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Smartlac to linia lakierów hybrydowym przeznaczona dla każdej
nowoczesnej kobiety. Produkt dla kobiety silnej, niezależnej, która
potraﬁ poradzić sobie w każdej sytuacji.
Smartlac to proste i piękne rozwiązanie dla wszystkich kobiet, które
cenią sobie idealny, trwały manicure utrzymujący sie do 4 tygodnii.

GEL NAIL POLISH BY EFFECTIVE NAILS

SMARTLAC
Gel Nail Polish NEW!
Royal Base
Zwiększa przyczepność koloru,
nadając elastyczność płytce
p a zn o kci a . Gę sta fo rmu ł a
pozwala na wygodną pracę z
produktem. Baza zabezpiecza i
wzmacnia naturalne paznokcie.

Gel Nail Polish
Base Coat 1

Gel Nail Polish
SMART 3-in-1

Zwiększa przyczepność koloru
nadając elastyczność płytce
paznokcia. Gęsta formuła
pozwala na wygodną pracę
z produktem. Baza zabezpiecza
i wzmacnia naturalne paznokcie.

Żel Smart jest innowacyjnym
żelem o właściwościach
hybrydowych z przeznaczeniem
do utwardzania lub przedłużania
naturalnej płytki paznokcia.

6 ml, nr kat. 3300.00

6 ml, nr kat. 3300.01

Gel Nail Polish
Rubber Top

Gel Nail Polish
Top No Wipe

Top Matt nadaje stylizacji efekt
modnego matu. Idealny do
wykończenia każdej stylizacji.

Gęsty bardzo silnie nabłyszczający Top, nadający kauczukową
powłokę ochronną. Jest niezwykle
odporny na zarysowania, nie
wyciera się oraz pozwala cieszyć
się idealną stylizacją przez
jeszcze dłuższy czas. Nie wymaga
przemywania.

Top silnie nabłyszczający,
nie wymaga przemywania
po utwardzeniu. Elastyczny,
doskonale współpracuje
z kolorem hybrydowym
zapewniając perfekcyjny
wygląd stylizacji.

6 ml, nr kat. 3300.08

6 ml, nr kat. 3300.04

6 ml, nr kat. 3300.02

Sparking Coral
nr kat. 3300.12

Pink Diamond
nr kat. 3300.11

15 ml

Gel Nail Polish
Top Matt
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SMARTLAC
MAGIC

Gel Nail Polish
Colour
Gęsta formuła musu to przełomowa
technologia w stylizacji paznokci. Już
jedna cienka warstwa pozwala na idealne
pokrycie paznokcia dzięki konsystencji
i wysokiej pigmentacji. Lakier należy
nakładać bardzo cienką warstwą, co
zagwarantuje idealne utwardzenie bez
odprysków i nierówności. Szeroka paleta
kolorów o intensywnym, pięknym
nasyceniu i różnej teksturze oraz efektach
takich jak metaliczny blask czy lakiery
z drobinkami.

CHRISTMAS

223

224

225

398

399

Magic

Abracadabra

Hocus
Pocus

Ho Ho
Ho

Merry
Christmas

DIAMONDS

6 ml, nr kat. 3300.

200

201

202

203

204

205

Golden
Pink

Silver
Shine

Goldie

Diamond
Pather

Lava
Stone

Turquise
Sky

206

207

208

209

210

211

Blue
Topaz

Dark
Gold

Deep
Emerald

Blue
Opal

Hot
Vulcano

Amethyst

SPARKELS
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212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

Marmaid
Blue

Shiny
Flakes

Cristal
Bright

Pure
Silver

Silver
Pink

Champagne
Gold

Melt my
Heart

Oh my
Gold!

Pink
Glow

Carnelian

Azurite

SMARTLAC
LUXURY
300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

Ruby
Shine

Allure
Red

Glamour
Look

Rich

Conﬁdence

Luxury
Red

Campari
Red

Hollywood

Classic
Chic

Oscar
Night

Imperial

Glass of
wine

TENDER

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

Mellow
Yellow

Delightful

Fall
in love

Silent
Violet

Make
Me Blue

Mild
Mint

Mood

Shy
Smile

Modest

Flirty
Pink

Dreamer

Warm
Memory

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

French
Pink

Empire
Beauty

Caramel

Little
Love

Coctail

Pink
Gold

Hello!

