL149GL146

GL162GL154 GL163GL155 GL164

3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель лак

GL135

XTReMe wHITe CRYSTALAC    

„Xtreme white” CrystaLac для 
тих клієнтів, які люблять 
білосніжність.

4ml - 150грн.
8ml - 195грн.     

тоненько 
наносимо

для тих хто 
полюбляє 
білий колір

білосніжний

GL88, GL145 3 STep CrystaLac, one Move гель - фарба,  Shiny Silver baroque гель від Kesztyűs 
Dóra.

  4ML - 150грн.
  8ML - 195грн.
15ML - 300грн.

3 STep                                
CRYSTALAC - 

постійно 
змінюються

GL131 GL132 GL133 GL134



8ml 

  постійно змінюємося

15ml  4ml  4ml 

97160, 161 3 STep CrystaLac. 158  3 STep CrystaLac

GL160156 158 GL161157 159

кашемір CRYSTALAC

ICe CReAM CRYSTALAC fLASH  CRYSTALAC

252 253 256 257 258

це ніжний яскравий спалах  зі стриманістю. обери з 
восьми елегантних кольорів та насолоджуйся ніжним 
блиском.

це соковиті кольори найсмачнішого 
морозива подарують вам хороший настрій і 
позитивний акцент на весь день.

GL34 GL35 GL36 GL37

MeTAL CRYSTALAC
приємно здивує прихильниць кольорів металік 
широкою палітрою теплих  відтінків. вони  мають 
чудовий єфект  холодного металічного блиску,  що 
підкреслюють їх жіночність.

GL79 GL80 GL81 GL82

3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель лак

невагомі кремові, бежеві кольори, які нагадують вашим клієнтам про їхні 
улюблені светри. кольори, що актуальні в будь-яку пору року.

на
фото

на
фото

на
фото

  4ML - 150грн.
  8ML - 195грн.
15 ML - 300грн.

3 STep                                
CRYSTALAC - 

постійно 
змінюються

XTReMe wHITe CRYSTALAC    

білосніжний



8ml 

  постійно змінюємося

15ml  4ml  4ml 

98 3S24 3 STep CrystaLac, #2 one Move гель - фарба 
від Kun Zsuzsanna.

GL65 і 3S32 3 STep CrystaLac, Xtreme фольга від 
Drozdik Melinda.

fASHIoN SUMMeR CRYSTALAC

CoNfeTTI effeCT CRYSTALAC

NeoN CRYSTALAC

DIAMoND  CRYSTALAC

яскраві літні кольори - без блиску.

веселий ефект Confetti, для прихильниць яскравого та 
богемного дизайну. часточки кольорових смужок яскраво 
виблискують на нігтях під променем світла, привертаючи 
увагу до власниці манікюру.

одночасно оксамитово блискучі, як сніжний кристал, яскраві, неонові кольори- 
відтепер ще й з вмістом нового виду неонових пігментів. порівняно з NeoN    
CRYSTAL лаком, всі інші лаки не мають шансу бути поміченими. 

це романтичне побачення сяючого алмазу з самими 
яскравими відтінками червоного кольору. власниця 
таких нігтів стає приваблива та загадкова.

GL49 GL50 GL52 GL56 GL58 GL76 GL77 122GL78 123

97 99 GL100 GL101 confetti 
pink

confetti 
purple

confetti
red

confetti 
blue 

3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель лак

 4 ML - 150грн.
 8 ML - 195грн.
15 ML - 300грн.

3 STep                                
CRYSTALAC - 

постійно 
змінюються



8ml 

  постійно змінюємося

15ml  4ml  4ml 

993S16, 3S27 3 STep CrystaLac, nailart: Xtreme фольга від
vétek Nikolett.

GL160 3 STep CrystaLac від vétek Nikolett.

SILk-MeTAL CRYSTALAC fULL DIAMoND CRYSTALAC
металевий блиск: захоплюючий ефект, який є 
надзвичайно модним.
     

незаурядні, ще інтенсивніші ніж (Diamond Crystalac) кольори, для тих хто фанатично полюбляє глітерні гель 
лаки Crystalac. забезпечуючи спалахуючий, сяючий ефект, нігті набувають невідхильний яскравий дизайн,і 
неодмінно привернуть на себе увагу оточуючих.

500 501 502

MATTe CRYSTALAC HoLo Top CRYSTALAC
Matte Crystalac головний тренд сучасного нейл-арту, 
глибокі, повністю матові кольори.такий манікюр створює 
ефект бархатистості на нігтях.

Голограмний (райдужний) блискучий гель лак, який 
з різних напрямків огляду викликає гру кольорів. під 
сонячним променем або яскравим світлом оживають 
привабливим переливом кольорів.

FD1 FD2 FD4 FD5 FD6

M1 M2
309 310

3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель лак

 4 ML - 150грн.
 8 ML - 195грн.
15 ML - 300грн.

3 STep                                
CRYSTALAC - 

постійно 
змінюються



8ml 

  постійно змінюємося

15ml  4ml  4ml 

100 GL312 і GL164 3 STep CrystaLac, дизайн з Art Gel гелем від 
Drozdik Melinda.

3S31 і 3 STep CrystaLac, дизайн з  NailArt baroque Sticker наклейками від
Kovács Gabó.

GLAMoUR CRYSTALAC

bRILL CRYSTALAC

CRYSTAL MAGIC
в трьох надзвичайно святкових ефектах, з якими любий 
базовий колір перетвориться на феєричний дизайн, і 
створить прекрасний настрій володарці манікюру.

306 307

в двох магічно-блискучих кольорах, щоб з ними 
ваші клієнти відчували себе справжніми сніговими 
королевами.

Гель лаки з вмістом найбільших розмірів блискіток, для прихильниць модного блиску сьогодення. часточки 
кольорових блискіток виблискують на нігтях під променем світла, привертаючи увагу до власниці манікюру.

SNow CRYSTAL CRYSTALAC
кольори сніжних кристаликів та оксамитового блиску. холодні, 
насичені кольори з зимовим блиском, умовно перенесуть вас в 
магію зимових заметіль, навіть в літні спекотні дні.

GL102 GL105
319 320 321

GL300 GL301 GL302 303 304 308 312 316 317 318

3 STep CRYSTALAC
зSTep CRYSTALAC довГотривалий, кремоподібний, леГко розчинний Гель 

GL55 
3 sTeP
crystaLac 
base

GL71 
3 sTeP
crystaLac 
base 3 STep                                

CRYSTALAC - 
постійно 

змінюються

 4ML - 150грн.
 8ML - 195грн.
15ML - 300грн.
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підготовлену нігтьову 
пластину матуємо бафом, 
видаляємо пил, і ретельно 
протираємо підготовчою 
рідиною No buffer Scrub.

підготовлену нігтьову 
пластину матуємо бафом, 
видаляємо пил, і ретельно 
протираємо підготовчою 
рідиною No buffer Scrub.

не знімаючи липкий шар з 
базового гелю, наносимо 
тонко 2 шари кольорового, 
гель лаку  3 Step Crystalac, 
таким чином, щоб був 
закритий торець вільного 
краю. кожен шар гель-
лаку сушимо в уф лампі 
3 хв.

не знімаючи липкий шар з 
базового гелю, наносимо 
тонким шаром на нігтьову 
пластину зміцнюючий 
гель easy off Hardener, 
у випадку дуже тонких 
нігтів, наносимо 2 шари 
гелю, закриваємо торець і 
полімеризуємо 2 хв. в уф 
лампі.

після  2-3 хвилинної 
полімеризації в уф 
лампі або 60секунд в 
лед лампі, протираємо 
ніготь безворсовою 
серветкою, змоченою 
Cleanser-ом.

Готовий дизайн нігтя 
покриваємо топ гелем 
Clear/Top 0 Crystalac для 
гель лаків, незабувши  
разом з ним закрити 
торець вільного краю нігтя. 

після  2-3 хвилинної 
полімеризації в уф 
лампі або 60секунд в 
лед лампі, протираємо 
ніготь безворсовою 
серветкою, змоченою 
Cleanser-ом.

після висихання, наносимо 
тонким шаром на нігтьову 
пластину базовий гель 
base Gel для забезпечення 
адгезії натурального нігтя 
з гель лаком, закриваємо 
торець вільного краю. час 
полімеризації  2-3 хв. в уф 
лампі. 

після висихання, наносимо 
тонким шаром на нігтьову 
пластину базовий гель 
base Gel для забезпечення 
адгезії натурального нігтя 
з гель лаком, закриваємо 
торець вільного краю.час 
полімеризації  2-3 хв. в уф 
лампі. 

Готовий дизайн нігтя 
покриваємо топ гелем 
Clear/Top 0 Crystalac, для 
гель лаків, незабувши  
разом з ним закрити 
торець вільного краю нігтя.

не знімаючи липкий шар з 
базового гелю, наносимо 
тонко 2 шари кольорового 
гель лаку  3 Step Crystalac, 
таким чином, щоб був 
закритий торець вільного 
краю. кожен шар гель-
лаку сушимо в уф лампі 
3 хв.

1. 1.

3. 3.

5. 5. 6.

2. 2.

4. 4.

3 STep CRYSTALAC 
крок за кроком

натуральний ніготь,
підготовлений бафом або 
рідиною No buffer Scrub

Clear/Top o
CrystaLac

колір 2 шар

колір 1шар

easy off
Hardener

base Gel або 
builder base Gel

додатковий

додатковий!
при тоненьких  та м’яких нігтях потрібно наносити 
1-2 шара easy off Hardener  зміцнюючий гель.

3 STep CRYSTALAC
крок за кроком

3 STep CRYSTALAC
STep bY STep

3 STep CRYSTALAC
на мякі та тоненькі нігті

STep bY STep

важливо!
для Crystalac використовуйте лише сильні уф 
лампи, які потрібно перевіряти кожні 2-3 місяці. 
(тест. ламп: полімеризація Super Shine optic повина 
пройти за 2 хвилини). якщо лампа недостатньо 
сильна, матеріал може тріскатися та злущуватися.



3 STep CRYSTALAC набори
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набір 
pARTY oN 

CRYSTALAC
до набору входять чотири справді 
гламурного кольору гелі, з якими нігті 
вашого клієнта на любій вечірці неодмінно 
привернуть до себе увагу оточуючих.
вміст набору: Gl115, Gl144, Gl149, Gl150

4x4,5ml - 450грн.

набір
HeLLo HoLIDAY! 

CRYSTALAC
набір з найтрендовіших кольорів року 
one Step Crystalac. однофазні гель 
лаки, які не потребують базового та 
фінішного шару. дбайливі до нігтів, 
містять вітамін а і е. бездоганний 
дизайн впродовж довгого часу.
вміст набору: Gl142, Gl145, Gl146, Gl148

4x4,5ml - 450грн.

набір 
100% кашемір 3 

STep CRYSTALAC
невагомі, кремово - бежеві кольори, які 
нагадають вашим клієнтам про їхні улюблені 
светри. кольори, що актуальні в любу пору 
року.
вміст набору: Gl156, Gl157, Gl158, Gl159

4x4,5ml - 450грн.

GL115 GL150GL144 GL149

GL142

156

GL145

157

GL146

158

GL148

159



3 STep CRYSTALAC набори
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набір
NeoN 3 STep 
CRYSTALAC

прекрасний набір, наповнений 
улюбленими 3 STep (класичними)          
CrystaLac кольорами, в чудовій коробці, 
яка  за декілька рухів перетворюється в  
зручний дисплей.
вміст набору: 3s22, 3s23, 3s24, 3s25

4x4,5ml - 450грн.

набір
„oN THe CAT-
wALk” 3 STep 
CRYSTALAC

Гель лак, завдяки кремоподібній 
та еластичній структурі, стійкий та 
легкорозчинний. 
вміст набору: 3s13, 3s16, 3s18, 3s26

4x4,5ml - 450грн.

набір
HoNeYMooN 3 

STep CRYSTALAC
бестселлери та трендові кольори.
вміст набору: 3s17, 3s18, 3s19, 3s20

4x4,5ml - 450грн. 3s17 3s18 3s19 3s20

3s22

3s13

3s23

3s16

3s24

3s18

3s25

3s26
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pRiSMATiC CRYSTALAC
неймовірно вражаючий, дуже гнучкий і легкорозчинний Crystalac. нігті, 
які покриті із prismatic Crystalac - мають голограмічний блиск.

нанесіть гель лак на поверхню нігтя двома шарами.
використовуйте на суху блискучу базу. якщо наносите на натуральні нігті, то 
використовуйте 0/прозорий one Step Crystalac, як базову основу та топ гель.

на акрилових і гелевих нігтях 
використовується з будь яким топ гелем, наприклад, 
Top Shine Xtreme, Top Seal, Top Seal Light. 
на обпилені і підготовлені нігті наносимо 
базовий шар, потім наносимо prisma-
tic     Crystalac двума шарами, і покриваємо 
топ гелем. якщо ви використовували 
зміцнюючу техніку з Easy off Hardener Gel-
ем, то на фіксовану поверхню нанесіть 
Easy off Top Gel і потім нанесіть prismatic 
Crystalac.

4ml - 265грн.

Prisma
Brick Red

Prisma
Pink

Prisma
Amarena

Prisma
Gold

Prisma
Brown

Prisma
Silver

Prisma
Dark Purple

117Prisma Brick Red Prismatic CrystaLac Drozdik від Melinda.

веселкова
 гра на 
нігтях!

prisma Amarena prismatic CrystaLac від Drozdik Melinda

на
фото

на
фото

4m
l
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новий! 
pYTHoN          CRYSTALAC

реалістично Повторює текстуру шкіри зМії. захоПлюючий візерунок 
зМіїної шкіри.
Цей класичний CrystaLac найкращий вибір для тих клієнтів, які полюбляють тваринний 
принт.
опис роботи: на покритий базовим гелем ніготь наносимо тонким шаром колір , який не 
полімеризуємо.
і тепер відкриваємо секрет зміїного дизайну: на непросушений кольоровий шар наносимо 
дотсом краплини Easy off Hardener Gel, який розштовхує кольоровий шар. завдяки 
окантовці серебристо-блискучого кольору, утвореній по краям крапель, зміїний дизайн 
виглядає бездоганно. Полімеризується 2-3 хв. в уф лампі, потім покриваємо Easy off Top 
Gel або Clear/Top 0 CrystaLac. у випадку тонких нігтів, на базовий гель наносимо два 
тонких шара Easy off Hardener Gel.

4ml - 265грн.

4m
l

Pink
Python

Brown
Python

Peach
Python

Grey
Python

121pink python CrystaLac від Drozdik Melinda.

як жива 
зМіїна 
шкіра

на
фото

на
фото

новий
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CHRo°ME CRYSTALAC
єдина в світі революЦійна розробка, з унікальною технікою 
нанесення гель лаків - хроМ CRYSTALAC, яка була недосяжна до 
сьогоднішнього дня.

еластичний, розчинний, з ефектом металу хромовий CrystaLac. ефект металу з
хромовим CrystaLac можливо отримати, як і на натуральних, так і на нарощених 
нігтях. його базовий шар - one Step CrystaLac 0, а фінішній шар - Chro’me Top. 
для довготривалого ефекту, щоб дизайн тримався ще на один тиждень довше, 
в випадку натуральних нігтів, нанесіть на фінішний гель лак one Step Crysta-
Lac 0 - Easy off Top гель, а у випадку нарощених нігтів - Top Seal гель. як при 
натуральних, так і при нарощених нігтях, перед використанням техніки хром 
CrystaLac, необхідно проматувати нігтьову пластину  і тільки  після того, нанести 
базовий шар one Step CrystaLac 0. з Chro’me CrystaLac можливо створювати 
різні унікальні дизайни. наносимо екстра тонким шаром, не закриваючи торець 
нігтя. Перед використанням необхідно ретельно збовтати. Chro’me CrystaLac 
висихає і під дією повітря, але для отримання бездоганного ефекту, необхідно 
прополімеризувати його в уф лампі мінімум 3-4 хвилини.ідеальний хромовий 
ефект можливо отримати лише за офіційною Chro’me технікою. довготривалий 
блиск, міцність та ефект хрому, утворується завдяки топ гелю Chro’me Top.

4ml - 240грн. 
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1 2 3 4

7 85 6

9 10 11 12

13 14 15 16

17 1918 20

для того, щоб хромовий ефект залишився на 1 
тиждень більше, наносимо один шар Easy off Top 
гель.

для більш стійкого хроМового 
ефекту!

революЦійна 
розробка, з
 унікальною 

технікою

стійкість 
до 2 тижнів

унікальна 
технологія

секретний 
коМПонент

новий, 
унікальний 
хроМовий 

ефект.

+ 1 
тиждень

4m
l



CHRo°Me CRYSTALAC 
в трьох різних наборах!

CHRo°Me Top

oS64 oNe STep CrystaLacб дизайн №1 і №12Chro°Me CrystaLac від 
Méhész Alex 16 Chro°Me CrystaLac від Drozdik Melinda.126

CHRo°Me CRYSTALAC

найпопулярніші Chro°Me CrystaLac кольори, від тепер можливо 
придбати і в наборі!
вміст набору:
- 0 oNe STep CrystaLac 3ml
- Chro°Me CrystaLac 4ml -№1, №7 і №10 кольори (в наборі знаходиться тільки один колір)
- Chro°Me Top 4ml.

3x4ml 530грн.

