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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:

Olyan ritkán használjuk ezt a gyönyörű szót, pedig hihetetlenül 
szép és kifejező. Mi ennek az oka? Miért nem mondjuk többször?

Elbűvölő!

Talán mert manapság rohanó világunkban már nem is igazán 
látjuk meg, hogy az élet mennyi elbűvölő pillanatot hordoz 
 magában. Egészen apró, pici mozzanatok is lehetnek ezek,  sőt 
olykor a leghétköznapibb dolgok és tettek érdemelnék ezt  a 
csodás jelzőt.

Szeresd és értékeld a mindennapok szépségeit, hiszen a körmöd 
is lehet egészen egyszerűen elbűvölő. És ha valaki hasonló 
módon vélekedik szép körmeid láttán, büszkén súgd oda:

GLAMOROUS
ELBŰVÖLŐ

1



Content / Tartalomjegyzék Notations / Jelmagyarázat

Prologue / Bevezető  1 
UV Gels / UV zselék  3  
 Classic Line  4 
 Evolution Line  18 
 Luxury Line  20  
 Top Gels  23 
Gel Comparison / Zselé áttekintő  24 
Color Gels / Színes zselék  26 
Diamond Gels / Diamond zselék  28 
Glitter Gels / Csillám zselék  29 
LeGrande Color Gels / LeGrande színes zselék  30  
UV Painting Nail Art Gels / UV Festő színes zselék  32 
Polish-Gels / Lakk-zselék  35 
Acrylic System / Porcelán család  43  
Shimmer Pigment Dust / Shimmer pigment por 52 
GlamGirl  53  
Acrylic Paints / Akril festékek  67  
Nail Polishes / Körömlakkok  71 
Brushes and Accessories / Ecsetek és kellékek  75 
Nail Art / Díszítők  81  
Files and Others / Reszelők, kiegészítők  87 
Treatments / Segédanyagok  93 
Education / Oktatás   97 
Pictures & SBS / Képek és SBS-ek  101 

Curing time in UV lamp 
Kötési idő UV lámpában 

Curing time in LED lamp 
Kötési idő LED lámpában 

Curing time in CCFL lamp 
Kötési idő CCFL lámpában 

Unit 
Kiszerelés 

Viscosity 
Viszkozitás 

Suitable for pinching 
Hajlíthatóság 

Soak Off 
Leoldható 

Flowing / Híg
Thin / Folyékony
Medium / Közepes
Dense / Sűrű
Extra thick / Extra sűrű

Crystalline structure 
Kristályos struktúra 
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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.

HU Problémás körmök? Ide velük! A Bond Booster Base Gel előtt nem lehet 
kihívás! Igazi „ragasztózseléként” funkcionál a természetes köröm és 

bármely építő zselénk között (Classic Line, Evolution Line, Luxury Line).

Használata:

A természetes körmöt bolyhozzuk fel, majd használjunk előbb Nail Prep, utána pedig 
Primer (és/vagy Savmentes Primer) előkészítő folyadékot. Ezután a zselét vékonyan 
az ecsettel „bemasszírozva” a köröm rostjai közé vigyük fel az alapréteget. Az 
üvegből kivéve az ecsetet mindig húzzuk le amennyire lehet az üveg száján és 
dolgozzunk a lehető legkevesebb anyaggal. Köttetés után ne fixáljuk.

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

HU A Classic Line zselé család a professzionális UV zselék teljes skáláját 
magában foglalja és kiváló választást biztosít mind a kezdő mind pedig a 

rutinos műkörmösök számára. A Classic Line-ban mindenki megtalálja a számára 
legmegfelelőbb anyagokat az iskolában éppen végzett tanulóktól kezdve a végletekig 
precíz versenykörmökért rajongó szakemberekig. 

- minőségi, professzionális alapanyagok
- minden igényt kielégítő komplett termékskála
- szalonkörmökhöz és versenykörmökhöz egyaránt alkalmas 
- minden köröm típushoz, minden körömformához
- extrém körömformák építésére is kiváló
- tartós műkörömépítést biztosít
- néhány Classic zselé már LED fényben is megköt
- kompatibilis az Evolution Line valamennyi tagjával
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—

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

4g, 15g, 
50g

4g, 15g, 
30g, 50g

Silky Clear Gel
Base Gel - Alapozó zselé

Medium Clear Gel
Sculpting Gel - Építő zselé

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.

HU Többfázisú alapozó zselé, mely 
híg állagának köszönhetően 

jobban be tud folyni a természetes 
köröm felbolyhozott szálacskái közé, 
amivel extra erős tapadást biztosít. Fo-
lyékony viszkozitású, rugalmas zselé, 
mely kiválóan tapad a natúr körömhöz 
és tipekhez. A három fázisú UV zselé 
rendszereknél első lépésként alkalma-
zandó, mint egyfajta tapadás elősegítő 
a natúr körmökhöz.

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.

HU A legkedveltebb multifunkci-
onális építő zselénk, egyedül-

álló tapadással és lenyűgöző kezelhető-
séggel. Közepes viszkozitású UV zselé, 
mely egyaránt alkalmas alapozó, fedő és 
építő zseléként történő használatra is.  
Kiválóan hajlítható.

Deluxe Clear Gel
Sculpting Gel - Építő zselé

Builder Clear Gel
Sculpting Gel - Építő zselé

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.

HU Sűrű állagú, rendkívül köny-
nyen kezelhető clear építő 

zselé, mely kristályos szerkezetének 
köszönhetően nem folyik el mégis ön-
terülő, így a kezdő, gyakorló műkörmö-
sök legjobb választása, de a profi szak-
embereknél is könnyen a kedvenc építő 
zselévé léphet elő. Kiválóan hajlítható.

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.

HU Az ideális választás mind a 
kezdő, mind pedig a tapasz-

taltabb műkörmösök számára. Sűrű 
viszkozitású, kiváló tapadású és magas 
fényű UV építő zselé. Tartós, ellenálló, 
nem sárgul, 100 % víztiszta marad. 
Kiválóan hajlítható.

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

4g, 15g4g, 30g

Builder Blue Gel
Sculpting Gel - Építő zselé

Super Pink Gel
Sculpting Gel - Építő zselé

Builder Pink Gel
Sculpting Gel - Építő zselé

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.

HU Kék árnyalatú, sűrű viszkozi-
tású, magas fényű UV építő 

zselé, speciális színélénkítő összetétel-
lel. Sárgulásmentes, kötés után 100% 
víztiszta. Kiválóan hajlítható.

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. 

HU Speciális, extra sűrű, extra 
erős építő zselé, mely 

kötés után átlátszó lesz. Abszolút 
sárgulásmentes, viszkozitásának 
köszönhetően kiválóan alkalmazható 
letört körömsarkok pótlására, akár 
sablon használata nélkül is! Kötés után 
100% víztiszta.

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.

HU Extrém sűrű állagából adó-
dóan kiválóan alkalmazható 

letört körömsarkok pótlására, illetve mi-
nimális (1-2 mm) köröm hosszabbításra 
sablon nélkül. Így gyorsan és egysze-
rűen javíthatjuk ki a természetes köröm 
apró hibáit és rugalmas végeredményt 
kapunk, mely kiváló alapként szolgálhat 
akár lakk-zselével való borításhoz is.

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.

HU Közepes viszkozitású, magas 
fényű, halvány rózsaszín UV 

zselé, mely kötés után teljesen víztiszta 
lesz. Továbbfejlesztett Pure Adhesion 
tapadás elősegítő adalékkal. Erő és 
flexibilitás lenyűgöző kombinációja. Jól 
hajlítható.