Bubble
Gum

Flamenco

Sparkle

Cherry

Deep
Red

MILKY
412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

Light
Heather

Milky
Pink

Lovely

Vanilla
Dream

Snowﬂake

Ice
Cube

Breathe
of Spring

Minty
Kiss

Rosy

Spring
Flower

Creamy
Peach

Delicate
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SMARTLAC
ENERGY
500

501

503

504

504

505

506

507

508

509

510

511

Despacito

Love is
in The Air

Inspire
Me

Rapido

Pink
fervour

Forceful

Powerful
Violet

Spirited

Feral
Orchid

Instinctive

Active
Girl

Creative
Moment

NEONS
512

513

514

515

516

517

518

Blue
Neon

Green
Light

Sweet
Lemonade

Summertime

Sunrise

Electricity

Tropical
Fruit

NATURALS

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

White
Marble

Skin

Sandy

Creamy
Hazelnut

Desert
Flower

Steel

Frosty
Gray

Ashen

Rock

Earthy

Dusty

Natural
Pink

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

Coffee
with Milk

Total
Brown

Espresso

Elegant
Grey

Stay
Choco

Classy
Woman

Betty's
Panties

Almond

Toffee

Dark
Chocolate

Night
Dream

Royal
Gray
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SMARTLAC
COLOR BOOM

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

Wishy-Washy

Not
Sorry

Scandal

Furia

Euphoria

Cowboy

Californication

Dolce
Banana

Green
the Queen

Drunk
Elephant

Papa
Smurf

Denim
Jeans

812

813

814

815

Blue
Brothers

Too
Cool

Mintozaur

Glammint

FREEDOM
600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

Olive

Fern
Forest

Carbon

Piney
Gren

Glossy
Glacier

Iron
Sky

Starry
Night

Cornﬂower

Bright
Meadow

Grassy
Green

Blue,
Blue Sky

Squeeze
it!

lakier jednolity

lakier półtransparentny

lakier metaliczny

lakier z drobinkami
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EFFECTIVE NAILS
GEL NAIL
POLISH SYSTEM
System

Hybrydowy

FORMUŁA 3 FREE.
Nie zawiera:
ftalanu dibutylu, formaldehydu i toluenu.
EFFECTIVE NAILS Gel Nail Polish to najwyższej jakości
lakiery hybrydowe. Innowacyjna formuła pozwala na
perfekcyjną aplikację i doskonałe krycie. Odporne na ścieranie,
uszkodzenia mechaniczne i odpryskiwanie. Bogata gama
kolorów. Trwałość do 3 tygodni. Łatwe ściąganie.

Gel Nail Polish
Colour
Porada profesjonalisty:
Aby uzyskać perfekcyjny efekt, polecamy użyć na wykończenie Top
Coat Nano Ceramic .

Kolor stworzony do pracy w systemie hybrydowym. Zapewnia
doskonałe krycie już przy pierwszej warstwie. Dzięki bogatej gamie
kolorów, każdy znajdzie odcień odpowiedni dla siebie. Aby uzyskać
idealny manicure hybrydowy konieczne jest wcześniejsze użycie UV
Gel Polish Base Coat oraz do wykończenia stylizacji UV Gel Polish Top
Coat / UV Gel Polish Top No Wipe.
10 ml, nr kat. 2501.1

GEL NAIL POLISH
Gel Nail Polish
Base Coat

NEW
FORMULA

Baza stworzona do pracy w systemie
hybrydowym. Idealna konsystencja bazy
sprawia, że można ją aplikować na płytkę
paznokcia bardzo precyzyjnie. Zwiększa
przyczepność koloru oraz nadaje elastyczność
płytce paznokcia. Dodatkowo zabezpiecza
i wzmacnia naturalne paznokcie.

Clear
kat. 2511

Natural Pink
kat. 2512

Gel Nail Polish
Top Coat
Top stworzony do pracy w systemie
hybrydowym. Jego konsystencja jest bardziej
gęsta niż UV Nail Polish Base Coat, dzięki czemu
doskonale zabezpiecza paznokcie. Nadaje
stylizacji wysoki połysk, podkreślając przy tym
intensywność koloru. Idealny do wykończenia
każdej stylizacji, wykonanej w systemie
hybrydowym, żelowym oraz akrylowym. Dla
podkreślenia siły połysku, do przemycia
końcowej warstwy polecamy użyć Cleaner
Strawberry.
10 ml, nr kat. 2503.1

10 ml

Gel Nail Polish
Top No Wipe

Gel Nail Polish
Top Matt

Doskonały top silnie wybłyszczający stylizacje
hybrydowe. Nie wymaga przemywania na koniec
po utwardzeniu. Elastyczny, doskonale
współpracuje z kolorem hybrydowym
zapewniając perfekcyjny wygląd stylizacji.
Odporny na zarysowania i odpryskiwanie.