Chro°Me тор - фінішне покриття без ликого 
шару, розроблене спеціально для нового Chro°Me 
CrystaLac. використання Chro°Me CrystaLac буде 
мати ефект тільки в тому разі, якщо на Chro°Me 
CrystaLac нанести Chro°Me тор. 

4ml - 240грн.

1 7 10
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Chro°Me Top
торець закриваємо

Chro°Me колір
1 або 2 шара 
наносимо
торець не закриваємо

easy off Top Gel
торець закриваємо

one step Crystalac 0/clear,
торець закриваємо

новий хромовий ефект !
для +1 тиждневої триваласті, використовуйте  easy 
off Top Gel!

важливо!
при нанесенні CHRo°Me кольору, не закривайте торець! але, 
для довготривалого ефекту треба покрити базовий шар Cry-
staLac „0”, CHRo ° Me Top і easy off Top гель. покривайте і 
прополімеризуйте кожен ніготь окремо. у випаду слабких, 
м’яких натуральних нігтів, пропонується застосовувати 
затверджуючий гель для зміцнення нігтів easy off Hardener Gel. 
в цьому випадку, ви повинні проматувати поверхню матеріалу, 
щоб  прозорий CrystaLac 0 міг ідеально зчепитись з ним.

+1 тиждень 
міцності

натуральний ніготь
підготовлений бафом або 
рідиною No buffer Scrub

CHRo°Me CRYSTALAC

на натуральні ніГті

19 Chro°Me CrystaLac від Kovács Gabó.

CHRo°Me Top

16 Chro°Me CrystaLac від Drozdik Melinda.
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TiGeR eye cRysTalac
Цей гель лак надає неПовторний ефект тигрового ока, в якоМу При 
Поверненні нігтя Проглядається світлова сМужка.
Tiger Eye CrystaLac - унікальний, в своєму роді ні з чим не зрівнянний ефект, з яким 
при поверненні нігтя чітко проглядається мандруючий блиснучий промінь. справжній 
ефект кошачого ока, створюється за допомогою супер сильного магніту. 
еластичний, розчинний, трьохфазний CrystaLac. особливий ефект кошачого ока 
проглядається при тому, як повертаєш руку під променем світла. ефект кошачого 
ока створює спеціальний магніт, який при триманні поблизу повехні нігтя, притягує 
блискітки з унікального складу гель лаку, утворюючи блискучий промінь. Магніт 
використовуйте при нанесенні другого шару гель лаку, і тримайте на відстані 3-4 мм. 
4-5 секунд нерухаючи, потім прополімеризуйте ніготь в уф лампі 2-3 хв, в лед лампі- 
1-2 хв. (в залежності від потужності лампи).  

  4ml - 190грн.
15ml - 300грн.  

131

TIG1 TIG2 TIG3 TIG4

TIG7 TIG8TIG5 TIG6

TIG9 TIG10 TIG11 TIG12

TIG13 TIG14 TIG15 TIG16

TIG17 TIG19

TIG21

TIG18 TIG20

TIG22

Маленький магніт                    30грн,-

Потужний магніт                         100грн,-                                                                       

4m
l

15
m

l

TiGeR eye 



134 Drozdik Melindawww.crystalnails.com.ua
       facebook.com/crystalnails.ukraine

Новий! 
My glow

crystalac



новий!                 CRYSTALAC
MY GLow CRYSTALAC (люмінофорний) - в темноті світящийся Гель лак 
.
після осінньої презентації, на якій став хітом сезону Moonlight люмінофорний 
кольоровий гель, з’явився на світ світящийся гель лак My Glow CrystaLac. 
це диво, як прекрасно світиться в темряві новий класичний CrystaLac. безумовно, 
відтепер ваші клієнти не зможуть бути непомітними у темряві. нанесення дуже просте, 
як і з іншими класичними (3 STep) CrystaLac. після базового шару потрібно нанести 2 
шари My Glow CrystaLac. при денному світлі  має сріблясто сяючий колір, а в темряві 
стає люмінофорним. полімеризація відбувається шар за шаром в уф лампі протягом 
2-3 хвилин, потім в якості  закріплювача використовується  CrystaLac Top 0, easy off 
Top Gel або Clear/Top 0 CrystaLac. у випадку тонких нігтів, після base Gel наносимо, на 
ніготь один або два тонких шара easy off Hardener Gel. 
пропонується в трьох чудесно сяючих кольорах. 
час полімерізації в уф лампі 2-3 хв., в лед лампі - 1,5-2 хв.   
 
4ml - 198грн.

Glowy skyblueGlowy silverGlowy orchid

135

при денному світлі має сріблясто сяючий колір

в темноті - люмінофорний

новий

Glowy Skyblue і Glowy Silver My Glow CrystaLac від Drozdik Melinda.

на
фото

на
фото

новий новий новий

CN порада: щоб ще 
прекрасніше світився 
наносимо по 2 шара

CN порада: заряджай 
ніГті світлом, для 

тривалішоГо світіння

4m
l



gyors géllakkozás,
élénk színekkel
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oNe STep
CRYSTALAC

від Méhész Alexawww.crystalnails.com.ua

       facebook.com/crystalnails.ukraine



швидке нанесення,
чудові відтінки

137

1s1 1s2 1s3 1s4 1s5 1s6 1s7 1s8 1s9 1s10 1s11

1s12 1s161s15 1s19 1s201s13 1s171s14 1s18

 - oNe STep CRYSTALAC

1s22

1s23 1s24

1s21

1s25 1s26 1s27 1s28 1s29 1s30

oNe STep CRYSTALAC –  не потребує bASe & Top

4ml - 195грн.
8ml - 270грн.

новий новий новий новий

one Step Crystalac однофазний, стійкий, без липкого шару гель лак, який дуже легкий та швидкий в нанесенні, має кремоподібну консистенцію. one Step не потребує 
нанесеня базового та топ гелю. містить в собі вітаміни а і е. досягнення бажаного кольору, навіть при нанесенні в один шар, тримається на нігтях до 2-3 тижнів. придає 
натуральний вигляд нігтям. дбайливе відношення до нігтів, не пошкоджує нігтьову поверхню.

 4ml  4ml 8ml 8ml 

        постійно змінюємося

3 STep                                
CrystaLac - 
постійно 

змінюються



oNe STep CRYSTALAC- швидке нанесення,
чудові відтінки

15 Különböző
KáprázAtos felületi hAtás

Az oldAlon lévő összes porCelánpor 10Ml(7G) - 1.490,- rendKívüli színélénKséG 
és fedőKépesséG

Közel
300
szín 

138 oS29 oNe STep CrystaLac колір від Méhész Alexandra. oS34 oNe STep CrystaLac від Méhész Alexandra.

oNe STep CRYSTALAC –  не потребує bASe & Top

one Step Crystalac однофазний, стійкий, 
без липкого шару гель лак, який дуже 
легкий та швидкий в нанесенні, має 
кремоподібну консистенцію. one Step 
не потребує нанесеня базового та 
топ гелю. містить в собі вітаміни а і е. 
досягнення бажаного кольору, навіть 
при нанесенні в один шар, тримається 
на нігтях до 2-3 тижнів. придає 
натуральний вигляд нігтям. дбайливе 
відношення до нігтів, не пошкоджує 
нігтьову поверхню.

швидкий
&

стійкий!

9 10

1 2 3 4 5 6 7 80

11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 25 29 30 31

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 62 63 64 65

- дбайливий 
до ніГтів;

- містить вітаміни 
а і е;

- розчиняється 
за 8-10 хв.

44

 4ml 8ml 

постійно змінюємося  

8ml  3ml 

один крок!
- не потребує 

bASe & Top

на
фото

світовий прорив : швидкий 
та стійкий

на сторінці зображені всі  
oNe STep CRYSTALAC:

стійкість до двох тижнів 
- більше як 100 кольорів

4ml - 195грн
8ml - 270грн 

3 STep                                
CrystaLac - 
постійно 

змінюються



швидке нанесення,
чудові відтінки

oS16 oNe STep CrystaLac від Magyarosi Barbara. 1391S15 oNe STep CrystaLac дизайн з Swarovski камінцями від Kesztyűs Dóra).

 - oNe STep CRYSTALAс

7977 7867 68 69 70 71 72 73 74 75 76

oNe STep CRYSTALAC –  не потребує bASe & Top

fLASH oNe STep CRYSTALAC DIAMoND oNe STep CRYSTALAC
це ніжно-яскравий спалах із стриманістю. 
обери з чотирьох елегантних кольорів та 
насолоджуйся ніжним блиском.

незаурядні, ще інтенсивніші кольори для 
тих, хто фанатично полюбляє глітерні гель 
лаки Crystalac. забезпечуючи спалахуючий, 
сяючий ефект, нігті набувають невідхильний 
яскравий дизайн, і неодмінно привернуть на 
себе увагу оточуючих.

швидкий
&

стійкий!

66

45 46 47 48 54 55 56 57

- дбайливий 
до ніГтів;

- містить вітаміни 
а і е;

- розчиняеться 
за 8-10 хв.

один крок!
- не потребує 

bASe & Top

світовий прорив : швидкий 
та стійкий

на сторінці зображені всі  
oNe STep CRYSTALAC:

стійкість до двох тижнів 
- більше як 100 кольорів

4ml - 195грн
8ml - 270грн 

 4ml 8ml 

         постійно змінюємос
я

8ml  3ml 

3 STep                                
CrystaLac - 
постійно 

змінюються

15 Különböző
KáprázAtos felületi hAtás

Az oldAlon lévő összes porCelánpor 10Ml(7G) - 1.490,- rendKívüli színélénKséG 
és fedőKépesséG



oNe STep CRYSTALAC- швидке нанесення,
чудові відтінки

15 Különböző
KáprázAtos felületi hAtás

Az oldAlon lévő összes porCelánpor 10Ml(7G) - 1.490,- rendKívüli színélénKséG 
és fedőKépesséG

Közel
300
szín 

1s23 oNe sTeP crystaLac (by Méhész Alexa).140 1s15 and 1s16 oNe sTeP crystaLac, nail art:  Art Gel white & black (by sebestyén ágnes).

58 59 60 61

F3 F4F1 F2

с в і т л і  к о л ь о р и
20 21 22 24 26

холод 

тепло

NeoN oNe STep CRYSTALAC

fReNCH oNe STep CRYSTALAC
CHAMeLeoN THeRMo 
oNe STep CRYSTALAC – therMosensitive

одночасно: оксамитово блистить, як сніжний кристал і все ж 
зухвало яскравий, як неонові кольори - відтепер, ще й з вмістом 
нового виду неонових пігментів. 

клієнти просто обожнюють френч кольори. в 4 відтінках - Glassy 
pink (f1-прозорий), Rose (f2-молочно рожевий), pink (f3-ніжно 
рожевий), peach (f4-персиковий). ваш клієнт зможе вибрати свій 
улюблений колір.

легкорозчинний, високопігментний насичений гель лак, 
який не може вам набринути, адже він міняє свій колір 
відповідно до температури, наче хамелеон. 

один крок!
- не потребує 

bASe & Top

 4ml 8ml 

        постійно змінюємося

8ml  3ml 

- дбайливий 
до ніГтів;
- містить 

вітаміни а і е;
- розчиняється 

за 8-10 хв.

світовий прорив : швидкий 
та стійкий

на сторінці зображені всі  
oNe STep CRYSTALAC:

стійкість до двох тижнів 
- більше як 100 кольорів

4ml - 195грн
8ml - 270грн 

3 STep                                
CrystaLac - 
постійно 

змінюються



oNe STep CRYSTALAC Top 

141oS64 oNe STep CrystaLac, дизайн з R6, R7 Royal гелем від 
Kesztyűs Dóra.

1S29 і 1S30 oNe STep CrystaLac від Magyarosi Barbara.

розчинний, супер блиск, без липкого шару, а також укріплювач нігтів,  
2в1! еластичний, прозорий, з пензликом, блискучий гель, який був 
створений спеціально для нанесення на  oNe Step Crystalac для 
надання і подовження тривалості супер блиску нігтям. містить оптичний 
освітлювач, тому при нанесенні на білий і світлі кольори - отримуємо 
яскравіший відтінок. а при нанесенні на темні кольори - наповнює їх 
життям. надає чудову можливість для укріплення натуральних нігтів, не 
утворюючи липкого шару.
час полімеризації: в уф лампі 2-3 хв., в лед лампі - 1-2 хв.    

  4ml - 200грн.
  8ml - 275грн.
15ml - 350грн.

SUpeR SHINe opTIC CRYSTALAC
з оптичним висвітлюючим ефектом.oNe STep CRYSTALAC 0/CLeAR

розчинний, еластичний, супер блискучий топ база гель, який наноситься, 
як базовий на підготовлені натуральні нігті для кращого зчеплення з 
нарощеним матеріалом, та як топ гель для довшої тривалості дизайну 
та блиску.

3ml - 185грн.
8ml - 270грн.

використовуй
також на 

натуральні 
ніГті

використовуй 
на темніші 

тона oNe STep 
CRYSTALAC !

блискучий
SUpeRSHINe
+ 1 тиждень

міцності

довГотривалий 
супер блиск
 +1 тиждень 
тривалості.

з оптично 
висвітлюючим 

ефектом.

15 Különböző
KáprázAtos felületi hAtás

Az oldAlon lévő összes porCelánpor 10Ml(7G) - 1.490,- rendKívüli színélénKséG 
és fedőKépesséG



шпарГалка топ Гелів – CRYSTALAC

142

особливість oNe STep CrystaLac в тому,  що зазвичай наносимо 
його одним шаром, який самостійно полімеризується і утворює 
блискучу поверхню, не залишаючи липкий шар.

CN порада: використовуйте виключно на oNe STep 
CRYSTALAC.

• міцний
• включає в себе оптичний 

освітлювач
• простий у використанні
• довготривалий суперблиск
• розчинний
• гнучкий
• не жовтіє.
• кольори більш яскраві
• без липкого шару

• довготривалий 
блиск

• глянцевий
• гнучкий
• з липким шаром
• розчинний

• довготривалий 
блиск

• глянцевий
• з липким 

шаром
• розчинний
• гнучкий

без липкого шару,  
розроблений спеціально 
для нового Chro°Me  
CrystaLac. використання 
Chro°Me CrystaLac буде 
мати прекрасний ефект 
тільки в тому разі, якщо 
на підготовлені нігті 
нанести цей шар,  потім 
покрити фінішнім  eASY 
off Top гелем.

CHRo°Me CrystaLac надає нігтям унікальний хромовий 
ефект. довготривалий блиск, міцність та ефект хрому 
підвищується завдяки блискучим гелям.

трьохфазні, високої міцності гель лаки, які у любому
випадку потребують класичний CrystaLaс base Gel,
гель лак та блискучий топ гель. 

цей лак надає неповторний ефект тигрового ока, в 
якому при повертані нігтя проглядається світлова 
смужка. для  досягнення цього ефекту вам, у любому 
випадку, буде потрібний класичний CrystaLac base Gel, 
гель лак та блискучий гель.

oNe STep CRYSTALAC

рекомендовані топ Гелі. рекомендовані топ Гелі.

рекомендовані топ Гелі.топ Гелі (2 кроки)

SUpeR SHINe opTIC CRYSTALAC

CHRo°Me Top eASY off TopeASY off Top

CRYSTALAC 0/Top

CRYSTALAC 0/Top

eASY off Top

CHRo°Me CRYSTALAC

3 STep CRYSTALAC

TIGeR eYe CRYSTALAC

 Гнучкий з липким 
шаром

без 
липкого 

шару

розчинний oNe STep 
CrystaLac

блискучі гелі

3 STep 
CrystaLac
класичний

CHRoMe 
CrystaLac

TIGeR eYe
 CRYSTALAC

pRISMATIC
 CRYSTALAC

pYTHoN
 CRYSTALAC

SUpeR SHINe opTIC •  • •  • •

oNe STep CRYSTALAC •  • •  • •

CRYSTALAC CLeAR/Top  GL0 • •  • • • • • •

eASY off Top GeL • •  •  • • (•)* • • •
CHRo°Me Top • • • •

MATT Top GeL • •  •  • • •

• гнучкий
• з липким шаром
• легко розчиняється
• дивовижно 

блискучий
• також для 

укріплення  
натуральних нігтів

• тонке нанесення

• гнучкий
• з липким шаром
• легко розчиняється
• дивовижно блискучий
• також для укріплення  

натуральних нігтів
• наносити тонким 

шаром

• гнучкий
• з липким шаром
• легко 

розчиняється
• дивовижно 

блискучий
• також для 

укріплення  
натуральних 
нігтів

• наносити тонким 
шаром

* +1 тиждень тривалості, якщо Chro°Me Top покрити easy off Top Gel.

властивості топ 
Гелів та до яких 

CRYSTALAC-ків 

1. 2.
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важливо!
для розчинення гель лака one Step, використовуйте лише сильні рідини 
для зняття гель лаків. ці рідини потрібно перевіряти на міцність кожні 2-3 
місяці, так як вони з часом втрачають свої властивості. для полегшеного 
зняття one Step, пропонуємо тонке нанесення 1-го шару та не повна 
полімеризація цього же шару. в уф лампі 1-2хв.

важливо!
при нанесенні CHRo°Me кольору, не закривайте торець! для 
довготривалості ефекту повинні покрити базовий шар CrystaLac 
„0”, CHRo ° Me Top і easy off Top гель. покривайте і полімеризуйте 
кожен палець окремо. у випадку слабких, м’яких натуральних нігтів, 
пропонується застосовувати затверджуючий гель для зміцнення 
нігтів easy off Hardener Gel. в цьому випадку ви повинні проматувати 
поверхню матеріалу, щоб  прозорий CrystaLac 0 міг ідеально зчепитись 
з ним.

