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VISION ACRYLGEL
A MarilyNails márka legújabb zselés termékei 
megérkeztek: Vision Acrylgel termékcsalád, 
mely jövőbe tekintő, innovatív szalonmunkát tesz 
lehetővé. Könnyen kezelhető akrilzselék tubusos 
kiszerelésben, a legnépszerűbb színekben. Egy 
víztiszta Clear, egy nagyon kellemes melegebb, 
mélyebb tónusú, jól pigmentált Cover Pink és 
egy igazán élénk, jól átkötő White verzióban 
elérhetőek. 
A hozzá tartozó Vision ecsettel és a Vision 
Acrylgel Fluid segédfolyadékkal pontos, gyors 
eredményt érhetünk el az akrilzselés építéskor 
és töltéskor. A francia szett megépítéséhez 
clear alapréteg szükséges. Kötés után a felület 
sima, nem porózus, így az arra történő díszítés 
is könnyedebbé válik. A tubusok munka során 
letekerhetőek és felpattinthatók is, attól függően, 
hogy milyen anyagmennyiségre van szükségünk 
(pl. a fehér franciavég a szűkített nyíláson át 
egyszerűen odailleszthető a szabadszélre, 
közvetlenül a tubusból kinyomva).

VISION ACRYLGEL FLUID
A MarilyNails Vision Acrylgel termékcsaládhoz 
ajánlott segédfolyadék, mely a Vision akrilzselék 
könnyed formázását teszi lehetővé. Semleges 
szagú, színtelen, átlátszó folyadék.

VISION ACRYLGEL ECSET
Természetes, puhább szőrű Kolinsky ecset, 
elegáns nyéllel és praktikus kupakkal ellátva. A 
MarilyNails Vision Acrylgel termékcsaládhoz 
ajánljuk, mert a mérete, formája és nyomóereje 
kiválóan segíti a szakembert az akrilzselékkel való 
munka során.

CLEAR COVER PINK WHITE

30g 4.490,-

50ml 1.790,-

1db 8.950,-



MATT TOPFLOW FREE

GELFLOW TRENDSZÍNEK
A 2021 tavasz/nyári színek között megtalálhatóak 
az év színei: szürke és sárga, a nyári szezonban 
méltán népszerű neon korall és neon pink 
árnyalatok, valamint a 4 évszakban bármikor 
elővehető jolly joker fuchsia pink szín.

Fixálásmentes, leoldható, rugalmas matt fedőfény, 
mely univerzális felhasználásra lett tervezve. 
Így használható bármilyen MarilyNails zselén, 
színes GelOne, vagy GelFlow felületre a tartós 
matt hatás elérésére. Könnyen kezelhető, szépen 
terül, az egyenletesebb végeredmény kialakítása 
érdekében érdemes picit vastagabban kenni. 
Ha egymás mellett használod a fényes és matt 
fényzseléket, vagy a Matt TopFlow Free-vel fedett 
körmök mellett a MarilyNails csillámporaival 
díszítesz, úgy még izgalmasabb, kontrasztosabb 
hatást érhetsz el.

www.marilynails.hu
info@marilynails.hu
facebook.com/marilynailshungary
instagram.com/marilynails_hungary
Viszonteladóink elérhetősége: 
http://www.marilynails.hu/szakuzletek
Magyarországi forgalmazó: MarilyNails Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 160.
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Effortless Gray
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Illuminating Banana

61N
Holiday Temptation
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Festival Flame

63
Dragonfruit

MN TIPP
Az egyenletes matt 

hatás érdekében neon 
és élénk színeken (korall, 
pink, piros) előbb fedd a 
színt TopFlow Free-vel, 

majd azután Matt 
TopFlow Free-vel. 

4ml 1.250,-

4ml 1.490,-

7ml 1.850,-

7ml 2.190,-

Kérlek vedd figyelembe, hogy a matt 
fedésű körmök a világos és neon színek 
esetében a leginkább hajlamosak a 
koszolódásra. Ezért, hogy biztosra 
menj vendégednél, az ilyen árnyalatú 
körmöknél a finommattító bufferrel 
történő visszamattítást javasoljuk.

MN INFO


