




We use this word so rarely however it is so beautiful and 
 emotionally expressive. Why? Why do not we say more?

Glamorous!
Maybe we simply do not realize in our rushing world that life brings 
us so many glamorous moments. These could be very small and 
tiny things moreover most of them are  considered as everyday 
issues however they would deserve this wonderful attribute the 
most.
Love and appreciate the beauty in your life and see that your 
nails can be also simply glamorous. And if someone would say 
“Glamorous!” to your nails proudly whisper there:

Χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη τόσο σπάνια, ωστόσο, είναι τόσο 
όμορφη και έντονα εκφραστική. Γιατί? Γιατί δεν λέμε περισσότερα;

Glamorous!
Ίσως εμείς απλά δεν συνειδητοποιούμε στην καθημερινότητα 
ότι η ζωή μας φέρνει τόσες πολλές υπέροχες στιγμές . Αυτά 
θα μπορούσαν να είναι πολύ απλά και μικρά πράγματα, τα πιο 
πολλά από αυτά θεωρούνται καθημερινά ζητήματα, ωστόσο 
μπορεί να αξίζουν αυτό το θαυμάσιο χαρακτηρισμό περισσότερο. 
Αγαπήστε και εκτιμήστε την ομορφιά της ζωή σας και θα δείτε 
ότι και τα νύχια σας θα είναι εξίσου υπέροχα. Και αν κάποιος πει 
“Glamorous!” για τα νύχια σας με υπερηφάνεια ψιθυρείστε:

GLAMOROUS
GLAMOROUS!
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EN A complete range of high quality professional UV gels providing perfect 
choice for beginners and advanced nail technicians as well. Have you just 

finished the nail school? Are you a master of competitions? The Classic Line provides 
alternative solution for all your needs. 

 - high quality professional materials
 - complete range for all the needs and purposes
 - for saloon and for competition purposes as well
 - for all nail types and for all nail forms
 - suitable for extreme nail sculpting purposes
 - provides long-last durable nail sculpting
 - some Classic gels cure in LED as well
 - compatible with Evolution Line UV/LED gels

GR Μία ολοκληρωμένη σειρά υψηλής ποιότητας επαγγελματικών UV Τζελ που 
παρέχουν τέλεια επιλογή για αρχάριους καθώς και προχωρημένους τεχνίτες 

νυχιών. Έχετε μόλις τελειώσει την σχολή νυχιών? Είσαι τεχνίτρια που παίρνει μέρος σε 
διαγωνισμούς? Η Σειρά Classic παρέχει εναλλακτική λύση για όλες τις ανάγκες σας .

- Υψηλής ποιότητας επαγγελματικά υλικά
- Πλήρη γκάμα για όλες τις ανάγκες και τους σκοπούς
- Για καταστήματα καθώς και για διαγωνισμούς 
- Για όλους τους τύπους νυχιών και για όλα τα σχήματα 
- Κατάλληλο για Extreme Φόρμες
- Παρέχει μακράς διάρκειας ανθεκτικό χτίσιμο νυχιών
- Ορισμένα τζελ της σειρας Classic πολυμερίζονται και σε LED λάμπα 
- Συμβατά με την σειρά Evolution UV/LED τζελ
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3 min 20 sec 60 sec 10 ml

EN Problematic nails? Get over here! There is no challenge for Bond Booster Base 
Gel! This brand new base gel functions like a GLUE between the natural nail 

and any of our sculpting gels (Classic Line, Evolution Line, Luxury Line).

Usage:

Gently file the natural nail with buffer and use Nail Prep and then Primer (and/or Acid 
Free Primer) to prepare the natural nail chemically. Apply a very thin layer of Bond 
Booster Base Gel and “massage” the gel deep into the fibers of the natural nail with 
the brush. Always clean the brush on the mouth of the bottle properly and work with as 
little amount of gel as possible. Do not remove the tacky residue after curing.

GR Προβληματικά νύχια; Να η λύση! Δεν υπάρχει πρόκληση για τον Bond Booster 
Gel Base! Αυτό το ολοκαίνουργιο τζελ βάσης λειτουργεί σαν κόλλα μεταξύ 

του φυσικού νυχιού και οποιοδήποτε από τα τζελ χτισίματος μας (Classic Line, Evolution 
Line, Luxury Line).

Οδηγίες Χρήσης:

Απαλά λιμάρουμε την επιφάνεια του φυσικού νυχιού με ένα μπάφερ και χρησιμοποιούμε 
Nail Prep και στη συνέχεια Primer (και/ή Acid Free Primer ) για την προετοιμασία του φυσικού 
νυχιού. Απλώστε ένα πολύ λεπτό στρώμα του Bond Booster Gel Βάση κάνετε “μασάζ“ το 
Τζελ βαθιά στις ίνες του φυσικού νυχιού με το πινέλο. Καθαρίζετε πάντα το πινέλο στο 
στόμιο του μπουκαλιού σωστά και δουλεύετε με όσο το δυνατόν λιγότερη ποσότητα τζελ. 
Μην αφαιρέσετε το κολλώδες υπόλειμμα μετά τον πολυμερισμό.
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—

4g, 15g 4g, 15g, 
30g, 50g

Silky Clear Gel
Base Gel - Τζελ Βάσης

Medium Clear Gel
Sculpting Gel - Τζελ Χτισίματος

EN 3-phase base gel with flowing 
consistency so that the gel 

can stick between the buffed fibers 
of the natural nail ensuring perfect 
adhesion for the upcoming gel layers. 
First step in a three-phase gel system 
working as an adhesion promoter to 
the natural nails or tips.

GR Τριφασικό τζελ βάσης με 
ρευστή πυκνότητα, έτσι 

ώστε το τζελ να μπορεί να κολλήσει 
μεταξύ της λιμαρισμένες ίνες του 
φυσικού νυχιού εξασφαλίζοντας τέλεια 
προσκόλληση για τις επερχόμενες 
στρώσεις του τζελ. Πρώτο βήμα 
σε ένα σύστημα gel τριών φάσεων 
που εργάζονται ως ενισχυτικό 
προσκόλλησης στα φυσικά νύχια ή τιπς .

EN The very best multifunctional 
sculpting gel with amazing 

adhesion and incredible control. Medium 
viscosity clear gel which is excellent for 
sculpting, filling and covering purposes 
as well. Can be pinched superbly.

GR Το πολύ καλύτερο 
πολυλειτουργικό τζελ 

χτισίματος με εκπληκτική προσκόλληση 
και απίστευτο έλεγχο. Μεσαία 
πυκνότητα διάφανο τζελ το οποίο 
είναι άριστο για χτίσιμο, για γέμισμα 
και επίσης κάλυψης. Μπορεί να καμθεί 
εξαιρετικά . 

—   1 min  20 sec  20 sec   1 min  10 sec
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4g, 15g, 
30g, 50g

4g, 15g, 
50g

4g, 15g, 
30g, 50g

Deluxe Clear Gel
Sculpting Gel - Τζελ Καμουφλάζ

Builder Clear Gel
Sculpting Gel - Τζελ Γαλλικού

EN One-phase thick viscosity 
clear gel with crystalline 

structure which ensures plasticity and 
durability. With its easy control and self-
leveling capabilities this sculpting gel 
will become the favorite builder gel of 
beginner and advanced nail technicians 
as well. Can be pinched superbly.

GR Μονοφάσικο παχύρευστης 
πυκνότητας διάφανο τζελ με 

κρυσταλλική δομή, η οποία εξασφαλίζει 
πλαστικότητα και αντοχή. Με εύκολη 
δυνατότητα ελέγχου, και το γεγονός οτι 
στρώνει μόνο του, αυτό το τζελ χτισίματος 
θα γίνει το αγαπημένο τζελ αρχάριων και 
προχωρημένων τεχνιτριών νυχιών. Μπορεί 
να καμθεί εξαιρετικά.

EN The ideal choice for beginners 
and also for advanced nail 

technicians. Thick viscosity clear 
sculpting gel with excellent adhesion 
and high glossy finish. Durable 100% 
clear gel without yellowing. Can be 
pinched superbly.

GR Η ιδανική επιλογή για αρχά- 
ριους αλλά και για προχω-

ρη- μένους τεχνικούς νυχιών. Παχύ-
ρευστο διάφανες τζελ χτισίματος με 
εξαιρετική προσκόλληση και υψηλό 
γυαλιστερό φινί- ρισμα. Ανθεκτικό 100 
% διάφανο τζελ χω- ρίς κιτρίνισμα. 
Μπορεί να καμθεί θαυμάσια.

20 sec   2 min  10 sec  —   1 min  20 sec
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4g, 15g, 
50g

4g, 30g

Builder Blue Gel
Sculpting Gel - Τζελ Χτισίματος

Super Pink Gel
Sculpting Gel - Τζελ Χτισίματος

EN Slightly blue colored thick 
viscosity sculpting gel with 

special color stabilizing component. 
Cures with high shine. No yellowing 
stays 100% clear after curing. Can be 
pinched superbly.

GR Ελαφρώς μπλε χρωματισμένο, 
παχύρευστης πυκνότητας τζελ 

με ιδιαίτερο σταθεροποιητικό συστατικό 
χρώματος.Με έντονη λάμψη μετά τον 
πολυμερισμό . Δεν κιτρινίζει, παραμένει 
100 % διάφανο μετά τον πολυμερισμό. 
Μπορεί να καμθεί εξαιρετικά .

EN Superb one-phase sculpting 
gel with medium viscosity and 

light pink color which will turn water clear 
after curing. Advanced Pure Adhesion 
admixture to promote excellent 
adhesion. Amazing combination of 
strength and flexibility. Can be pinched 
well.

GR Εξαιρετικό μονοφασικό 
τζελ χτισίματος με μεσαία 

πυκνότητα και ανοιχτό ροζ χρώμα που 
θα μετατραπεί απόλυτα διάφανο μετά 
τον πολυμερισμό. Προηγμένο μίγμα για 
την προώθηση άριστης προσκόλλησης. 
Εκπληκτικός συνδυασμός αντοχής και 
ευκαμψίας. Μπορεί να καμθεί εξαιρετικά.

—   1 min  20 sec  —   1 min  10 sec
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4g, 15g4g, 30g

Builder Pink Gel
Sculpting Gel - Τζελ Χτισίματος

EN This one-phase light pink 
colored builder gel has very 

high viscosity and extra strength. Due to 
its viscosity this gel is excellent for filling 
the broken nail corners even without 
using nail form. Will turn into 100% 
transparent after curing. 

GR Αυτό το μονοφασικό ελαφρώς 
ροζ χρώματος χτισίματος τζελ 

έχει πάρα πολύ παχύρευστη πυκνότητα και 
επιπλέον δύναμη . Λόγω της πυκνότητας 
του αυτό το τζελ είναι εξαιρετικό για την 
συμπλήρωση των σπασμένων γωνιών στα 
νύχια, ακόμη και χωρίς τη χρήση φόρμας. 
Μετατρέπεται 100 % σε διάφανο μετά τον 
πολυμερισμό. 

EN Due to its high density this gel 
can be used for correction 

of broken nail corners or to extend 
the natural nail with 1-2 mm without 
using nail form. Builder Pink Gel 
provides quick and easy solution for 
nail corrections ensuring flexible base 
for an optional polish-gel cover.

GR Λόγω της υψηλής πυκνότητας 
του αυτό το τζελ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη διόρθωση των 
σπασμένων γωνιών στα νύχια ή την 
προέκταση του φυσικού νυχιού 1-2 mm, 
χωρίς τη χρήση φόρμας. Το Builder Pink Gel 
παρέχει γρήγορη και εύκολη λύση για τις 
διορθώσεις των νυχιών εξασφαλίζοντας την 
βάση για κάλυψη με polish gel (ημιμόνιμο)

—   1 min  20 sec

Correction of broken nail without using nail form
Διόρθωση των σπασμένων νυχιών χωρίς τη χρήση φόρμας.

Builder Pink Gel

—

1 2

4

3

5

11



4g, 15g
50g

—

4g, 15g, 
30g

French Pink Gel
Sculpting Gel - Τζελ Χτισίματος

Deluxe Natural Gel
Camouflage Gel - Τζελ Καμουφλάζ

EN Medium viscosity light pink 
colored french sculpting 

gel with great self levelling capability. 
Provides very nice natural appearance 
in case used as a top cover layer on 
sculpted nails. 

GR Μεσαία πυκνότητα ελαφρώς ροζ 
χρώματος για βάση γαλλικού 

χτισίματος τζελ το οποίο απλώνει μόνο του 
. Παρέχει πολύ ωραία φυσική εμφάνιση, 
σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μόνο 
ως κάλυψη επιφάνειας σε τεχνητά νύχια . 

EN Nude builder gel with a light 
and soft skin tone.

Features: 
•  one-phase
•  crystalline structure
•  ensures complete control but also 

self-levelling
•  quick and easy saloon nails
•  can be pinched superbly therefore 

also highly recommended for 
extreme forms

GR Βuilder τζελ σε ελαφρύ απαλό 
χρώμα στο τόνο του δέρματος .

Χαρακτηριστικά:
•  Μονοφασικό 
•  Κρυσταλλική δομή 
•   Εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο, αλλά 

και στρώνει μόνο του 
•  Γρήγορα και εύκολα νύχια για σαλόνια 
•   Μπορεί να καμθεί, ως εκ τούτου, 

συνιστάται ιδιαίτερα για ακραία σχήματα 
νυχιών.

—   1 min    20 sec  25 sec   2 min  10 sec
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4g, 15g
50g

4g, 15g, 
50g

4g, 15g, 
50g

Cover Pink Gel
Camouflage Gel - Τζελ Καμουφλάζ

Pro Cover Pink Gel
Camouflage Gel - Τζελ Καμουφλάζ

EN Special colored camouflage 
gel with medium viscosity and 

superb covering capability. Our„ oldest” 
camouflage gel is a real icon in the 
Classic Line with permanent success 
since its first introduction thanks to the 
perfect color tone and easy application. 
Can be pinched superbly. 

