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TRANSFERFOIL SET - FAVOURITE
Napjaink egyik legkedveltebb díszítési kelléke a transzferfólia, 
mellyel könnyen és gyorsan varázsolhatsz vendégeidnek 
egyedi stílusú körmöket. 
A transzferfólia készletben 15 db különböző színű és hatású 
fólia található, melyek 2,5 x 100 cm-esek. 
A készletbe gondos válogatás után olyan transzferfóliákat 
választottunk, melyek minden stílust kiszolgálnak, emiatt 
vendégeid is könnyedén választhatnak az ízlésüknek megfelelő 
díszítést. 

1db 2.150,-

3ml 1.190,-

13ml 2.990,-

40ml 6.490,-

ZEROFILE - COVERGEL
A gyors szalonmunka elengedhetetlen alapja: ZeroFile 
építőzselé - reszelésmentes technikához is! 
Ez a szuper erős, de egyben rugalmas és könnyen reszelhető 
építőzselé tökéletes partnered lesz a szalonmunkád során 
a gyors körömépítésben és töltésben is. Francia alapnak  is 
kiválóan alkalmas, de használható önmagában is akár az egész 
köröm megépítéséhez. Az ideális tapadás érdekében használj 
alá alapozó zselét.
Kellemes coverpink árnyalata minden bőrtípushoz tökéletesen 
illik, magas pigmentáltsága miatt kevesebb anyagmennyiség 
felhasználása szükséges a munka során. 
Könnyen terülő állagának köszönhetően tökéletes választás 
reszelésmentes technika használata esetén is. 

A vendégek biztos kedvence lesz alacsony hőképződése miatt,  
mivel nem tapasztalható égető érzés. 

Kötési idő:  2-3 perc UV lámpában
  1-2 perc LED lámpában
Hajlítási idő: 20-25 másodperc UV lámpában
  8-10 másodperc LED lámpában 

A fóliák alkalmazása során 
mindenképp használj Art Foil Gel 
transzferfólia zselét, illetve fedd 
le fényes fixálásmentes TopFlow 
Free-vel vagy ha matt hatást 
szeretnél, akkor a fixálásmentes 
Matt TopFlow Free termékeinkkel. 
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Ideális a tapadása, 
akár egybefüggő 

mintát is könnyen ki 
lehet vele alakítani.



GELFLOW TRENDSZÍNEK

ART FOIL GEL

A 2021 ősz/tél kollekcióját gondos válogatással 
alakítottuk ki, hogy egy igazi utazásra vigyünk el velük. 
Vessz el a fenyőerdő rengetegében a Mountain Pine 
(66) színünkkel, és éld át a sziklás hegyoldal szürke 
misztikus látványát a Lava Stone (67) GelFlow-val!
Indítsd a napod a Cinnamon Latte (64) melegségével, 
majd engedj a Burgundy Kiss (68) csábításának, 
miközben megérint a kasmír érzéki puhasága a 
Cashmere Touch (65) színében!

Az újonnan kifejlesztett transzferfólia zselénk lehetővé teszi 
a precíz és gyors díszítést. A titok a sűrűségében rejlik, ennek 
köszönhetően biztos a tapadása, ezáltal nem folyik meg a 
köröm felületén. 
Teljes fedés esetén egyenletesen elhelyezheted a fóliát a 
köröm felületén, azonban az absztrakt díszítéshez vagy minta 
készítéshez elég csak 1-2 pontban felkenni a körömre. 
Állaga sűrű és átlátszó, akkor is tökéletesen felveszi a fóliát az 
anyag, ha nem egyenletes a felület.
Alkalmazása: Erős nyomó mozdulatokkal nyomd a 
transzferfóliát a 30 másodpercig köttetett, Art Foil Gel-lel fedett 
felületbe! Kötési idő lámpánként eltérhet!
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64
Cinnamon Latte

65
Cashmere Touch

66
Mountain Pine

67
Lava Stone

68
Burgundy Kiss

MN TIPP
Akár ombre 
átmenetet is 
készíthetsz a 

transzferfóliáddal 
ennek a zselének a 

segítségével. 

4ml 1.390,-

4ml 1.250,-

7ml 1.850,-

Ezeknek az új formulájú, sűrűbb, pigmentáltabb GelFlow színeknek 
egy erősebb lámpában való köttetése szinte száraz felületet ad, 
ezért a szokottnál rövidebb ideig ajánlott köttetni, hogy a fényzselé 
tartós tapadását biztosítsuk.
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