Top Matt nadaje stylizacji efekt modnego,
matowego wykończenia. Idealny do
wykończenia każdej stylizacji wykonanej
w systemie hybrydowym, żelowym oraz
akrylowym.

10 ml, nr kat. 2505

10 ml, nr kat. 2510
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GEL NAIL POLISH COLOUR
BASIC

01

02

04

05

100

104

169

177

180

Cinderella

Pudding

Julia

Bubble
Gum

Tokyo

East Side

Valencia*

Gray

Darkness

CITY JUNGLE

26

30

31

32

33

34

35

39

42

43

46

48

Jade Mint

Samba

Yellow
Grape

NYC Taxi

Black
Espresso

Smokey
Eye*

Barcelona*

Blue
Lagoon

Sweet
Cookie

Mufﬁn

Femme
Fatale

Palais
De Tokyo

61

94

99

116

N05

N07

Big Love

Dark Side

Marron

Caffe Latte

Miami

Crazy
Jungle

SUMMER LOVE

P13

S01

POP1

POP2

POP3

POP4

POP5

POP6

POP7

Long Island

Banana
Split

Splash

Pow

Poof!

Zaap!

Bang

Boom!

Mandarin

SWEET CANDY

JEANS PARTY

SZAFIROVELOVE

105

110

174

P07

03

39

56

85

89

S03

S04

S07

Moscow

Hermes

Deep Sea

Angel

Snowﬂake

Blue
Lagoon

Sapphire

Argente Chic

Party
at Night

Pitaya

Litchi

Red Apple
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GEL NAIL POLISH COLOUR
DEEP LOVE

06

07

08

09

10

11

13

14

16

17

18

22

23

Coral

Red

Hot

Chilli

Pepper

Ferrari

Nevada

Paris in Love

Romance

Carmen

Love Cherry

Bordeaux*

Dangerous

24

60

62

75

76

96

99

112

117

120

131

132

133

Midnight

Wild Coral

Red Wine

Salsa*

Rumba*

Palm Beach*

Marron

Pomegranate

Bubble
Fuchsia

Red Square

Alladin

Blood Moon*

Dark Venice

134

158

160

162

176

179

181

182

183

185

186

Samurai

Wild Flower

Bollywood

Watermelon

Rio

Porcelain

Rock

Vibrant
Fuchsia

Red Flame

Vanilla Mist

Discreet
Pink*

DREAM COLOURS

ART GALLERY

NEW!

P01

P02

P03

P10

P11

P12

P13

P15

P16

A01

A02

A03

A04

Geisha

Sweet Kiss

Blue Eyes

Amor

Lemonade

Sweet Fruit

Long Island

Peach
Sorbet

Mandy

Fridalicious*

Pinkasso

Dalicate

Van Rock

NEONOVE

N01

N02

N03

N04

N05

N09

N10

N11

N12

N13

Barbie

SoHo

Shocking
Green

Sunshine
Love

Miami

Pink Lips

Orange

Tahiti

Jamaica

Shocking
Pink
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SMART 3-IN-1 GEL

PRZEDŁUŻA

UTWARDZA

SMART
3-in-1 GEL
Żel 3 w 1 SMART jest innowacyjnym produktem żelowym
o właściwościach hybrydowych. Przeznaczony jest do

ZABEZPIECZA

utwardzania, a także przedłużania naturalnej płytki paznokcia.
Niezwykle elastyczny, cechujący się doskonałą przyczepnością
oraz łatwą aplikacją. Produkt rozpuszcza się w acetonie,

ODŻYWIA

pozwalając na bezinwazyjne usunięcie go z płytki paznokcia.
Szczególnie polecany do wzmocnienia oraz nadbudowania
naturalnych paznokci. Idealny jako podkład pod manicure
hybrydowy.