GR Ειδικού χρώματος καμουφλάζ 
τζελ με μεσαία πυκνότητα 

και εξαιρετική ικανότητα κάλυψης. Το 
“Αρχαιότερο” καμουφλάζ τζελ μας είναι 
μια πραγματική εικόνα της Classic Line 
με μόνιμη επιτυχία από την αρχή της 
παρουσίασης του, χάρη στο τέλειο 
χρωματικό τόνο και την εύκολη εφαρμογή 
του. Μπορεί να καμθεί εξαιρετικά. 

EN High-end nail bed extension 
gel. Optimal pigmentation to 

ensure the professional combination of 
excellent covering and complete curing. 
Medium viscosity provides enough time 
to create the extended nail bed but also 
ensures fluent work. Its special color 
perfectly matches the tone of the natural 
nail bed. Can be pinched superbly.

GR Υψηλού τελειώματος Τζελ, 
για επέκταση βάσης νυχιού. 

Άριστος χρωματισμός για την διασφάλιση 
του επαγγελματικού συνδυασμού της 
εξαιρετικής κάλυψης και του πλήρη 
πολυμερισμό . Μεσαίας πυκνότητας που 
παρέχει αρκετό χρόνο για να δημιουργηθεί 
μία βάση επέκτασης, αλλά διασφαλίζει 
επίσης την εύκολη εργασία . Ιδιαίτερο 
χρώμα του ταιριάζει απόλυτα με τον τόνο 
του φυσικού νυχιού . Μπορεί να καμθεί 
εξαιρετικά. 

50 sec   2 min  1 min  1 min   2 min  40 sec
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4g, 15g4g, 15g, 
50g

Deluxe Camouflage Gel
Camouflage Gel - Τζελ Καμουφλάζ

Glamour Cover Pink Gel
Camouflage Gel - Τζελ Καμουφλάζ

EN Medium viscosity sculpting 
camouflage gel.

Features:
•  one phase 
•  crystalline structure 
•  ensures complete control but also 

self-levelling 
•  quick and easy saloon nails 
•  can be pinched superbly therefore 

also highly recommended for 
extreme forms

GR Μεσαίας πυκνότητας τζελ 
χτισίματος.

Χαρακτηριστικά:
• Μονοφασικό 
• Κρυσταλλική δομή 
•  Εξασφαλίζει τον πλήρη έλεγχο, αλλά και 

απλώνει μόνο του 
• Γρήγορα και εύκολα νύχια για σαλόνια
•  Μπορεί να καμθεί εξαιρετικά, ως εκ τούτου, 

συνιστάται ιδιαίτερα για ακραίες φόρμες 

EN Medium viscosity camouflage 
gel with special ice crystal 

shining pearly effect. Can be pinched 
superbly. 
Note: It is recommended to gently stir 
up the gel before each usage as the 
shining glitters may sink down on the 
bottom of the pot. 

GR  Μεσαία πυκνότητα καμουφλάζ 
τζελ με ιδιαίτερο κρυστάλλινο 

περλέ εφέ. Μπορεί να καμθεί εξαιρετικά.
Σημείωση: Συνιστάται να ανακατεύετε 
απαλά το τζελ πριν από κάθε χρήση, διότι 
το γυαλιστερό γκλίτερ ίσως να έχει κάτσει 
στο πάτο.

50 sec   2 min  20 sec  50 sec   2 min  40 sec
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4g, 15g 4g, 15g

—

X White Gel
French Gel - Γαλλικού

Xtreme Thick White Gel
French Gel - Γαλλικού

EN Flowing viscosity french white 
gel. Self levelling snow white 

gel without any yellow effects. Durable, 
flexible thin gel which is very easy to 
apply and work with. 

GR Ρευστή πυκνότητα άσπρο 
τζελ για γαλλικό . Λευκό του 

χιονιού τζελ, που στρώνει μόνο του χωρίς να 
κιτρινιζεί . Ανθεκτικό , εύκαμπτο λεπτό τζελ 
το οποίο είναι πολύ εύκολο στην εφαρμογη 
και την χρήση του. 

EN Extremely white french gel with 
superb covering capability. 

Due to its thick consistency the gel 
can be controlled easily and spread 
smoothly which helps to create the 
perfect french smile line. Can be curved 
superbly and also suitable for 3D nail 
art purposes.

GR Εξαιρετικό λευκό για γαλλικό 
τζελ με πλήρη ικανότητα 

κάλυψης . Λόγω το ότι είναι παχύρευστο 
μπορείτε να έχετε τον έλεγχο, απλώνοντας 
απαλά, το οποίο βοηθά να δημιουργήσετε το 
τέλειο χαμόγελο γαλλικού. Μπορεί να καμθεί 
εξαιρετικά και επίσης είναι κατάλληλο για 
3d σχέδια. 

90 sec   2 min  -  30 sec   2 min  -
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4g, 15g 4g, 15g4g, 15g

Deluxe Snow White Gel
French Gel - Γαλλικού

Milky White Gel
French Gel - Γαλλικού

EN Semi-transparent natural milky 
white colored french gel to 

achieve„ milky french” or the trendy 
“Baby Boomer” effect by covering the 
entire nail as a top layer. Ensures very 
elegant natural and stylish appearance. 
Due to its consistency the gel can be 
used for sculpting purposes as well. 
Can be pinched superbly.

GR Ημι – διαφανές γαλακτερό 
λευκό τζελ για την δημιουργία„ 

γαλακτερού γαλλικού” ή το διάσημο « Baby 
Boomer » εφέ , καλύπτοντας ολόκληρο το 
νύχι στο ανώτερο στρώμα . Εξασφαλίζει 
πολύ κομψή φυσική και μοντέρνα εμφάνιση. 
Λόγω της πυκνότητας του αυτό το τζελ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για χτίσιμο 
επίσης. Μπορεί να καμθεί εξαιρετικά.

EN Blinding white unique french 
gel which cures through 

completely even if used in thick layers. 
The special crystalline structure of this 
flawless white gel ensures complete 
control and easy application. Can be 
pinched superbly. 

GR Εκτυφλωτικό λευκό για γαλλικό 
τζελ που πολυμερίζετε πλήρως 

ακόμη και αν χρησιμοποιείται σε παχιά 
στρώματα . Η ειδική κρυσταλλική δομή 
αυτού του άψογου λευκού τζελ εξασφαλίζει 
πλήρη έλεγχο και εύκολη εφαρμογή . 
Μπορεί να καμθεί εξαιρετικά. 

20 sec   3 min  70 sec  -   1 min  30 sec
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1 Apply Nail Prep and then Primer (and/
or Acid Free Primer) on the natural nail.

2 Set up the nail form. Apply a very thin 
layer of Bond Booster Base Gel and 

“massage” the gel deep into the fibers of 
the natural nail with the brush. Do not clean 
the tacky residue after curing.

3 Create the extended nail bed with 
Deluxe Camouflage Gel. After curing 

apply some Deluxe Natural Gel near the 
cuticle to give even more natural color for 
the extended nail bed.

4 Remove tacky residue after curing. 
Shape the smile line with a file. 

Remove dust and push the Deluxe Snow 
White Gel towards the wall of the smile line. 
Cure the white gel. After removing  the nail 
form there might be some gel residue on 
the form as we put the white gel directly on 
the nail form and not on a clear (transparent) 
base. Put back the nail in the UV lamp 
 (without nail form) for further 1 minute so 
that the white part can cure properly from 
the bottom as well. 

5 Clean after curing. File the nail with a 
very fine file (minimum 180 grit or even 

finer) to reach the desired form and finally 
cover with glossy gel (Luxury Glossy Finish 
Gel or ColorMe! Base/Gloss).

Notice: The usage of Deluxe Snow White 
Gel is absolutely the same as for all other 
French white gels. The extra tip and the 
enclosed step-by-step series only highlight 
the unique features of this white gel showing 
alternative ways for its usage.

1 Εφαρμογή Nail Prep και στη συνέχεια Primer 
(και/ή Acid Free Primer) στο φυσικό νύχι.

2 2 Τοποθέτηση φόρμας νυχιών. Απλώστε 
ένα πολύ λεπτό στρώμα του Bond Booster 

Βase Gel και κάνετε  “μασάζ” με το πινέλο βαθιά 
στις ίνες του φυσικού νυχιού. Μην καθαρίζετε 
το κολλώδες υπόλειμμα μετά τον πολυμερισμό.

3 Δημιουργήστε επέκταση βάσης του 
νυχιού με Deluxe Camouflage Gel. Μετά 

τον πολυμερισμό εφαρμογή του Deluxe Natural 
Gel κοντά στα επωνύχια ώστε να δώσει ακόμη 
πιο φυσικό χρώμα στην επεκταμένη βάση.

4 Αφαιρέστε κολλώδες υπόλειμμα μετά 
τον πολυμερισμό. Δίνουμε σχήμα στη 

γραμμή του χαμόγελου με μία λίμα. Αφαιρέστε 
τη σκόνη και εφαρμόστε το Deluxe Snow 
White Gel προς το τοίχωμα της γραμμής του 
χαμόγελου. Πολυμερίζουμε το λευκό τζελ. Μετά 
την αφαίρεση της φόρμας μπορεί να υπάρχουν 
κάποια υπολείμματα τζελ πάνω στην φόρμα 
διότι βάζουμε το λευκό gel απευθείας πάνω στην 
φόρμα και όχι σε διαφανές βάση. Πολυμερίστε 
το νύχι στην UV λάμπα (χωρίς την φόρμα) για 
1 λεπτό ακόμα, έτσι ώστε το λευκό μέρος να 
πολυμεριστεί σωστά και από το κάτω μέρος.

5 Καθαρίστε μετά τον πολυμερισμό. 
Λιμάρουμε τα νύχια με μια πολύ λεπτή 

λίμα (ελάχιστο 180 grit ή ακόμα λεπτότερο) για να 
δημιουργήσετε την επιθυμητή φόρμα και, τέλος, 
εφαρμόζουμε το γυαλιστερό τοπ (Luxury Glossy 
Finish Gel ή ColorMe! Base /Gloss).

Σημείωση: Η χρήση των Deluxe Snow White Gel 
είναι απολύτως η ίδια όπως και για όλα τα άλλα 
τζελ για γαλλικο. Η πρόσθετη συμβουλή της 
σειράς βήμα-προς-βήμα τονίζουν τα μοναδικά 
χαρακτηριστικά αυτού του λευκού τζελ και δείχνει 
εναλλακτικούς τρόπους για τη χρήση του .

Further Step by Step about Extreme Nail sculpting 
with Deluxe Gels on page 103.

Περαιτέρω βήμα προς βήμα σχετικά με Extreme 
νυχιών χτισίματος με Deluxe Τζελ στη σελίδα 103. 
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EN The Evolution Line is specifically developed for saloon works 
providing easier and quicker work for the nail designers. All 

gels in this line can be cured both in UV and LED lamp with extra 
quick curing time. Thanks to special Anti-Heat Technology 
the heat feeling is reduced and eliminated while curing.
 - Best choice for saloon works
 - Anti-Heat Technology to minimize the heat effect 

while curing
 - Cures in 1 minute in UV light
 - Durable strong nails for everyday and for special events
 - Compatible with the Classic Line UV gels

GR Η Evolution Line έχει αναπτυχθεί ειδικά για νύχια σαλονιών 
παρέχοντας ευκολότερη και ταχύτερη εργασία για τους 

σχεδιαστές των νυχιών . Όλα τα τζελ σε αυτή την σειρά μπορούν 
να πολυμεριστούν τόσο σε UV και LED λάμπα για επιπλέον 

γρήγορο χρόνο πολυμερισμού . Χάρη στην ειδική αντι-
θερμότητας τεχνολογία η αίσθηση θερμότητας έχει 
μειωθεί και εξαλειφθεί κατά τον πολυμερισμό.
- Η καλύτερη επιλογή για δουλειά σε σαλόνια
- Τεχνολογία Anti - θερμότητας για να ελαχιστοποιηθεί 
η επίδραση της θερμότητας κατά τον πολυμερισμό. 

- Πολυμερίζετε σε 1 λεπτό σε UV λάμπα.
- Ανθεκτικά δυνατά νύχια για καθημερινή χρήση και για 

ειδικές εκδηλώσεις. 
- Συμβατό με τα Classic Line UV Gels.

Tóth Kata 
Evolution Line gels
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Supreme White Gel

Mega Clear Gel

Cover Peach Gel

Smooth Clear Gel
1 min

1 min 1 min

1 min

10 sec

20 sec 20 sec

60 sec30 sec

30 sec 40 sec

10 sec

4g, 15g, 
50g

4g, 15g

4g, 15g, 
50g

4g, 15g, 
50g

Medium viscosity self-
levelling one-phase  

Clear gel.

Μονοφασικό μεσαίας 
πυκνότητας Εύκολο 

στην εφαρμογη 
Διάφανο τζελ.

Creamy consistency 
french white gel with 

great adhesion and 
amazing covering 

ability. Can be pinched 
superbly. 

Κρεμώδη σύσταση 
άσπρο για γάλλικο 

με εξαιρετική 
προσκόλληση και 

καλυπτική ικανότητα. 
Μπορεί να καμθεί 

εξαιρετικά.

Soft viscosity  
self-levelling  

one-phase Clear gel.

Μεσαία πυκνότητα, 
πιο μαλακό Εύκολο 

στην εφαρμογή 
Μονοφάσικο διάφανο 

Τζελ

Special colored 
medium consistency 
camouflage gel. Can 
be pinched superbly.

Ενα ιδιαίτερο χρώμα 
μεσαίας σύστασης 

τζελ για καμουφλάζ. 
Μπορεί να καμθεί 

εξαιρετικά

— —
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1 min1 min

10 sec

10 sec20 sec

20 sec

4g, 15g4g, 15g

——

EN Premium quality UV nail gels with very short 1 minute 
curing time (min. 36 W UV lamp). They also cure in LED 

light. Innovative soak off formula which ensures very flexible and 
durable nail sculpting due to their special components. All 15 g 
Luxury Line Gels come in exclusive gift boxes.