—     1 min    20 sec —     1 min    20 sec —     1 min    10 sec

Correction of broken nail without using nail form
Letört köröm javítása sablon nélkül

Builder Pink Gel

—
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4
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4g, 15g
50g

4g, 15g,
50g

4g, 15g,
50g

—

4g, 15g,
30g

French Pink Gel
Sculpting Gel - Építő zselé

Cover Pink Gel
Camouflage Gel - Körömágy hosszabbító zselé

Deluxe Natural Gel
Camouflage Gel - Körömágy hosszabbító zselé

Pro Cover Pink Gel
Camouflage Gel - Körömágy hosszabbító zselé

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.  

HU Közepes sűrűségű, rózsaszín 
francia építő zselé, mely ter-

mészetes francia hatást eredményez, 
halvány rózsaszín árnyalatot hagyva 
a körmön. Nem éget, könnyen terül 
és rendkívül tartós. Könnyen terül és 
rendkívül tartós viseletet biztosít.

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

HU Lágy bőrszínű építő nude 
zselé. 

Jellemzői: 
•  egyfázisú
•  kristályos szerkezetű
•  nem folyik el, mégis önterülő
•  gyorsabb szalonmunkát tesz 

lehetővé
•  hajlíthatósága miatt extrém 

formákhoz is kifejezetten ajánlott

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. 

HU Közepes viszkozitású, kivá-
ló fedőképességű, speci-

ális színű körömágy hosszabbító UV 
zselé. Legidősebb körömágy hossz-
abbító zselénkként immár a Classic 
Line ikonikus darabja, mely tökéletes 
színtónusa és könnyű kezelhetősége 
miatt bevezetése óta töretlen sikernek 
örvend. Kiválóan hajlítható. 

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.

HU Csúcskategóriás körömágy 
hosszabbító zselé. Optimális 

pigmentáltság, kiváló fedőképesség és 
tökéletes (csúszó réteg mentes) kötés 
jellemzi. Közepes sűrűsége elegendő 
időt enged a körömágy megformázá-
sára, ugyanakkor lendületes munkavég-
zést biztosít. Speciális színe kiválóan 
alkalmazkodik a körömágy természetes 
tónusához. Kiválóan hajlítható.

—    1 min      20 sec 50 sec     2 min    1 min 25 sec     2 min    10 sec  1 min     2 min    40 sec
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4g, 15g4g, 15g,
50g

Deluxe Camouflage Gel
Camouflage Gel - Körömágy hosszabbító zselé

Glamour Cover Pink Gel
Camouflage Gel - Körömágy hosszabbító zselé

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

HU Közepes sűrűségű építő kö-
römágy hosszabbító zselé.

Jellemzők:
•  egyfázisú
•  kristályos szerkezete miatt nem 

folyik el mégis önterülő
• gyorsabb szalonmunkát tesz lehe-

tővé
•  hajlíthatósága miatt extrém formák-

hoz is kifejezetten ajánlott

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. 

HU Közepes sűrűségű, kiváló 
fedőképességű körömágy 

hosszabbító zselé, különleges jégkristály 
szerű csillogást biztosító gyöngyház 
effekttel „meghintve”. Kiválóan hajlítható. 
Megjegyzés: Használat előtt javasoljuk 
óvatosan felkeverni, mert a csillám 
idővel leülepedhet a tégely aljára. 

50 sec     2 min    20 sec  50 sec     2 min    40 sec
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4g, 15g 4g, 15g4g, 15g 4g, 15g

—

X White Gel
French Gel - Francia zselé

Xtreme Thick White Gel
French Gel - Francia zselé

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. 

HU Folyékonyabb viszkozitású 
hófehér francia zselé. 

Abszolút sárgulásmentes, rugalmas, 
de mégis ellenálló. 

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.

HU Kiváló fedőképességű extrém 
fehér francia zselé, mely sűrű 

állagából adódóan rendkívül könnyen 
kezelhető és egyenletesen teríthető, 
ugyanakkor nem nyúlós, így egyszerűen 
kialakítható a dramatikus mosolyvonal. 
3D díszítésre is tökéletes, mindemellett 
kiválóan hajlítható. 

Deluxe Snow White Gel
French Gel - Francia zselé

Milky White Gel
French Gel - Francia zselé

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.

HU Tejfehér színű, félig áttetsző 
fehér zselé az ún. „tejes 

francia” és a „Baby Boomer” köröm 
kedvelőinek. A francia köröm teljes 
egészén fedő zseléként használva 
tejes hatást érhetünk el, mely rendkívül 
elegáns és természetes megjelenést 
kölcsönöz a körömnek. Állagából 
adódóan építő zseléként is kiválóan 
használható, így akár a köröm alapját is 
elkészíthetjük vele. Kiválóan hajlítható.

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. 

HU Vakítóan fehér, közepes 
viszkozitású francia zselé, 

mely akár vastagon használva is 
maradéktalanul átköt. Kristályos 
szerkezete miatt rendkívül könnyen 
kezelhető, extrém körömformák 
építésekkor pedig kiválóan hajlítható. 

90 sec     2 min    - 20 sec     3 min    70 sec 30 sec     2 min     -  -     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 Előbb Nail Prep majd Primer (és/
vagy Savmentes Primer) felvitelével 

előkészítem a természetes körmöt.

2 Felhelyezem a sablont. Ezután  
felviszem a Bond Booster Base 

Gel alapozó zselét vékonyan az ecsettel 
„bemasszírozva” a köröm rostjai közé. 
Köttetés után nem fixálom.

3 Deluxe Camouflage Gel segítségével 
megépítem a körömágyat. Köttetés 

után Deluxe Natural Gel-el magasítom 
a körömágyat a még természetesebb 
színhatásért.

4 Fixálom majd formára reszelem a 
mosolyvonalat. Portalanítom és 

„feltolom” a Deluxe Snow White Gel fehér 
zselét a mosolyvonal falához. A köttetést 
követően a sablonon annak eltávolítása után 
maradhat egy minimális anyagmaradvány 
hiszen nem clear (áttetsző) zselé alapra 
dolgoztunk, hanem közvetlenül a sablonra. 
Ezért további 1 percre helyezzük vissza a 
körmöt a lámpába a sablon nélkül, hogy 
alulról  is tökéletesen megkössön.

5 Lámpázás után fixáljuk, majd formára 
reszeljük nagyon finom reszelővel 

(minimum 180-as vagy finomabb)  és végül 
fényzselével borítjuk (Luxury Glossy Finish 
Gel vagy ColorMe! Base/Gloss).

Megjegyzés: A Deluxe Snow White Gel 
felhasználása egyezik minden hasonló fehér 
francia zselé alkalmazási technikájával, 
a fent részletezett extra tippel és hozzá 
tartozó step-by-step sorozattal a zselé 
kivételes tulajdonságaira és új, alternatív 
felhasználási módjára kívánjuk csupán 
felhívni a figyelmet.

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

További Step by Step extrém köröm építésről Deluxe 
zselével a katalógus 103 oldalán.

1716



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.

Közepes viszkozitású, 
önterülő, egyfázisú  

Clear zselé.

Creamy consistency 
french white gel with 

great adhesion and 
amazing covering 

ability. Can be pinched 
superbly. 