WZMACNIA

14

15 ml
Nr kat. 2630

SMART 3-IN-1 GEL

Zalety:
łatwa aplikacja
rozpuszcza się w acetonie
odżywia i chroni naturalne paznokcie
formuła 3 w 1 (baza, budowanie, odżywianie)
pędzelek 3D
pozwala na zbudowanie krzywej C
zawiera witaminę E, B5 i D-Calcium

Sposób użycia:
Na wcześniej przygotowaną płytkę paznokcia, aplikujemy Nail Prep,
następnie Ultra Bond. Zaczynamy aplikację żelu Smart. Zalecamy
zastosowanie do czterech warstw produktu. Jeśli jest taka potrzeba,
można tę ilość zwiększyć. Każdą z warstw utwardzamy w lampie LED
60 sek./UV 120 sek. Po przemyciu i lekkim zmatowieniu, nakładamy
hybrydę lub zdobimy paznokcie.
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ŻELE
KOLOROWE
CHARM Colour Gel
Charm Colour Gel to kolekcja kolorowych żeli nowej
generacji. Cechuje je bardzo wysoka pigmentacja
oraz doskonała przyczepność. Żele nie posiadają
warstwy dyspersyjnej, dlatego nie wymagają
przemycia po utwardzeniu w lampie. Gwarancja
ekstremelnego połysku bez konieczności mieszania
przed użyciem. Doskonałe do wykonania
precyzyjnych zdobień.

7 ml
Nr kat. 2602

CHARM COLOUR GEL

Zalety:
perfekcyjne krycie przy pierwszej warstwie
ekstremalny połysk
nie spływają
nie posiadają warstwy dyspersyjnej
doskonałe do pracy w technikach Gel Painting, Sugar, One
Stroke oraz Biżu
łatwość mieszania i łączenia ze sobą kolorów

Sposób użycia:
Na wcześniej przygotowaną płytkę paznokcia,
utwardzoną bądź przedłużoną żelem, akrylem lub żelem
hybrydowym Smart, aplikujemy pierwszą warstwę żelu
Charm i utwardzamy ją w lampie LED do 30 sek. lub
w lampie UV do 60 sek. (przymrażamy tak, aby nie
doprowadzić do całkowitego utwardzenia produktu).
Następnie nakładamy drugą warstwę produktu i utwardzamy w lampie
LED 60 sek. lub w lampie UV 120 sek., do całkowitego utwardzenia
produktu.

Porada profesjonalisty:
Na utwardzone żele Charm wcieramy Efekt
Chromu, zabezpieczając go produktem G el
Nail Polish Top Coat, wówczas uzyskamy
Efekt Lustra na paznokciu.
Żele Charm świetnie sprawdzają się również na
stopach. Nie wymagają użycia podkładu żelowego
czy akrylowego. Wystarczy delikatnie zmatowić
płytkę paznokci, następnie użyć produktu Nail
Prep w celu odpowiedniego odtłuszczenia
i nałożyć pierwszą warstwę żelu, utwardzając
ją w lampie według wyżej wymienionych
w ytyczn ych . N a stę p n i e a p l i ku j e my d ru g ą
warstwę żelu i również utwardzamy ją w lampie.
Po wyciągnięciu stóp z lampy, możemy cieszyć się gotowym
pedicure!

17

SYSTEM
ŻELOWY
System żelowy od Effective Nails został stworzony
w oparciu o najnowocześniejsze komponenty.
Żele EFFECTIVE NAILS są elastyczne, oraz
posiadają różne gęstości. Sprawią że Twoja praca
będzie jeszcze przyjemniejsza i niezwykle łatwa.
Wszystkie żele posiadają obniżony poziom
kwasowości. Doskonale łączą się ze sobą.

SYSTEM ŻELOWY

BASE
Gel

NEW!

Żel podkładowy nadający wysoką
przyczepność do naturalnej płytki paznokcia.
Żel zwiększa trwałość stylizacji żelowych
oraz acrylo-żelowych. Zapobiega
zapowietrzaniu sie masy. Produkt wcieramy
bardzo cienko w naturalną płytkę paznokcia,
uprzednio stosując nail prep oraz ultrabond
lub primer.

EFFECTIVE SPEED
Gel

NEW!