GR Εξαιρετικής ποιότητας UV τζελ με ελάχιστο χρόνο 
πολυμερισμού 1 λεπτού. (min. 36 W UV lamp).Επίσης 

πολυμερίζεται και σε λάμπες LED. Καινοτόμος soak off φόρμουλα η 
οποία εξασφαλίζει ελαστικότητα και ανθεκτικότητα χάρη στα ιδιαίτερα 
συστατικά του. Ολα τα Luxury Line Gels 15g συσκευάζονται αποκλειστικά 
σε κουτί δώρου.

Transparent sculpting 
and top gel.

Διάφανο χτισίματος και 
τοπ τζελ

Transparent base  
and top gel.

Διάφανη βάση και τοπ 
τζελ.

Builder Clear GelThin Clear Gel
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1 min 1 min

30 sec 90 sec

4g, 15g 4g, 15g

— —

Pink Extension Gel French White Gel
Special colored 
camouflage gel.

Ιδιαίτερου χρώματος 
καμουφλάζ τζελ.

Snow white french gel. Καθαρό λευκό τζελ για 
γαλλικό.

Luxury Glossy Finish Gel

Soak off remover for Luxury Gels with 
added Lanolin to prevent skin from 
whitening. 

Soak Off αφαιρετικό για την σειρά Luxury 
Gels με Λανολίνη για την προστασία του 
δέρματος.

Luxury Remover

1 min —

3 min 40 sec 10 ml 125 ml30 sec

 - non yellowing
 - flexible, does not crack on any surfaces
 - can be applied in thin and thick layer as well
 - soak off formula
 - extreme high shine which lasts for weeks 

without scratches or abrasion
 - color preserve formula ensures long last color 

durability underneath even in case of high UV 
exposure

-  Δεν κιτρινίζει
-  Ελαστικό, δεν ραγίζει πάνω σε καμία 

επιφάνεια
-  Εφαρμόζεται σε λέπτη και σε παχιά στρώση 

επίσηςl
-  soak off formula
-  Εξαιρετική γυαλάδα που διαρκεί εβδομάδες 

χώρις γρατζουνιές ή γδαρσίματα
-  Ειδική φόρμουλα που διασφαλίζει την 

αντοχή του χρώματος για μεγάλη διάρκεια 
ακόμα και σε υψηλή έκθεση στον ήλιο.
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Gyimesi Dóra 
ColorMe! 42 Dark Grey

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
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2 min 3 min 2 min

60 sec

Compatibility/Συμβατότητα: Compatibility/Συμβατότητα: Compatibility/Συμβατότητα:

40 sec 60 sec

10 ml 10 ml 10 ml

50 sec 30 sec 50 sec

• ColorMe! Polish-gels
• Classic Line UV gels
• Evolution Line UV/LED gels
• Luxury Line UV/LED gels
• Color, Glitter, Diamond gels
• LeGrande color gels
• UV Painting Nail Art Gel
• Acrylic System

• Classic Line UV gels
• Evolution Line UV/LED gels
• Color, Glitter, Diamond gels
• Acrylic System

• Classic Line UV gels
• Evolution Line UV/LED gels
• Color, Glitter, Diamond gels
• Acrylic System

Glossy Top Gel Luxury Glossy Finish Gel Mystic Top Shine Gel
This unique Glossy Top UV 
Gel provides long lasting 
shine and durability. Use 
as a top layer on UV gels, 
acrylics, tips or any nail 
arts. Mystic Nails Glossy 
Top Gel does not leave 
tacky residue so there is no 
need to clean the nails with 
gel cleanser after curing. 
Available in 10 ml bottle with 
integrated brush for easy 
application. For best results 
we recommend to use on 
matte surface. 

Το μοναδικό Glossy Top 
UV Gel παρέχει γυαλάδα 
μεγάλης διάρκειας και αντοχή. 
Χρησιμοποιείται ως τελευταία 
στρώση σε UV Τζελ, ακρυλικό, 
τιπς ή σε οποιοδήποτε nail art. 
Mystic Nails Glossy Top Gel δεν 
αφήνει κολλώδη ουσία γι’αυτό 
δεν χρειάζεται να καθαρίσουμε 
το νύχι μετά τον πολυμερισμό. 
Διατίθεται σε μπουκάλι των 
10ml με πινέλο για εύκολη 
εφαρμογή. Για καλύτερα 
αποτελέσματα συμβουλεύουμε 
να χρησιμοποιείται σε ματ 
επιφάνειες.

 - non yellowing
 -  flexible, does not crack on 

any surfaces
 -  can be applied in thin and 

thick layer as well
 -  soak off formula
 -  extreme high shine which 

lasts for weeks without 
scratches or abrasion

 -  color preserve formula 
ensures long last color 
durability underneath 
even in case of high UV 
exposure

-  Δεν κιτρινίζει
-  Ελαστικό, δεν ραγίζει πάνω σε 

καμία επιφάνεια
-  Εφαρμόζεται σε λέπτη και σε 

παχιά στρώση επίσηςl
-  soak off formula
-  Εξαιρετική γυαλάδα που 

διαρκεί εβδομάδες χώρις 
γρατζουνιές ή γδαρσίματα

-  Ειδική φόρμουλα που 
διασφαλίζει την αντοχή του 
χρώματος για μεγάλη διάρκεια 
ακόμα και σε υψηλή έκθεση 
στον ήλιο.

Top Finishing UV Gel with 
mysterious silky shine. 
Use as an overlay on any 
artificial nails (UV gels and 
acrylics as well). Mellow 
viscosity Top Gel with 
glowing shine and special 
pearly effect pigments. 
Leaves no tacky residue 
after curing. 

Top Finishing UV Gel με 
μυστηριώδη μεταξένια λάμψη. 
Χρησιμοποιείται ως φινίρισμα 
σε οποιοδήποτε τεχνητό νύχι 
(UV gels και ακρυλικό επίσης). 
Απαλή ρευστότητα με φωτεινή 
λάμψη και ιδιαίτερο περλέ εφέ. 
Δεν αφήνει κολλώδη ουσία 
μετά τον πολυμερισμό.
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Product Line  
Σειρά 

Προϊόντων

Product name 
Ονομασία 

Προϊόντων
Viscosity 

Ρευστότητα
3 in 1 (one-phase) 

3 σε 1 (μονοφασικό)

Curing time (UV) 
Χρόνος 

Πολυμερισμού 
(UV)

Also cures in LED 
Πολυμερισμός σε 

LED
Suitable for pinching 
Ιδανικό για σφίξιμο Soak-off

Suitable for extreme forms 
Ιδανικό για δύσκολες 

φόρμες

Classic Line

Medium Clear Gel 1 min | 1 λεπτά

Deluxe Clear Gel 2 min | 2 λεπτά

Builder Clear Gel 1 min | 1 λεπτά

Builder Blue Gel  1 min | 1 λεπτά

Super Pink Gel 1 min | 1 λεπτά

Builder Pink Gel 1 min | 1 λεπτά

French Pink Gel 1 min | 1 λεπτά

Evolution Line
Mega Clear Gel 1 min | 1 λεπτά

Smooth Clear Gel 1 min | 1 λεπτά

Luxury Line
Builder Clear Gel 1 min | 1 λεπτά

Thin Clear Gel 1 min | 1 λεπτά

Gel Comparison/Σύγκριση Τζελ
Builder Gels - Τζελ Χτισίματος

Flowing/Ρευστό
Thin/Αραιό
Medium/Μεσαίο
Dense/Πυκτό
Extra thick/Πολύ πυκτό
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Product Line  
Σειρά 

Προϊόντων
Product name 

Ονομασία Προϊόντων
Viscosity 

Ρευστότητα
Covering ability 
Καλυπτικότητα

Curing time (UV) 
Χρόνος 

Πολυμερισμού 
(UV)

Also cures in LED 
Πολυμερισμός σε LED

Suitable for 
pinching 

Ιδανικό για 
σφίξιμο

Soak-off

Classic Line

X White Gel good | Καλό 2 min | 2 λεπτά

Xtreme Thick White Gel excellent | Εξαιρετικό 2 min | 2 λεπτά

Deluxe Snow White Gel excellent | Εξαιρετικό 3 min | 3 λεπτά

Milky White Gel semi-transparent | Ημιδιάφανο 1 min | 1 λεπτά

Evolution Line Supreme White Gel excellent | Εξαιρετικό 1 min | 1 λεπτά

Luxury Line French White Gel excellent | Εξαιρετικό 1 min | 1 λεπτά

Product Line  
Σειρά 

Προϊόντων

Product name 
Ονομασία Προϊόντων

Viscosity 
Ρευστότητα

Covering ability 
Καλυπτικότητα

Curing time (UV) 
Χρόνος 

Πολυμερισμού 
(UV)

Also cures in LED 
Πολυμερισμός σε LED

Suitable for 
pinching 

Ιδανικό για 
σφίξιμο

Soak-off

Classic Line

Deluxe Natural Gel excellent | Εξαιρετικό 2 min | 2 λεπτά

Cover Pink Gel excellent | Εξαιρετικό 2 min | 2 λεπτά

Pro Cover Pink Gel excellent | Εξαιρετικό 2 min | 2 λεπτά

Deluxe Camouflage Gel excellent | Εξαιρετικό 2 min | 2 λεπτά

Glamour Cover Pink Gel excellent | Εξαιρετικό 2 min | 2 λεπτά

Evolution Line Cover Peach Gel excellent | Εξαιρετικό 1 min | 1 λεπτά

Luxury Line Pink Extension Gel excellent | Εξαιρετικό 1 min | 1 λεπτά

Gel Comparison/Σύγκριση Τζελ
Camouflage gels - Καμουφλάζ Τζελ

White French Gels - Άσπρα Γαλλικού Τζελ
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Red

10

Metallic
Cherry

31

Chili

39

Bordeaux

40

Bloody 
Mary

56

Sparkling
Orange

32

Peach

50

Metallic
Orange

27

Fluo 
Orange

41

Yellow

17

Sunglow

34

Fluo 
Yellow

42

Champagne

35

EN The Mystic Nails color UV gels are easy 
application mellow gels with short curing time, 

excellent covering ability and magnificent color range.  
Curing time: 2 minutes (min. 36 W UV lamp).

GR Τα Mystic Nails Color UV τζελ είναι απαλής υφής 
εύκολης εφαρμογής με σύντομο χρόνο πολυμερισμού, 

εξαιρετικής κάλυψης και υπέροχης ποικιλίας χρωμάτων. Χρόνος 
2 λεπτά (min. 36 W UV lamp).

Pink 
Panther

49

Metallic 
Rose

26

Coral 
Red

37

Fluo Pink

43

Neon 
Pink

36

Tutti - 
Frutti

38

Fuchsia

18

Pearl 
Pink

30

Dream 
Diary

58

Pink 
Parade

59

2 min 4g

7. Glossy Top Gel 
6. Color Gel
5. Color Gel
4. Medium Clear Gel
3. Bond Booster Base Gel
2. Primer
1. Nail Prep

Color Gel layers/Στρώσεις:

75 sec-
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Fluo 
Green

44

Minty

45

Metallic 
Green

29

Green 
Peace

46

Deep 
Forest

47

Blue Sky

48

Goldy 
Salmon

53

Disco 
Ball

55

Metallic 
Sand

12

Gold

11

Metallic 
Brown

13

Black

09

Earth
Ground

52

Milk
Chocolate

54

Mikey 
Mouse

57

Silver

14

Nude 
Skin

51

Metallic
Violet

28

Metallic 
Purple

33

Aubergine

15

Indigo

20

Blue

16

Lilac

19 Gyimesi Dóra
Color Gel - 18 
Classic Line - 

Xtreme Thick White

Tóth Kata
Color Gel - 20

Diamond Gel - 26, 27, 28
LeGrande Color Gel - 01

Tóth Kata
Color Gel - 53

Tóth Kata
Color Gel - 47
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EN Diamond gels are assorted mellow 
glitter gels providing very elegant 

and luxurious appearance. Self levelling easy 
application sparkling gels with mysterious 
colors and short curing time.

GR Τα Diamond gels είναι μια σειρά 
απαλών τζέλ με γκλίτερ που 

παρέχουν πολυτελή, κομψή εμφάνιση. 
Εύκολα στην εφαρμογή, λαμπιρίζοντα τζέλ, 
με μυστηριώδη χρώματα και μικρό χρόνο 
πολυμερισμού.

10 19 121827

Jazz Boogie Limbo Paso 
Doble

Twist

0104 2017 08

Mambo Quick 
Step

Cha-cha Shimmy Ballet

16 02 14 29 1521

Tango Bachata Rumba Flamenco Waltz Merengue

2 min 4g

23262831

Bellydance Hip-Hop Folk 
Dance

Lambada

13 0324 07 22 06

Slowfox Disco 
Dance

Jive Break Rueda de 
Casino

Samba

05 30 09 1125

Salsa Swing Polka Zumba Rocky

35 sec–

Tóth Kata 
Diamond Gel - 10  

LeGrande Color Gel - 10 
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2 min 4g

Starlight

Green

Rouge

Vanilla

Ice Blue

Dark 
Copper

Deluxe 
Gold

Ocean 
Blue

Burgundi

Antique 
Gold

Turquoise

Lavender

Rose 
Copper

Night 
Life

Sweet 
Pink

Flame

Silver 
Sensation

08 05 03 09 10 11

1504070614

17 12 02 1316 01

EN Flawless covering ability ensured by 
the perfect combination of optimal 

viscosity and special grained glitter particles. 
Short curing time, glamorous glitters and 
amazing colors… These are the Glitter Gels 
from Mystic Nails. It is recommended to stir 
up the gels before every usage.

GR Άψογη καλυπτική δυνατότητα, 
χάρη στον τέλειο συνδυασμό της 

ρευστότητας και των ειδικών κόκκων γκλίτερ. 
Σύντομος χρόνος πολυμερισμού, πολυτελή γκλίτερ 
και υπέροχα χρώματα... Αυτά είναι τα Glitter gels 
από την Mystic Nails. Προτείνεται να ανακατεύονται 
πριν την χρήση.