важливо!
для Crystalac використовуйте лише сильні уф лампи, які потрібно 
перевіряти кожні 2-3 місяці. (тест. ламп: полімеризація Super Shi-
ne optic повинна пройти за 2 хвилини). якщо лампа недостатньо 
сильна, матеріал може тріскатися та злущуватися.

143

крок за кроком CRYSTALAC 

натуральний ніготь
підготовлений бафом 
або рідиною No buffer 

easy off Hardener
тоненько наносимо, 
якщо нігті ослаблені 
потрібно другий шар

base Gel

easy off Top Gel

колір 2. шар

колір  1. шар

Chro°Me Top
торець закриваємо

Chro°Me колір
1 або 2 шара наносимо, 
торець не закриваємо

easy off Top Gel
торець закриваємо

oNe STep 
CrystaLac 0/clear, 
торець закриваємо

нова хромова техніка!
наносимо easy off Top Gel - і +1 тиждень

натуральний ніготь
підготовлений бафом 
або рідиною No buffer

easy off Hardener
тоненько наносимо, 
якщо нігті ослаблені 
потрібно другий шар

base Gel

новий хромовий ефект !
для +1 тиждневої триваласті використовуйте  easy off Top Gel!

+ 1 
тиждень 
міцності 

oNe STep колір
2 шар якщо потрібно

oNe STep колір

додатковий

натуральний ніготь
підготовлений бафом 
або рідиною No buffer

easy off Hardener
тоненько наносимо, 
якщо нігті ослаблені 

base Gel

Super Shine optic

додатковий!
після полімеризації easy off Hardener, зніміть липкий шар та 
обробіть поверхню бафом, для покращення адгезії  нанесіть one 
Step Crystalac „0„

oNe STep CRYSTALAC +
SUpeR SHINe opTIC

CHRo°Me CRYSTALAC +
CHRo°Me Top

3 STep CRYSTALAC

крок за кроком
крок за кроком

крок за кроком



oNe STep CRYSTALAC набір

1s5             1s9             1s10           1s17

4x
4m

l
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bAD RoMANCe oNe STep 
CRYSTALAC набір

CHAMeLeoN oNe STep 
CRYSTALAC набір

набір, що нагадує чари літнього настрою.чотири веселі пристрасні 
корьори в одному наборі.
вміст набору: 1S5, 1S9, 1S10, 1S17

легкорозчинний, високопігментований насичений гель лак, який 
не може вам набриднути, адже він міняє свій колір відповідно до 
температури, наче хамелеон. 
вміст набору: T21, T22, T24, T26

MARILYN’S DIAMoNDS oNe 
STep CRYSTALAC набір

SUGAR DReAMS oNe STep
CRYSTALAC набір

незаурядні, ще інтенсивніші, ніж Diamond Crystalac кольори для тих, 
хто фанатично полюбляє глітерні гель лаки Crystalac. забезпечуючи 
спалахуючий, сяючий ефект, нігті набувають невідхильний яскравий 
дизайн та неодмінно привернуть до себе увагу оточуючих. 
вміст набору: oS54, oS55, oS56, oS57

часточки кольорових смужок блискуче виблискують на нігтях під 
променем світла, привертаючи увагу до власниці манікюру.
вміст набору: oS60, oS61, oS62, oS63

T21             T22              T24               T26

холод

тепло

4x
3m

l

4x
3m

l

54               55                56                57

60                61               62                63

4x
3m

l

ціна набора 540грн.



oNe STep CRYSTALAC набір

145

pARTY oN oNe STep
CRYSTALAC набір

oNe STep CRYSTALAC fReNCH 
набір
клієнти просто обожнюють френч кольори. в 4 відтінках - Glassy pink (f1-
прозорий), Rose (f2-молочно - рожевий), pink (f3-ніжно - рожевий), peach (f4-
персиковий). ваш клієнт точно зможе вибрати свій улюблений колір 

у набір потрапили справжні гламурні кольори гелів, з якими нігті 
вашого клієнта на любій вечірці неодмінно привернуть до себе увагу 
оточуючих.
вміст набору: oS25,oS56, oS59, oS71  

                                                                                                                                                      
                  

HeLLo HoLIDAY! oNe STep
CRYSTALAC набір

HoNeYMooN oNe STep
CRYSTALAC набір

набір з найтрендовіших кольорів року one Step Crystalac. однофазні 
гель лаки, які не потребують базового та фінішнього шару. дбайливі до 
нігтів, містять вітаміни а і е. бездоганний дизайн впродовж тривалого 
часу.
вміст набору: oS67, oS68, oS69, oS70 
                                                                                                                          
                                                                                        

бестселери та трендові кольори.
вміст набору: f2, 32, 54, 56

4x
3m

l

4x
3m

l

вміст набору:
• • №44 oNe STep CrystaLac white 3ml
• • oNe STep CrystaLac french
• • (Glassy pink або pink або peach або Rose)
• • Super Shine CrystaLac 4ml
• • №1 ArtLac waterbased white25 7156 59

F1 F2 F3 F4

4x
3m

l

4x
3m

l

67 68 69 70 F2 32 54 56

ціна набора 540грн.



oNe STep CRYSTALAC  набори
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45 651 7 11

III різні комплекти: з червоним/
бордовим/розовим кольором.

в одному наборі  один
колір.                              

відтепер ще щадніша 
підготовка нігтів з No buffer 

Scrub.

дві варіації набору: 45-й  
червоний і 65-й рожевий колір. 

в одному наборі один колір.

146

стартовий  набір oNe 
STep CRYSTALAC

стартовий набір No bUffeR 
oNe STep CRYSTALAC

містить всі необхідні матеріали та інструменти для нанесення oNe STep Cry-
staLac. комплект включає в себе: oNe STep CrystaLac колір (8ml), якого 
достатньо, приблизно для 30 нанесень, підготовчу рідину (8ml),  бафер (# 180), 
лед лампу на один палець і дерев’яну апельсинову палочку. тривалість роботи 
лед лампи  достатньо для тисячі гелевих покриттів.
790грн.

найновіша варіація стартових наборів з No buffer Scrub. відтепер, ще більш 
щадніший манікюр з one Step Crystalac. містить в собі всі матеріали та інструменти, 
які необхідні для створення манікюру в домашніх умовах. вистачає приблизно для 
30-ти манікюрів. вміст набору: one Step кольоровий Crystalac-8мл, No buffer Scrub-
30мл, Super Shine optik-8мл, тканину без ворсу, апельсинову палочку, металічний 
відштовхувач кутикули та лед лампу для 5-ти пальців. 
1000грн.

1S29 oNe STep CrystaLac від Drozdik Melinda.



oNe STep CRYSTALAC 
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oNe STep CRYSTALAC +
SUpeR SHINe opTIC
крок за кроком

важливо!
для розчинення гель лака one Step, використовуйте лише 
сильні рідини для зняття гель лаків. ці ридини потрібно 
перевіряти на міцність кожні 2-3 місяці, так як вони з часом 
втрачають свої властивості: для полегшеного зняття one Step 
пропонуємо нанесення 1-го шару та не повна полімеризація 
цього ж шару в уф лампі 1-2хв.

додатковий

натуральний 
ніготь
(підготовлений 
бафом
або рідиною 
No buffer Scrub)

SUpeR SHINe
opTIC

oNe STep колір
(2 шар. якщо 
потрібно)
oNe STep колір

додатковий!
після полімеризації easy off Hardener зніміть 
липкий шар, та обпиліть поверхню бафом 
для покращення адгезії. потім нанесіть one 
Step Crystalac „0„

додатковий

oNe STep CRYSTALAC
крок за кроком

oNe STep CRYSTALAC
SUpeR SHINe opTIC

на тонкі та м’які ніГті 
крок за кроком

підготовлену нігтьову 
пластину матуємо бафом, 
видаляємо пил, і ретельно 
протираємо підготовчою 
рідиною No buffer Scrub.

підготовлену нігтьову 
пластину матуємо бафом, 
видаляємо пил, і ретельно 
протираємо підготовчою 
рідиною No buffer Scrub.

Готовий ніготь покриваємо 
топ гелем Super Shine op-
tic, щоб закрити торець і 
полімеризуємо 2 хв. в уф 
лампі.

наносимо шар кольорового 
класичного гель лаку one 
Step Crystalac, таким чином, 
щоб був закритий торець. 
час полімеризації гель лаку 3 
хвилини (якщо є необхідність 
в нанесенні двох шарів, то 
перший шар має бути дуже 
тонким).

наносимо шар кольорового 
класичного гель лаку  one 
Step Crystalac, таким чином, 
щоб був закритий торець.
час полімеризації гель лаку 3 
хвилини (якщо є необхідність 
в нанесенні двох шарів, то 
перший шар має бути дуже 
тонким).

CN порада:
для довготривалого 
манікюру з oNe STep Cry-
staLac, потрібно наносити 
2 шара, але для цього 
потрібно перший покрити 
тонким шаром і не до 
полімеризовувати, потім 
другий шар наносимо та 
в уф лампі полімеризуємо 
макс. - 2хв, але мін. - 1хв., 
в лед лампі макс. - 1 хв.

1. 1.2. 2.

3.
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3 STep CRYSTALAC або
oNe STep CRYSTALAC? розчиняються 

однаково... покажемо, як!

залишки гель лаку, що 
залишились на нігтях, 
видаляємо бафом. таким 
чином, заодно і підготуємо 
нігтьову пластину до слідуючого 
створення дизайну нігтів з гель 
лаком Crystalac, протерши їх 
підготовчою рідиною No buffer 
Scrub.

фольгу потрібно знімати з нігтів 
по одному, тому що інакше гель 
лак на повітрі знову затвердіє.

матуємо пилочкою поверхню 
гель лаку Crystalac. замотуємо 
кожен ніготь фольгою для 
зняття гель лаку, попередньо 
змоченою Remover-ом.

CN порада:
можна збільшити 

розчинність oNe STep 
 CrystaLac, в разі коли 
було нанесено 2 шари 

кольору: 
перший шар повинен бути 

дуже тонким
і не повинен бути повністю 
просушеним (1 хвилина,

максимум 2 хвилини 
достатньо)!

пушером для манікюру 
видаляємо залишки гель лаку.

через декілька хвилин 
втираємо Rеmover в ніготь 
через фольгу. час розчинення 
гель лаку приблизно 10 хвилин, 
по закінченню цього часу, 
знімаємо фольгу з кожного 
пальця по одному.

1.

3.

5.

2.

4.



oNe STep eASY
розчиняється за 3 хв.

3 STep
довготривалий

oNe STep
швидкий та стійкий

CLeAR/
Top 0

SUpeR SHINe opTIC 

(оптимальний)

4ml,
8ml

4ml,
8ml

4ml,
8ml

3

oNe STep eASY
колір

bASe 
GeL

з ароматом 250 
кольорів

120
кольорів

CRYSTALAC види

„вибух„ розчинення 
за 3 хв.

леГке нанесення. 
ідеальне покриття. 
розчинення за 5 хв.

довГотривалість. 
леГкорозчинний 
максимум 10 хв.

   
  +

 7
 д

н
ів

 с
ті

й
ко

с
ті

стійкість 8 днів 14 днів стійкості 3 тижні стійкості
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oNe STep
колір

3 STep
колір

но
ва

 ф
ор

му
ла



TRANSpAReNT pINk

акрилова 
система

від Drozdik Melinda.www.crystalnails.com.ua

       facebook.com/crystalnails.ukraine



акрилова сім’я

від Méhész Alexa

XTReMe пудри

XTReMe пудри

- кришталеві кольори
- не жовтіє

- поступово 
полімеризуєються - 
спочатку повільно, 

а потім швидше

      25ml (17g) - 200грн.
    40ml (28g) - 280грн.
140ml (100g) - 665грн.

ці акрилові пудри для нарощення нігтів є найкращими в своєму сигменті, так 
як вони дрібнодисперсні, мають чисті  кольори, абсолютно не жовтіють і добре 
полімеризуються. для створення чудових нігтів салонних форм, достатньо 
лише середній темп роботи. доступні в трьох унікальних кольорах. незважаючи 
на високу якість, його ціна вас приємно здивує.

Головні критерії акрилової системи були 
розроблені, згідно інструкцій жужанни фекете 
- золотої призерки Nailоlympics, дворазової 
чемпіонки європи і семиразової чемпіонки 
угорщини по моделюванню акрилових нігтів.

CN порада: можливе використання для нанесення 
на кольорові акрили, в результаті отримаємо 
яскравіші кольори на нігтях.

CN порада: створює  прекрасний контраст з вільним 
краєм, так само і у випадку моделювання без видовження 
нігтьового ложа.

ULTRA wHITeCRYSTAL CLeAR

CRYSTAL CLeAR
кришталево прозорий

- кришталево прозорий акрил, з вмістом  оптично 
ніжного освітлювача.

TRANSpAReNT pINk
прозоро-рожевий

- найінтенсивніший прозоро - рожевий акрил, який  
ідеально підходить для моделювання нігтьової 

пластини клієнтів з темною шкірою рук.

ULTRA wHITe
ультра білий акрил

яскраво-холодного білого кольору акрил,
трохи з голубоватим відтінком, з середнім

часом полімеризації.

TRANSpAReNT pINk

155

акрилова 
система



акрилова сім’я

      25ml (17g) - 200грн.
    40ml (28g) - 280грн.
140ml (100g) - 665грн.

для  досвідчених майстрів  і конкурсантів: кремова консистенція, трохи  
швидший час затвердіння. для красивого французького манікюру. 

для професійних майстрів манікюру, а також для учасників 
конкурсів: швидко застигаючі пудри з кремоподібною 
консистенцією. 6 різних відтінків рожевого для природнього 

манікюру френч.

матеріал 6-ти разового чемпіона сша 
та багаторазового чемпіона світу Gabó Kovács 

від Kesztyűs Dóra

MASTeR пудри

- швидко полімеризується
-  ідеальний для нанесення на 

вільний край ніГтя
-  кришталево прозорий акрил

LIGHT pINk DARk pINk

матеріал переможця міжнародних 
чемпіонатів
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CRYSTAL CLeAR

CRYSTAL CLeAR
кришталево прозорий

- кришталево прозорий акрил, який із-за швидкої 
полімеризації ідеальний для нанесення на вільний 
край нігтя для того, щоб використані матеріали 
одночасно полімеризувались, і тим самим 
облегшити зажим змодельованого нігтя. завдяки 
кришталевій прозорості ідеально підходить для 

покриття кольорового вільного краю.

LIGHT pINk
прозорий світло-рожевий

- самий світлий прозоро-рожевий акрил, для 
клієнтів з світлим відтінком шкіри рук.

DARk pINk
темний прозоро-рожевий

- прозорий, рожевого кольору акрил, чудово 
підходить для моделювання нігтя, при нанесенні 
на камуфляжний акрил Cover pink. для клієнтів 
з темнішою шкірою рук. створює  прекрасний 
контраст з вільним краєм, так само і у випадку 

моделювання без видовження нігтьового ложа.

MASTeR пудри



акрилова сім’я

     25ml (17g) - 200грн.
   40ml (28g) - 280грн.
140ml (100g) - 665грн.

для  досвідчених майстрів  і конкурсантів: кремова консистенція, трохи  
швидший час затвердіння. для красивого французького манікюру. 

матеріал 6-ти разового чемпіона сша 
та багаторазового чемпіона світу Gabó Kovács 

CoveR pINk
pINkY

можливо придбати в об’ємі 25мл. і 40мл.

SUpeR wHITe CoveR pINk
RoSe

можливо придбати в об’ємі 25мл. і 40мл. 

 від Kovács Gabó

• швидко полімеризується
• ідеальний для конкурсів.

• кремова консистенція

MASTeR powDeRS
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SUpeR wHITe
супер білий акрил

- супер білий з теплим відтінком акрил, який швидко 
полімеризується, тому є незамінний на манікюрних 

конкурсах. 

CoveR pINk pINkY
сильно рожевий акрил

- акрил дуже рожевого кольору, непридатний, 
як камуфляжний акрил ,так як має прозору 

консистенцію.

CoveR pINk RoSe
бадьоро рожевий  акрил

- сильно рожевого відтінку акрил. не придатний 
для нанесення, як основа, так як він прозорий. 
не радимо використовувати  для видовжування 

нігтьового ложа.
сN порада: через короткий 

час полімериації, ідеальний для 
конкурсів.

MASTeR пудри



акрилова сім’я

SLoweR пудри

- з уповільненою реакцією 
полімеризації

- використовується для підвищення 
ніГтьовоГо ложа 

- ідеально для початкових майстрів

TRANSpAReNT
pINk

ULTRA wHITe

матеріал переможця міжнародних чемпіонатів матеріал переможця міжнародних чемпіонатів 

CRYSTAL CLeAR

від Drozdik Melinda

для більш повільного темпу роботи: кремова консистенція, з більш 
 повільним часом застигання, можуть  формуватись  більш тривалий час.

пудри з уповільненою реакцією полімеризації. дозволяють моделювати 
нігті практично без обпилювання. завдяки дрібнодисперсній структурі, 
набраний на пензлик акриловий шар, м’яко та легко моделюється на нігті. 

ідеально для початкових майстрів.