Krémes állagú, 
hófehér francia zselé, 

melyet tökéletes 
tapadás és lenyűgöző 

fedőképesség jellemez. 
Kiválóan hajlítható.

Soft viscosity  
self-levelling  

one-phase Clear 
gel.

Lágy viszkozitású,  
önterülő, egyfázisú  

Clear zselé.

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

Speciális 
színárnyalatú, 

közepes viszkozitású 
körömágy 

hosszabbító zselé. 
Kiválóan hajlítható.

— —

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

HU Az Evolution Line zselé család kimondottan a “hétköznapi” 
szalonmunkára lett kifejlesztve, tulajdonságai révén a minél 

könnyebb és gyorsabb munkavégzést hivatott szolgálni. Valamennyi 
Evolution zselé extrém gyors kötési idővel rendelkezik továbbá 

UV és LED fényben is egyaránt megkötnek. A speciális 
Anti-Heat Technológiának köszönhetően a köttetés során 
egyáltalán nincs kellemetlen hőérzet. 
- kimondottan szalonmunkára fejlesztve
- Anti-Heat Technológia (nem melegít a köttetés során)
- extra gyors, 1 perces kötési idő UV lámpában

- tartós műkörömépítést tesz lehetővé
- kompatibilis a Classic Line zseléivel

Tóth Kata 
Evolution Line gels
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1 min1 min

10 sec

10 sec20 sec

20 sec

4g, 15g4g, 15g

——

1 min 1 min

30 sec 90 sec

4g, 15g 4g, 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.

HU Prémium kategóriás műköröm UV zselék, rendkívül 
rövid, 1 perces kötési idővel (min. 36 W UV lámpával), 

melyek LED fényre is megkötnek. Innovatív leoldható (soak off) 
zselék, melyek speciális anyagösszetételüknek köszönhetően 
rendkívül rugalmas, ellenálló műköröm építést tesznek lehetővé. 
Valamennyi 15 g-os kiszerelésű Luxury Line zselé exkluzív 
díszdobozban kapható. 

Transparent sculpting 
and top gel.

Átlátszó építő-  
és fedőzselé. 

Transparent base  
and top gel.

Víztiszta alapozó-  
és fedőzselé.

Builder Clear GelThin Clear Gel Pink Extension Gel French White Gel
Special colored 
camouflage gel.

Rózsaszín körömágy 
hosszabbító zselé.

Snow white french gel. Fehér francia zselé.

Luxury Glossy Finish Gel

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

A Luxury zselék leoldó folyadéka. Lanolin 
tartalma megvédi a bőrt a kifehéredéstől.

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

-  sárgulásmentes
- rugalmas, nem repedezik semmilyen felületen
- vastagon is kenhető
- leoldható
- extra magas, hosszan tartó fény több héten át 

karc és kopás nélkül
- színmegtartó hatás a legnagyobb 

napsütésben sem fakulnak alatta a színek
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2 min 3 min 2 min

60 sec

Compatibility/Kompatibilitás: Compatibility/Kompatibilitás: Compatibility/Kompatibilitás:

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. 

Magas fényt biztosító UV 
fedő fényzselé, mely kiválóan 
alkalmas zselére, porcelánra 
illetve bármilyen díszítésre 
fedőrétegként. A Mystic 
Nails fényzselé nem igényel 
fixálást és praktikus ecsetes 
kiszerelésben kapható. 
Színes zselére fixálás nélkül, 
minden más esetben 
mattított felületre javasoljuk 
használni.

- 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

-  sárgulásmentes
- rugalmas, nem repedezik 

semmilyen felületen
- vastagon is kenhető
- leoldható
- extra magas, hosszan 

tartó fény több héten át 
karc és kopás nélkül

- színmegtartó hatás a 
legnagyobb napsütésben 
sem fakulnak alatta a 
színek

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. 

Fehér selyemfényű, fixálás-
mentes csúcsfény UV 
zselé. Bármely zselére vagy 
porcelánra alkalmazható, 
rendkívül magas fényű, 
lágy, ecsetes fényzselé, 
különleges gyöngyház 
effekttel.

Gyimesi Dóra 
ColorMe! 42 Dark Grey

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
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Product Line  
Zselé család

Product name 
Termék név

Viscosity 
Viszkozitás

Covering ability 
Fedőképesség

Curing time (UV) 
Kötési idő (UV)

Also cures in LED 
LED-ben is köt

Suitable for 
pinching 
Hajlítható

Soak-off 
Leoldható

Classic Line

X White Gel good | jó 2 min | 2 perc

Xtreme Thick White Gel excellent | kiváló 2 min | 2 perc

Deluxe Snow White Gel excellent | kiváló 3 min | 3 perc

Milky White Gel semi-transparent | félig áttetsző  1 min | 1 perc

Evolution Line Supreme White Gel excellent | kiváló 1 min | 1 perc

Luxury Line French White Gel excellent | kiváló 1 min | 1 perc

Product Line  
Zselé család

Product name 
Termék név

Viscosity 
Viszkozitás

3 in 1 (one-phase) 
3 az 1-ben (egyfázisú)

Curing time (UV) 
Kötési idő (UV)

Also cures in LED 
LED-ben is köt

Suitable for pinching 
Hajlítható

Soak-off 
Leoldható

Suitable for extreme forms 
Extrém formák építéséhez is

Classic Line

Medium Clear Gel 1 min | 1 perc

Deluxe Clear Gel 2 min | 2 perc

Builder Clear Gel 1 min | 1 perc

Builder Blue Gel  1 min | 1 perc

Super Pink Gel 1 min | 1 perc

Builder Pink Gel 1 min | 1 perc

French Pink Gel 1 min | 1 perc

Evolution Line
Mega Clear Gel 1 min | 1 perc

Smooth Clear Gel 1 min | 1 perc

Luxury Line
Builder Clear Gel 1 min | 1 perc

Thin Clear Gel 1 min | 1 perc

Product Line  
Zselé család

Product name 
Termék név

Viscosity 
Viszkozitás

Covering ability 
Fedőképesség

Curing time (UV) 
Kötési idő (UV)

Also cures in LED 
LED-ben is köt

Suitable for 
pinching 
Hajlítható

Soak-off 
Leoldható

Classic Line

Deluxe Natural Gel excellent | kiváló 2 min | 2 perc

Cover Pink Gel excellent | kiváló 2 min | 2 perc

Pro Cover Pink Gel excellent | kiváló 2 min | 2 perc

Deluxe Camouflage Gel excellent | kiváló 2 min | 2 perc

Glamour Cover Pink Gel excellent | kiváló 2 min | 2 perc

Evolution Line Cover Peach Gel excellent | kiváló 1 min | 1 perc

Luxury Line Pink Extension Gel excellent | kiváló 1 min | 1 perc

Gel Comparison / Zselé ÁttekintőGel Comparison / Zselé Áttekintő
Camouflage gels - Körömágy hosszabító zselékBuilder Gels - Építő zselék

White French Gels - Fehér francia zselék

Flowing / Híg
Thin / Folyékony
Medium / Közepes
Dense / Sűrű
Extra thick / Extra sűrű
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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

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).

HU A Mystic Nails színes zselék rendkívül köny-
nyen kezelhető lágy zselék, melyeket rövid köté-

si idő, kiváló fedőképesség és pazar színválaszték jellemez.  
Kötési idő: 2 perc (min. 36 W UV lámpában).

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/rétegrend:

75 sec-

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.