50 sec–

Gyimesi Dóra
Glitter Gel - 09  

Classic Line - Xtreme Thick White  
+ Glitter Gel - 09 mix
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Pink 
Punch

21

Miami 
Vice

24

Pure 
Pink

03

Rose 
Garden

11

Hibiscus

13

Dark 
Purple

07

Pure 
Purple

12

Forget 
Me Not

14

Encian

16

Groovy
Green

22

Vanilla
Yoghurt

23

Pepper 
Mint

15

Citrus

25

Palm 
Tree

27

Lemonade

29

Poisoned 
Apple

17

Funky 
Red

18

Mandarine

19

Cosmo- 
politan

20

Cocktail

04

Peach 
Passion

05

Forest 
Fruit

08

Nude 
Rose

09

Juicy 
Orange

30

White
Blanket

01

Molto 
Nero

02

Pure 
Violet

06

Gold 
Coin

10

Stardust

26

Latte
Macchiato

28

Dark 
Chocolate

31

EN Thanks to high pigmentation the LeGrande 
Color Gels cover flawlessly only with one layer. 

Special components ensure perfect curing after only 2 
minutes in UV light. Moreover all LeGrande Color Gels 
cure in LED and CCFL lamp as well. These gels do 
not need to be cleaned/wiped after curing (no tacky 
residue) and the surface will have brilliant shine meaning 
there is no need to cover with Glossy Gel. 
Quicker and easier work with less used materials and 
perfect upshot… this is LeGrande Color Gel only from 
Mystic Nails. 

Specially recommended when: 
 -  the nail is covered completely with Color Gel  

(lasts 10 days)
 -  making one-movement designs 
 -  making nail art on the top  

(after Glossy Gel applied)

Tip: In case covering the whole nail with one color if you 
wish to ensure more durability we recommend the use 
of ColorMe! Base/Gloss or Luxury Glossy Finish Gel on 
the top. Before applying the glossy top cover cure the 
LeGrande Color Gel only for 10 seconds in UV lamp 
so the glossy cover will stick on the surface without 
any problems. The flexible glossy top gels (mentioned 
above) will ensure multiple durability.

GR Χάρη στην υψηλή καλυπτικότητα τους, τα 
LeGrande Colors Gels καλύπτουν ομοιόμορφα 

μόνο με μία στρώση. Τα ιδιαίτερα συστατικά τους, 
εξασφαλίζουν απόλυτο πολυμερισμό σε 2 λεπτά, σε UV λάμπα. 
Επίσης, όλα τα LeGrande Color Gels πολυμερίζονται σε LED 
και σε CCFL εξίσου καλά. Αυτά τα τζέλ, δεν χρειάζονται να 
καθαριστούν/σκουπιστούν μετά τον πολυμερισμό (χωρίς 
κολλώδη ουσία) και η επιφάνεια τους θα έχει υπέροχη λάμψη, 
που σημαίνει ότι δεν χρειάζονται να καλυφθούν με Glossy 
Gel. Γρηγορότερη και ευκολότερη εργασία, με την χρήση 
λιγότερων προϊόντων και άψογο αποτέλεσμα... Αυτά είναι 
τα LeGrande Color Gels μόνο από την Mystic Nails.

Προτείνονται ιδιαίτερα: 
-  για πλήρη κάλυψη του νυχιού με Color Gel (διάρκεια 

τουλάχιστον 10 ημερών)
-  για σχέδια μιας κίνησης
-  για nail art στην επιφάνεια (μετά την χρήση του Glossy Gel)

Συμβουλή: σε περίπτωση κάλυψης όλου του νυχιού με 
χρώμα, εάν θέλετε να πετύχετε περισσότερη ανθεκτικότητα, 
προτείνουμε την χρήση του ColorMe! Base/Gloss ή του Luxury 
Glossy Finish Gel στην επιφάνεια. Πρίν την εφαρμογή του 
glossy top, πολυμερίστε το LeGrande Color gel μόνο για 10 
δευτερόλεπτα σε UV λάμπα, ώστε το τοπ να κολλήσει στην 
επιφάνεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Το ελαστικό glossy top 
gel (που αναφέρεται παραπάνω) θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα.

2 min 4g60 sec50 sec

How to use:
1. File the sculpted nail.

2. Apply one layer of 
LeGrande Color Gel  
and cure for 2 minutes  
in UV light.

3.  Ready!  
(No clean, no top coat).

Χρήση:  
1.  Λιμάρετε το τεχνητό 

νύχι. 
2.  Απλώστε μία στρώση 

LeGrande Color Gel 
και πολυμερίστε 2 
λεπτά σε UV λάμπα. 

3.  Έτοιμο! (χωρίς 
καθάρισμα, χωρίς τοπ).

LeGrande Color Gel  

04, 01
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UV Painting Nail Art Gel
UV Ζωγραφικής Σχεδίου Τζελ

2 min

50 sec

30 sec

4g

GR Εύκολο και γρήγορο nail art 
στην επιφάνεια του νυχιού, που 

εξασφαλίζει λεπτομερή και ακριβή εργασία, 
όσο κανένα άλλο προϊόν ή τζέλ για nail art. 

Συγκριτικά με τα ακρυλικά χρώματα: 

•  μπορείτε να ζωγραφίσετε απίστευτα λεπτές 
γραμμές, κάτι που ήταν δυνατόν μέχρι τώρα 
μόνο με ακρυλικά χρώματα.

•  Ιδανικό για όλες τις τεχνικές nail art με 
ακρυλικά χρώματα: one stroke, zhostovo

•  Χάρη στην φανταστική καλυπτικότητά τους, 
αυτά τα τζέλ ζωγραφικής εξασφαλίζουν 
πιο ζωντανά χρώματα και σκιάσεις από τα 
χρώματα νερού 

•  ΑΛΛΑ δεν χρειάζεται να μπαφάρετε την 
επιφάνεια του νυχιού, καθώς αυτά τα τζέλ 
κολλάνε τέλεια σε οποιαδήποτε γυαλιστερή 
επιφάνεια.

•  Δεν χρειάζεται να προσθέσετε νερό για να 
πετύχετε την επιθυμητή σύσταση.

•  Τα UV Painting Gels δεν στεγνώνουν στον 
αέρα, οπότε δεν χρειάζεται να ανανεώνετε 
το χρώμα στο πινέλο από φορά σε φορά.

•  Πολυμερίζονται σε UV λάμπα, 
εξασφαλίζοντας απεριόριστο χρόνο να 
τελειοποιείσετε την λεπτομερή εργασία 
σας.(Επισης σε LED και σε CCFL )

•  Χωρίς κολλώδη επιφάνεια μετά τον 
πολυμερισμό, οπότε δεν χρειάζεται 
καθαρισμό, ούτε κάλυψη με Glossy 
Gel (ωστόσο, εάν επιθυμείτε, μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε glossy gel για να 
καλύψετε, αφού θα κολλήσει τέλεια, χωρίς 
πρόβλημα πάνω στα UV Painting Gel μετά 
τον πολυμερισμό).

ΧΡΗΣΗ:
Απλά απλώστε τα σε στεγνή και καθαρή, μη λιπαρή 
επιφάνεια! Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε 
σε σκουπισμένη γυαλιστερή ή ματ επιφάνεια ή 
στην επιφάνεια του χωρίς κολλώδη υπόλειμμα 
Glossy Top Gel. (Προσέξτε να μην ακουμπήσετε 
την επιφάνεια που θέλετε να δουλέψετε, ώστε 
να αποφύγετε την λιπαρότητα).

EN Easy and quick nail art on top of 
the nail ensuring as detailed and 

precise work as no other nail art paint or 
gel before.

Comparing with Acrylic Paint:

•  can paint incredibly thin lines which 
has been only possible with acrylic 
paints until now

•  perfect for all acrylic paint nail art 
techniques: one stroke, zhostovo

•  thanks to their fantastic covering 
capability these painting gels ensure 
more living colors while shading than 
the water based paints

•  BUT you do not need to matte the 
surface under the nail art as these 
painting gels perfectly stick on any 
glossy surface as well

•  there is no need to add water to reach 

the needed consistency
•  the UV Painting Gels do not dry in air so 

there is no need to refresh the paint 
on the brush time to time

•  they cure only in UV light ensuring 
unlimited time to finish your precise 
detailed works

•  cures without tacky layer so there is 
no need to clean neither need to cover 
with Glossy Gel (however if you want 
you can use glossy gel to cover as it will 
stick without any problems on the UV 
Painting Gel after cured)

USAGE:

Only apply on dry and clean, non oily 
surface! We can use on wiped glossy or 
even matte surfaces or on the top of non 
tacky Glossy Top Gel. (Be careful not to 
touch the surface where you want to apply 
to preserve from oils.)
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Gyimesi Dóra

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Viac info / More info: page 99.

Mystic Nails ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Mystic Nails ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Gyimesi Dóra
UV Painting Nail Art Gel -12

Gyimesi Dóra
UV Painting Nail Art Gel - 11

EN - EXTRA TIP: 
1) You can easily make 3D designs by applying 

more layers on each other. The more layers of 
UV Painting Gel stick on each other after curing 
without any problems (despite there is no tacky 
residue after curing). Use more layers and do not 
try to apply and cure the total height of the 3D 
design in one step. 

2) You can easily reach new shades and tones by 
mixing the gels with each other!

GR - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
1)  Μπορείτε εύκολα να κάνετε 3D σχέδια εφαρμόζοντας 

περισσότερες στρώσεις, τη μία πάνω στην άλλη. Οι 
επιπλέον στρώσεις, κολλάνε μεταξύ τους μετά τον 
πολυμερισμό χωρίς κανένα πρόβλημα (παρόλο που 
δεν υπάρχει κολλώδη ουσία μετά τον πολυμερισμό). 
Χρησιμοποιείστε παραπάνω στρώσεις, αλλά μην 
προσπαθήσετε να εφαρμόσετε και να πολυμερίσετε 
όλο το ύψος του 3D σχεδίου με μία φορά. 

2)  Μπορείτε εύκολα να κάνετε σκιάσεις και νέες 
αποχρώσεις, ανακατεύοντας τα τζέλ μεταξύ τους!

Color: 09 Color: 06 Color: 11 Color: 07 Color: 10

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Viac info / More info: page 99.

Mystic Nails ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Mystic Nails ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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UV Painting Nail Art Gel  
01, 02
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UV Painting Nail Art Gel  
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EN Nowadays the polish-gel completely 
rules the market because of its easy 

usage and durable wear. The ColorMe! polish-
gels provides you all these advantages and even 
more! All ColorMe! polish-gels cure in UV, LED 
and also in CCFL. Choose the colors you like 
the most and create simply and quickly beautiful 
nails which reflect perfect elegance and ensure 
comfortable wear at the same time. The results 
will be convincing.

GR Στις μέρες μας, τα polish-gel (ημιμόνιμα) 
ολοκληρωτικά κυριαρχούν στην αγορά, 

λόγω της εύκολης χρήσης και της ανθεκτικότητας 
τους. Τα ColorMe! Polish gels σας προσφέρουν όλα 
αυτά τα πλεονεκτήματα και ακόμα περισσότερα! 
Όλα τα ColorMe! Polish-gels πολυμερίζονται σε 
UV, LED καθώς επίσης και σε CCFL. Διαλέξτε 
τα χρώματα που σας αρέσουν περισσότερο και 
δημιουργήστε απλά και γρήγορα όμορφα νύχια, που 
αντανακλούν κομψότητα στην καθημερινότητα. Τα 
αποτελέσματα θα σας πείσουν.

2 min 50 sec 50 sec 8ml

ColorMe! layers/Στρώσεις:

5. ColorMe! Base/Gloss 
4. ColorMe! Polish-Gel
3. ColorMe! Polish-Gel
2. ColorMe! Base/Gloss
1. Easy Off Prep

Removal: 
Αφαίρεση:

Usage: 
Χρήση:
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Mystic

23

Sea 
Stone

51

Plum

56

Eggplant

57

Purple
Velvet

34

Love Me
Tender

35

Sweet
Dreams

12

Glittering
Sand

38

Sahara

31

Maniac

06

Fruit
Punch

10

Candy
Pink

08

Purple
Balloon

60

Puppet 
Pink

64

Red 
Romance

65

Cupido

66

Summer 
Mood

67

Pink 
NeoNail

68

Yellow 
NeoNail

69

Green 
NeoNail

70

Orange 
NeoNail

71

Color preserve formula, no fading!/Χρώμα που διατηρείται, χωρίς να ξεθωριάζει!

H
oresny iné Gi t ta

1.

2.

3.

4.

5. 6.

1: Buffer+Easy Off Prep 2: ColorMe! Base/Gloss 
3: ColorMe! Metallic Purple 4: ColorMe! Metallic Hazelnut

5: ColorMe! Base/Gloss + LeGrande Color Gel 01 White Blanket
6: Micro Glitter Powder AGP-117-05 
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Aztec 
Gold

50

Lambo 
Orange

54

Champs
Élysées

16

Neon 
Yellow

17

Neon
Pink

18

Neon
Corallo

19

Neon
Peach 

20

Neon 
Rose

21

Neon
Orange

22

Melon

63

NEON colors may fade due to high UV exposure!
Τα ΝΕΟΝ χρώματα μπορεί να ξεθωριάσουν λόγω υψηλής έκθεσης σε UV!