   25ml (17g) - 200грн
   40ml (28g) - 280грн
140ml (100g) - 665грн
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TRANSpAReNT pINk
прозоро-рожевий акрил

- світлішого кольору прозоро-рожевий акрил, 
використовується для підвищення нігтьового ложа, 
та  ідеально підходить для моделювання нігтьової 

пластини клієнтів із світлою шкірою рук.

ULTRA wHITe
ультра білий акрил

- супер білий, з теплим відтінком акрил, який 
швидко полімеризується, тому є незамінним в 

салонах та на манікюрних конкурсах.

            CRYSTAL CLeAR
кришталево прозорий акрил

- прозорий акрил, для повільнішого темпу 
роботи. завдяки кришталевій прозорості, 

чудово підходить для нанесення на кольоровий 
вільний край нігтя.

SLoweR пудри

матеріал 6-ти разового чемпіона 
сша та багаторазового чемпіона 

світу Gabó Kovács 



акрилова сім’я

матеріал переможця міжнародних чемпіонатів 

від sikari edina

- кремова консистенція
- з уповільненою реакцією 

полімеризації
- створення вільноГо краю на 

конкурсах
- не жовтіє

      25ml (17g) - 200грн
    40ml (28g) - 280грн
140ml (100g) - 665грн

для більш повільного темпу роботи: кремова консистенція, з більш 
 повільним часом застигання, можуть  формуватись  більш тривалий час.

CN порада: для тих клієнток, які не 
полюбляють яскраво-білі нігті.

CN порада: для отримання бажаної маневренності 
та кольору, використовуйте менше мономеру, ніж з 

іншими акриловими пудрами.

GIGA wHITe SofT wHITe NeoN wHITe

можливо придбати в об’ємі 25мл. і 40мл. можливо придбати в обємі 25мл. і 40мл.
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GIGA wHITe
ГіГа білий акрил.

- білий, сильнопігментований акрил з найдовшим 
часом полімеризації. через голубоватий відтінок, 

надає ефект крижаного білого кольору.

SofT wHITe
молочно білий акрил.

- натурально - білий колір для тих, хто не любить 
сліпучо білі кольори на нігтях. прекрасно підійде 

для створення вільного краю на конкурсах. 

NeoN wHITe
неоновий білий.

- акрил яскраво - холодного, неоново - білого 
кольору, трішки з голубоватим відтінком,

середній час застигання.

SLoweR пудри

SLoweR пудри



акрилова сім’я

eASY powDeR пудри

- леГке обпилення
- дрібнодисперсна пудра

- леГке обпилення

        25ml (17g) - 200грн
   40ml (28g) - 280грн
140ml (100g) - 665грн

нове покоління eASY powder: легка моделююча  акрилова пудра, структура якої не містить великих кришталевих часточок, із-за 
яких пилочка чіпляється за поверхню, і обпилювання нігтів не забирає багато часу та енергії. відтепер твоя улюблена пилочка  Crystal 
Nails ковзатиме по нігтьовій пластині, немов по глянцевій поверхні. з eASY powder змодельовані нігті легко зажимаються, через 

скоординований час схоплювання Clear+ pink швидке, та Cover + white повільніше схоплювання.

eASY powDeR
wHITe

eASY powDeR
CoveR

eASY powDeR
CLeAR

eASY powDeR
pINk

160 від Drozdik Melinda 

eASY powDeR
CoveR

- камуфляжний акрил, світло-
персикового кольору для клієнтів з 
світлим відтінком шкіри. повільніше 
полімеризується, тому залишається 
більше часу на моделювання нігтя та 

вільного краю.

eASY powDeR
pINk

- світлий, прозоро-рожевий акрил 
з коротким часом полімеризації. 
відмінно пасує з Cover+, якщо 
використовуємо його для 

підвищення нігтьового ложа.

eASY powDeR
wHITe

- акрил молочно-білого кольору, 
д о в ш е п о л і м е р и з у є т ь с я , 
тому надає більше часу для 

моделювання вільного краю.

eASY powDeR
CLeAR

- к ришта лево прозорий  
акрил.не містить оптичних 
освітлювачів, а через абсолютну 
прозорість ідеально підходить 
для нанесення на кольоровий 

вільний край нігтя.

eASY powDeR пудри



STep bY STep

квадратний френч з акрилу 
крок за кроком

від GABó Kovács

зформую ніготь Xtreme 
150/150 синьою пилочкою. 

Super white білим акрилом 
моделюю вільний край. на лінії 
посмішки наношу акрил такою 
самою товщиною, як і висота 
нігтьового ложа. 

встановлюю шаблон Xtreme 
метелик, відповідно квадратній 
формі, паралельно до пальців.

відполірую поверхню і торець 
нігтя бафером з рожевою 
серединкою, і після ретельного 
видалення пилу, повертаю 
нігтям блиск Xtreme Top Shine 
гелем.

на кутові точки розміщую 
зажим, яким фіксую надану 
форму арки.

класичним  Cover  pink акрилом 
створюю  видовження нігтьового 
ложа, потім акриловою пудрою 
Xtreme Transparent pink  створюю 
підвищення нігтя і загинаю його, 
утворюючи арку.

1.

3.

5.

2.

4.

6.
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акрилові пробні набори

вміст набору:
-  Xtreme пудри трьох видів (Transparent pink 

3,5g,  Crystal Clear 3,5g, Ultra white 3,5g)
- Liquid 20ml

- пробний шаблон

вміст набору:
-  easy пудри трьох видів (Cover+ 

3,5g, pink+ 3,5g, white+ 3,5g)
- Liquid 20ml

- пробний шаблон

вміст набору:
-  Master пудри трьох видів (Dark pink 

3,5g, Crystal Clear 3,5g, Super white 3,5g)
- Liquid 20ml

- пробний шаблон

eASY powDeR
пробний акриловий набір

XTReMe powDeR
пробний акриловий набір

MASTeR I.
пробний акриловий набір

вміст набору:
- Cover пудри трьох видів (Cover pink 

3,5g, Cover pink Diamond 3,5g, pinky 3,5g)
- Liquid 20ml

- пробний шаблон

вміст набору:
- Master пудри трьох видів (Cover pink 3,5g,

Crystal Clear 3,5g, Super white 3,5g)
- Liquid 20ml

- пробний шаблон

вміст набору:
- Slower пудри трьох видів (Transparent pink 3,5g,

Ultra white 3,5g, brilliant por 3,5g)
- Liquid 20ml

- пробний шаблон

MASTeR II.
пробний акриловий набір

CoveR pINk
пробний акриловий набір

SLoweR
пробний акриловий набір

162

пробний акриловий набір  265грн



акрилові пробні набори

  
увирі стриманості клієнтів,  величезної популярності набрала так звана baby boomer техніка.
Головний задум цієї техніки, змішати вільний край білого кольору з натуральним  кольором нігтьового ложа. таким чином, ця методика запобігає 
видимості відросту натурального нігтя, а загальна картина все ж виглядає на багато натуральнішою, ніж у випадку класичного французького манікюру. 
з цим набором легко і швидко отримаєш результат, тому що поруч з набором тобі потрібен лише акриловий пензлик.
( до того ж для нього підходить любий дизайн: глітерний порошок або оксамитовий пісочок).
 акриловий набір  475грн

від Drozdik Melinda 163

Cover pink
Master powder

25ml (17g)

Soft white
Slower powder

25ml (17g)

Xtreme Crystal Clear
Slower powder

25ml (17g)

вміст набору:

меГа новинка!  акриловий набір bAbY booMeR

три 
акрилові
пудри в 
одному 
наборі

для 
виконання 

техніки bAbY 
booMeR

новий



CRYSTAL LIqUID

oDoRLeSS LIqUID

Uv LIqUID

LIqUID HoLDeR

високої якості мономер, який 
забезпечує відповідний час 
полімеризації для акрилової пудри.
нещадно міцний, з сильним запахом, 
синього кольору мономер, разом з 
яким акрилова пудра надзвичайно 
сильно полімеризується, та 
капітально счеплюється з нігтьовою 
пластиною, не надаючи шансу для 
жовтіння. завдяки  вмісту унікальних 
компонентів, забезпечує еластичність 
матеріалу, як при моделюванні так і 
при декоруванні.
 40ml  – 200грн
100ml – 400грн  
500ml – 1350грн

прозора рідина без запаху.
характеризується довготривалим 
часом для формування, так як 
сушиться тільки в уф лампі. через 
утворення липкого шару на поверхні, 
можлива повільніша робота, ніж з 
мономером із запахом.
  40ml – 300грн
100ml – 605грн

прозора рідина без запаху. 
характеризується довготривалим 
часом для формування. менше 
шансу жовтіння, ніж при раніше 
представлених мономерах. на 
повехні утворюється тонкіший липкий 
шар, і набагато менше потрібно 
обпилювати.
  40ml – 300грн
100ml – 605грн

контейнер для мономера з подвійними 
стінками для утримання теплового 
балансу рідини, щоб акрил влітку не 
прискорив, а взимку не уповільнив 
час застигання. контейнер забезпечує 
оптимальну температуру мономера 
для відповідного затвердіння. пензлик 
може бути занурений в рідину повністю, 
але щоб він не торкався дна баночки, 
для запобігання пошкодження кінчика 
пензлика. пробкова кришечка 
захистить від випаровування. 

жвавість кольорів 
рожевих матеріалів:

перелік відтінків 
CoveR pINk:

Master Light pink

Slower Transparent pink

Xtreme Transparent pink

easy powder pink+

Master Dark pink

easy powder Cover+

Cover pink

           Cover Next

Cover pink XX 

Cover pink X

1. 1.
2. 2.

3. 3.
4. 4.

5. 5.

акрилова сім’я

міцний 
мономер,  

зчеплюється з 
ніГтьовою 

пластиною

матеріал 
олімпійськоГо 

чемпіона

164

200грн,-
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LIqUID HoLDeR

CoLoR powDeRS

від Kesztyűs Dórawww.crystalnails.com.ua

       facebook.com/crystalnails.ukraine



кольорові акрилові пудри

DeCoR пудри
вони мають дрібнозернисту структуру, тому 
потребують більшу кількість мономеру, чим 
моделюючі акрили. кольорові акрилові 
пігменти та пудри, вміщуючі блискітки, у 
любому випадку необхідно промокнути в суху 
паперову серветку, для отримання відповідної 
консистенції матеріалу та відповідного 
кольорового ефекту.
порада: при використанні, змоделюй тонку 
прозору основу, або нанеси безпосередньо 
на шаблон та покрий їх Clear матеріалом.
чудово підійдуть, як для трьохвимірного, так і 
для плоского дизайну нігтів. для збереження 
оригінального кольору акрилової пудри, 
використовуйте мономер Crystal Nails Liquid.

10ml (7g) 

від Drozdik Melinda

300 кольорів – 15 різних  
забарвлень 10ML (7G) – 150грн висока піГментація, 

інтенсивність кольорів

26 27

21 22 23 2416 17 181110

01 02 03 04 05 06 07 08 09

37 39 41 42 44 45 49

166  від Kesztyűs Dóra

вибір чемпіонів - це різнобарв’я насичених відтінків 
високої піГментації та інтенсивності кольору.



10ml (7g)

кольорові акрилові пудри
DeCoR пудри

від Kovács Gabó

300 кольорів – 15 різних  
забарвлень 10ML (7G) – 150грн висока піГментація, 

інтенсивність кольорів

50 51 52 55 69 71 74 75 78 80 81 82 83

84 85 86 89 90 91 92 93 94

95 97 98 15496 99 157 158156

167від Kesztyűs Dóra

вибір чемпіонів - це різнобарв’я насичених відтінків 
високої піГментації, інтенсивність кольору.



ціна набора 300грн.

кольорові акрилові пудри в наборі кольорові акрилові пудри в наборі

168

151 402 55640196 157 158156

FD2 FD4 89 94

LADY MARMALADe набір

fRUIT’N fLoweR набір HeLLo HoLIDAY! набір

повторюють яскраво блискучі кольори парижcького Moulin Rouge.
високопігментовані з блискітками акрилові пудри, зібрані в цьому наборі не 
залишать вас байдужими, надзвичайно розширюють варіації декорування нігтів та  
зручні у використанні.
вміст набору: 96,156,157,158

вибирай з веселих, фруктово-квіткових кольорів за супер ціну. ці кольори виражають 
легкість, свободу та позитивний настрій. в літній період ці кольори найпопулярніші.
вміст набору: fD2, fD4, 89, 94

набір з найтрендовіших кольорів року. високопігментні акрилові пудри , з яскравими 
кольорами!
вміст набору: 97, 98, 99, 159

pARTY oN набір
в цей набір потрапили чотири, справді веселі кольори, з якими твій клієнт на 
любому святі буде на висоті. високопігментні акрилові пудри, з яскравими 
кольорами!
вміст набору: 151, 401, 402, 556

97 99 15998

вибір чемпіонів - це різнобарв’я насичених відтінків високої 
піГментації, інтенсивність кольору.



ціна набора 300грн.

кольорові акрилові пудри в наборі

169

G28FD7 G29212 G30213 G34558

FD2 FD5 FD6 FD7

HoNeYMooN набір beST pASTeLS набір
щоб твоя клієнтка була найгарнішою нареченою в найважливіший день свого 
життя. сяючі кольори для всіх, хто бажає сяяти.
вміст набору: fD7, 212, 213, 558

в палітру набору входять найулюбленіші високопігментні акрилові пудри, з 
пастельними кольорами. використовуються при моделюванні і дизайні нігтів, 
ідеально  підходять для фону вільного краю нігтя та створення переходів кольору
вміст набору: G28, G26, G30, G34

fAvoURITe SpARkLING набір fULL DIAMoND набір
колекція з чотирьох найпопулярніших Sparkling кольорів. високопігментні акрилові 
пудри, з яскравими кольорами.
вміст набору: 604, 607, 617, 626

це неповторні, насичені, з високим вмістом кольорових пігментів та дрібних 
кристалічних гранул пудри, які виблискують на нігтях, як алмази.
вміст набору: fD2, fD5, fD6, fD7

604 617 626607

вибір чемпіонів - це різнобарв’я насичених відтінків 
високої піГментації, інтенсивність кольору.



встановлюю Xtreme метелик 
шаблон, відповідно формі 
мигдаль.

170

STep bY STep
Готичний миГдаль з кольоровим 

акрилом.
крок за кроком

від  GABó Kovács

обпилюю ніготь Xtreme 
синьою 150/150 пилочкою, 
потім відполірую поверхню і 
торець бафером з рожевою 
серединкою.

Xtreme синьою 150/150  
пилочкою, а потім деревяною 
пилочкою обпилюю лінію 
посмішки, для отримання чіткої 
лінії.

поверхню нігтя покриваю  Matt 
Top Gel. після полімеризації і 
зняття липкого шару, наношу 
візерунок №808 3D гелем, за 
допомогою  0 Short пензлика.

№132  кольоровим акрилом, 
заповню вільний край нігтя, 
потім покриваю ту саму частину 
нігтя Xtreme сlear прозорою 
пудрою.

класичним Cover pink акрилом, 
виконаю видовження нігтьового 
ложа, потім Xtreme Transparent 
pink акрилом підвищу висоту 
нігтьового ложа, і створю точку 
баланса.

1.

3.

5.

4.

6.

2.



Előkészítő nyitó
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допоміжні 
рідини

від Barbara Magyarosiwww.crystalnails.com.ua

       facebook.com/crystalnails.ukraine



допоміжні рідини

No bUffeR SCRUb
щадна і супер швидка підготовча 
рідина для гель лаків Crystalac.
зовсім нова рідина, яка робить 
покриття гель лака Crystalac та oNe 
STep Crystalac більш щадним, ніж 
коли-небудь. No buffer Scrub заміняє 
Nail prep/Sprey prep та використання 
primer. а також при нанесенні на 
one Step Crystalac, не потребує 
поліровки бафом, чудово і легко 
матує поверхню нігтя.
не потребує іншого виду підготовки, 
так як наділена властивістю 
знежирення та відштовхування 
вологи. промокнути рідиною 
безворсову тканину та ретельно 
протерти кожний ніготь. для 
бездоганного результату, через 
декілька нігтів, потрібно змінити 
серветку.
 
  30ml - 50грн
118ml - 145грн

відтепер натуральний 
ніготь необов’язково  
матувати бафером.

• підготовча рідина у зручній тарі 
зі  спреєм. використовується на 
початку роботи для дезінфекції рук 
і нігтів. завдяки знежирювальним 
властивостям, забезпечує ідеальне 
прилипання шаблону до шкіри. при 
нарощуванні нігтів, за допомогою 
шаблонів, замінює Nail prep, 
як підготовча рідина,  в якості 
відштовхувача вологи.

• дезінфікуючий, вологовідштовхуючий, 
фунгіцидний,  знежирюючий ефект.

• використовується одночасно, як для 
своїх рук так і для рук клієнта.

підготовча рідина, для профілактики 
запобігання появі грибка, 
вологовідштовхуюча та з ефектом 
рн- балансу. перед використанням 
primer, потрібно зачекати повного 
висихання рідини.
вміст компонентів рідини, 
ідентичний  вмісту Sprey prep. 
використовуйте при моделюванні 
нігтів, за  допомогою тіпсів.

15ml - 100грн 

рідина зі спеціальними компонентами 
за допомогою якої, при корекції 
нарощених нігтів маскуємо лінії між 
двома матеріалами.