HU A Diamond zselék lágy, gyors 
kötési idejű, válogatott csillám 

zselék, melyek különlegessége, hogy nem 
hivalkodó, ugyanakkor rendkívül elegáns 
megjelenést kölcsönöznek a körömnek és 
viselőjének. Könnyen kezelhető, önterülő 
csillám zselék, melyek ragyogóvá teszik a 
körmöket.

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

2 min

4g

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

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

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.

HU Kiváló fedőképesség, mely az op-
timális viszkozitás és a különleges 

szemcsézetű csillámok tökéletes kombiná-
ciójának köszönhető. Gyors kötési idejével, 
pazar színeivel és káprázatosan fényes csillám-
szemcséivel egyedülálló a piacon. Használat 
előtt javasoljuk minden alkalommal felkeverni.

35 sec–

50 sec–

Gyimesi Dóra
Glitter Gel - 09  

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

Tóth Kata 
Diamond Gel - 10  

LeGrande Color Gel - 10 
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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.

HU A LeGrande Color Gel színes zselé magas 
pigmentáltságának köszönhetően egyetlen 

rétegben tökéletesen fed, ugyanakkor speciális 
összetétele biztosítja, hogy az anyag teljesen szárazra 
kössön mindössze 2 perc alatt UV lámpában. Mi több 
a LeGrande színes zselék mind kötnek LED és CCFL 
lámpában is, továbbá kivétel nélkül fixálás-mentesek, így 
magas fényű felületet biztosítanak kötés után, melynek 
köszönhetően fényzselé használatára sincs szükség. 
Gyorsabb munka, kevesebb anyagráfordítással és 
tökéletes végeredménnyel… ez a LeGrande Color 
Gel a Mystic Nails-től. 
Kimondottan ajánljuk:

- a köröm egészének színes zselével borításához 
(10 napos tartósság)

- egy-mozdulat technikához 
- felületi díszítéshez

Tipp: A köröm egészének egy színnel borítása estén, 
ha szeretnék a tartósságot még jobban kitolni használ-
junk ColorMe! Base/Gloss-t vagy Luxury Glossy Finish 
Gel-t fedőfényként. Fényzselé használata előtt csak 
10 mp-ig köttessük az színes zselét az UV lámpában 
így nem köt teljesen szárazra és a fényzselé gond 
nélkül rátapad, mely felső rugalmas rétegként akár 
többszörösére is növelheti a szín tartósságát.

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).

Használati útmutató:
1. Reszeljük formára az  

épített körmöt.
2. Vigyünk fel egy réteg 

LeGrande színes zselét, 
majd köttessük 2 percig 
UV fényben.

3. Kész! (Nincs fixálás, 
nincs fényzselé).

LeGrande Color Gel  

04, 01
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UV Painting Nail Art Gel
UV Festőő Színes Zselé

2 min

50 sec

30 sec

4g

HU Felületi díszítés gyorsan, 
egyszerűen és mégis aprólékos 

kidolgozással a lehető legprecízebben.

Akril festékhez képest:

•  ugyanolyan lehelet vékony vonalak 
festését teszi lehetővé, ami eddig csak 
akril festékkel volt kivitelezhető 

•  valamennyi akril festék technikához 
kiváló: egy-mozdulat, zhostovo

•  árnyékolásnál elképesztő 
fedőképességének köszönhetően 
sokkal élénkebb színátmenet 
képezhető, mint vizes bázisú festékekkel

•  UGYANAKKOR  nem kell a fixált fényes 
felületet mattítani amire dolgozunk, mert 
fényes felületre is tökéletesen tapad

•  nem kell vízzel elegyíteni az optimális 
állag eléréséhez

•  festés során az UV festőzselé nem 
szárad, nem kell az ecseten frissíteni az 
anyagot

•  UV fényre köt, ezáltal nem szab 
időkorlátot a precíz minták 
kivitelezésében

• nem kell fényzselével borítani a 
díszítést, mivel fixálás-mentes  
(bár igény esetén gond nélkül tapad rá a 
fényzselé is)

HASZNÁLATA:

Csakis száraz, zsírtalan felületen köt meg! 
(Használhatjuk fixált fényes vagy mattított 
felületen vagy fixálás-mentes fényzselé 
tetején. Ügyeljünk arra, hogy a díszítendő 
felületet előzőleg ne érintsük meg, hogy 
zsírtalan maradjon.)

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.)

Gyimesi Dóra
UV Painting Nail Art Gel -12

Gyimesi Dóra
UV Painting Nail Art Gel - 11

Tó
th

 K
at

a

Gyimesi Dóra

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!

HU - EXTRA TIPP: 
1)  3D hatás érhető el több réteg egymásra festésével, 

ugyanis teljes kötés után is tökéletesen tapad 
önmagához. Rétegeljünk, ne egyszerre akarjuk a 
teljes magasságot felvinni és átköttetni.

2)  A színek egymással keverhetőek újabb árnyalatok 
eléréséhez! 

Education

oktatásBővebben / More info: page 98.

Mystic Nails Education

Mystic Nails oktatás

Education

oktatás
Bővebben / More info: page 99.

Mystic Nails Education

Mystic Nails oktatás

Color: 09 Color: 06 Color: 11 Color: 07 Color: 10
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UV Painting Nail Art Gel  
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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

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.

HU Manapság a lakk-zselé abszolút 
favoritnak számít a piacon könnyű 

használata és tartóssága miatt. A ColorMe! lakk-
zselék mindezeket az előnyöket nyújtják neked, 
sőt még többet. Valamennyi ColorMe! lakk-
zselé UV, LED és még CCFL lámpában is gond 
nélkül megköt. Válaszd ki a hozzád legközelebb 
álló színeket és tapasztald meg hogyan lehet 
egyszerűen, gyorsan elegáns és kényelmes 
viseletű körmöket kreálni. Az eredmény önmagáért 
beszél majd.

2 min 50 sec 50 sec 8ml

ColorMe! layers/rétegrend:

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

Removal: 
Leoldás:

Usage: 
Használata:

Pink 
NeoNail

68

Yellow 
NeoNail

69

Green 
NeoNail

70

Orange 
NeoNail

71

Color preserve formula, no fading! / Színmegtartó formula, nem fakul!

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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Night 
Fever

13

Aztec 
Gold

50

Cocoa 
Bean

53

Lambo 
Orange

54

Blackberry

55

Coffee
Shop

02

Secret
Shadow

14

Champs
Élysées

16

Raisin

52

Aubergine

39

Neon 
Yellow

17

Neon
Pink

18

Neon
Corallo

19

Neon
Peach 

20

Neon 
Rose

21

Neon
Orange

22

Military
Green

41

Dark
Grey

42

Mother
Land

43

Baobab

44

Melon

63

NEON colors may fade due to high UV exposure!
A NEON színek kifakulhatnak a magas UV sugárzás hatására!

Sparkling
Bronze

77

Sparkling
Scarlet

78

Magic 
Grapefruit

74

Mauve

85

Dragon 
Blood

86

Cashmere

81

Louvre

82

Liquid 
Silk

83
Pinkish
Pearl

04

Casanova

46

Orchid

48

Innocence

15

Desert
Rose

26

Cotton 
Candy

58

Pearly 
Skin

87

American
Beauty

01

Ferrari
Red

05

Wild
Roses

07

Casino
Royale

09

Rosebud

40

Red
Carpet

45

Brilliant
Red

47

Violet
Voice

49

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! - 86. Dragon Blood

LeGrande Color Gel - 01

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

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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Metallic 
Aqua 
Blue

01

Metallic 
Blue

02

Metallic 
Vintage 

Gold

03

Metallic 
Olive

04

Metallic 
Purple

05

Metallic 
Hazelnut

06

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. 