Sparkling
Bronze

77

Sparkling
Scarlet

78

Magic 
Grapefruit

74

Pinkish
Pearl

04

Casanova

46

Orchid

48

Innocence

15

Desert
Rose

26

Cotton 
Candy

58

Pearly 
Skin

87

Lollipop

25

Menta

27

Sunrise

28

P. S.
I love U

29

Coast to
Coast

36

Pink
Cadillac

11

Pistachio

62

Citrus

61

Magic 
Peach

73

Gyimesi Dóra
ColorMe! - 54. Lambo Orange
ColorMe! - 45. Red Carpet

Gyimesi Dóra
ColorMe! - 58. Cotton Candy
Classic Line - Xtreme Thick White Gel
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Night 
Fever

13

Cocoa 
Bean

53

Blackberry

55

Coffee
Shop

02

Secret
Shadow

14

Raisin

52

Aubergine

39

Military
Green

41

Dark
Grey

42

Mother
Land

43

Baobab

44

Mauve

85

Dragon 
Blood

86

Cashmere

81

Louvre

82

Liquid 
Silk

83

American
Beauty

01

Ferrari
Red

05

Wild
Roses

07

Casino
Royale

09

Rosebud

40

Red
Carpet

45

Brilliant
Red

47

Violet
Voice

49

Gyimesi Dóra
ColorMe! - 86. Dragon Blood

LeGrande Color Gel - 01

Gyimesi Dóra
ColorMe! - 42. Dark Grey
Classic Line - Xtreme Thick White Gel
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Metallic 
Aqua 
Blue

01

Metallic 
Blue

02

Metallic 
Vintage 

Gold

03

Metallic 
Olive

04

Metallic 
Purple

05

Metallic 
Hazelnut

06

Dizzy
Peach

Dizzy 
Pink

Dizzy 
Red

Dizzy 
Yellow

Dizzy
Blue

Dizzy
White

Dizzy
Gold 

Galaxy

Dizzy
Black 
Galaxy

Dizzy
Bronze 

Foil

Shimmer
Silver

75

Shimmer
Sand

76

Holo 
Silver

84

03

White  
Wedding

37

White 
Gold

24

Blue 
Lagoon

33

Emerald

32

Brilliant 
Blue

30

Royal 
Blue

Fresh 
Mint

72

Waterfall

79

White
Satin

80

Horesnyiné Gitta
ColorMe! - 26 Desert Rose 
ColorMe! - Dizzy Black Galaxy
ColorMe! - Dizzy White
ColorMe! - Dizzy Gold Galaxy
ColorMe! - Dizzy Bronze Foil
UV Painting Nail Art Gel - 1, 2, 3

In case we do not insist on 
soak off removal:  

Lasts up to 4 weeks!
Σε περίπτωση που δεν επιθυμούμε 

στην soak-off αφαίρεση: Διαρκεί μέχρι 
4 εβδομάδες!

non soak off method layers 
Μη soak-off μέθοδος εφαρμογήςColorMe! 

 - 7. ColorMe! Base/Gloss 
 - 6. ColorMe! Polish-Gel
 - 5. ColorMe! Polish-Gel
 - 4. ColorMe! Base/Gloss 

(Cure/Vytvrdnutie - clean/Fixácia (utretie disperzného 
filmu) - buff/Vyhladenie bufferom)

 - 3. ColorMe! Base/Gloss
 - 2. Bond Booster Base Gel 

(Optional/opcionálisan)

 - 1. Primer - Acid free
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8ml 8ml

10ml

EN 2 in 1 base gel-polish which also functions as a 
glossy top cover. Provides excellent adhesion 

as a base and high shine as a top coat.
IMPORTANT: Always apply the Base/Gloss in very thin 
layer even if used as a base layer or as a gloss cover. 

GR 2 σε 1 βάση ημιμόνιμου το οποίο λειτουργεί 
και ως γυαλιστικό τοπ. Παρέχει εξαιρετική 

προσκόλληση ως βάση και υψηλή λάμψη ως τοπ. 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πάντα απλώνετε το Base/Gloss σε πολύ 
λεπτή στρώση είτε χρησιμοποιείται ως βάση, είτε ως 
γυαλιστικό.

2 min 2 min

30 sec 25 sec

30 sec 20 sec

ColorMe! 
Base/Gloss

Easy Off Prep

ColorMe! 
Matte Finish

ColorMe! Remover

Foil Wrap \ Foil Wrap

125mlEN Nail preparation liquid specifically developed for the 
ColorMe! polish-gel line to ensure durable wear but 

quick and easy soak off removal at the same time. Unique formula 
which provides excellent adhesion underneath the gel-lack but 
also helps the soak off process. 

Features:
 - prepares the natural nails for gel-lack usage
 - ensures excellent adhesion but easy removal at the same time
 - does not contain acids
 - provides durable wear without lifting or chipping

GR Υγρό προετοιμασίας νυχιού που ειδικεύεται για την 
σειρά των ColorMe! polish-gel, ώστε να εξασφαλίσει 

διάρκεια, αλλά γρήγορη και εύκολη soak-off αφαίρεση 
συγχρόνως. Μοναδική φόρμουλα που εξασφαλίζει εξαιρετική 
προσκόλληση κάτω από την στρώση του ημιμόνιμου, αλλά 
επίσης βοηθά στην soak off διαδικασία.

Χαρακτηριστικά:
-  προετοιμάζει το φυσικό νύχι για την χρήση του gel-lack
-  εξασφαλίζει εξαιρετική συγκόλληση και εύκολη  

αφαίρεση ταυτόχρονα
-  δεν περιεχει οξύ
-  παρέχει ανθεκτικότητα χωρίς να ανασηκώνεται  

ή να ξεφτύζει το υλικό

EN This unique ColorMe! top gel-lack turns every colored surfaces 
into a trendy matte look. Curing: 2 min. in UV and 20 sec. in LED 

lamp. Wipe after curing. Long lasting durable top gel-lack which can be 
used on any Color Gels and Acrylics as well. Shake well before usage.

GR Αυτό το μοναδικό ColorMe! τοπ ημιμόνιμο δίνει σε 
κάθε χρωματισμένη επιφάνεια μια μοντέρνα ματ όψη. 

Πολυμερισμός: 2 λεπτά σε UV και 20 δευτερόλεπτα σε LED λάμπα. 
Σκουπίστε μετά τον πολυμερισμό. Μακράς διάρκειας top gel-lack το 
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από οποιοδήποτε Color Gel καθώς 
και ακρυλικά. Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.
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EN 100% clear, extra small grained acrylic 
sculpting powder with great adhesion and 

full control. Advanced clear powder with optimized 
drying time which ensures durable and strong 
sculpting.

GR 100% διάφανο, πολύ μικροί κόκκοι 
ακρυλικής πούδρας χτισίματος με 

εξαιρετική προσκόληση και απόλυτο έλεγχο. 
Εξελιγμένη διάφανη πούδρα με βέλτιστο χρόνο 
στεγνώματος, η οποία εξασφαλίζει διάρκεια και 
ανθεκτική γλυπτική.

EN Small grained, extra white acrylic powder, 
with excellent adhesion. Provides durable, 

thin and natural looking nails.

GR Μικροί κόκκοι, πολύ άσπρη ακρυλική 
πούδρα, με εξαιρετική προσκόλληση. 

Παρέχει ανθεκτική, λεπτή και φυσική όψη στα 
νύχια.

EN Ultra white extra fine grained acrylic 
powder. Due to its slow setting time it 

can be formed easily. Provides perfect adhesion and 
ensures thin natural-looking nail sculpting. Specifically 
recommended for competition purposes. 

GR Εξαιρετικά πολύ λεπτοί λευκοί κόκκοι 
ακρυλικής πούδρας. Λόγω του αργού 

χρόνου πήξης του, μπορεί να φορμαριστεί εύκολα. 
Παρέχει εξαιρετική προσκόλληση και εξασφαλίζει 
λεπτή φυσική όψη στην γλυπτική του νυχιού. 
Κατάλληλο, ειδικά για διαγωνισμούς. 

Powder Clear Powder X White
5ml, 15ml, 30ml 5ml, 15ml, 30ml 5ml, 15ml

Powder Competition White
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EN Milky white acrylic powder especially 
recommended to create the perfectly natural 

looking lunula just near the skin. Using for the french 
end or even for sculpting the whole nail a very trendy 
“milky french effect” can be reached providing nice 
natural appearance for the nail. Also great choice for 
Pink & White competitions. 

GR Γαλακτερή άσπρη ακρυλική πούδρα 
κατάλληλη για την δημιουργία φυσικής όψης 

λουνούλας κοντά στο δέρμα. Χρησιμοποιείται για το 
τελείωμα του γαλλικού, καθώς επίσης και για γλυπτική 
σε όλο το νύχι, για ένα κομψό γαλακτερό γαλλικό 
εφέ,το οποίο δίνει όμορφη φυσική όψη στο νύχι. Επίσης, 
εξαιρετική επιλογή για διαγωνισμούς Pink & White. 

EN Small grained, light pink colored acrylic 
powder. Use as a top layer to provide nice 

natural appearance french manicure.

GR Λεπτόκοκκο, ελαφριάς ροζ απόχρωσης 
ακρυλική πούδρα. Χρησιμοποιείται σαν 

τελευταία στρώση, ώστε να δίνει όμορφη, φυσική 
όψη γαλλικού μανικιούρ. 

EN Medium pink glassy translucent powder. 
Excellent adhesion and creamy consistency. 

Also great choice for competition purposes. 

GR Μεσαία ρόζ υαλώδης ημιδιαφανής 
πούδρα. Εξαιρετική προσκόλληση και 

κρεμώδης υφή. Επίσης εξαιρετική επιλογή για 
διαγωνισμούς.

Powder French Pink Powder Extreme Pink
5ml, 15ml 5ml, 15ml 5ml, 15ml

Powder Milky White
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EN Dark pink glassy translucent powder with 
great adhesion and flexibility. Medium 

setting time. 

GR Σκούρα ροζ υαλώδης ημιδιαφανής 
πούδρα με εξαιρετική προσκόλληση και 

ελαστικότητα. Μεσαίος χρόνος πήξης. 

EN Perfect adhesion and covering ability to 
ensure durable and natural-looking nail bed 

extension. Extra fine grained powder with optimal 
consistency and complete control. Recommended 
for softer skin tones.

GR Άψογη προσκόλληση και καλυπτική 
ικανότητα που παρέχει αντοχή και 

φυσική όψη στην προέκταση του νυχιού. Εξαιρετικά 
λεπτόκοκκη πούδρα με άριστη υφή και απόλυτο 
έλεγχο. Συνιστάται για πιο απαλούς τόνους 
δέρματος. 

EN Fine grained special colored camouflage 
acrylic powder. Provides durable thin and 

natural-looking nail sculpting. Excellent adhesion with 
complete control and optimal drying time. 

GR Λεπτής υφής ιδιαίτερου χρώματος 
καμουφλάζ ακρυλική πούδρα. Παρέχει 

λεπτό ανθεκτικό και φυσικής όψης γλυπτό νύχι. 
Εξαιρετική προσκόλληση με απόλυτο έλεγχο και 
άριστο χρόνο πήξης.

Powder Dark Pink Powder Cover Pink Powder Pink Extension
5ml, 15ml 5ml, 15ml 5ml, 15ml
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Powder Pink Camouflage Powder Intensive Pink Powder Competition Pink

EN Fine grained pink camouflage powder with 
special color composition. Due to its optimal 

consistency and medium setting time the powder 
provides easy application and absolute control during 
usage. Its natural pinkish color suits the color of the 
nail bed. Great choice for saloon works and also for 
competitions. 

GR Λεπτής υφής ρόζ καμουφλάζ πούδρα με 
ιδιαίτερη χρωματική σύνθεση. Λόγω της 

άριστης σύστασης και του μεσαίου χρόνου πήξης, η 
πούδρα παρέχει εύκολη εφαρμογή και απόλυτο έλεγχο 
κατά την χρήση της.Η φυσική ροζ απόχρωση της, 
ταιριάζει στο χρώμα της βάσης του νυχιού. Εξαιρετική 
επιλογή για σαλόνια ομορφιάς καθώς επίσης και για 
διαγωνισμούς. 

EN Extremely fine granulated camouflage acrylic 
powder with more intensive pink shade. 

Ensures easy application and perfect adhesion with 
medium setting time. Due to its intensive pinkish color 
the powder optically highlights the french white end 
which will seem to be even whiter. Recommended 
for saloon works.

GR Εξαιρετικά λεπτόκοκκη ακρυλική πούδρα 
καμουφλάζ με πιο έντονη ροζ απόχρωση. 

Εξασφαλίζει εύκολη εφαρμογή και τέλεια προσκόλληση 
με μεσαίο χρόνο πήξης. Λόγω της έντονης ροζ 
απόχρωσης της, η πούδρα φωτίζει οπτικά το άσπρο 
γαλλικό τελείωμα, το οποίο θα δείχνει ακόμα πιο άσπρο. 
Προτείνεται για σαλόνια ομορφιάς. 

EN Extra fine grained glassy translucent 
pink powder with great adhesion superb 

flexibility and medium setting time. Specifically 
recommended for competition purposes. 

GR Επιπλέον λεπτή υφή, υαλώδη ημιδιαφανή 
ρόζ πούδρα με τέλεια προσκόλληση, 

εξαιρετική ευελιξία και μεσαίο χρόνο πήξης. Ειδικά 
προτεινόμενο για διαγωνισμούς.

5ml, 15ml 5ml, 15ml 5ml, 15ml
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Liquid Blue

Color Drop
Color Drop

EN Exclusive monomer liquid to sculpt acrylic nails. 
This liquid practically intensifies and fixes the acrylic 

powder’s active pigments to ensure color stability and prevent 
yellowing. The combination of Mystic Nails acrylic powders and 
Liquid Blue provides absolute continuous control and durable 
nail sculpting. Advanced formula to prevent yellowing and lifting.

GR Αποκλειστικό μονομερή υγρό για γλυπτική 
ακρυλικών νυχιών. Αυτό το υγρό ενεργοποιεί 

και εντείνει τις δυνατότητες της ακρυλικής πούδρας, για 
την εξασφάλιση της σταθερότητας του χρώματος και την 
αποφυγή κιτρινίσματος. Ο συνδυασμός των Mystic Nails 
acrylic powder και του Liquid Blue παρέχουν απόλυτο, 
συνεχή έλεγχο και ανθεκτική γλυπτική νυχιού. Προηγμένη 
φόρμουλα ώστε να αποφεύγεται το κιτρίνισμα και τα 
φουσκώματα.

EN Color drops for acrylic monomer (Liquid Blue). Available 
in Blue, Red, Yellow and Green colors. 

GR Χρωματιστές σταγόνες για μονομερή ακρυλικό υγρό 
(Liquid Blue). Διαθέσιμο σε μπλέ, κόκκινο, κίτρινο και 

πράσινο χρώμα.

125ml, 200ml

10ml

G
yi

m
es

i D
ór

a

Po
wde

r C
olo

r 3
2

50



32.

55.

46.

30.

07. 06.

09.

28.

29.

49.