15ml - 255грн 

підготовча рідина, яка при нанесенні 
на натуральний ніготь, створює 
гідровідштовхуючий ефект, та забезпечує 
міцну адгезію натурального нігтя з 
штучним матеріалом. наноситься тонким 
шаром на поверхню нігтя, після висихання 
Sprey prep або Nail prep (попередньо 
витерши надлишок рідини сухою 
серветкою). через вміст в рідині кислоти, 
недопустиме торкання до шкіри. потрібно 
почекати повне висихання рідини, тому 
що тільки через деякий час видно ефект. 
в разі потрапляння на поверхню нігтя 
товстого шару рідини, ніготь тільки 
візуально буде сухим.

15ml - 170грн 
primer олівець - 100грн 

абсолютно безкислотна рідина, яка сприяє міцному 
счепленню, висихає неповністю, залишаючи липкий 
шар. наноситься тонким шаром, тому що липкість  
служить двостороннім клеєм між натуральним 
нігтем та штучним матеріалом. якщо нанести 
безкислотний primer товстим шаром, то штучний 
матеріал для нарощення не зможе зчепитися 
з нігтьовою пластиною, таким чином можливе 
відшарування матеріалу.

15ml - 200грн 

pRIMeR (кислотний)

NAIL pRep

ACID fRee pRIMeR 
(безкислотний)

No LINe   
рідина для корекції ніГтів. 

порядок нанесення підГотовчих рідин: 1. 3.2.
тільки на проблемні 

нігті

1. 1.

3.2.

CN порада: у випадку холодних, 
вологих, або спітнілих рук, рідину 
використовуй частіше, в такому випадку 
шаблон прилипне  на багато міцніше.
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SpRAY pRep   
підГотовчий дезінфікуючий 

 100ml - 145грн. 
 500ml - 505грн. 



допоміжні рідини

181від Melinda Drozdik - CoverpRo Cover pink CrystaLac 

CLeANSeR – фіксуюча рідина
фіксуюча рідина, яка видаляє липкий шар, що залишився 
після полімеризації з поверхні гелів та  Crystalac. після 
використання Cleanser, поверхня нігтя залишається блискучою 
і не стає матовою. використовуйте тканину без ворсу, потрібно 
промокнути в рідину, після цього в декілька рухів, видалити 
липкий шар. для хорошого результату, через декілька нігтів 
потрібно змінити тканину, щоб не перенести зняту липкість на 
інші нігті.
  40ml - 65грн
100ml - 140грн
500ml - 505грн
 

фіксуюча рідина, яка видаляє липкий шар, що залишився після полімеризації з поверхні гелів 
та Crystalac, в новому ароматизованому варіанті. залишає за собою не тільки чудовий сяючий 
блиск нігтів, але й довготривалий аромат. найпопулярніші аромати – це ягода, тутті-фрутті, слива   
з корицею.
40ml - 65грн
100ml - 140грн

CLeANSeR - ароматизована фіксуюча рідина

тутті-фрутті слива з 
корицеюягода

CN порада: використовуйте безворсові серветки!



допоміжні рідини

рідина, з надзвичайно міцним розчинним 
ефектом, для розчинення тіпсів, акрилу 
та гель лаку. містить в собі алоє вера, 
пантенол та гліцерин. алоє живить 
і зволожує, а гліцерин та пантенол 
помякшує шкіру. з ароматом ромашки і 
зеленого чаю.
       
100ml - 65грн
1L - 200грн 

eASY ReMoveR  
ароматизований 
розчинник

UNIveRSAL ReMoveR   
універсальний розчинний 
набір

TIp ReMoveR 
 розчинник

рідина для розчинення акрилу та 
тіпсів, з вмістом ланоліну, який завдяки 
зволожуючому ефекту, не допускає 
висихання шкіри. вміщує в собі три види 
розчинних компонентів, тому  і швидке 
розчинення.

100ml - 100грн

Гель, густої консистенції, не стікає і 
залишається на  нігтях, завдяки чому  
мінімально контактує зі шкірою, чим 
забезпечує щадний вплив на натуральні 
нігті. oNe STep easy швидко видалити, 
за 3 хвилини. за допомогою зручного 
дозатора, можливо рівномірно 
розподілити більшу кількість матеріалу, а 
через 3 хвилини, стерти розчинений лак.

50ml - 100грн

розчинник для тіпсів з шипами.

140грн

за допомогою цього набору з легкістю 
можливо видалити з поверхні нігтя one 
Step Crystalac, гель лак Crystalac, акрил, 
та тіпси. з цим набором розчинення 
набагато ефективніше та економніше.

вміст набору:
- 20шт. фольга для лиття;
- 20шт. апельсинові палочки;
- Acryl Remover 30мл для    
розчинення;
- матуючий baffer.

125грн

зелений чайромашка

використовуй з 
фольгою для 
розчинення

використовуй 
з фольгою для 

розчинення
щадне і просте 

використання до 
гель лаків oNe 

STep easy

ACRYL ReMoveR
ReMoveR GeL  
розчинний Гель



результат роботи за минулий період, в галузі 
розвитку Crystal Nails, розроблено новий 
зміцнюючий лак для натуральних нігтів. 
він проникає в кератиновий запас нігтів та 
примножує його, таким чином, зміцнює та 
робить пружними натуральні нігті. завдяки 
вмісту часточок діаманту, надає нігтям блиск 
та сяйво.
 
  8ml - 75грн
15ml - 120грн

Грунтуючий лак, який своїми мікро-
часточками фактично заповнює всі 
нерівності і пошкодження, та формує 
повністю гладку поверхню нігтя. усуває 
недоліки та знебарвлення нігтів. завдяки 
екстракту морських водоростей, допомагає 
росту та регенерації натуральних нігтів.

  8ml - 75грн
15ml - 100грн 

навіть неозброєним оком видно дрібні діамантові 
часточки в супер блискучому, швидковисихаючому, 
фінішному лаку.

  8ml - 75грн
15ml - 100грн 

цей матуючий лак можливо застосувати на 
поверхню любого кольорового лаку, кольорового 
гелю або акрилу. оригінальні кольори матеріалів 
залишаться такими ж яскравими, єдине що 
втратять, лише свій блиск. матовий ефект 
-  це один з модних напрямків сьогодення. хто 
полюбляє такий манікюр, однозначно придбає 
цей лак.
      
  8ml - 75грн
15ml - 130грн 

XTReMe HARD -  
зміцнюючий лак

RIDGe fILLeR -  
Грунтуючий лак 

HIGH SHINe -  
Глянцевий лак

MATT Top CoAT - прозорий 
матуючий фінішний лак

доГляд за ніГтями

олія, яка зволожує кутикулу та впитується через шкіру 
в зону росту нігтя, живить навіть під нарощеними 
нігтями. Грає важливу роль при нарощенні нігтів, 
нейтралізує хімічні елементи та прекрасно підходить 
для реабілітації після акрилового покриття нігтів. в 
п’яти різних екзотичних, інтенсивніших, ніж раніше 
ароматах – ваніль, кокос, персик, фрезія, ананас - їх 
клієнт буде відчувати на руках  довгий час.

  8ml - 75грн
15ml - 100грн

CUTICLe oIL - вітамінізуюча
олія для кутикули 

новий



препарат, який в значній мірі пришвидшує висихання 
кольорового лаку, який завдяки вмісту олії, живить 
кутикулу та шкіру навколо нігтя. наноситься тонким 
шаром ніготь за нігтем.

15ml - 135грн

на поверхні кольорових лаків, утворює швидковисихаючий, 
твердий, захисний шар, який запобігає стиранню та 
трісканню дизайну. надає блиск нігтям.

15ml - 100грн

оптично освітлюючий лак з ефектом ультра 
фіолетового фільтру, який при нарощених нігтях та при 
французькому манікюрі, підкреслює кольори і захищає 
від жовтіння, при уф випромінюванні сонця, та солярію. 
нарощені акрилом нігті радимо покривати уф фільтром. 
використовуючи на пожовклі натуральні нігті-відбілює, 
та поліпшує їх загальний вид.

15ml - 100грн

максимально ефективна рідина з вмістом толнафтату, 
яка розроблена спеціально для нігтів, заражених 
грибком. використовуючи,  нанесіть краплину рідини на 
нігтьову пластину та шкіру кругом нього, та м’яко втерти.

15ml - 160грн

DRoppeR DRY - лак для 
пришвидшення висихання лаку 

DefeNDeR - швидко висихаючий 
захистний лак 

Uv fILTeR - ультра 
фіолетовий фільтр

ANTI-fUNGUS - 
протиГрибковий засіб

доГляд за ніГтями

як базовий лак, він захищає натуральні нігті від знебарвлення та збільшує 
адгезію з кольоровими лаками. як фінішний лак, надає блиск і захистний 
шар для дизайну нігтів.

  8ml - 75грн
15ml - 100грн

2 в 1 базовий та фінішний лак



Uv fILTeR - ультра 
фіолетовий фільтр

ANTI-fUNGUS - 
протиГрибковий засіб

довготривале, блискуче покриття, наноситься на 
актуальний кольоровий лак, так він протримається 
блискучим 7 днів ( та більше). weekly Top лаком з 
легкістю продовжити тривалість свого улюбленого 
лаку. надзвичайно швидко висихає, навіть без уф 
лампи. з легкістю змивається рідиною для зняття 
лаку.

8ml - 95грн

weekLY Top CoAT – блиск для 
ніГтів тривалістю 7 днів

високоефективний, зміцнюючий лак з вмістом 
кальцію, екстракта сої, та вітаміном – е, спеціально 
створений для слабких, ламких нігтів. вже через 1 
місяць (при використанні два рази на тиждень) нігті 
зміцніють і стануть пружнішими.

15ml - 100грн

прозорий, глянцевий, швидковисихаючий фінішний 
лак, який райдужно переливається, і грає блискітками 
на кольоровому лаковому покритті. виблискує 
срібним, золотим, голубим, ліловим, діамантовим 
блиском, та в білому перламутровому кольорі.

15ml - 100грн

живильна, відновлююча, пом’якшуюча олія. особливо 
ефективна, якщо вмасажувати в кутикулу; тоді і під 
нарощеними нігтями живить натуральний ніготь.

15ml - 130грн

завдяки компонентам цього фінішного лаку, які при 
полімеризації в уф лампі утворюють надзвичайно 
твердий і блискучий захисний шар, полімеризується 
в уф лампі за 60 секунд, таким чином функціонує і 
як пришвидшувач висихання лаку із запатентованою 
формулою.

15ml - 150грн

HARDeNeR - зміцнюючий лак

HoLoGRAM TopCoAT - 
ГолоГрамний фінішний лак

TeA TRee oIL - 
олія  чайноГо дерева

Uv TopCoAT 

доГляд за ніГтями

оновлена формула!
містить складову, 
яка активізується 
від денноГо світла 



допоміжні рідини

fINe NAIL poLISH ReMoveR
ароматна рідина для зняття лаку 

олівець  коректор

з трьома насадками.

90грн

рідина для зняття лаку, з вмістом алоє, гліцерину та 
пантенолу. в баночках 1000мл та 100мл. версії. з його 
допомогою легко і швидко змивається лак, і все ж щадить 
шкіру та нігті. алоє живить і зволожує, а гліцерин та пантенол 
-помякшує. з ароматом рози і апельсину.

100ml - 47грн
1L - 170грн

за допомогою цього набору можете 
укріпити натуральний ніготь. для 
тонких і ламких нігтів. 
вміст набору:
Nobuffer Scrub 30ml, Super Shine Cry-
staLac 8ml, ножниці для нігтів, пушер 
для кутикули, LeD лампа для одного 
пальця.

990грн

набір для  укріплення 
ніГтів

 CUTICLe ReMoveR - рідина 
для видалення кутикули
рідина, яка злегкістю видаляє суху, 
ороговілу кутикулу. приблизно через 
2 хвилини, після нанесення рідини, 
видаліть розмякшу кутикулу. не 
залишайте на шкірі більше, ніж на 5 
хвилин.

15ml - 100грн

роза апельсин



лаки для ніГтів
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001 008002 009003 004 005 006 007 010 011 012 014013

015 028

029

016 017 018 022 023 024 025019 026021020 027

030 031 036 037032 033 035034 038 039 040 042041

DeCoR кольори
лаки Crystal Nails мають оптимальну в’язкість, при їх нанесенні, не залишається плям і ліній. 
відмінно допомагає в роботі і прекрасно опрацьований пензлик, що знаходиться в кришечці лаку. 
завдяки своїй формулі, наші лаки відмінно тримаються на нігтях і є зносостійкими. в красивій, 
витонченій пляшечці, ми помістили нові унікальні кольори, такі як френч, хром, голографічний і 
райдужний. містять протеін, що зміцнює натуральні нігті.

8ml - 60грн

лак №28 Maracuja лак  №40Mango 

містять протеін 
та зміцнюють

натуральні нігті

187
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пилочки

By Alexa Méhészwww.crystalnails.com.ua
       facebook.com/crystalnails.



пилочки

класична (zebRA) пилочка
виготовлені з м’якого японського паперу. повязані до них номери вказують на ніжнішу варіацію пилочок группи Xtreme.
30грн

XTReMe пилочки
завдяки своїй міцній амбразивності, не ковзає по нігтю, а чіпляється за матеріал і зпилює його. використовується для обпилювання нарощених нігтів салонних та 
екстрім форм,а також для зняття гель лаків.
35грн.

pRofeSSIoNAL 100/100 (рожева)

XTReMe 100/100 (рожева)

pRofeSSIoNAL 180/180 (зелена)

XTReMe 180/180 (зелена)

pRofeSSIoNAL 100/180 (червона)

XTReMe 100/180 (червона)

pRofeSSIoNAL 150/150 (синя)

XTReMe 100/150 (синя)

виготовлені з м’якого японського паперу. порівняні до них номери вказують на ніжнішу 
варіацію пилочок группи Xtreme. використовується для зпилювання кольорових гелів 
та акрилів з поверхні нігтя. 

завдяки своїй міцній амбразивності, не ковзає по нігтю, а чіпляється за матеріал 
і зпилює його. використовується для зпилювання кольорових гелів та акрилів з 
поверхні нігтя. 

виготовлені з м’якого японського паперу. порівняні до них номери вказують на 
ніжнішу варіацію пилочок групи Xtreme.не допускрє кашлатання нігтя, призначений 
для акуратного обпилювання поверхні нігтя. 

виготовлені з м’якого японського паперу. порівняні до них номери вказують на 
ніжнішу варіацію пилочок группи Xtreme. використовується для надання форми та 
вирівнювання нігтя при використанні типсів. 

завдяки своїй мякій амбразивності, не допускає кашлатання нігтя,призначений для 
акуратного обпилювання поверхні нігтя.

CN порада : задля запобігання поранення шкіри клієнтів при обпилюванні новою пилочкою, перед 
використанням необхідно обпиляти края пилки старою пилочкою.

номери вказують на ніжнішу
варіацію пилочок группи Xtremeхітові пилочки з японського паперу
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завдяки своїй міцній амбразивності, не ковзає по нігтю, а чіпляється за матеріал 
і зпилює його. використовується для надання форми та вирівнювання нігтя при 
використанні тіпсів. 

beSTSeLLeR!



пилочки
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традиційні пилочки

пилочка з міцним напиленням

MetAl

drop

ULTRA pRofeSSIoNAL -ультра професійна пилочка

STRAIGHT bLACk - з міцним напиленням

pINk - з міцним напиленням

100/180 - чорного кольору, дугоподібної форми.
25грн.

100/180 білого кольору, дугоподібної форми
35грн.

120/180 - для надання форми нігтю.
30грн.

180/180 для акуратного обпилювання поверхні нігтя.
25грн.

100/180 чорного кольору, прямої форми.
25грн.

150/280 рожевого кольору, прямої форми, для надання форми нігтю.
25грн.

прямі білі пилочки

100/180 – звичайний

150/180 – для надання 
форми нігтю.

80/100 – для грубішої 
поверхні
25грн.

дерев’яна пилочка 
120/180 - оранжевого кольору, прямої форми, для манікюру та нарощених нігтів.
15грн.                          
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полірувальний бафер

комбінована полірувальна пилочка

полірувальний бафер

комбінована полірувальна пилочка

м’який, 220/280 амбразивності, плоский, довготривалий полірувальний бафік з білою серединкою.
завдяки своїй зручній формі відразу контактує з великою поверхнею нігтя, таким чином здійснюється 
матування і полірування нігтьової пластини за декілька рухів.

70грн.

м’який, 100/180 амбразивності, плоский, довготривалий полірувальний бафік з рожевою серединкою.
завдяки своїй зручній формі, відразу контактує з великою поверхнею нігтя, таким чином здійснюється 
матування і полірування нігтьової пластини за декілька рухів

70грн.

м’яка, 240\240 амбразивності, плоска, довготривала полірувальна пилочка з чорною серединкою. з одного 
боку оздоблена амбразивною бумагою, а з другого - дрібним пісочним покриттям для полірування акрилу.

75грн.

чорно-оранжевий плоский брусок   чорно-фіолетовий

білий бафер
120/120
25грн.

100/180/180 
25грн.

плоский, м’який, у формі бруска.180\180 амбразивності бафік. завдяки своїй, ширині відразу 
контактує з великою поверхнею нігтя, таким чином здійснюється матування нігтьової пластини 
за декілька рухів. дуже легкий у використанні, так як м’який і при обпилюванні, ідеально приймає 
форму нігтя. цим бафером підготовлюємо нігті при нанесенні Crystalac, перед використанням 
No buffer Scrub або Spray prep. щадний, тому що м’який, і не впилюється глибоко в нігтьову 
пластину. якщо використовуєш цей бафік при підготуванні нігтьової пластини, то вмайбутньому 
полегшить розчинення гель лаків Crystalaс.
25грн.