HU Kettő az egyben alapozó és fedő fény lakk-zselé 
a tökéletes tapadás és a rendkívüli tartósság 

érdekében. 
FONTOS: A Base/Gloss-t mindig, minden esetben a lehető 
legvékonyabb rétegben vigyük fel akár alapozóként, 
akár fényzseléként használjuk!

2 min 2 min

30 sec 25 sec

30 sec 20 sec

ColorMe! 
Base/Gloss

Easy Off Prep

ColorMe! 
Matte Finish

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

ColorMe! Remover

Foil Wrap \ Leoldó fólia

125ml

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

EN 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

HU Speciális köröm előkészítő folyadék, melyet kimondottan 
a ColorMe! lakk-zselék használatához fejlesztettünk ki, 

a könnyű leoldhatóság érdekében. 

Jellemzői:
- tökéletesen előkészíti a natúr körmöt a lakk-zselé hasz-
nálatához
- rendkívül jó tapadást eredményez, ugyanakkor könnyű 
leoldhatóságot
- teljesen savmentes, kíméletes a natúr körömhöz
- tartós viselet, felválás nélkül

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.

HU Ez a különleges ColorMe! fedő lakk-zselé trendi matt felületet 
varázsol bármely színes ColorMe! lakk-zseléből. UV fényben 2 

perc alatt, míg LED lámpában 20 mp alatt köt meg és fixálás után már 
látható is az eredmény. Tartós, ellenálló fedő lakk-zselé, mely bátran 
alkalmazható színes zseléken és porcelánon is. Használat előtt felrázandó!

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!
Ha nem leoldással szeretnénk 

eltávolítani a lakk-zselét:  
Akár 4 hét tartósság!

non soak off method layers 
nem leoldható rétegrendColorMe! 

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

(Cure/Köttetés - clean/fixálás - buff/bufferelés)

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

(Optional/opcionálisan)

- 1. Primer - Acid free
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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. 

HU Tejfehér porcelán por, mely tökéletes a termé-
szetes holdacska (lunula) kialakítására közvetlen 

a körömágy tövénél, valamint kiváló választás az úgyne-
vezett Pink & White versenyekhez. Mindemellett a kissé 
tejes hatású fehér francia vég kedvelőinek is alternatív 
megoldás, de állagából és kötési idejéből eredően kiválóan 
használható építésre is. Szalon és verseny körmökhöz 
egyaránt ajánlott. 

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

natural appearance french manicure.

HU Extra finom szemcsézetű, halvány rózsaszín 
fedő porcelán por, natúr hatású francia 

manikűrhöz. Kiemeli a köröm természetes színét.

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

Also great choice for competition purposes. 

HU Kiemelkedően szép tisztaságú, üvegszerűen 
áttetsző, közép rózsaszín porcelán por, mely 

krémes állagának köszönhetően versenyre is kiváló. 

Powder French Pink Powder Extreme Pink

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.

HU 100% átlátszó, mikro-szemcsés építő por-
celán por, rendkívüli tapadással. Tartós 

és ellenálló, a továbbfejlesztett optimalizált kötési 
idő elegendő mozgásteret biztosít a köröm meg-
építéséhez.

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

thin and natural looking nails.

HU Hófehér porcelán por, nem sárgul és kiváló 
tapadás jellemzi. Tartós, vékony, természe-

tes hatású műköröm építést tesz lehetővé.

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. 

HU Hófehér, apró szemcsés, lassú kötésének 
köszönhetően jól formázható, nem foltos, 

kiváló tapadású porcelán por. Tartós, vékony, ter-
mészetes hatású műköröm építést tesz lehetővé. 
Versenyzéshez ajánlott. 

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

Powder Competition White Powder Milky White
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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. 

HU Speciális színösszetételű rózsaszín körömágy 
hosszabbító porcelán por. Extra finom őrlésű 

szemcséinek köszönhetően kiváló állagot és kezel-
hetőséget biztosít a körömágy megformázásához. 
Szalonmunkában és versenyeken is kiválóan alkalmaz-
ható színárnyalat, mely tökéletesen összedolgozható a 
természetes körömággyal. Közepes kötési idő jellemzi. 

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.

HU Intenzívebb pink árnyalatú, rendkívül finom 
szemcsézetű körömágy hosszabbító porcelán 

por. Könnyed kezelhetőség, kiváló tapadás és közepes 
kötési idő jellemzi. Szalonmunkához kiváló, erősebb 
rózsaszín árnyalatú porcelán por, mely kiemeli és opti-
kailag még vakítóbb fehérré varázsolja a francia véget. 

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

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

HU Apró szemcsézetű, tökéletes tapadású, 
üveg hatású, áttetsző, rózsaszín porcelán 

por, közepes kötési idővel. Rugalmasságának kö-
szönhetően nehezebben törik. Versenyzéshez ki-
mondottan ajánlott. 

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

setting time. 

HU Üvegszerűen áttetsző, erős rózsaszín por-
celán por, melynek finom őrlése, tökéletes 

tapadást és rugalmasságot biztosít. Közepes kötési 
idejű. 

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.

HU Finom őrlésű, tökéletes tapadású körömágy 
hosszabbító porcelán por. Extra finom 

szemcséinek köszönhetően a körömágy megfor-
mázásához kiváló az állaga. Világosabb bőrszínhez. 
Világosabb bőrszínhez javasoljuk. 

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. 

HU Rendkívül finom őrlésű porcelán por. Egy 
árnyalattal sötétebb a Cover Pink pornál. 

Tartós, vékony, természetes hatású műkörömépítést 
tesz lehetővé. Kiváló tapadás, rugalmasság, könnyű 
formázhatóság és optimális száradási idő jellemzi. 

Powder Dark Pink Powder Cover Pink Powder Pink Extension
5ml, 15ml 5ml, 15ml 5ml, 15ml 5ml, 15ml 5ml, 15ml 5ml, 15ml
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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.

HU Rendkívül finom szemcsés 
színes porcelán porok, me-

lyeket kiváló színtartás és tökéletes 
tapadás jellemez. Az optimális pig-
ment tartalom tiszta, élénk színeket, 
ugyanakkor kompromisszum nélküli 
tökéletes tapadást biztosít.

Glittering colors
Csillámos színek 

24.

57.

58.

59.

11.

35.

51.

44.

45.

Liquid Blue

Color Drop
Liquid színező

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.

HU Exkluzív porcelán folyadék, mely felerősíti és sta-
bilizálja a porcelán por aktív pigmentjeit, ezzel 

biztosítva a tökéletes színtartást. A Mystic Nails porcelán 
porok és a Liquid Blue porcelán folyadék egy olyan spe-
ciális együttes, mely feltétlen kontrollt biztosít és tartós, 
könnyed műkörömépítést tesz lehetővé. A Liquid Blue 
porcelán folyadék egy továbbfejlesztett formula, mely-
nek köszönhetően a levegősödés és a sárgulás kizárt!

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

HU Kiemelkedően szép tisztaságú, üvegszerűen áttetsző, 
liquid színező folyadék. Színek: kék, piros, sárga, zöld.

125ml, 200ml

10ml

8ml
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Gyimesi Dóra
Powder Color 40

LeGrande Color Gel 11+01 Mix 
LeGrande Color Gel 02+01 Mix

Design: Acrylic Powders

Education

oktatásBővebben / More info: page 98.