38.

03.

20.

 21.

39.

33.

27.

05.

53.

54.

43.

47.

25.

01.

10.

23.

56.

42.

34.

04.

08.

36.

52.

41. 37.

02.

12.

50.

48.

26.

31.

40.

22.

EN Very fine granulated color 
acrylic powders with 

advanced adhesion. Special admixture 
to prevent yellowing and reach 
excellent color stability.

GR Εξαιρετικά λεπτόκοκκη 
χρωματιστή ακρυλική 

πούδρα με προηγμένη 
προσκόλληση. Ειδική μίξη για την 
αποφυγή κιτρινίσματος και την 
εξαιρετικά σταθερή απόδοση του 
χρώματος. 

Glittering colors
Χρώματα με γκλίτερ

24.

57.

58.

59.

11.

35.

51.

44.

45.

8ml
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Gyimesi Dóra
Powder Color 40

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Viac info / More info: page 99.

Mystic Nails ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Mystic Nails ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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LeGrande Color Gel 11+01 Mix 
LeGrande Color Gel 02+01 Mix

Design: Acrylic Powders

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Viac info / More info: page 99.

Mystic Nails ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Mystic Nails ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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EN This extremely fine grained special 
pigment powder gives you the key to 

create beautiful and eye-catching effects with a 
very simple and quick nail art technique.
Shimmer Pigment Dusts provide many options 
as you can cover the complete nail or only the 
free edge but it is also possible to make nail art 
decorations with them.

USAGE:
Always apply on the sticky surface of any Color 
Gels, Gel-Polishes or any gels which have tacky 
residue after curing but BEFORE cleaning with 
Gel Cleanser. Use roundish soft natural haired 
brush to apply. (For this we recommend an old 
well-worn Kolinsky sculpting brush with size 
#8 - #12.)

GR Αυτή η εξαιρετικά λεπτόκοκκη ειδικά 
χρωματισμένη πούδρα (pigment) 

είναι το κλειδί για να δημιουργήσετε όμορφα 
και ελκυστικά εφέ με μία πολύ απλή και 
γρήγορη τεχνική. Τα Shimmer Pigment Dusts 
παρέχουν πολλές επιλογές, καθώς μπορείτε 
να καλύψετε ολόκληρο το νύχι ή μόνο το 
ελεύθερο άκρο, αλλά επίσης είναι δυνατόν να 
κάνετε διακοσμήσεις με αυτά. 

 ΧΡΗΣΗ:
Πάντα το απλώνεται στην κολλώδη 

επιφάνεια οποιουδήποτε ColorGel, Gel-Polish 
ή οποιουδήποτε άλλου τζέλ που έχει κολλώδη 
επιφάνεια μετά τον πολυμερισμό, αλλά ΠΡΙΝ 
το καθαρίσετε με καθαριστικό (gel-cleanser). 
Χρησιμοποιείστε στρογγυλό μαλακό πινέλο με 
φυσική τρίχα για να το απλώσετε. (Προτείνουμε 
για αυτό, ένα παλιό, μεταχειρισμένο πινέλο 
ακρυλικού Kolinsky νούμερο #8-12.)

2g

1. Apply the ColorMe! polish-gel (Night Fever) in 
two layers and cure both layers separately and 
completely.
2. Apply the Shimmer Pigment Dust (Color no. 08.) 
with the natural haired brush on the tacky residue of 
the gel-polish. Remove the surplus of the pigment 
which does not stick in the gel with the same brush.
3. Cover the entire nail with ColorMe! Base/Gloss.

1. Απλώστε το ColorMe! Polish-gel (Night Fever) 
σε δύο στρώσεις και πολυμερίστε ξεχωριστά και 
τις δύο στρώσεις.
2. Απλώστε το Shimmer Pigment Dust (Color no. 
08) με ένα πινέλο φυσικής τρίχας στην κολλώδη 
ουσία του ημιμόνιμου. Αφαιρέστε το επιπλέον 
προϊόν που δεν έχει κολλήσει, με το ίδιο πινέλο. 
3. Καλύψτε όλο το νύχι με ColorMe! Base/Gloss.

Gyimesi Dóra
Shimmer Pigment Dust - 1, 8

Micro Glitter Powder - AGP-117-03
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• If removed from jar it stays usable for hours
• If painted on a nail in a thin layer it dries in air
• Thanks to its creamy consistency and high pigmentation these acrylic 

paints have great covering capability ensuring lively painted flowers 
and nail art designs

• Specifically recommended for painting nail art decorations, shading 
and contouring 3D acrylic designs

• Σε περίπτωση που μείνει έξω από το βάζο, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς να στεγνώσει για ώρες.

• Σε περίπτωση που βάψετε όλο το νύχι με μία λεπτή στρώση, 
στεγνώνει με τον αέρα.

• Χάρη στην κρεμμώδη υφή του και στην υψηλή περιεκτικότητα 
σε χρωστικές ουσίες,αυτά τα ακρυλικά χρώματα έχουν τέλεια 
καλυπτική δυνατότητα, διασφαλίζοντας ζωντανά χρώματα στα 
λουλούδια και στα σχέδια.

• Προτείνονται ειδικά για διακοσμητικά σχέδια, σκίαση και 
περίγραμμα των 3D ακρυλικών σχεδίων. 

40 ml

GR

EN

Supreme Akrilových farieb
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Horsenyiné Gitta
ColorMe! - 61 Citrus, Classic Line - Xtreme Thick White 
Supreme Acrylic Paint - 01, 02, 06, 08 

Supreme Acrylic Paint - 1, 2, 4, 7

Supreme Acrylic Paint - 1, 2, 3, 6

Supreme Acrylic Paint - 1, 2, 7

Supreme Acrylic Paint - 1, 2, 8

Supreme Acrylic Paint - 1, 2, 8

Supreme Acrylic Paint - 1, 2, 3, 7 

Supreme Acrylic Paint - 1, 2, 3, 8, 12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Viac info / More info: page 99.

Mystic Nails ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Mystic Nails ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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05.
Silver

10. 
White

12. 
Egg-shell

15. 
Red

16. 
Bordeaux

25.
Ananas

27.
Brown

28.
Peach

EN Water based acrylic paints with 
superb covering capability. Specially 

designed for various nail art techniques.
GR Ακρυλικά χρώματα νερού 

με εξαιρετική καλυπτική 
δυνατότητα. Ειδικά σχεδιασμένες για 
διάφορες τεχνικές διακόσμησης νυχιών.

11. 
Black

14. 
Lemon

13. 
Orange

06.
Gold

20.
Kiwi

36.
Light
Green

22.
Leaf

Green

18. 
Dino 

Green

34.
Sky 
Blue

26.
Ice

Blue

35.
Aqua-
marine

33.
Navy Blue

21.
Pink

17. 
Dark Pink

38.
Mauve

37.
Fuchsia

23.
Purple

39.
Eminence

31.
Cornflower 

Blue

Gyimesi Dóra
ColorMe! - Purple Balloon 
Acrylic Paint - 39, 11, 10

Gyimesi Dóra
Acrylic Paint 22, 11, 10

Horesnyiné Gitta
ColorMe! - 72. Fresh Mint

Acrylic Paint 37, 26, 25, 10

H
oresnyiné G

itta

Gyimesi Dóra

5 ml
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Have 
Fun

Young & 
Free

Total 
Eclipse

Ballerina So Shy 

Violent
Viola

Ruby 
Red

Flaming
Fire

Very
Berry

Honey
Bunny

Rainforest Silver 
Sensation

MyStyle
Nail Polish - βερνίκια νυχιών

Tóth Kata

• Professional nail polish
• Wide range of classic and fashion colors
• Metallic, matte and shiny tones
• 15 ml units
• Perfect covering ability 
• Formaldehyde, Toluene and DBP-free formula 

Επαγγελματικά βερνίκια νυχιών
Μεγάλη ποικιλία κλασσικών και μοντέρνων χρωμάτων. 
Μεταλλικοί, ματ και γυαλιστεροί τόνοι.  
15 ml περιεκτικότητα 
Εξαιρετική καλυψη 
Φορμαλδεϋνη, Τολουϊνη, DBP-free formula.

MATTE COLORS | ΜΑΤ ΧΡΩΜΑΤΑ

METALLIC COLORS | ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

85 83 84 110 109 60 82

47 49 32 33 37

15 ml
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Truly
Black

Navy 
Blue

Purple
Rain

Blue Bay Lovers Why NotFun Fair Phi-Phi
Island

Menthol 
Gum

Be 
Green

C U 
Soon

Solar 
Flare

White
Skirt

Heart-
breaker

Saturday
Night

Red Lips Madonna Ready
to Go

Rosebud Pretty 
Pink

Think 
Pink

Pink Fog Cocktail 
Party

Baby 
Blue

Smoky Silver 
Dust

4 U 

White 
Angel

Honey 
Honey

Frozen 
Blue

Cotton 
Candy

Pink 
Summer

Dune Shocking 
Pink

Bloody 
Mary

Banana 
Split

Herbs Sailor 
Blue

• 3D grain caviar-effect nail polishes
• Perfect covering ability
• Very simple and unique design
• Fashionable colors
• 15 ml units
• Formaldehyde, Toluene and DBP-free formula

• 3D εφέ χαβιάρι με κόκους βερνίκια
• Εξαιρετική κάλυψη
• Πολύ απλό και μοναδικό σχέδιο
• Μοντέρνα χρώματα
• 15 ml περιεχόμενο
• Φορμαλδεϋνη, Toluene and DBP-free formula

SHINY COLORS | ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

CAVIAR COLLECTION

40 39 17 38 53 12 70 69 57 66 64 95 96 20

14 77 41 76 22 2156 75 74 58 67 71 11

111 121 117 112 113 114 115 116 119 120 118
Tóth Kata
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LeGrande Color Gel - 28 Latte Machiato
LeGrande Color Gel - 29 Lemonade

Powder Clear 
76





Mystic Kolinsky  
Sculpting Brush  

Peaked-flat hair 
size: #2, #4, #6, #8, #10

Mystic Kolinsky 
Ακρυλικού Πινέλο 

Μυτερό-επίπεδο  
μεγέθη: #2, #4, #6, #8, #10

Mystic Kolinsky  
Sculpting Brushes  

Peaked - size: #8, #10

Mystic Kolinsky 
Ακρυλικού πινέλα 

Μυτερό-επίπεδο  
μεγέθη: #8, #10

EN The Contender #10 Kolinsky brush is improved 
for competition purposes and the acrylic sculpting 

fanatics. Solely made of genuine Kolinsky hair focused in sharply 
pointed end which ensures quick and easy but also precise work.

GR Το πινέλο Contender #10 Kolinsky προορίζεται για 
διαγωνισμούς και για τους λάτρεις της τεχνικής με 

ακρυλικό. Αποκλειστικά κατασκευασμένο από φυσική τρίχα μικρού 
ζώου με ιδιαίτερη έμφαση στην μυτερή ακρή, εξασφαλίζει γρήγορη, 
εύκολη αλλά και ακριβής εργασία.

Mystic Kolinsky 
Contender Brush  

size: #10

Mystic Kolinsky 
Contender Brush

Μεγέθη: #10

Mystic Kolinsky Brush 
Peaked hair 

size: #000, #00, #0, #1

Mystic Kolinsky Πινέλο 
Λεπτή άκρη

Μεγέθη: #000, #00, #0, #1

Horesnyiné Gitta
Classic Line - Deluxe Camouflage  
Classic Line - Deluxe Natural 
UV Painting Nail Art Gel 2
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Gel Brush 
size: #2, #4, #6

Gel Πινέλο
Μέγεθος: #2, #4, #6

Gel Brush  
Slant cut hair

size: #2, #4

Gel Πινέλο
Λοξή άκρη

Μέγεθος: #2, #4

3 Pieces Nail Art Brush 
Set - White
3 τεμαχίων  
Nail Art Πινέλα  
Set – Ασπρο

3 Pieces Nail Art  
Brush Set - Silver

3 τεμαχίων Nail Art  
Πινέλα Set – Ασημί

Nail Art Brush 
Peaked hair  
size: #1

Nail Art Πινέλο 
Λεπτή άκρη  
Μέγεθος: #1

EN Telescopic gel brush designed by Dora Gyimesi. The hair of the brush can be easily 
pulled back into the handle so the light cannot reach it. This way the remained gel in 

the hair cannot get cured.

GR Αυτό το τηλεσκοπικό πινέλο σχεδιάστηκε από την Dora Gyimesi. Η τρίχα του 
πινέλου μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί πίσω μέσα στη χειρολαβή ώστε να μην 

επιρρεάζεται από το φως. Ετσι το υπόλειμμα του τζελ να μην μπορεί να πολυμεριστεί.