80/100/100
25грн.

м’яка,180\180 амбразивності, плоска, довготривала полірувальна пилочка з червоною серединкою. з одного 
боку оздоблена амбразивною бумагою, а з другого - дрібним пісочним покриттям для полірування акрилу.

75грн.

CN порада: для підготовки до CrystaLac.

щадний

не пиляй, не кошлать 
ніготь, а м’яко матуй!

від Melinda Drozdik - дизайн з bronze baroque гель, та №R6 Royal гель і Sugar 
effect тенікою. від Gabó Kovács - дизайн з Aquarell№52.
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полірувальний брусок

полірувальна пилочка - тонка  3 -wAY

полірувальна пилочка - товста  3 -wAY

400/3000
35грн.

240/800/3000
35грн.

м’яка, тоненька, 240\800\3000 амбразивності, плоска, довготривала, тристороння 
полірувальна пилочка в рожевій та голубій варіаціях.
45грн.

полірувальний брусок 
великий
400/3000. 
70грн.

полірувальний брусок 
маленький
400/3000. 
35грн.

делікатніша робота.

CN порада: використовуйте  чудоблиск - полірувач. наприклад, під час 
полірування ним гелевих нігтів отримаєте найкращий результат.

CN порада: третю сторону 3-way полірувача, використовуйте з зволожуючою 
олійкою. поліруйте ним нігті, для отримання ідеального ефекту.

від Dóra Kesztyűs - Tiger eye CrystaLac №6 і №R6 Royal гель.від Zsuzsanna Fekete - №R6 і №R7 Royal гель
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набір пилочок

4x

4x

4x

4x

міцні, плоскі, довготривалі пилочки Crystal Xtreme. завдяки своїй міцній 
амбразивності, не ковзає по нігтю, а чіпляється за матеріал і спилює його. 
порада : задля запобігання пораненню шкіри клієнтів при обпилюванні 
новою пилочкою, перед використанням необхідно обпилити края пилки, 
старою пилочкою.
класичні пилки zebra.
довготривалі, професійні, класичні пилочки Crystal Nails, виготовлені з 
м’якого японського паперу.
500грн.

вміст набору:
- 4 шт класичної 
(zebra) 150/150 
синьої

- 4 шт рожевої 
Xtreme 100/100

- 4 шт синьої  
Xtreme 150/150

- 4 шт зеленої     
Xtreme 180/180

новий! 4X4 набір пилочок 

місячний 
запас за 
екстра 

знижкою!

zebRA пилочки: хітові пилочки з 
японського паперу

XTReMe пилочки: завдяки своїй міцній 
амбразивності, не ковзає по нігтю, а 

чіпляється за матеріал і зпилює його. 

від Alexa Méhész - гель - фарба Art Gel білий, жовтий, червоний та чорний і  № 824 3D густим гелем

новий
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w w w . c r y s t a l n a i l s . c o m . u a

пензлики

від Barbara Magyarosiwww.crystalnails.com.ua

       facebook.com/crystalnails.ukraine



Гелеві пензлики
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ексклюзивні пензлики з фірмовим дизайном
висока якість, ексклюзивний дизайн, помірна ціна, з комп’ютерною гравіровкою логотипа. пензлики мають окремий 
ковпачок та зафіксовану ручку (рукоятку), тому виключено хитання ручки.

CN порада: після використання вичистіть пензлик, витерши 
сухою паперовою серветкою. не рекомендуємо щоразу чистити 

пензлик Cleanser, так як він висушує ворсинки, тільки в тому 
випадку, коли запачкали гелем і ручку пензлика.

CN порада: для пігментних моделюючих гелів, тримай окремий 
пензлик, у тому випадку, щоб не забарвити прозорі гелі.

CN порада: перед першим 
використанням потрібно ретельно 
вичистити щіточку від заводського 

клею та пилу. потім  до основи 
опустіть пензлик в прозорий гель, 
та витріть його сухою серветкою.

так само видаляються з пензликів і 
пігменти.

NeRo MeRLo II.

XTReMe GeL пензлик

NeRo MeRLo III.

м’який, вищої якості пензлик, з 
натуральним ворсом. ворсинки трохи 
довші і ширші, ніж у пензлика 6 Gel, завдяки 
високо-точному обрізаному краю ворсинок, 
робота з ним дуже акуратна. завдяки 
особливій формі щіточки, незамінний в 
салонах професійного рівня. радимо для 
користування з гелями середньої в’язкості, 
такими як: Titanium Gel, builder Clear I-II., 
Cover або іншими  камуфлюючими гелями.
250грн.

Гелевий, моделюючий пензлик із 
синтетичним ворсом. довжина ворсинок 
довша на 1мм, від пензлика 6 Gel. радимо 
для користування з гелями середньої 
та рідкої в’язкості, такими як: Titanium 
Gel, builder Clear I-II., Cover або іншими  
камуфляжними та білими гелями.
260грн.

жорсткіший, вищої якості пензлик, з 
натуральним ворсом. Головка пензлика 
ширша, а ворсинки обрізані коротше, що 
забезпечує точну і якісну роботу. форма 
ворсинок схожа на пензлик firm Gel. 
радимо для використання з гелями густої 
в’язкості, такими як: Xtreme Clear та  Xtreme 
pink.
300грн.

si
de

fro
nt

акуратно 
обрізаний 

ворс

акуратно 
обрізаний 

ворс

акуратно 
обрізаний 

ворс

Nero Merlo II: на думку світової і олімпійської чемпіонки Gabo 
kovacs, цей гелевий пензлик найкращий у світі.

для моделювання з гелем

з його допомогою нанесення матеріалу і створення арки,  швидке і 
просте.
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CN порада: після використання вичистіть пензлик, витерши 
сухою паперовою серветкою. не рекомендуємо щоразу 

чистити пензлик Cleanser так як він висушує ворсинки, тільки 
в тому випадку, коли запачкали гелем і ручку пензлика.

CN порада: для пігментних моделюючих гелів, тримай окремий 
пензлик, в такому випадку він не зафарбує прозорий гель.

CN порада: перед першим 
використанням потрібно ретельно 
вичистити щіточку від заводського 

клею та пилу. потім  до основи опустіть 
пензлик в прозорий гель, та витріть 

його сухою серветкою. так само 
видаляються з пензликів і пігменти.

6 GeL пензлик

fIRM GeL пензлик

4 GeL пензлик

Гелевий, моделюючий пензлик з синтетичним 
ворсом. радимо для користування з гелями 
середньої та рідкої в’язкості, такими як: Tita-
nium Gel, builder Clear I-II, Cover або іншими  
камуфляжними гелями.
200грн.

Гелевий. моделюючий пензлик з плотнішим 
синтетичним ворсом. сворений спеціально 
для гелів густої в’язкості. радимо для 
користування, такими гелями як: Xtreme 
Clear та  Xtreme pink.
250грн.

Гелевий, моделюючий пензлик з 
синтетичним ворсом невеликого 
розміру. використовується для 
нанесення кольорових гелів, 
але можливе використання і при 
нанесенні  білого моделюючого 
гелю.
200грн.

акуратно 
обрізаний 

ворс

акуратно 
обрізаний 

ворс

акуратно 
обрізаний 

ворс

для професійних  
гелевих нігтів.

для нігтів менших розмірів та для декору.

твердіший, ширший пензлик для густіших гелів.
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CN порада: перед першим 
використанням потрібно ретельно 
вичистити щіточку від заводського 
клею та пилу, потім до основи, 
опустіть пензлик в чистий Liquid та 
видаліть з нього залишки повітряних 
бульбашок. таким чином росте 
термін експлуатації пензлика.

CN порада: після використання акрилового 
пензлика, потрібно почистити його чистим Liquid 
та протерти сухою серветкою так ,щоб ворсинки 
були щільно зведені  разом вкінці в гостру піку 
та повісити, або покласти в лежачому положенні 
так, щоб залишки  Liquid не потрапили на клей 
пензлика, інакше Liquid розтворить клей і це 
спричинить жовтіння акрилів при подальшій 
роботі.

CN порада: для пігментних та з блискітками 
акрилів, тримай окремий пензлик і посуд для 
Liquid, таким чином збережеш чистоту кольору 
моделюючих акрилів.

CN порада: для Liquid, 
використовуй глибоку, з 
товстими стінками тару, 
щоб кінчик пензлика 
не торкався дна.так не 
портиться піка пензлика і 
легше та більше поглинає 
рідини.

THe bIG oNe - величезний акриловий пензлик

pRofeSSIoNAL - акриловий пензлик для конкурсів. 

XTReMe - твердіший акриловий пензлик.

найбільший, з натуральним 
ворсом, професійний акриловий 
пензлик, для майстрів акрилу. 
тверда щіточка з високим 
поглинанням. виготовлений 
з ліпшої шерсті для чіткої й 
акуратної роботи, з легкою 
дерев’яною ручкою та металічним 
ковпачком в спеціальній коробці.
555грн.

виготовлений з натуральної 
відбірної шерсті kolinsky, 8-го 
розміру, професійний акриловий 
пензлик, для майстрів акрилу.
високої якості, густіший, мякший, 
з довшим ворсом акриловий 
пензлик, з високим рівнем 
поглинання. крайні шерстинки 
акуратно покривають середні, 
а закінчується пензлик тонким 
чітким піком, легкий в роботі. у 
шкіряному футлярі.
595грн.

сплюснутий, з натуральним 
в о р с о м , 8 - г о  р о з м і р у , 
професіональний акриловий 
пензлик, для майстрів акрилу.
виготовлений з жорсткішого 
ворсу високої якості, з високим 
рівнем поглинання.
400грн.

улюбленець професіоналів по роботі з акрилом!

екстримальна товщина, чіткий, тонкий кінчик  найтовстіший Crystal пензлик.

для моделювання з акрилом.

м’який пензлик з довшим ворсом.

акуратно 
обрізаний 

ворс

акуратно 
обрізаний 

ворс

акуратно 
обрізаний 

ворс

твердий пензлик.
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CN порада:  перед першим 
використанням потрібно ретельно 
вичистити щіточку від заводського 
клею та пилу, потім  до основи, 
опустіть пензлик в чистий Liquid та 
видаліть з нього залишки повітряних 
бульбашок. таким чином росте 
термін експлуатації пензлика.

CN порада: після використання акрилового 
пензлика, потрібно почистити його чистим 
Liquid-ом та витерти сухою серветкою так 
щоб ворсинки були щільно зведені  разом 
вкінці в гостру піку та повісити, або покласти в 
лежачому положенні так, щоб залишки  Liqu-
id-ду не потрапили на клей пензлика, інакше 
Liquid розтворить клей і це спричинить жовтіння 
акрилів при подальшій роботі.

CN порада: для пігментних, та з блискітками 
акрилів, тримай окремий пензлик і посуду для 
Liquid, таким чином збережеш чистоту кольору 
моделюючих акрилів.

CN порада: для Liquid, 
використовуй глибоку, з 
товстими стінками тару, 
щоб кінчик пензлика 
не торкався дна.так не 
портиться піка пензлика і 
легше та більше поглинає 
рідини.

A8 - акриловий пензлик.

A6 - акриловий пензлик.

акриловий пензлик 8-го 
розміру, з натуральним ворсом.
виготовлений з м’якіших видів 
шерсті, радимо також і для 
початківців.
340грн.

акриловий пензлик 6-го розміру, 
виготовлений з м’якіших видів 
натурального ворсу, через 
маленький розмір радимо його 
для нанесення кольорових 
акрилів.
260грн.

для менш досвідчених 

для менш досвідчених 

ворс kolinsky

ворс kolinsky

акуратно 
обрізаний 

ворс

акуратно 
обрізаний 

ворс



тоненький , з гострим кінцем пензлик, з найкоротшим  5мм. натуральним ворсом. завдяки короткій довжині ворсу, забезпечує повний контроль над створенням дизайну.
виготовлений спеціально для виконання тонкого та чіткого контуру. рекомендується для роботи з фарбами на водній основі.
200грн.

206

пензлики для фарбування 
та створення декору 

пензлики для фарбування 
та створення декору 

CN порада: перед першим використанням ретельно  видаліть заводський клей, затим після занурення в воду зріжте з кінчика пензлика відділені ворсинки.

ART  пензлик

bARbARA II  пензлик

TwIXI  пензлик

p пензлик

AqUAReLL пензлик

тоненький , з гострим кінцем пензлик, з витонченим 7,5 мм. натуральним ворсом, який забезпечує повний контроль над створенням художнього дизайну. ідеальний для 
створення візерунків, контурів, та для створення тіней. рекомендується для роботи з фарбами на водній основі.
190грн.

тоненький, зі спеціально звуженим гострим кінцем пензлик. завдяки довжині ворсу 11мм, має  властивість високого рівня поглинання фарби. виготовлений на основі 
інструкцій нашого олімпійського чемпіона з декору нігтів в лондоні. для створення візерунків, контурів та тіней. рекомендується для роботи з фарбами на водній основі.
230грн.

пензлик «p» виготовлений з дуже м’якого натурального ворсу, незвичайної форми. завдяки довжині щіточки 14мм, має високий рівень поглинання фарби та за декілька 
рухів можливе створення фону  для декору нігтів. рекомендується для роботи з фарбами на водній основі.
230грн.

тонкий пензлик з синтетичним ворсом довжиною 10мм. створений виключно для акварельного фарбування. завдяки особливій формі та матеріалу, значно полегшує 
акварельне фарбування нігтів. з його використанням легко створити рівномірний  кольоровий перехід, як на великих, так і на малих поверхнях.
200грн,-

дуже короткий гострий ворс

ідеальний варіант для декору акриловими фарбами, для наведення чітких контурів, 
створення тіней.

для роботи високого рівня складності.

розроблений для акрилового 
декорування 



пензлики для фарбування 
та створення декору 

bARbARA I пензлик
синтетичний, з гострим кінчиком, гелевий, декоруючий пензлик,маленького розміру для акуратного художнього дизайну. довжина ворса 6,5 мм гарантує повний 
контроль над матеріалом, при нанесенні візерунків гелем.
230грн.

облешить роботу нанесення кольорового вільного краю, і повного покриття 
нігтя кольоровими гелями.

NeRo MeRLo 0 пензлик

NeRo MeRLo I пензлик

округлої форми, м’який пензлик, відмінної якості, з натурального ворсу. надає можливість створити дуже чітку роботу завдяки своїй незвичайній формі. рекомендуємо 
для кольорових матеріалів, а також для багатодетального декору на невеликих поверхнях. через невеликий розмір ворсу, ідеальний для нанесення вільного краю, та 
для створення кольорових гелевих переходів.
250грн.

м’який пензлик, відмінної якості, з натурального ворсу, форми кошачого язичка. ніжний, але все ж ідеальний для гелевого кольорового покриття поверхні нігтя. через 
великий розмір щіточки декількома рухами можете покрити кольоровим гелем всю поверхню нігтя. завдяки унікальній формі пензлик акуратно наносить фарбу біля 
основи нігтя, та гарантує чітку роботу при нанесенні вільного краю.
295грн.

менша варіація пензлика Nero Merlo I

італійська 
розробка

CN порада: після використання вичистіть пензлик, витерши 
сухою паперовою серветкою. не рекомендуємо щоразу 
чистити пензлик Cleanser, так як він висушує ворсинки, тільки в 
тому випадку, коли забруднили гелем і ручку пензлика.

CN порада: тримай окремі пензлики для матеріалів 
темного, світлого кольору, для перламутрового та 
матеріалу з блискітками. таким чином  можливо запобігти 
змішуванню кольорів.

CN порада:  перед першим використанням 
потрібно ретельно вичистити щіточку 
від заводського клею та пилу. потім  до 
основи, опустіть пензлик в прозорий гель, 
та протріть його сухою серветкою. так 
само видаляються з пензликів і пігменти.
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для нанесення плавних гелевих 
ліній, дизайнів. 
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пензлики для фарбування 
та створення декору 

CN порада: для довгострокового використання улюбленого 
пензлика, при засиханні акрилової фарби на корні пензлика, 
потрібно розчинити її brush Cleaner. потім апельсиновим 
омивачем пензликів, очищаєш та доглядаєш за ним.

CN порада: перед першим використанням потрібно 
ретельно вичистити пензлик від заводського клею та пилу.
потім замочивши ворс в воду, вижати з нього бульбашки, 
досуха витерти, і пензлик готовий до використання.

CN порада: якщо хочеш створити 
декор кольоровим Royal Gel або Giga 
pigment гелем, тримай окремо one 
Move пензлик. це важливо тому, що  
при використанні пензлика з гелем, 
вже не можете більше використовувати 
його з іншим матеріалом.

0 SHoRT пензлик

0 LoNG пензлик

2 GeL пензлик

3 GeL пензлик

дуже тонкий, синтетичний, еластичний, гелевий, декоруючий пензлик. довжина ворса 6мм. використовується для нанесання гелевих візерунків, контурів та лінії посмішки. 
початківці можуть користувати окремо 0 Short пензлик, для нанесення контурних ліній фарбами aquarelle.
160грн.

дуже тонкий, синтетичний, еластичний, гелевий, декоруючий пензлик. довжина ворса 10мм. цей пензлик використовується для нанесання гелевих візерунків, та лінії 
посмішки.
160грн.

синтетичний, гелевий, декоруючий пензлик. довжина ворса 14мм, ширина 1мм. використовується для нанесання гелевих візерунків.
160грн.