Mleczno-różowy żel kryjący typu cover.
Idealny do budowy salonowych paznokci.
Przy częściowej polimeryzacji doskonały
do zaciskania tunelu. Idealny do
wyrównania koloru płytki lub do stylizacji
typu french i baby boomer. Żel ma lekką
konsystencję doskonały do pracy
w technikach bez piłowania.

15 ml, nr kat. 2630.15
30 ml, nr kat. 2630.30

15 ml, nr kat. 2640.15
30 ml, nr kat. 2640.30

50 ml, nr kat. 2630.50

50 ml, nr kat. 2640.50
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SYSTEM ŻELOWY

ARCTIC
One - Phase Gel
Żel jednofazowy przezroczysty o średnio gęstej konsystencji.
Posiada właściwości samopoziomujące. Opracowany
według nowoczesnej receptury, która pozwala uzyskać
wyjątkowo trwałe łańcuchy polimerowe masy żelowej. Produkt
nie posiada w składzie kwasu akrylowego, co sprawia, że nie
piecze podczas utwardzania w lampie
UV. Doskonały do pracy na formie,
tipsie, jak i naturalnej płytce paznokcia.
Żel zapewnia wysoki komfort pracy oraz
ma korzystniejsze działanie na płytkę
paznokcia, niż standardowe żele UV.
Dla uzyskania perfekcyjnego połysku
modelowanych paznokci, zalecamy
wykończyć stylizację produktem Finish
Gel Wet Glass.

Żel jednofazowy przezroczysty o średnio gęstej konsystencji.
Posiada właściwości samopoziomujące. Jest bardzo
elastyczny i łatwy do opracowania. Zawiera ﬁltry UV,
zapobiegające żółknięciu paznokci.
Żel jest doskonały do pracy na formie,
tipsie, jak i naturalnej płytce paznokcia.
Formuła żelu, została stworzona
tak, aby móc wykonać nim całą
stylizację, bez konieczności używania
żelu podkładowego. Dla uzyskania
perfekcyjnego połysku modelowanych
paznokci, zalecamy wykończyć stylizację
produktem Finish Gel Wet Glass.

15 ml, nr. kat. 2632

5 ml, nr kat. 2600

30 ml, nr. kat. 2633

15 ml, nr kat. 2612
30 ml, nr kat. 2613
50 ml, nr kat. 2614

50 ml, nr. kat. 2635
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CLEAR
One - Phase Gel

SYSTEM ŻELOWY

EXCELLENT
One - Phase Gel
Żel jednofazowy przezroczysty o gęstej konsystencji.
Stworzony z myślą o najbardziej wymagających stylistach
paznokci. Doskonały do pracy na formie.
Jego elastyczność pozwala na
doginanie paznokci, dzięki czemu
jesteśmy w stanie uzyskać pożądane
formy bez efektu „odchodzenia od płytki”.
Lekko niebieska poświata oraz ﬁltry
UV zapobiegają żółknięciu paznokci.
Dla uzyskania perfekcyjnego połysku
modelowanych paznokci, zalecamy
wykończyć stylizację produktem Finish
Gel Wet Glass.
15 ml, nr kat. 2606
30 ml, nr kat. 2606.1

WET GLASS
Finish Gel
Żel nabłyszczający w pędzelku. Nadaje
paznokciom lustrzany efekt. Nie posiada
warstwy dyspersyjnej, dzięki czemu
nie wymaga przemycia po utwardzeniu
w lampie. Idealny do wykończenia każdej
stylizacji, wykonanej techniką żelową lub
akrylową. Płynne szkło należy stosować na
zmatowionego paznokcia, nieprzemytego
Cleanerem.

15 ml, nr kat. 2601

50 ml, nr kat. 2606.2
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SYSTEM ŻELOWY

BEIGE
Cover Gel

PINK
Cover Gel

ULTRA WHITE
Excellent Gel

Żel maskujący wszystkie niedoskonałości
naturalnej płytki. Beżowy kolor żelu
doskonale imituje łoże paznokcia.
W szczególności zalecany do odnowy
obgryzionych paznokci. Idealna konsystencja
oraz doskonałe krycie sprawią, że
unikniemy efektu „plastikowego paznokcia”,
gdyż kamuﬂaż możemy wycieniować
przy skórkach. Polecany do stosowania
przy każdej stylizacji.

Żel delikatnie maskujący niedoskonałości
płytki paznokcia.