Mystic Nails Education

Mystic Nails oktatás

Education

oktatásBővebben / More info: page 98.

Mystic Nails Education

Mystic Nails oktatás
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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.)

HU Extra finom őrlésű speciális pig-
ment por, mellyel rendkívül látvá-

nyos effektet kivitelezhetünk kimondottan 
gyorsan és egyszerűen. Használhatjuk az 
egész körömfelület vagy csak a szabad-
szél díszítéséhez, de mintákat és készíthe-
tünk vele.

HASZNÁLATA:
Mindig ragacsos felületre applikáljuk, pél-
dául színes zselékre, lakk-zselékre vagy 
fixálást igénylő alap vagy fényzselékre 
közvetlen köttetés után, de még FIXÁLÁS 
ELŐTT. Kerek, puha, természetes szőrű 
ecsettel vihetjük fel a leghatékonyabban, 
erre kiváló lehet egy kissé már elhasznált 
építő Kolinsky ecset (#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. Két rétegben felviszem a ColorMe! Lakk-Zselé 
színt (esetünkben Night Fever) és mindkét réteget 
teljesen megköttetem.

2. A lakk-zselé felületi ragacsos rétegébe 
belesöprögetem a Shimmer Pigment Port (08) egy 
puha, természetes szőrű ecset segítségével.  
Ami nem tapad meg ugyanezzel az ecsettel 
lesöpröm a köröm felületéről.

3. ColorMe! Base/Gloss-al borítom a körmöt.

Gyimesi Dóra
Shimmer Pigment Dust - 1, 8

Micro Glitter Powder - AGP-117-03

Shimmer Pigment Por
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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

• tégelyből kivéve akár több órán keresztül is felhasználható marad
• vékony rétegben a körömre felfestve megszárad a levegőre
• krémes állagának és extra pigmentáltságának köszönhetően 

kitűnő fedőképességű, ezáltal különböző élethű virágokat 
festhetünk vele

• díszítéshez, árnyékoláshoz, 3D porcelán kontúrozásához       
kifejezetten ajánljuk
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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

40 ml

HU

EN

Education

oktatásBővebben / More info: page 100.

Mystic Nails Education

Mystic Nails oktatás

Supreme Akril Festék
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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.
HU Kiváló fedőképességű, vizes bázisú 

speciális műköröm díszítő festékek, 
akril és akvarell díszítő technikákhoz egyaránt.

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 - Körömlakk

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 

• professzionális körömlakk
• klasszikus és divatos színárnyalatok széles 

választéka
• metál, matt és magas fényű árnyalatok
• 15 ml-es kiszerelésben
• kiváló fedőképesség
• formaldehid, toluol és dibutil-ftalát (DBP) mentes!

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-s szemcsés kaviár-effekt lakkok
• kiváló fedőképesség
• rendkívül egyszerű és mutatós dizájn
• divatos színekben
• 15 ml-es kiszerelésben
• formaldehid, toluol és dibutil-ftalát (DBP) mentes!

MATTE COLORS | MATT ÁRNYALATOK

METALLIC COLORS | METÁL ÁRNYALATOK SHINY COLORS | MAGAS FÉNYŰ ÁRNYALATOK

CAVIAR COLLECTION

85 83 84 110 109 60 82 40 39 17 38 53 12 70 69 57 66 64 95 96 20

47 49 32 33 37

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

15 ml
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LeGrande Color Gel - 28 Latte Machiato
LeGrande Color Gel - 29 Lemonade

Powder Clear 
74



Mystic Kolinsky  
Sculpting Brush  

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

Mystic Porcelán  
építő ecset  

hegyes, lapos 
méret: #2, #4, #6,  

 #8, #10

Mystic Kolinsky  
Sculpting Brushes  

Peaked - size: #8, #10

Mystic Porcelán  
építő ecset  

hegyes - méret: #8, #10

Gel Brush 
size: #2, #4, #6
Zselés ecset
méret: #2, #4, #6

Gel Brush   
Slant cut hair

size: #2, #4
Zselés ecset

Ferde szőrű 
méret: #2, #4

3 Pieces Nail Art Brush 
Set - White
3 darabos díszítő ecset 
szett - fehér

3 Pieces Nail Art  
Brush Set - Silver
3 darabos díszítő  

ecset szett - ezüst

Nail Art Brush 
Peaked hair  
size: #1
Díszítő ecset  
hegyes
méret: #1

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.

HU A Contender professzionális Kolinsky ecset, kimondottan 
a porcelán építés szerelmeseinek illetve versenycé-

lokra lett kifejlesztve. Kizárólag a legnemesebb Kolinsky szőrből 
készült ecset, melynek hegye élesen egy pontban áll össze, így 
könnyed, gyors ám mégis rendkívül precíz munkát tesz lehetővé.

Mystic Kolinsky 
Contender Brush   

size: #10

Mystic Kolinsky 
Contender Ecset 

méret: #10

Mystic Kolinsky Brush 
Peaked hair 

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

Mystic Porcelán   
díszítő ecset  

hegyes
méret: #000, #00, #0, #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.

HU Gyimesi Dóra által kifejlesztett teleszkópos ecset. Az ecset hegye egyetlen könnyed 
mozdulattal visszahúzható a tokjába, így azt nem érheti fény, a zselé nem köt bele. 

Mesteri ecset mesteri munkához.

Master Gel Brush  
Zselés Mester ecset

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

Zselés Mester ecset 
méret: #4, #6, #8

Horesnyiné Gitta
Classic Line - Deluxe Camouflage  
Classic Line - Deluxe Natural 
UV Painting Nail Art Gel 2
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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 darabos díszítő ecset szett 
Ezüst - hegyes

Mystic Porcelán díszítő ecset  
hegyes, méret: #000

Mystic Porcelán díszítő ecset  
hegyes, méret: #0

Mystic Porcelán díszítő ecset  
hegyes, méret: #1

Ezüst Hegyes Ecset  
méret: #00

3 darabos díszítő ecset szett 
Ezüst - ferde

3 darabos díszítő ecset szett 
Fehér - kicsi

3 darabos díszítő ecset szett 
Fehér - közepes

3 darabos díszítő ecset szett 
Fehér - hosszú

Díszítő ecset  
hegyes #1
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Glamour Double Brush
Glamour Dupla Ecset

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

#4
#1
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Brush Cleaning Jar
Ecsetmosó / tartó

Flexible Bandage
Ujjvédő

C-curve Clamp
C-ív szorító

Sponge - Roll (500 pcs)
Papírtörlő lapok tekercsben (500 db)

Orangewood Stick (10 pcs)
Narancsfa pálcika (10 db)

Soak off Thimble (10 pcs)
Áztató gyűszű (10 db)

Arm Rest
Kéztámasz

Mystic Dust Brush
Mystic portalanító ecset

Metal Spatula
Fém spatula

C-curve Tweezers
C-ív csipesz

Dotting Tool #1
Pontozó #1

C-curve stick kit 
(6 pcs /kit, aluminum)
C-ív hajlító készlet 
(6 db, alumínium)
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AP-57

size/méret: SS4

size/méret: SS20

Rhinestones - Tárcsás kövekCrystal Stones
Kristály kövek

Red Green

Holo 
Silver

Holo 
Turkuoise

DK-93

Diamond sparkling conical stones
Gyémánt ragyogású kúpos kövek
size/méret: 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 - Metál gyöngyök

EN Beautiful 
metallic 

shine beads with slim 
back side for easy 
application.