Гелевий, декоруючий пензлик, з синтетичним ворсом. завдяки косому зрізу ворсу пензлика, при належному куті, легко створюється перехід з блискучого гелю, а також 
для розмивання лінії вільного краю.
180грн.

для чітких тонких ліній

для чітких тонких ліній

для поверхневих, кольорових, гелевих 
дизайнів.

для нанесення чіткої лінії посмішки.



декоруючі пензлики oNe Move 
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CN порада: для довгострокового використання улюбленого 
пензлика, при засиханні акрилової фарби біля основи пензлика, 
потрібно розчинити її brush Cleaner. потім апельсиновим омивачем 
пензликів, очищаєш та доглядаєш за ним.

CN порада: перед першим використанням потрібно 
ретельно вичистити пензлик від заводського клею та пилу.
потім замочивши ворс в воду, вижати з нього бульбашки, 
досуха витерти, і пензлик готовий до використання.

CN порада: якщо хочеш створити 
декор кольоровим Royal Gel або Giga 
pigment гелем, тримай окремо one 
Move пензлик. це важливо тому, що  
при використанні пензлика з гелем, 
вже не можете більше використовувати 
його з іншим матеріалом.

oNe Move I+ пензлик

oNe Move II+ пензлик

oNe Move III+ пензлик

oNe Move Iv+ пензлик

синтетичний, гелевий, декоруючий пензлик,створений  виключно для техніки один рух. більшого розміру, з косо зрізаним ворсом довжиною 4,5мм.
230грн.

синтетичний, гелевий, декоруючий пензлик,створений  виключно для техніки один рух. меншого розміру, з косо зрізаним ворсом довжиною 3мм.
200грн.

синтетичний, гелевий, декоруючий пензлик, створений  виключно для техніки один рух. середнього розміру, з прямо зрізаним ворсом довжиною 3,5мм.
230грн.

синтетичний, гелевий, декоруючий пензлик,створений  виключно для техніки один рух. міні розміру, з поліпшеною щіточкою, та ворсом з ідеально гострим кутом 
на кінчику. довжиною 2мм. рекомендується для нанесення дрібних візерунків, або при коротких нігтях.
190грн.

для великих квітів

для маленьких квітів

для щоденного звичайного використання

для візерунків міні розміру.

техніка „one Move” - це швидкий і захоплюючий метод кольорового фарбування акрилом, створюючи унікальні кольорові переходи, нанесення світла і тіней. one Move 
пензлики з особливим гостро обрізаним ворсом, були розроблені спеціально для цієї техніки. відтепер немає необхідності в подальшій корекції тоненькими пензликами
кольорових переходів. легко тримати в чистоті, зносостійкий ворс.



CN порада: перед першим використанням потрібно 
ретельно вичистити пензлик від заводського клею та 
пилу, потім  до основи, опустити пензлик в чистий Liquid 
та видалити з нього залишки повітряних бульбашок. 
таким чином росте термін експлуатації пензлика.

CN порада:  після використання акрилового пензлика, 
потрібно почисти його чистим Liquid та витерти сухою 
серветкою так, щоб ворсинки були щільно зведені  разом 
в кінці в гостру піку та повісити, або покласти в лежачому 
положенні так, щоб залишки  Liquid не потрапили на клей 
пензлика, інакше Liquid розтворить клей і це спричинить 
жовтіння акрилів при подальшій роботі.

CN порада: Mini 3D акриловий, декоруючий 
пензлик можеш використовувати для фарбування 
гелем і акрилом та aquarelle. але використавши 
його одного разу, з якимось одним матеріалом, 
більше не можливо використати з іншим видом 
матеріалу. тому для кожного виду матеріалу 
тримай окремий пензлик.

акрилові декоруючі пензлики
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3D пензлик

A3 пензлик

товстий пензлик

MINI 3D пензлик

плоский, натуральний, з гострим кінцем, акриловий, декоруючий пензлик. довжина ворса 13мм, ширина 5мм. це  акриловий, декоруючий пензлик з найдовшим ворсом. 
для масивніших візерунків.
290грн.

плоский,натуральний, з гострим кінцем, акриловий, декоруючий пензлик. довжина ворса 11мм, ширина 5мм. для звичайного акрилового дизайну.
300грн.

великий, плоский, натуральний, з гострим кінцем, акриловий пензлик. довжина ворса 10мм, ширина 4,5мм.
200грн.

плоский, натуральний, з гострим кінцем, високої якості акриловий, декоруючий пензлик. довжина ворса 8мм, ширина 4мм. акриловий, декоруючий пензлик з 
найкоротшим ворсом для найдрібніших акуратних візерунків.
250грн.

для великих візерунків

для звичайного акрилового дизайну

чорна ручка, металевий ковпачок,
приємна ціна

 класичний маленький пензлик з ворсом kolinsky

для найдрібніших акуратних візерунків. акуратно обрізаний ворс забезпечує чітке нанесення 
візерунку. 



пензлики
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G6 Гелевий пензлик

3D Гелевий пензлик

A6 акриловий пензлик

08 акриловий пензлик

Гелевий пензлик з прямим, плоским, синтетичним ворсом, середнього розміру.
150грн.

Гелевий пензлик з округлим плоским, синтетичним ворсом,розроблений спеціально для роботи з 3D гелями.
190грн.

м’який, невеликого розміру акриловий пензлик з натурального ворсу.
175грн.

м’який, середнього розміру акриловий пензлик з натурального ворсу.
200грн.

G4 Гелевий пензлик
Гелевий пензлик з прямим, плоским, синтетичним ворсом, невеликого розміру.
130грн.

12 штук пензликів всього за ціною двох

особливо для нанесення гелів. 

всі можливі види пензликів в одному наборі.

bIG bRUSH набір пензликів
12 штук декоруючих з синтетичним ворсом пензликів в одному 
наборі.
вміст набору: пензлик у формі кошачого язичка, декоруючий 
пензлик з коротким ворсом, декоруючий пензлик з середнім 
ворсом, декоруючий пензлик з довгим ворсом, декоруючий 
пензлик з екстра довгим ворсом, плоский з рівним зрізом 
декоруючий пензлик, плоский, з гострим кінцем декоруючий 
пензлик, пензлик - віяло, та крапковий пензлик.
250грн.
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CRYSTAL NAIL шаблони

шаблон CRYSTAL NAILS шаблон XTReMe метелик

два типа контейнерів для шаблону з дозатором і 
відокремлювачем

шаблон CRYSTAL STILeTTo
неперевершена якість, швидке зчеплення, 
оптимально тримає арку, шаблон з унікально 
видимими позначками. ідеальний для салонної 
роботи, для моделювання нігтів салонних форм 
натуральної довжини. 
розмір: 38x56 мм, довжина вільного краю 21 мм. 
  50шт - 50грн
500шт - 385грн

неперевершана якість, швидке зчеплення,  
оптимально тримає арку, шаблон з унікально 
видимими позначками. ідеальний для салонної 
роботи, для моделювання нігтів салонних форм 
натуральної довжини, а також для моделювання 
нігтів довшої екстримальної довжини. розмір: 60x60 
мм, довжина вільного краю 28 мм. на 2 см ширший 
і приблизно на 1 см довший вільний край, ніж у 
шаблона Crystal Nails.
   30шт - 50грн
300шт - 385грн

з цими дозаторами можете облегшити собі роботу. пластмасовий тримач спростить дозування шаблону.
пристрій самостійно відокремлює шаблон  від фонового шару. для активізації функції відокремлення шаблонів, 
необхідно різко потянути кінець рулону.

неперевершана якість, швидке зчеплення, 
оптимально тримає арку, шаблон з унікально 
видимими позначками. форма шаблону облегчить 
моделювання нігтів форми Stiletto. звузьте 
його, слідуючи чорним і сріблястим панелям, 
що знаходяться в нижній частині шаблону, це 
допоможе у формуванні шаблону. 
розмір: 62x79 мм, довжина вільного краю 45 мм.
  30шт - 50грн
250шт - 385грн

 для Crystal Nails шаблонів.
188грн.

для Xtreme шаблонів
198грн.

під шаблон
алюмінієві наклейки
при нарощенні загнутих або екстримальних форм 
нігтів, за допомогою цих наклейок, можете створити 
рівномірнішу арку. не потрібно його приклеювати 
з ідеальною точністю. а при формуванні потрібно 
його акуратно зігнути. цю наклейку можете 
використовувати багаторазово, якщо після 
використання підігрієте її і відділите від шаблону.
колір (метал)  - 20шт. - 89грн.
новинка! в різних кольорах - 20шт. - 125грн.

1. 2. 3.

1. вирізаємо наклейку, щоб 
співпадала по вирізу  з вирізом 
шаблону.

2. далі приклеюємо наклейку 
до задньої сторони шаблону.

3. за допомогою 
циліндроподібного 
інструменту, формуємо з 
шаблону тунель.

MADe IN USA 
незрівнянна 

якість MADe IN USA 
незрівнянна 

якість

улюблений 
шаблон 

олімпійськоГо 
чемпіона.

MADe IN USA 
незрівнянна 

якість

за рекомендацією 
fekete zsuzsі
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абсолютно нержавіючі інструменти, виготовлені з хірургічної сталі,  витончена ручна робота з стійкою  термообробкою.

1.

1. 5.

6.

3.

2.

4.

2.

3.

4.

5.

6.

професійний шабер-пушер
220грн.

7.

кусачки для обрізання кутикулиі і пінцет 
для видалення відслоєних ніГтів
130грн.

кусачки для ніГтів

пінцет для зажиму
200грн.

шпатель для розмішування
200грн.

декоруючий дотс
200грн.

CN порада: перед першим 
використанням гострий кінчик 

декоруючої голки обпили старою 
паперовою пилочкою.

 

CN порада:  рекомендується 
для любої техніки 

декорування і для видалення 
шаблонів.

для створення маленьких 
крапочок, для мармуровості.

кусачки для обрізання натуральних або укорочення нарощених нігтів. 
особливо використовується при таких формах нарощених нігтів, 
товщина яких не вміщається в гільятину для тіпсів.
в практичному чохлі, в якому збирається обрізані частини  нігтів.
140грн.

для великих крапочок.

професійні інструменти

7. тефлоновий шаблон
багаторазове використання.
1шт - 46грн.
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8. 10. 12. 16.

13.

14.

15.

11.

9.

універсальні ножиці    
для обрізання ніГтів  
- jApANeSe STeeL 
220грн.

професійні ножиці

професійні ножиці 
для обрізання ніГтів
300грн.

CRYSTAL NAILS ножиці    
для обрізання ніГтів
200грн.

манікюрні ножиці    
для обрізання 
кутикул - SoLINGeN
292грн.
манікюрні ножиці    
для обрізання 
ніГтів - SoLINGeN
292грн.

експерти знають, що для 
обрізання кутикули вам 
потрібні ножиці з супер 
гострим лезом, і супер тонкими 
краями. витончена обробка.
300грн.

нержавіюча сталь

професійні інструменти

ножиці    для 
обрізання кутикул– 
jApANeSe STeeL
218грн.

CN порада: використовуйте для 
корекції шаблонів, і для обрізання 
нігтів.

також для вирізання шаблонів.

ножиці з найтоншим лезом.

GoLD SCISSoRS 
ножиці    для 
обрізання ніГтів з 
позолотою
250грн.

ножиці    для 
обрізання ніГтів  - 
jApANeSe STeeL
230грн.

професійні ножиці SoLINGeN ножиці японські стальні 
ножиці

CLASSIC SCISSoR

8. 10. 11.

13.

12.

14. 15. 16.

9.

якісні японські ножиці нержавіюча сталь.хромована сталь.
традиції і якість.

ексклюзивна якість для професіоналів з 
нержавіючої сталі.
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oNe Move

від Dóra Kesztyűswww.crystalnails.com.ua

       facebook.com/crystalnails.ukraine

акрилова фарба
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oNe Move акрилова фарба
oNe Move

1 2 3 4 5 6

13 14 15 16 17 18

25 26 27 28 29 30

37 38 39 40 41 42

7 8 9

10 11 12 19 20 21 22

23 24 31 32 33 34 35

36 43 44 45 46 47

кремоподібні, високопігментовані фарби, розроблені для one Move техніки. унікальний продукт! для прикрашення, акрилових або гелевих нігтів.
8ml - 85грн

кольоровий акрил №624 дизайн з one Move акриловою фарбою №1, №18, №25 
і №34 від Dóra Kesztyűs

№oS32 і №oS44 oNe STep CrystaLac, дизайн з глітерним порошком №2, one 
Move акриловою фарбою №1, №9, №12, №18 і №25 від Dóra Kesztyűs.
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oNe Move акрилова фарба
NeoN oNe Move

CHAMeLeoN THeRMo oNe Move – термочутливий

уповільнювач висихання 
акрилових фарб

тепер ми маємо термочутливі матеріали у сім’ї one Move – ваші малюнки 
змінюють свій колір при зміні температури рук ваших клієнтів.                                                                         
8ml - 85грн

ця прозора рідина уповільнює 
відносно швидко висихаючу акрилову 
фарбу. накапайте декілька крапель 
рідини у фарбу, чим більше рідини, 
тим довший час висихання. рідина 
перетворює консистенцію фарби в більш 
кремоподібну, так намальовані пелюстки 
квіток не будуть кошлаті. в теплу пору 
дуже великий помічник.
10ml - 95грн 

перламутрові oNe Move
незабутній  one Move ефект, який під променем світла 
інтенсивніше блистить, за любу люксову автівку.
8ml - 85грн                                                                                                                                      

60 61 62 63 64

65 66 67 68

улюбленці 
європейського 
чемпиона по 

декору від
ági sebestyén .

T1 T2 T3 T4

холод

тепло

49 50 51 5248

oNe Move

69 70 71 7253 54 55

вершкові перламутрові кольори

кольоровий гель №131,  дизайн з кольоровим гелем №145, №147 і №161, а також дизайн з  №1, №9, №18 і №25 
one Move фарбою від Dóra Kesztyűs
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улюбленці 
європейського 
чемпиона по 
декору від

ági sebestyén .
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NAIL ART

від Dóra Kesztyűswww.crystalnails.com.ua

       facebook.com/crystalnails.ukraine

від CRYSTAL NAILS



NAIL ART від CRYSTAL NAILS

клей на фольГу для лиття
клей на водній основі  для всіх типів фольги для лиття: чорного 
та білого кольору. зачекайте повного висихання, а потім 
прикладіть внутрішню сторону фольги на липку поверхню. не 
використовуйте занадто товсто або занадто тонко.
97грн

білий, після висихання 
прозорий

чорний

Red

MagentaGreen

violet Baroque gold

Holo wave

Turquoise Holo mozaik

Blue metal

Honeysuckle

silver

Goldeneye

Rose

Holo dot

Ruby

Holo silver

Light gold

Pink

Brown gold

Bronz

vanilla

CN порада: якщо перед використанням клею розбавите 
його трохи водою, то зможете ним наносити тонкі акуратні 

контури або навіть замисловаті дрібні візерунки.

CN порада: час полімеризації залежить від потужності лампи! полімеризується 
від 20 сек. до 1 хв., взалежності від товщини нанесеного гелю. перед 

використанням протестуйте лампу.

ви можете легко створювати красиві, рельєфні 
візерунки, зроблені фольгою і з цим ідеальної адгезії 
чорним гелем. простий у   використанні: з тонким 
пензлем, наприклад як: 0 Short, 0 Long або barbara 
I - нанеси бажаний візерунок з гелем  і після однієї 
хвилини полімеризації, рішуче натисніть на його 
нижню частину фольги. далі так само різко зніміть 
фольгу , і прекрасний декор вже готовий.
3ml - 180грн

Гель на фольГу для лиття

завдяки спеціальному ефекту фольги для лиття, можемо декорувати поверхню натурального та нарощенного нігтя, створювати сяючі візерунки різними мерехтливими 
стрічками. обери з 22 видів плівок на вибір, що дозволяє необмежену кількість варіацій декору. треба лише нанести клей на візерунок, зачекати поки клей стане прозорим, 
після цього прижимаємо фольгу і міцно придавлюємо.
36грн.

дивовижно тонка фольга

хоч би на всю поверхню

ідеальний зеркальний 
ефект

щоб нігті мали вид 
коштовностей

фольГа для лиття

CN порада: важливо яким топом покривати прикрашені фольгою нігті, тому що деякі фінішні гелі 
можуть стерти блиск з поверхні. в залежності від основи, вибирайте серед нище наведених топ 
гелів: найкраще підходить Top Seal Light, 0 Clear/Top CrystaLac, easy off Top Gel, а для oNe STep 
CrystaLac підходить Super Shine optic.

CN порада: внутрішню сторону фольги протріть Cleanser.
так ви видалите білий шар, жир що потрапив на нього від 
пальців, і липкий шар, що залишився на ньому з попереднього 
використання. таким чином збільшуєш прилипання фольги.



STep bY STep

№R6 Royal гелем і за допомогою 0 Long 
пензликом наведу білу лінію по лінії луни.
 

покриваю поверхню нігтя     Xtreme  Top   Shi-
ne    гелем, який після полімеризації проматую 
і на цю поверхню наношу гель фольгу для 
лиття. потім полімеризую 35 сек. в уф лампі. 
увага! точний час полімеризації залежить від 
потужності лампи. потім придавлюю протерту 
cleanser  фольгу для лиття до нанесеного гелем 
візерунку.