Żel stworzony do pracy w technice
Express French. Jest produktem
bardzo rzadkim o wysokiej pigmentacji.
Cechuje go ekstremalna biel oraz
duża przyczepność. Żel jest bardzo
trwały i elastyczny. Należy aplikować
go na wcześniej zbudowane paznokcie,
bardzo precyzyjną, cienką linią. Do
zabezpieczenia i wykończenia
stylizacji, zalecamy użyć One Phase Gel
Clear lub UV Gel Polish Top Coat.

15 ml, nr kat. 2609

15 ml, nr kat. 2627
30 ml, nr kat. 2628
50 ml, nr kat. 2629

30 ml, nr kat. 2610
50 ml, nr kat. 2611
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Różowy odcień “Baby Pink” pozwala
uzyskać efekt pięknych i zdrowo
wyglądających paznokci.
Polecamy do stosowania z Ultra White
Excellent Gel lub w technice “Baby
Boomer”.

7 ml, nr kat. 26022
15 ml, nr kat. 2605

UV LED GEL

UV LED Gel
CLEAR - BLUE

UV LED Gel
CLEAR - VIOLET

Nowa formuła żelu pozwala skrócić
czas utwardzania żelu do 30 sekund
w lampie LED oraz tradycyjnych lampach
UV o mocy 36 W. Jednofazowy żel
zalecany jest do pracy na szablonie. Żel
po utwardzeniu jest bezbarwny, idealny
do wykonania szkieletu paznokcia. Efekt
pieczenia jest zredukowany do zera.
Końcowa warstwa wymaga przemycia
cleanerem dla uzyskania idealnego
połysku.

Nowa formuła pozwala skrócić czas
utwardzania żelu do 30 sekund w lampie
LED oraz tradycyjnych lampach UV
o mocy 36 W. Jednofazowy żel, który
stosujemy bezpośrednio na naturalną
płytkę paznokcia lub szablon. Żel po
utwardzeniu jest bezbarwny, idealny
do wykonania budowy paznokcia. Po
przemyciu żel pięknie się błyszczy. Efekt
pieczenia jest zredukowany do zera. Końcowa
warstwa wymaga przemycia cleanerem dla
uzyskania idealnego połysku.

ACRYL GEL

15 ml, nr kat. 2617
30 ml, nr kat. 2618

15 ml, nr kat. 2619

30 g, nr kat. 2680
60 g, nr kat. 2684

30 ml, nr kat. 2620

Profesjonalny Acryl Gel Cover Pink jest
łatwiejszy oraz szybszy w aplikacji
w stosunku do tradycyjnego żelu o
rzadszej konsystencji. Gdy pojawi się
odrost, możesz uzupełnić produkt
nakładając Acryl Gel, po wcześniejszym
ściągnięciu koloru. Następnie wystarczy
opracować paznokieć i nałożyć kolorowy
lakier hybrydowy.
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SYSTEM
AKRYLOWY
Stworzony w oparciu o dwa typy monomerów tak, by
każdy stylista mógł uzyskać własne tempo pracy.
Zarówno dla osób początkujących, jak i bardzo
zaawansowanych. Ultra plastyczne i miękkie
w opracowaniu, a zarazem trwałe w użytkowaniu.

SYSTEM AKRYLOWY

Acrylic Liquid
GOLD

Acrylic Liquid
SILVER

Płyn akrylowy, który idealnie współgra z pudrami
akrylowymi EFFECTIVE NAILS. Płyn zawiera
ﬁltry UV chroniące paznokcie przed żółknięciem.
Niebiesko - ﬁoletowe zabarwienie i zredukowana
intensywność zapachu sprawiają, że praca
z produktem staje się przyjemna. Płyn ma
właściwości szybkoschnące.

Płyn akrylowy stworzony z myślą o precyzyjnej pracy w systemie akr ylow ym.
W połączeniu z proszkami akrylowymi
EFFECTIVE NAILS uzyskujemy elastyczną masę,
doskonałą do wykonywania precyzyjnych
zdobień w technice Nail Art. Doskonały dla
osób dopiero rozpoczynających przygodę
z akrylem. Optymalny czas schnięcia pozwala
na precyzyjne modelowanie masy.

50 ml, nr kat. 2901
240 ml, nr kat. 2902.