HU Gyönyörű, 
metál színű 

gyöngyök, melyeknek 
az egyik fele lapos, így 
könnyen felhelyezhető-
ek a köröm felületére.

Brillant Stones - Brillant kövek

DK- 
174-3

DK- 
174-4

DK- 
174-5

DK- 
174-8

DK- 
174-9

DK- 
174-10

Rounds | Kör - size/méret: Ø 5 mm

DK- 
172-1

DK- 
172-3

DK- 
172-4

DK- 
172-5

DK- 
172-6

DK- 
172-9

Drops | Csepp - size/méret: 6x4 mm
Eyes | Szem - size/méret: 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 - Köröm ékszerek

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.

HU Ezek az extravagáns ékszerek 
feldobják a hétköznapi kör-

möket, melyek egyszerűen illeszthetők 
a köröm felületéhez kis mennyiségű 
porcelán segítségével.

EN Incredible shining brillant stones for 
special nails and events. Easy to fix on 

the nail with a small amount of acrylic powder. 
HU Páratlan ragyogású brillant kövek, 

melyek könnyen felhelyezhetők egy 
kevés porcelánba ültetve a köröm felületén. 

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Az aktuális készlet eltérhet. További díszítő termékekért látogasson el webáruházunkba.

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Az aktuális készlet eltérhet. További díszítő termékekért látogasson el webáruházunkba.

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
DK- 

171-6
DK- 

171-3
DK- 

171-9
DK- 

171-10
DK- 

171-12

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

G
yim

esi Dóra

Tóth Kata

Gyimesi Dóra
Diamond Gel - 20 Balett
LeGrande Color Gel - 02 8382



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 
Mikrocsillámok

Glitter Powders  
Csillámok

Metal-foil
Füstfólia

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
Flitteres csillámok

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Az aktuális készlet eltérhet. További díszítő termékekért látogasson el webáruházunkba.

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Az aktuális készlet eltérhet. További díszítő termékekért látogasson el webáruházunkba.

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

AGP 123-18, AGP 123-1.

Horesnyiné Gitta

Gyim
es

i D
óra
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One Stroke Stickers - Egymozdulat Matricák

Lace Stickers - Csipke matricák Decor/Exclusive Stickers - Dekor/Exclusive Matricák

Glitter French Stickers - Csillámos Francia Matricák

The current supply may vary. For further designs and products please visit our webshop.
Az aktuális készlet eltérhet. További díszítő termékekért látogasson el webáruházunkba.

Gyimesi Dóra
ColorMe! - 41 Military Green 
LeGrande -  15 Pepper Mint
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Special - 500 pcs / roll
Speciál - 500 db / tekercs

Stiletto - 500 pcs / roll
Stiletto - 500 db / tekercs

Normal - 500 pcs / roll
Normál - 500 db / tekercs

Ladybug - 500 pcs / roll
Katicás - 500 db / tekercs

Nail Forms - Sablonok 

Chameleon Nail Form - 500 pcs / roll
Kaméleon sablon - 500 db / tekercs

Edge / Bridge Nail Form - 100 pcs / roll
Edge / Bridge sablon - 100 db / tekercs

Fluid Pump
Pumpás tégely

Liquid Sucker
Liquid szívó pálca

Plastic Box (with 12 cells)
Kőtartó doboz (12 rekeszes)

Jar Tray (25 pieces)
Tégelytartó doboz (25 db-os)

Pink Nail Art Box (with 18 cells)
Rózsaszín tároló doboz (18 rekeszes)

Glass dish with lid
Üveg liquid tálka tetővel

Liquid Pot
Liquid tartó tálka

Liquid Jar (professional)
Liquid tartó (professzionális)

Palette for acrylic paints
Akril festék keverőtál

Accessories - Kellékek 

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

Mélyebb kivágása miatt azokhoz a 
körmökhöz a legalkalmasabb, ahol a 
körömágy hosszabb, mint a köröm szabad 
széle.

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

Rendkívül jó tapadású, stiletto köröm 
építéséhez alkalmas.

Special nail form for oval 
and pipe nails.

Speciális sablon mandula 
és pipe körömformák 
kialakításához.

Special nail form for 
edge and bridge nails.

Speciális sablon edge 
és bridge körömformák  
kialakításához.

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

Klasszikus körömformák építéséhez 
alkalmas, kiváló tapadás és stabilitás 
jellemzi.

New style ladybug nail form for extreme 
long nails.

Kiváló tapadású katicás sablon, extra 
hosszú körmök építéséhez.

Porcelain pot with plastic lid 
for acrylic monomer.
Porcelán folyadékhoz, 
tökéletesen záró műanyag 
fedővel.

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.

Dupla falú, hőkiegyenlítő liquid tartó tégely, 
mely biztosítja, hogy a porcelán kötési ideje 
melegben se gyorsuljon fel illetve hidegben se 
lassuljon le. Versenyzőknek kötelező kellék.
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80/80

100/150

80/80

100/100

100/180 100/100

100/180

File - Halfmoon, silver 
Félhold, ezüst reszelő

File - Drop, silver 
Csepp, ezüst reszelő

80/80

File - Straight 
Egyenes reszelő

File - Thick 
Egyenes reszelő vastag 

File - Banana
Banán reszelő

Buffer - purple / orange
Buffer - lila / narancs

Buffer - white / pink 
Buffer - fehér / pink

Shining Block
Polírtömb

Saloon tip - stiletto, natural (12 pcs)
Szalon tip - stiletto, natúr (12 db)

Saloon tip - square, natural (10 pcs)
Szalon tip - párhuzam, natúr (10 db)

Edge Cutter
Tipvágó

Square Tips - Natural Tips in box 
(100 pcs / box)
Párhuzam tip - Natúr Dobozos 
(100 db / doboz)

Square Tips - Crystal Tips in box 
(100 pcs / box)
Párhuzam tip - Kristály Dobozos  
(100 db / doboz)

Edge Tips - Crystal Tips  
in box (100 pcs / box)
Edge tip - Kristály Dobozos  
(100 db / doboz)

Tips - Tipek Files - Reszelők

Accessories
Kellékek Miracle Shine - Rhombus

Csodafény Rombusz Polír

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

Természetes köröm, valamint épített 
zselé illetve porcelán köröm magas 
fényűre polírozásához is kiváló.

Sand Buffer – Rhombus  
Homokolt buffer – Rombusz 

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.

Formája és vastagsága miatt könnyen 
átdolgozható az egész köröm felülete, 
beleértve a nehezen hozzáférhető 
körömágy melletti részeket is.

100/100

100/150

100/180

100/180
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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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Cuticle Oil - Körömágy olaj 

Gel Cleanser
Fixáló

Acetone Free Polish Remover
Acetonmentes lakklemosó

Universal Sanitizer
Univerzális fertőtlenítő

Universal Brush Cleaner
Univerzális ecsetmosó

Primer Primer 
Acid Free 

Savmentes

Nail Hardener 
Köröm erősítő 

folyadék

Fast Dry  
Top Coat

Nail Prep Sun Block 
Top Coat

Matte 
Top Coat

Easy Off 
Prep10ml

10ml

10ml

10ml10ml 10ml 10ml10ml

50ml

15ml
140ml, 500ml

125ml,  
200ml, 1L

Nail Glue With Brush
Ecsetes tipragasztó 

14g

100ml

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.