Cover Refill Hard гелем і  Xtreme Gel 
пензликом, змоделюю форму нігтя 
квадрат.потім Xtreme синьою 150/150 і pro-
fessional 150/150 (zebra) синьою пилочкою 
зформую ніготь. прополірую бафером з 
рожевою серединкою.

ще на не просохший Royal гель насипаю            
Crystal глітерний порошок  „ефект русалки”
№3 та ще полімеризую в Uv лампі 
2-3хвилини, потім видаляю зайвий 
порошок, за допомогою м’якої щітки.

наношу на поверхню нігтя Xtreme Top    
Shine двума шарами і полімеризую в Uv 
лампі 2-3 хвилини.

нанесу кольоровий гель №192 за 
допомогою пензлика Nero Merlo I. та 
приблизно полімеризую в лампі 1 хвилину. 
в липкий шар кольорового гелю починаю 
придавлювати матову фольгу для 
лиття, кольру ваніль, таким чином, щоб 
утворився ефект потрісканої фарби.
 

1.

декорування з фольгою для лиття
крок за кроком

з alExa méhész

2.

3. 4.

5. 6.
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NAIL ART bY CRYSTAL NAILS
Глітерний порошок „ефект русалки”

ви
ко

на
ла

 M
éh

és
z A

le
xa

nd
ra

русалка #1 русалка #3русалка #2 русалка #4

на основі GL55 чорного класичного (3 STep) CrystaLac 
русалка #1

русалка #1

русалка #1

русалка #1

русалка #3

русалка #3

русалка #3

русалка #3

русалка #2

русалка #2

русалка #2

русалка #2

русалка #4

русалка #4

русалка #4

русалка #4

на основі GL24 білого класичного (3 STep) CrystaLac 

на основі GL118 ніжно рожевий класичний (3 STep) 
CrystaLac

на основі GL124 фіолєтово класичний (3 STep) 
CrystaLac 

1. 2.

3. 4.

використовуючи Xtreme Cool gel, 
нарощую нігті. обробляю пилкою, 
потім  тонко  наношу білий  Color gel 
№006 двома шарами.

після полімерізації другого шара (1хв.-
1.5 хв.), не знімаючи липкості, посипаю 
„порошок русалки„.

пальцями обережно втираю порошок 
в поверхню нігтя.

після рівномірного  нанесення з 
м’якою щіткою, струшую залишки 
порошка і наношу Xtreme Top Snine, 
який полімерізую в уф лампі ( 2-3 хв.).

„ефект русалки” крок за кроком

CN порада: відтінки ефекту русалки змінюються, 
якщо використовувати різні кольорові основи! 
приклади  знизу на зображенні!

в ексклюзивній чорній баночці

зимова блискучість: зміни холодні похмурі будні свого 
клієнта на теплі яскраві дні.від неймовірного переливу
 її подруги також будуть в захваті якщо створиш дизайн 
нігтів з ефектом русалки. 
порошки двух різних кольорів та різних за розміром 
(дрібний та крупний).

48 грн.

відтінки при використані:



NAIL ART bY CRYSTAL NAILS

наклейки для ніГтів.

якщо у вашого кліента немає часу і дуже поспішає на якусь вечірку, підніміть йому настрій кумедними наклейками.
36грн.

новий! NAIL ART bARoqUe стікер

нове просте рішення для тих, у кого немає часу для замисловатих дизайнів. приклейте матрицю до поверхні нігтя і покрийте топ гелем. а якщо бажаєте ще більшого 
ефекту, то підвисьте матрицю прозорим гелем, та тонко наведіть контур навколо нього  bARoqUe гелем.
100грн.

№GL147 3 STep CrystaLac і №oS 74 oNe STep,  NailArt baroque наклейки від Alexa Méhész Alexa. з №R30 і №R34 Royal гелем, NailArt baroque наклейки і №808 3D гель від ágnes sebestyén.

новий

новий новий

новий

новий новий
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техніка від CRYSTAL NAILS

армоване 
гніздо 
кабеля

спеціальне 
пластикове гніздо 
для уф-ламп  для 
більш безпечних 

умов роботи

„спробуй вставити LeD лампи, для економії часу і швидшої роботи.” 
(Méhész Alexa)

всі лампи 
оснащені 
цифровим 
таймером

потужні, 4 шт 9w уф 
трубки, які можуть 
замінятись  новими 

світлодіодними 
трубками, для швидшої 

роботи

CN порада: якщо дуже часто працюєш з гель 
лаками, можеш пришвидшити свою роботу: 
заміни 4 уф лампочки на 4 LeD лампочки! 

якщо ще й нарощуєш нігті (то як знаємо є такі 
матеріали, які не полімеризуються в  LeD лампах), 
в такому разі зкомбінуй 2 уф лампи і 2 LeD лампи

поради при заміні ламп.
хочеш замінити свої лампи на LeD? допоможемо!

якщо працюєш гель 
лаками:

.. і у вас є  світильник 
„тунель” 

- ви потребуєте 4  LeD 
лампи.

... і у вас є Crytal уф-
лампа

- ви потребуєте 4 LeD  
лампи.

... і у вас є євро лампа 
- ви потребуєте  1 LeD 

лампу
... і у вас є Ufo лампа 
- ви потребуєте  2 LeD 

лампи
(спеціально  призначені 

для цьої лампи -  LeD 
лампочки)

якщо працюєш з 
моделюючими гелями 
(є такі матеріали, які не 
полімеризуються в  LeD 

лампах) :

.. і у вас  лампа „тунель”
- ви потребуєте 2  LeD 

лампи.
... і у вас є Crytal уф-

лампа
- ви потребуєте 2 LeD  

лампи.
... і у вас є євро лампа 
- ви потребуєте  1 LeD 

лампу
... і у вас є Ufo лампа 
- ви потребуєте  2 LeD 

лампи
(спеціально  призначені 

для цьої лампи  - LeD 
лампочки)

2.

1.
3.

новий

1. LeD лампи.
уф-лампочки можуть бути замінені ними,і це 
скорочує час полімеризації, 9w LeD лампи.
350грн.

3. новинка! світлодіодна лампа для Ufo 
лампи.
спеціально розроблені для Ufo ламп, маленька 
9w LeD лампа. вона випромінює такі довжині 
хвилі світла, під якими полімеризуються всі 
матеріали. з використанням цих ламп, можемо 
заощадити дорогоцінний час.
350грн.

2. уф лампи.
лампи високої якості 6w/9w.
175грн.

для ремонту ламп маємо спеціалізовані 
майстерні

відео інструкції до використання наших 
ламп зможете знайти на нашому сайті: 

http://www.crystalnails.com.ua

заміну ламп потрібно проводити 
тоді, коли гель Top Shine не просихає 

протягом 2 хвилин і стає матовим

2490грн.



техніка від CRYSTAL NAILS

фрейзер XTReMe 4
цей фрейзер створений за технологією 
стоматологічних бор - машин, преміум-
якості і має максимально 30000 оборотів в 
хвилину.завдяки своїй спеціальній осі, це 
супер сильний і абсолютно безрезонансний 
фрейзер. чотири опори забезпечують тиху і 
плавну роботу. дуже надійний прилад. має 
довгий термін використання - зібраний з 
міцних запчастин, точна збірка, завдяки своїй 
конструкції пил не може потрапити всередину.
зміна фрейзерної насадки займає всього кілька 
секунд. (продається без насадки, показаної на 
малюнку)

4590грн.

педаль 
продається 
окремо
350грн. 

фрейзер XTReMe 3
фрейзер створений за технологією стоматологічних 
бор - машин, преміум-якості з підвищеним з 20000 
до максимально 30000 оборотів в хвилину. завдяки 
своїй спеціальній осі, це супер сильний і абсолютно 
безрезонансний.
• насадка, навіть при найвищих оборотах, ледве чутна, 
не нагрівається.
• оснащений 4 якісними підшибниками.
• повністю безрезонансна робота.
• низький рівень шуму, навіть при найвищих обертах.
• тривалий термін використання, завдяки якісним 
запчастинам.
• насадка змінюється одним рухом.
(твердосплавна насадка не включена до фрейзера.)

4980грн.

 1 рік 
Гарантії

відео інструкції до використання наших 
фрейзерів зможете знайти на нашому 
сайті: : http://www.crystalnails.com.ua

2.

2.1.

1 рік 
Гарантії

1.

новинка! світлодіодна лампа для Ufo 
лампи.

для ремонту фрейзерів маємо 
спеціалізовані майстерні для професійного використання



5.

6.

класична XTReMe твердосплавна насадка
міцна фрейзерна насадка циліндричної форми. має гострий кінчик, тому 
рекомендується більш досвідченим майстрам. можливе використання 
для гелю і акрилу.
320грн.

поверхнева шліфувальна насадка
великого розміру з округлим кінчиком насадка,яка залишає по собі дуже 
ніжну поверхнюю, тому ідеально підходить для фінішнього обпилювання.
використання безпечне, не пошкоджує шкіру.
370грн.

техніка від CRYSTAL NAILS

17.
16.

7. 8. 9.5. 6.

керамічні фрейзерні насадки твердосплавні фрейзерні насадки

конусні насадки XTReMe з титановим  напиленнням 

1. фрейзерна керамічна насадка
неймовірно тривала, з паралельними бічними стінками, середнього розміру, з 
округлим кінчиком насадка, середньої сили і розміру. завдяки заокругленому кінчику,  
дуже безпечний не пошкоджує шкіру. під час використання абсолютно не створює 
резонанс, а також безболісний. не нагрівається. ідеально підходить для видалення 
гелевого і акрилового матеріалу.
770грн.

мала насадка розмір - S
насадка розроблена спеціально для видаляння  кутикули шкіри. його 
тупий кінчик не зможе пошкодити шкіру. найлегше видалити з ним 
відмерлу шкіру, якщо тримати в лежачій позиції.
390грн.

фрейзерна керамічна насадка конусна
надзвичайно міцна,великого розміру,найпопулярніша насадка з кераміки. з ним ви 
можете видалити будь-який матеріал гель або акрил, не викликаючи болю. завдяки 
неперевершеному матеріалу і формі, він не створює резонанс і не нагрівається.
830грн.

10.

2.

новинка! керамічна насадка у формі циліндра
міцна насадка більшого розміру,  паралельно сторонній із закругленою вершиною.
під час використання абсолютно не створює резонанс, а також безболісний. не 
нагрівається. ідеально підходить для видалення гелевого і акрилового матеріалу.
590грн.

3.

4. новинка!велика конусоподібна керамічна 
фрейзерна насадка
великого розміру, форми конуса. завдяки заокругленому кінцю, використання 
його безпечне. абсолютно не створює резонанс і безболісний.не нагрівається. 
ідеально підходить для видалення гелевого і акрилового матеріалу під час 
корекції. 
590грн.

для акрилу, для видалення матеріалу при корекції

7. 9.8.твердосплавна 
насадка 1
260грн.

твердосплавна 
насадка 2
290грн.

твердосплавна 
насадка 3
320грн.

10. 11. 12. 14. 15.13.

новий

1. 2. 3. 4.

новийновий
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алмазна 
насадка
110грн.

карбідні фрейзерні насадки

23.22.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

титанові фрейзерні насадки

шліфувальні насадки

конусні насадки XTReMe з титановим  напиленнням 

для корекціїдля підГотовки

апаратні алмазні фрейзерні насадки-для апаратноГо педикюру

нова! опукла SofT насадка.
великого розміру, опукла шліфувальна насадка.завдяки округлому кінчику, робить 
можливість безпечнішої роботи. повздовжна висічка. безболісний і безрезонансний у 
використанні. не нагрівається. можливе використання для акрилу і гелю.
590грн.

11.
середній розмір - м
насадка тоншого типу, середнього розміру. найміцніша насадка, робота 
з ним швидка,  але нерезонансна і безболісна. використовується для 
гелю і акрилу. через нанесені на ньому січення, підходить тільки для 
лівшів.
740грн.

13.

17.

розмір великий - L
фрейзерна насадка найбільшого розміру. найпопулярніша насадка, 
екстра сильна. завдяки унікальній структурі, не нагрівається і не створює 
резонанс.
750грн.

12.

поліроване кільце - в 3 різних видах
для манікюру, педикюру і підготовки перед нарощенням нігтів.
45грн.

маленька - для манікюру, педикюру 
і підготовки до нарощення нігтів.
ромбоподібна голівка.
260грн.

велика - для манікюру, педикюру і 
підготовки до нарощення нігтів.
380грн.

18.

алмазна 
насадка
120грн.

19.

алмазний 
валик
170грн.

20.

21.

24.

16.

25.

22. 23.

26.

28.

15.14.

27.

29. 30.

лінія посмішки 
френч
190грн.

18. 19. 20. 21.

поліроване 
кільце
68грн.

пуГовка 
мала і 
велика
110грн.

конус
140грн.

вузький 
конус
130грн.

циліндр
175грн.

великий 
циліндр
375грн.

великий 
циліндр
265грн.

набір з 6 
насадок
895грн.

набори алмазних Головок 

малий
250грн.

великий
350грн.



аксесуари

1. 2.

4. 5. 6.

7.

3.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.

подушка для рук
середнього розміру
270грн.

подушка для рук
середнього розміру - чорна
270грн.

подушка для рук
великого розміру - чорна
290грн.

подушка для рук з 
лоГотипом
рожева або біла
190грн.

міні подушка для рук
100грн.

подушка для рук
великого розміру - рожева
320грн.

тиГрова подушка для рук
довга
330грн.



аксесуари

8. 11.

13. 16.

9.

14. 17.

19.

10. 12.

15.

18. 20.

8. 9. 10.

11. 12. 13.

14. 15. 16.

17. 18. 19.

20.

щітка для видалення 
пилу
з рожевою ручкою
40грн.

косметичні шкарпетки
195грн.

щітка для 
видалення пилу
з ручкою
40грн.

рукавиці
185грн.

рукавиці для рук
145грн.             

маска
80грн.

щітка для видалення 
пилу - маленька
30грн.

манікюрна щітка для 
видалення пилу
рожева
170грн.

щітка для видалення 
пилу - півмісяць
40грн.

стрічка для 
захисту пальців
90грн.

захисні окуляри
100грн.

резинка для 
захисту пальців
розміри -  S,M,L
35грн./ 50шт.

3M - замшева захистна маска
125грн.



аксесуари

1. 2. 3. 4.

5. 6.

7. 8.

9.

11. 12.

1. 3.2.

10. 12.11.

4. 6.5.

7. 9.8.

спрей для видалення 
пилу
160грн,-

спрей для 
пришвидшення 
висихання лаку
160грн.

манікюрна чаша
80грн.

піпетка для 
акриловоГо ремовера 
і мономера
35грн.

апельсинова палочка
40грн.

інструмент для 
підбирання стразів
25грн.

чаша для змішування
60грн.

пінцет для 
викладання стразів
55грн.

олівець для стразів
25грн.

пушер для кутикули
інструменти з нержавіючої сталі, 
золотого і срібного кольорів.

маленький – 80грн.     
великий – 120грн.

палочка з тіпсою
18штук - 50грн.

тренувальний палець
з наклеєною тіпсою. 
зі вставленою тіпсою.
295грн.

10.



аксесуари

1. 2.

13. 14. 16.15.

17. 18. 19.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19.

довГий кольоровий дисплей
на дисплеї можете відобразити кольори, які 
маєте внаявності, цим самим надати змогу 
клієнту обрати бажаний колір. доступний в 
прозорій і білій варіаціях.
70грн.

дисплей - віяло
легко змінювати кольори. 23 шт.
85грн.

дисплей на 60 кольорів
90грн.

бокс для дезинфекції 
інструментів
210грн.

дисплей - марГаритки
в білій і прозорій варіації.
38грн./ шт.

ламіновані 
тренувальні наклейки
багаторазові ламіновані наклейки 
розміру а5. квадратної форми і в 
формі мигдаль.
15грн./ шт.

дисплей для тримання тіпсів
18штук - 195грн.



аксесуари

1. 3.

6. 8.

2. 5.

9.

4.

10.7. 11.

1. 3.2.

10. 11.

7.

9.

8.

4. 6.5.

водостійка серветка
більш міцніша, в порівнянні з класичними паперовими 
рушниками. багаторазова. водостійка.  розроблена 
спеціально для манікюрниць.
130грн.

ємкість для чистки 
ємкість з кришкою, для 
чистки акрилових пензликів.
110грн.

рука
силіконова тренувальна рука з 
фіксатором. натурального кольору, з 
рухомими пальцями.
460грн.

тренувальна рука
силіконова тренувальна рука натурального кольору, з 
рухомими пальцями.
255грн.

тримач для 
фрейзерних насадок
для 6 насадок, позорий, 
золотого кольору. 
100грн.

кольоровий дісплей 
кільце
зручне кільце з тіпсою, на якому клієнти 
відразу бачать колір, що знаходиться в 
непрозорій баночці.
25грн./ шт.

скляна тара з кришкою. прозора
60грн.

порцеляновий 
тримач
для тримання мономеру.
80грн.

Гранована тара
40грн.

металічна 
кришечка
36грн.

скляна чаша - сердечко
40грн.



A Te Crystal Nails partnered:

email: info@crystalnails.com.ua
http://vk.com/crystalnails_ukraine

https://www.facebook.com/crystalnailsukraine
https://youtube.com/crystalnailsukraine

Головний офіс
адреса: 90202,закарпатська область, м. берегово, вул. стефаніка 2,

тел.: +380501931004

наш інтернет магазин : 
www.crystalnails.com.ua