50 ml, nr kat. 2903
240 ml, nr kat. 2904.
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SYSTEM AKRYLOWY

ACRYLIC POWDERS
Doskonałe, idealnie miękkie i plastyczne
proszki akrylowe. W połączeniu z liquidami
EFFECTIVE NAILS, pozwolą na stworzenie
najbardziej wymagających stylizacji. Dzięki
szybkoschnącym właściwościom pozwalają
na skrócenie czasu pracy stylistki. Łatwe
w opracowaniu oraz bardzo wydajne.
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LIGHT PINK
Acrylic powder
15 g, nr kat. 2722
100 g, nr kat. 2723

SYSTEM AKRYLOWY

CLEAR
Acrylic powder
15 g, nr kat. 2701
100 g, nr kat. 2702

SUPER WHITE
Acrylic powder
15 g, nr kat. 2710
100 g, nr kat. 2711
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LAKIERY DO
PAZNOKCI
Ekskluzywna linia lakierów do paznokci stworzona z myślą o najbardziej
wymagających kobietach.
Pędzelek 3D zapewnia precyzyjną aplikację bez smug. Linię lakierów
tworzy kolekcja 12 najpopularniejszych kolorów, które są odwzorowaniem
palety hybrydowej Gel Nail Polish.
Szybkoschnące, odporne na ścieranie i odpryskiwanie. Wysoka jakość
komponentów nadaje doskonały kolor już po aplikacji jednej warstwy.
Lakiery nie zawierają toluenu i formaldehydu.

Porada profesjonalisty:
Ab y u zyska ć p e rfe k cyj n y e fe kt, p olecamy użyć na wykończenie
Top Coat Nano Ceramic.

10 ml
Nr kat. 2499

LAKIERY DO PAZNOKCI
01

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 03 Snowﬂake

05

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 117 Fuchsia Bubble

09

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 23 Dangerous

02

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 04 Julia

06

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 13 Nevada

10

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 42 Sweet Cookie

03

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 14 Paris Love

07

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 11 Ferrari

11

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 48 Palais de Tokyo

04

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 06 Coral

08

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 22 Bordeaux

12

Odpowiednik lakieru w linii
hybrydowej - 33 Black Espresso
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PREPARATY
POMOCNICZE
Najwyższej jakości preparaty do zastosowania
przy manicure - Primery, Oliwki oraz Top Coaty
to podstawa pracy przy stylizacji paznokci.
Wypróbuj najlepszy dla Ciebie produkt.

PREPARATY POMOCNICZE

ERIOBÓJ

KT

C

BA

ZY

ZY

KT

C

BA

Nanoliquid
Golden Protect
Innowacyjne środki do dezynfekcji
niezawierające w swoim składzie etanolu,
wykorzystujące właściwości nanozłota
i naosrebra. Wielkość tych cząsteczek
w rezultacie pozwala skutecznie usuwć
wirusy, bakterie oraz grzyby.

E R I O B ÓJ

50 ml
1000 ml
5000 ml

Hand & Body Lotion

NEW!

Cuticle Oil

Wyjątkowy balsam do dłoni i ciała Ciao! to
idealne rozwiązanie dla skóry suchej,
szorstkiej i zniszczonej. Zawiera specjalnie
wyselekcjonowane składniki aktywne. Nadaje
odpowiedni poziom nawilżenia, zwiększa
elastyczność, poprawia gładkość skóry i nadaje
jej przyjemny zapach.

Gęsta oliwka do polerowania paznokci
i pielęgnacji skórek. Zapobiega nadmiernemu
wysuszaniu naskórka. Doskonale nawilża
i wygładza skórki. Oliwki Inspirowane
zapachami wiodących producentów wód
zapachowych dla kobiet.

280 ml, nr kat. 3030

1 ml, (dostępne w zestawach)
10 ml, nr kat. 3020
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PREPARATY POMOCNICZE

Cuticle Remover

Nail Prep

Płyn do usuwania skórek z lanoliną. Skutecznie
zmiękcza skórki wokół paznokcia, pozwalając na
ich delikatne usunięcie. Zawarte w nim substancje
pielęgnują i wygładzają skórki, zmniejszając ich
skłonność do zadzierania się.

Płyn odtłuszczający, który doskonale przygotowuje
płytkę paznokcia do dalszej pracy. Posiada
skoncentrowane składniki, które pozbawiają płytkę
naturalnej warstwy tłuszczu oraz nadmiaru wilgoci.