Master Gel Brush  
Master Gel Πινέλο

Master Gel Brush
size: #4, #6, #8

Master Gel Πινέλο
Μέγεθος: #4, #6, #8
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3 Pieces Nail Art Brush Set 
Silver - Peak

Mystic Kolinsky Brush  
Peaked hair, size: #000

Mystic Kolinsky Brush  
Peaked hair, size: #0

Mystic Kolinsky Brush  
Peaked hair, size: #1

Silver Liner Brush  
size: #00

3 Pieces Nail Art Brush Set 
Silver - Slant cut hair

3 Pieces Nail Art Brush Set 
White - small

3 Pieces Nail Art Brush Set 
White - medium

3 Pieces Nail Art Brush Set 
White - long

Nail Art Brush  
Peaked hair #1

 3 τεμαχίων Nail Art Πινέλα Set 
Ασημί – Μυτερό

Mystic Kolinsky Πινέλο 
Λεπτή άκρη, μέγεθος: #000

Mystic Kolinsky Πινέλο  
Λεπτή άκρη, μέγεθος: #0

Mystic Kolinsky Πινέλο 
Λεπτή άκρη ,μέγεθος : #1

Silver Liner Πινέλο 
Μέγεθος: #00

3 τεμαχίων Nail Art Πινέλα Set 
Ασημί -Λοξή άκρη

 3 τεμαχίων Nail Art Πινέλα Set 
Ασπρο – κοντό

 3 τεμαχίων Nail Art Πινέλα Set 
Ασπρο – μεσσαίο

3 τεμαχίων Nail Art Πινέλα Set 
Άσπρο – Μακρύ

Nail Art Πινέλο 
Λεπτή άκρη #1
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Glamour Double Brush
Glamour Διπλό Πινέλο

#2 #4 #8 #10 #12 #8 #10 #12 #8 #10 #12 #4 #6 #8#0

#4
#1
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Brush Cleaning Jar
Βαζάκι καθαρισμού πινέλων

Flexible Bandage
Ελαστικός επίδεσμος

C-curve Clamp
C-curve Σφιγκτήρας

Sponge - Roll (500 pcs)
Κυτταρίνη (500 τεμ)

Orangewood Stick (10 pcs)
Orangewood Stick (10 τεμ)

Soak off Thimble (10 pcs)
Soak off Δακτυλήθρες (10 τεμ)

Arm Rest
Arm Rest

Mystic Dust Brush
Mystic βουρτσάκι σκόνης 

Metal Spatula
Μεταλλική σπάτουλα

C-curve Tweezers
C-curve Λαβίδα

Dotting Tool #1
Dotting Tool #1

C-curve stick kit 
(6 pcs /kit, aluminum)
C-curve stick kit
(6 τεμ/συσκ, αλουμίνιο)
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Brillant Stones - Brillant Πέτρες

DK- 
174-3

DK- 
174-4

DK- 
174-5

DK- 
174-8

DK- 
174-9

DK- 
174-10

Rounds | Στρογγυλές - size/Μέγεθος: Ø 5 mm

DK- 
172-1

DK- 
172-3

DK- 
172-4

DK- 
172-5

DK- 
172-6

DK- 
172-9

Drops | Σταγόνα - size/Μέγεθος: 6x4 mm
Eyes | Μάτια - size/Μέγεθος: 6x4 mm

DK-176-2DK-177-2
AP-24-1

Brooch Cross Mini Shell Shell

AP-24-2 AP-24-3 AP-24-4 AP-24-7 AP-24-8
DK-177-2

Nail Jewelleries - Κοσμήματα Νυχιών.

EN You can easily turn the 
everyday nails into extreme 

stylish appearance with these unique 
nail jewellery which are easy to attach 
on the nail’s surface with some acrylic 
powder.

GR Μπορείτε εύκολα να δώσετε 
στα καθημερινά νύχια μία 

υπέροχη κομψή εμφάνιση με αυτά τα 
μοναδικά κοσμήματα που μπορούν εύκολα 
να προσκοληθούν στο νύχι με μία μικρή 
ποσότητα ακρυλικής πούδρας.

EN Incredible shining brillant stones for special nails 
and events. Easy to fix on the nail with a small 

amount of acrylic powder. 
GR Υπέροχες γυαλιστερές πέτρες για ιδιαίτερα νύχια και 

εκδηλώσεις. Εύκολα να τις εφαρμόσετε στο νύχι με μία 
μικρή ποσότητα ακρυλικής πούδρας.

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Η συγκεκριμένη προμήθεια μπορεί να ποικίλει. Για περισσότερα σχέδια και προϊόντα παρακαλούμε επισκεφθείτε το webshop μας.

DK- 
171-6

DK- 
171-3

DK- 
171-9

DK- 
171-10

DK- 
171-12

Ribbon White Ribbon Black
size/ΜΜΜΜΜΜ: Ø 8 mmsize/ΜΜΜΜΜΜ: 10×15 mm size/ΜΜΜΜΜΜ: 8×4, 5 mm

G
yim

esi Dóra

Gyimesi Dóra
Diamond Gel - 20 Balett
LeGrande Color Gel - 0284



AP-57

size/ΜΜΜΜΜΜ: SS4

size/ΜΜΜΜΜΜ: SS20

RhinestonesCrystal Stones

Red Green

Holo 
Silver

Holo 
Turkuoise

DK-93

Diamond sparkling conical stones
Διαμαντένιες γυαλίστερες κωνικές πέτρες 
size/Μεγέθη: Ø 5 mm

Silver

Olive 
Green

Holo 
Corall

Orange

Holo 
Pink

Silver Holo
Silver

Eggplant

Pink

Holo
Light 
Green

DFGY
41-2

DFGY
41-3

DFGY
41-4

DFGY
41-5

DFGY
41-6

DFGY
41-7

DFGY
41-8

DFGY
41-9

DFGY
41-10

DFGY
41-12

Metal Flakes

EN Beautiful 
metallic 

shine beads with slim 
back side for easy 
application.

GR Όμορφες 
γυαλιστερές 

μεταλλικές χάντρες με τη 
μία πλευρά επίπεδη για 
εύκολη τοποθέτηση.

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Η συγκεκριμένη προμήθεια μπορεί να ποικίλει. Για περισσότερα σχέδια και προϊόντα παρακαλούμε επισκεφθείτε το webshop μας.

Lilac

R-216 R-63 R-70 R-76 R-88 Tekla pearls AP-63 MMF-85 MMF-86 MMF-90

AP-59 AP-62 AP-66 APS-824 R-101 R-102 R-106 R-122

Tóth Kata
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AGP - 120-09

AGP - 120-20

AGP - 120-12AGP - 122

AGP - 123-01 AGP - 123-02

AGP - 120-05

AGP - 120-08

AGP - 120-14 AGP - 120-02

AGP - 123-15

AGP - 123-18 AGP - 120-10

AGP - 82-24

AGP - 123-11 AGP - 120-07

AGP - 120-17

AGP - 120-19

AGP - 120-13 AGP - 123-12

AGP - 123-14AGP - 120-11 AGP - 123-07

AGP - 123-09AGP - 123-10

AGP - 123-04

AGP - 123-05

AGP - 123-06 AGP - 120-04

AGP - 120-24AGP - 121

AGP - 120-01

Dazzling Glitter Powders

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Η συγκεκριμένη προμήθεια μπορεί να ποικίλει. Για περισσότερα σχέδια και προϊόντα παρακαλούμε επισκεφθείτε το webshop μας.

Horesnyiné Gitta
ColorMe! 30. Royal Blue 
ColorMe! 33. Emerald 

AGP 123-18, AGP 123-1.

Horesnyiné Gitta
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AGP - 03-21 AGP - 04-02

AGP - 03-15

Gold Copper Silver

AGP - 04-18

AGP - 03-04 AGP - 01-07AGP - 03-07

AGP - 04-25

AGP - 117-01 AGP - 117-07 AGP - 117-13 AGP - 126-10 AGP - 126-04

AGP - 126-12 AGP - 126-07 AGP - 126-03 AGP - 117-04 AGP - 126-09

AGP - 117-02AGP - 126-08 AGP - 117-10 AGP - 117-12

AGP - 126-05 AGP - 126-06AGP - 126-11AGP - 117-06AGP - 126-01

AGP - 117-09 AGP - 117-15AGP - 126-02AGP - 117-05 AGP - 119-04

Micro Glitter Powders Glitter Powders  

Metal-foil

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Η συγκεκριμένη προμήθεια μπορεί να ποικίλει. Για περισσότερα σχέδια και προϊόντα παρακαλούμε επισκεφθείτε το webshop μας.

Gyim
es

i D
óra
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One Stroke Stickers - One Stroke Αυτοκόλλητα

Lace Stickers  
- Δαντέλας Αυτοκόλλητα

Decor/Exclusive Stickers  
- Decor/Exclusive Αυτοκόλλητα

Glitter French Stickers  
- Glitter Γαλλικού Αυτοκόλλητα

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Η συγκεκριμένη προμήθεια μπορεί να ποικίλει. Για περισσότερα σχέδια και προϊόντα παρακαλούμε επισκεφθείτε το webshop μας.

Gyimesi Dóra
ColorMe! - 41 Military Green 
LeGrande - 15 Pepper Mint
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Decor/Exclusive Stickers  
- Decor/Exclusive Αυτοκόλλητα

Glitter French Stickers  
- Glitter Γαλλικού Αυτοκόλλητα



Special - 500 pcs/roll
Special - 500 τεμ /ρολό

Stiletto - 500 pcs/roll
Στιλέτο - 500 τεμ /ρολό

Normal - 500 pcs/roll
Normal 500 τεμ /ρολό

Ladybug - 500 pcs/roll
Πασχαλίτσα 500τεμ /ρολό

Nail Forms - Φόρμες

Chameleon Nail Form - 500 pcs/roll
Χαμελέον Φόρμα – 500 τεμ/ρολό

Edge/Bridge Nail Form - 100 pcs/roll
Edge / Bridge Nail Φόρμα – 100 τεμ/ρολό

Due to its special (deeper) shaping, this 
nail form is excellent for nails where the 
free edge is shorter than the nail bed.

Χάρη στο ειδικό της (βαθύτερο) σχήμα, 
αυτή η φόρμα είναι εξαιρετική για νύχια 
όπου το ελεύθερο άκρο είναι πιο κοντό 
απο τη βάση του νυχιού.

Easy application special nail form with 
superb steady hold for stiletto nails.

Εύκολη στην εφαρμοφή ειδική φόρμα με 
πολύ σταθερό κράτημα για σχήμα νυχιών 
στιλέτο.

Special nail form for oval 
and pipe nails.

Ειδική φόρμα νυχιών για 
σχήμα oval και pipe.

Special nail form for 
edge and bridge nails.

Ειδική φόρμα για 
σχήμα Edge και Bridge 

For classic sculpted nail forms. Great 
cohesive hold ensures stability.

Φόρμα για κλασσικά σχήματα νυχιών. 
Πολύ καλό κράτημα και σταθερότητα.

New style ladybug nail form for extreme 
long nails.

Ο νέος τύπος φόρμας πασχαλίτσα είναι 
κατάλληλη για πολύ μακρυά νύχια.
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Fluid Pump
Αντλία υγρού

Liquid Sucker
Σταγονόμετρο

Plastic Box (with 12 cells)
Πλαστικό κουτί (με 12 
χωρίσματα)

Jar Tray (25 pieces)
Κουτί με βαζάκια (25 τεμ)

Pink Nail Art Box (with 18 cells)
Ροζ κουτί για Nail Art (με 18 χωρίσματα)

Glass dish with lid
Γυάλινο δοχείο 
με καπάκι

Liquid Pot
Δοχείο υγρού

Liquid Jar (professional)
Γυάλινο βάζο υγρού 
(επαγγελματικό)

Palette for acrylic paints
Παλέττα για ακρυλικά χρώματα

Accessories - Αξεσουάρ

Porcelain pot with plastic lid 
for acrylic monomer.

Πορσελάνης δοχείο με 
πλαστικό καπάκι για 
μονομερή ακρυλικό

Double walled temperature-balance liquid jar 
to prevent the acrylic from quicker curing in 
hot and slower curing in cold conditions. A 
must for competitors.

Με διπλό τοίχωμα για την διατήρηση της 
θερμοκρασίας σταθερή ώστε να αποτρέψει 
το ακρυλικό από την γρήγορη ή την αργή 
πήξη ανάλογα με την περίσταση. Απαραίτητο 
στους διαγωνισμούς.
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80/80

100/150

80/80

100/100

100/180 100/100

100/180

File - Halfmoon, silver 
Λίμα – Μισοφέγγαρο, ασημί

File - Drop, silver 
Λίμα – Δάκρι ,ασημί

80/80

File - Straight 
Λίμα – Ίσια

File - Thick 
Λίμα – Παχυά

File - Banana
Λίμα – Μπανάνα

Buffer - purple/orange
Μπάφερ – μωβ / πορτοκαλί

Buffer - white/pink 
Μπάφερ – άσπρο / ροζ

Shining Block
Γυαλιστική 

Files - Λίμες

Accessories
Kellékek Miracle Shine - Rhombus

Γυαλιστική λίμα– Ρόμβος

Gives excellent shine for natural nails 
and also perfect for UV gel or acrylic 
sculpted nails to ensure high shine 
finish. 

Δίνει εξαιρετική λάμψη στο φυσικό 
νύχι και επίσης είναι κατάλληλο για 
UV τζελ και ακρυλικα νύχια γιατί 
εξασφαλίζει λαμπερό φινίρισμα.

Sand Buffer – Rhombus 
Μπάφερ – Ρόμβος

Being thinner as a normal block buffer 
and with its special rhombus form this 
Sand Buffer offers complete filing even 
near the cuticle where with a normal 
buffer it is hard to reach every part of the 
nail.

Επειδή είναι πιο λεπτό από το 
τετράγωνο μπάφερ και λόγω 
του σχήματος του εξασφαλίζει 
ολοκληρωμένο λιμάρισμα, ακόμα και 
πάρα πολύ κοντά στα επωνύχια ,ενώ ένα 
συνηθισμένο μπάφερ είναι δύσκολο να 
φτάσει σε όλα τα σημεία του νυχιού.

100/100

100/150

100/180

100/180
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Saloon tip - stiletto, natural (12 pcs)
Saloon tip – στιλέτο, natural (10 τεμ)

Saloon tip - square, natural (10 pcs)
Saloon tip -τετράγωνα, natural (10 τεμ)

Edge Cutter
Κόπτης για τιπς

Square Tips - Natural Tips in box 
(100 pcs/box)
Τετράγωνα Τιπς – Natural Τιπς σε 
κουτί (100 τεμ/κουτ )

Square Tips - Crystal Tips in box 
(100 pcs/box)
Τετράγωνα Τιπς – Διάφανα Τιπς σε 
κουτί (100 τεμ/κουτ )

Edge Tips - Crystal Tips  
in box (100 pcs/box)
Edge Τιπς – Διάφανα Τιπς σε κουτί 
(100 τεμ/κουτ )

Tips - Τιπς
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ColorMe! - 60 Purple Balloon 
ColorMe! - 29 P.S. I Love You

Micro Glitter Powders - AGP-117-12
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Primer Primer 
Acid Free 

Χωρίς Οξύ

Nail Hardener 
Σκληρυντικό  

νυχιών

Fast Dry  
Top Coat

Nail Prep Sun Block 
Top Coat

Matte 
Top Coat

Easy Off 
Prep10ml

10ml

10ml

10ml10ml 10ml 10ml10ml

EN 3 in 1 pH balance agent, regular 
and Acid-Free bonders. Chemically 

prepares the natural nails for acrylic and UV gel 
or tip overlays.