HU Zsírtalanító, vízelvonó, pH kiegyenlítő 
köröm előkészítő folyadék, hagyomá-

nyos és savmentes változatban. Tökéletesen 
előkészíti a körmöket zselé, porcelán és tipes 
rendszerek használatához egyaránt.

EN Perfectly 
dehydrates 

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

HU Köröm 
előkészítő 

folyadék, zsírtalanít 
és dehidratál. Primer 
előtt használandó a 
lehető legtökéletesebb 
tapadás érdekében.

EN 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. 

HU Speciális 
köröm előké-

szítő folyadék, melyet 
kimondottan a Color-
Me! lakk-zselék haszná-
latához fejlesztettünk ki, 
a könnyű leoldhatóság 
érdekében. 

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.

HU Gyorsszárító 
fedő fény 

top coat, mely felgyor-
sítja a lakk száradását 
és magas fényű csillo-
gást biztosít. Alapozó 
rétegnek is kiváló.

EN Glossy Top 
Coat with 

UV protection to 
prevent fading and 
yellowing. 

HU Fedő fény 
top coat 

UV szűrő adalékkal, 
mely meggátolja a 
körömlakk fakulását, 
sárgulását intenzív UV 
fénynek való kitettség 
esetén.

EN This 
protective 

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

HU Bármilyen fé-
nyes, színes 

zselé, porcelán illetve 
lakk felületet trendi 
matt megjelenésűvé 
változtat. Levegőn köt.

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.

HU Köröm 
erősítő 

folyadék, természetes 
körömre. Műköröm 
vagy lakk-zselé 
végleges eltávolításá-
nál javasoljuk a Nail 
Hardener használatát 
a természetes köröm 
erősítésére.

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

cleanser for cured gel 
residue

3 az 1-ben fertőtlenítő:
•  köröm és kézfertőtlenítő
•  felületfertőtlenítő
•  fixálóként is használható 

zselékhez

Removes tacky 
residue of the UV 
gels after they are 

cured.

Eltávolítja a kötés 
után megmaradt 

ragacsos zselé 
réteget.

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

Freesia scents. 

Hidratáló olaj barack, mandula, 
aranász, kókusz és frézia 

illatokban
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LeGrande Color Gel - 26
Xtreme Thick White Gel 

Shadow: LeGrande Color Gel - 02
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AquArelle 
AkvArell

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

Művészi hatású minták, kifinomult, 
díszítés az akvarell nyújtotta lágysággal és 
könnyedséggel. 

Zhostovo

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

Az orosz népi festészet csodálatos virágmotívumai 
körmökön megelevenítve UV Festő Színes Zselével.

tulle & lAce / tüll és csipke

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

A szalonmunka legkedveltebb mintái gyorsan, 
precízen és látványosan UV Festő Színes Zselékkel.

For more information about our courses, please visit www.mysticnails.eu 
Képzéseinkről bővebb információt a honlapunkon talál: www.mysticnails.hu

For more information about our courses, please visit www.mysticnails.eu 
Képzéseinkről bővebb információt a honlapunkon talál: www.mysticnails.hu

extreme forms with  
uv gel / Acrylic

Porcelán és zselés 
formakörmök

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.

A képzésen 
elsajátíthatod a 
sablon tökéletes 
felhelyezését és a 
mosolyvonal precíz, 
pontos, dramatikus 
kialakítását, a kö-
römágy hosszabbító 
helyes használatát, 
valamint a legújabb 
körömformák helyes 
technikai építését.

one-stroke nAil Art 
Egy-mozdulat díszítő

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. 

A kurzuson 
elsajátíthatod 
a különböző 
virágmotívumok 
megfestését, helyes 
színhasználatot, 
valamint a vékony 
vonalvezetést, 
árnyékolást.

3D flAt Acrylic Design 
3D laPított Porcelán

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.

A képzésen 
elsajátíthatod 
a lapított 
porcelándíszítést 
szalonkörmökre, 
annak árnyékolását, 
színátmenetét, 
mindez vegyítve 
egy csipetnyi akril 
festészettel.

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. 

A tanfolyamon elsa-
játíthatod, hogyan 
lehet gyorsan és 
egyszerűen igazán 
látványos motí-
vumokat festeni, 
illetve megismer-
heted a különleges 
LeGrande és UV 
Festőzselékben 
rejlő végtelen lehe-
tőségeket, melyek-
nek csak a képzelet 
szab határt.

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.

A kurzuson 
elsajátíthatod 
a porcelán és 
a festőzselé 
kombinációjának 
világát. Ezen 
modern technika 
egyaránt 
használható szalon- 
és extrém körmök 
esetében is.
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Zselés formAkörmök 
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

Mitől lesz egy extrém köröm 
igazán szép és egyedülálló? 
A tökéletes kialakítás és az 
apró részletek miatt, melyeket 
mind megtanulhatsz e képzés 
keretében.

A tanfolyamon elsajátíthatod:

- hogyan kell a sablont a 
körömformának megfelelően 
felhelyezni

- a tökéletes körömágy 
hosszabbítás technikáját

- a körömágy magasítást 
- a minél szebb, 

dramatikusabb mosolyvonal 
titkát

- a reszelési technikák 
rejtelmeit 

one-stroke nAil Art
Egy-mozdulat díszítő

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

Lélegzetelállítóan élethű 
virágok, kézzel festve, mellyel 
átütő sikered lesz a szalonban a 
vendégeid körében. 

A tanfolyamon elsajátíthatod:

- a Supreme Akril Festék helyes 
használatát

- a megfelelő ecset választást 
és kezelést

- hogyan keverd a színeket
- extrém vékony vonalak 

festését
- árnyékolást
- kontúrozást

uv gel sAloon forms – level 1 
Zselés sZAlonköröm képZés – 1. sZint

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.

A tanfolyamot azok 
számára ajánljuk, akik az 
alapképzést elvégezték, 
azonban szeretnének 
továbbfejlődni technikailag. 
Minden, ami kimaradt az 
OKJ-s képzésből, azonban 
mindennapi szalonmunkában 
elengedhetetlen. Különös 
hangsúlyt fektetünk a körömágy 
hosszabbítás technikájára.

Amiket elsajátíthatsz: 
Anyagismeret, sablon tökéletes 
felhelyezése, mosolyvonal és 
C-ív kialakítása.

For more information about our courses, please visit www.mysticnails.eu 
Képzéseinkről bővebb információt a honlapunkon talál: www.mysticnails.hu100



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. Előkészített körömre felhelyezem a sablont.
2.  Bond Booster Base Gel-t felkenem, meglámpázom, majd Deluxe 

Clear-el megépítem a köröm hosszát.
3. Deluxe Camouflage Gel-el kialakítom a körömágyat, majd köttetés 

után Deluxe Natural Gel-el elkészítem a balance pontot.
4. Formára reszelem a körömágyat.
5. Deluxe Snow White Gel-el bevonom a francia részt, majd 3 

percig köttetem, fixálom és formára reszelem. Luxury Glossy 
Finish Gel-el befedem majd köttetés után fixálom.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2. 3. 1. 2. 3.
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Mystic Nails Hungary Bt.

H-6724 Szeged, Árvíz utca 61. Hungary 
Telefon: +3630 / 2231719 (ENG)

 +3630 / 2541804 (HUN)
  Fax: +3662 / 640-116

E-mail: info@mysticnails.hu
Website: www.mysticnails.eu 

Webshop: www.webshop.mysticnails.eu 

Facebook: www.facebook.com/mysticnailshungary
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