GR 3 σε 1 εξισορροπιστές pΗ, 
bonders κανονικοί και χωρίς οξύ 

. Χημικά προετοιμάζουν το φυσικό νύχι για 
τοποθέτηση ακρυλικού , UV τζελ ή τιπ.

EN Perfectly 
dehydrates 

the nails and removes 
all natural oils. Use 
before Primer for the 
very best adhesion.

GR 
Αφυδατώνει τέλεια 
τα νύχια και αφαιρεί 
την λιπαρότητα. 
Χρησιμοποιείται 
πριν το Primer 
για καλύτερη 
προσκόλληση

EN Nail prepa-
ration liquid 

specifically developed 
for the ColorMe! pol-
ish-gel line. Provides 
excellent adhesion 
underneath the gel-
lack but also helps the 
soak off process. 

GR Υγρό 
προετοι-

μασίας νυχιού που 
ειδικεύεται για την 
σειρά των ColorMe! 
polish-gel. Εξασφα-
λίζει εξαιρετική 
προσκόλληση κάτω 
από ημιμόνιμο, αλλά 
επίσης βοηθά στην 
soak off διαδικασία.

EN Fast dry 
glossy top 

coat shortens the 
drying time of the 
color polish and 
provides high shine 
durable finish. Can be 
used as a base coat 
as well.

GR Fast 
dry top 

coat επιταχύνει το 
χρόνο στεγνώματος 
του βερνικιού και 
παρέχει ανθεκτικό 
και αστραφτερό 
φινίρισμα. 
Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί και 
σαν βάση.

EN Glossy Top 
Coat with 

UV protection to 
prevent fading and 
yellowing. 

GR Τοπ 

γυαλιστερό με UV 
προστασία ώστε 
να αποτρέψει το 
ξεθώριασμα και το 
κιτρίνισμα.

EN This 
protective 

matte top coat 
transforms every 
glossy nail surfaces 
into a modern matte 
finish. 

GR Aυτό το 

προστατευτικό ματ 
τοπ μετατρέπει 
κάθε γυαλιστερή 
επιφάνεια σε ένα 
μοντέρνο ματ 
φινίρισμα

EN Nail 
Hardener for 

natural nails. Highly 
recommended after 
wearing artificial nails 
or polish-gel in case 
we would like to 
strengthen our natural 
nails.

GR 
Σκληρυντικό νυχιών 
για φυσικά νύχια. 
Ιδανικά συστήνεται 
μετά τα τεχνητά 
νύχια ή το ημιμόνιμο 
σε περίπτωση 
που θέλετε να 
δυναμώσετε τα 
φυσικά νύχια.
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Cuticle Oil - Λάδι επωνυχίων

Gel Cleanser
Gel Cleanser

Acetone Free Polish Remover
Αφαιρετίκο βερνικιού χωρίς ασετόν

Universal Sanitizer
Universal Sanitizer

Universal Brush Cleaner
Υγρό καθαριστικό πινέλων

50ml

15ml
140ml, 500ml

125ml,  
200ml, 1L

Nail Glue With Brush
Κόλλα νυχιών με πινελάκι

14g

100ml

3 in 1 sanitizer:
•  for nails and hands
•  for work stations
•  can be used as 

cleanser for cured gel 
residue

3 σε 1 απολυμαντικό:
•  για νύχια και χέρια
•  κατά την διάρκεια της 

εργασίας 
•  μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και 
σαν καθαριστικό του 
τζελ

Removes tacky 
residue of the UV 
gels after they are 

cured.

Αφαιρεί την 
κολλώδη 

ουσία του 
τζελ μετά τον 

πολυμερισμό.

Moisturizing base oil. Available 
in Sweet Almond, Peach, 
Coconut, Pineapple and 

Freesia scents. 

Ενυδατική βάση λαδιού. 
Διαθέσιμο με άρωμα 

αμύγδαλου, ροδάκινο 
καρύδα ,ανανά και φρέζια.

97



LeGrande Color Gel - 26
Xtreme Thick White Gel 

Shadow: LeGrande Color Gel - 02
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For more information about our courses, please visit www.mysticnails.eu 
Για περισσοτερες πληροφορίες για τα μαθήματα μας , επισκεφθειτε τη σελίδα μας στο facebook , Mystic Νails Greece

ExtrEmE forms with  
uv gEl/acrylic

ExtrEmE φόρμες με UV 
τζελ / ακρυλικό

On this course you 
will be able to learn 
how to set up the 
nail form properly, 
make precise and 
sharp smile line, 
create perfect nail 
bed extension 
and also how to 
sculpt the different 
extreme forms step 
by step.

Σ΄αυτό το μάθημα 
θα έχετε την 
ευκαιρία να 
μάθετε την σωστή 
τοποθέτηση της 
φόρμας,τη σωστή 
διαμόρφωση του 
χαμόγελου, την 
προέκταση 

onE-strokE nail art 
One StrOke nail art

We will show you 
how to create 
beautiful flower 
motives with 
acrylic paint. Also 
presented how 
to make nice thin 
lines, shading and 
how to choose and 
use the correct 
colors for different 
effects. 

Θα σας 
δείξουμε πως να 
δημιουργήσετε 
όμορφα μοτίβα 
λουλουδιών με 
ακρυλικές μπογιές. 
Επίσης σας 
παρουσιάζουμε πως 
να κάνετε όμορφες 
λεπτές γραμμές 
,σχήματα και πως 
να επιλέγετε και να 
χρησιμοποιείτε τα 
σωστά χρώματα για 
διάφορα εφέ.

3D flat acrylic DEsign 
3D flat ακρυλικα ςχεδια

You want to know 
how to make unique 
flat 3D acrylic 
flowers which are 
great to use in 
saloon works? Come 
and learn also how 
to create perfect 
shading and color 
transition with some 
added extra acrylic 
painting technique.

Θέλετε να μάθετε 
πως θά φτιάχνετε 
μοναδικά flat 3D 
ακρυλικά λουλούδια 
που είναι υπέροχα να 
τα χρησιμοποιείτε στη 
δουλεία σας? Ελάτε 
επίσης να μάθετε 
πως να δημιουργείτε 
άψογες σκιάσεις 
και μετατροπές 
χρωμάτων με 
επιπρόσθετη 
τεχνική, ακρυλικής 
ζωγραφικής.

gEl painting
Gel paintinG

You can learn 
how to paint 
quickly and easily 
really spectacular 
motives. Also you 
will get insight of 
how to use the 
unique LeGrande 
and UV Painting nail 
art gels to discover 
the unlimited 
possibilities they 
provide in nail art. 

Θα μάθετε πως 
να ζωγραφίζετε 
γρήγορα και 
ευκολά πραγματικά 
θεαματικά μοτίβα. 
Επίσης θα πάρετε 
την εικόνα του πως 
χρησιμοποιούνται 
οι μοναδικές σειρές 
LeGrandeκαι UV 
Painting nail art gel 
και θα ανακαλύψετε 
τις απεριόριστες 
δυνατότητες που 
παρέχουν στο Nail 
art

fashion nail art 
Fashion nail art 

Have you heard 
about combining 
the acrylic powders 
with color gels? 
It is not only very 
particular but also 
incredibly interesting 
nail art technique 
which is great to 
use on saloon and 
on extreme nails as 
well. Come and find 
out more and take 
part in this nail art 
course.

Έχετε ακούσει για 
τον συνδιασμό των 
ακρυλικών πουδρών 
με τα color gels 
? Δεν είναι μόνο 
ιδιαίτερη αλλά 
και μία απίστευτα 
ενδιαφέρουσα 
τεχνική του nail art 
που είναι υπέροχο 
να χρησιμοποιείται 
στη καθημερινή 
δουλειά σας 
αλλά και σε πιο 
εξεζητημένες 
περιπτώσεις.Πάρτε 
μέρος για να μάθετε 
πολλά σε αυτό το 
μάθημα του nail art.
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aquarEllE

Aquarelle painting is the art of ease and 
softness. Unique patterns which can be only 
achieved with this special nail art technique.

Η ζωγραφική της ακουαρέλλας είναι η τέχνη της 
ευκολίας και της απλότητας. Μοναδικά σχέδια 
που μπορούν να επιτευχθούν μόνο με αυτή την 
ιδιαίτερη τεχνική του nail art.

Zhostovo

Russian folklore flower motives on nails made with 
special UV Painting Nail Art Gels. 

Ρώσικα μοτίβα με φολκλόρ λουλούδια στα νύχια τα οποία 
γίνονται με τα ειδικά UV Painting Nail Art Gels. 

tullE & lacE

The most popular and spectacular saloon patterns 
quickly and precisely with UV Nail Art Painting Gels.

Τα πιο δημοφιλή και θεαματικά σχέδια γρήγορα και με 
ακρίβεια με τα UV Painting Nail Art Gels. 

For more information about our courses, please visit www.mysticnails.eu 
Για περισσοτερες πληροφορίες για τα μαθήματα μας , επισκεφθειτε τη σελίδα μας στο facebook , Mystic Νails Greece 101



uv gEl ExtrEmE forms 
uv gEl ExtrEmE forms

What makes an extreme 
nail nice and unique? The 
tiny details and the perfect 
implementation are the most 
important things which you 
can learn on this course.

We will show you:

- how to set up the nail form 
properly to any extreme 
forms

- the perfect nail bed 
extension

- how to make the balance 
point 

- the secret of nice smile line
- mysteries of filing

Τι κάνει ένα extreme νύχι 
όμορφο και μοναδικό ? Οι μικρές 
λεπτομέρειες και η τέλεια 
εκτέλεση είναι τα πιο σημάντικα 
πράγματα, τα οποια μπορείς να τα 
μάθεις στο συγκεκριμένο μάθημα. 
Θα σας δείξουμε: 
-  πως να τοποθετήσετε σωστά την 

φόρμα για extreme φόρμες
-  την τέλεια επέκταση του νυχιού
-  πως να φτιάχνετε το σημείο 

ισορροπίας
-  το μυστικό μιας ωραίας γραμμής 

χαμόγελου
-  τα μυστικά του λιμαρίσματος

onE-strokE nail art
onE-strokE nail art

Breathtakingly living flowers 
and all hand painted with which 
you will have great success in 
the saloon and your customers 
will fall in love with your works. 

We will show you:

- how to use properly the 
Supreme Acrylic Paints

- how to choose and use the 
correct brushes

- how to mix colors
- making extremely thin lines
- shading
- contouring

Απίστευτα ζωντανά λουλούδια 
όλα ζωγραφισμένα στο χέρι με τα 
οποία θα έχετε μεγάλη επιτυχία στο 
σαλόνι σας και οι πελάτες σας θα 
λατρέψουν τη δουλεία σας. 
Θα σας δείξουμε: 
-  πως να χρησιμοποιήσετε σωστά 

τη σειρά ακρυλικών χρωμάτων 
Supreme

-  πως να επιλέξετε και να 
χρησιμοποιήσετε τα σωστά πινέλα

-  πως να ακακατεύετε τα χρώματα 
μεταξύ τους

-  να φτιάχνετε πολύ λεπτές 
γραμμές 

-  σκιές
-  περιγράμματα

uv gEl saloon forms – lEvEl 1 
uv gEl saloon forms – lEvEl 1

This course is highly 
recommended for those 
who have just received their 
diploma but would like to 
focus on techniques and 
further skills which will be 
needed the most in the 
everyday saloon works. This 
course specifically pays 
attention on proper nail bed 
extension techniques as well 
as smile line and balance point 
creating.

Αυτό το μάθημα προτείνεται 
ειδικά για αυτούς που μόλις έχουν 
πάρει το δίπλωμα τους και θέλουν 
να επικεντρωθούν σε τεχνικές 
και προσόντα που χρειάζονται 
περισσότερο στην καθημερινή 
τους εργασία στα σαλόνια.Αυτό 
το μάθημα δίνει μεγάλη προσοχή 
σε τεχνικές σωστής επέκτασης 
νυχιού όπως επίσης στη γραμμή 
του χαμόγελου και στην δημιουργία 
σημείου ισορροπίας .

For more information about our courses, please visit www.mysticnails.eu 
Viac info o našich školeniach nájdete na našej webstránke: www.mysticnails.hu102
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1. Prepare the natural nail properly and set up the nail form.
2. Apply Bond Booster Base Gel and cure it. Sculpt the length of 

the nail with Deluxe Clear Gel. 
3. Create the nail bed extension with Deluxe Camouflage Gel and 

after curing make the balance point with Deluxe Natural Gel. 
4. File and form the extended nail bed. 
5. Apply Deluxe Snow White Gel on the french part and cure for 

3 minutes in UV. Clean after curing and file to reach the desired 
form. Cover with Luxury Glossy Finish Gel and clean after curing.

1.  Προετοιμάστε σωστά το φυσικό νύχι και τοποθετήστε την 
φόρμα

2.  Απλώστε Bond Booster Base Gel και πολυμερίστε.Φτιάξτε 
το μήκος του νυχιού με Deluxe Clear Gel.

3.  Δημιουργήστε τη βάση του νυχιού με Deluxe Camouflage 
Gel και αφού πολυμερίσετε φτιάξτε το σημείο ισορροπίας 
με Deluxe Natural Gel. 

4.  Λιμάρετε και φορμάρετε την επεκταμένη βάση
5.  Απλώστε Deluxe Snow White Gel στο σημείο για το γαλλικό 

και πολυμερίστε 3 λεπτά σε UV.Καθαρίστε μετά τον 
πολυμερισμό και λιμάρετε όσο χρειάζεται για την επιθυμητή 
φόρμα. Καλύψτε με Luxury Glossy Finish Gel και καθαρίστε 
μετά τον πολυμερισμό.
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MYSTIC NAILS GREECE
Ζυμβρακάκηδων 60, Χανιά 

Τηλ. Επικ.: 28210-55670 
Φαξ: 28210-55670 

E-mail: beauty-fix@hotmail.com 
Website: www.mysticnails.gr 

Facebook: Mystic Nails Greece108