10 ml, nr kat. 3015.

10 ml, nr kat. 3016.

Ultra Bond

Primer

Be z kw a so w y p ri me r, któ ry ł ą czy ma s ę
że l o w ą l u b a kryl o w ą z n a tu r a l n ą p ł ytką
paznokcia. Przeznaczony dla osób, których
p a zn o kci e są skł o n n e d o p o d ra żn i e ń .
Mo żn a b e zp i e czn i e sto so w a ć g o u k o b i e t
w ci ą ży o ra z o só b d o tkn i ę tych ł u s zczyc ą .

Kwasowy primer, który zwiększa przyczepność
masy żelowej lub akrylowej do naturalnej płytki
paznokcia. Eliminuje ryzyko powstawania
zapowietrzeń. Nie należy stosować go u osób ze
słabą płytką paznokcia oraz u kobiet w ciąży.

10 ml, nr kat. 3018.
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10 ml, nr kat. 3019.

PREPARATY POMOCNICZE

Top Coat UV

Top Coat Nano Ceramic

Preparat utwardzająco - nabłyszczający. Zapewnia
idealny połysk. Pozostawia powłokę, która świeci
w świetle UV, zapobiegając żółknięciu paznokci.
Polecany do wykończenia i nabłyszczenia każdej
stylizacji.

Silnie nabłyszczający lakier do paznokci. Zapewnia
wysoki połysk, którym można cieszyć się przez
długi czas. Idealny do wykończenia każdej
stylizacji, wykonanej systemem hybrydowym,
żelowym lub akrylowym.

10 ml, nr kat. 3025.

10 ml, nr kat. 3023

Vitamin Bomb
Witaminowy koktajl o silnym działaniu
odżywczym, stworzony z myślą o regeneracji
naturalnych paznokci. Wysoka zawartość witaminy
A, E i B5 sprawia, że paznokcie po kuracji
Bombą Witaminową, są nawilżone, wzmocnione
i odżywione. Odżywka pozwala na bezpieczne
odbudowanie struktury zniszczonego paznokcia.
Idealna do zastosowania po ściągnięciu sztucznych
paznokci. Doskonała również jako podkład pod
kolorowe lakiery.
10 ml, nr kat. 3026.

Nail Glue
Bardzo mocny klej do tipsów. Jest produktem
dość gęstym, dzięki czemu nie rozlewa się po
klejonej powierzchni.

7,5 ml, nr kat. 3022
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PŁYNY

PŁYNY
Najwyższej jakości płyny do zastosowania przy
manicure. Zmywacze i cleanery to podstawa
w pracy przy stylizacji paznokci. Sprawdź
różnorodność i wypróbuj najlepszy dla siebie
produkt.
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Acetone

Cleaner

Aceton kosmetyczny w szybkim czasie
efektywnie i bezpiecznie usuwa z paznokcia
produkty hybrydowe, żele soak off oraz akryl.

Produkt przeznaczony do przemywania
lepkiej masy UV. Nadaje połysk ostatniej
warstwie stylizacji. Stosowany również do
odtłuszczania naturalnej płytki paznokcia.

150 ml, nr kat. 3006

150 ml, nr kat. 3001

550 ml, nr kat. 3007
1000 ml, nr kat. 3008

550 ml, nr kat. 3002
1000 ml, nr kat. 3003

PŁYNY

Remover

Cleaner Strawberry

Remover Strawberry

Bezacetonowy zmywacz do paznokci, który
dokładnie usuwa z płytki lakier oraz wszelkiego
rodzaju pozostałości. Dzięki zawartej w nim
witaminie E, chroni paznokcie przed wysuszeniem
i kruszeniem.

Produkt przeznaczony do przemywania
lepkiej masy UV. W swoim składzie posiada
minimalną ilość oliwki, która sprawia, że wykonana stylizacja jest dodatkowo nabłyszczona.
Charakteryzuje się przyjemnym, truskawkowym zapachem.

Bezacetonowy zmywacz do paznokci,
który dokładnie usuwa z płytki lakier oraz
wszelkiego rodzaju pozostałości. Charakteryzuje
się przyjemnym, truskawkowym zapachem.

175 ml, nr kat. 3004.1
1000 ml, nr kat. 3005

175 ml, nr kat. 3012.
1000 ml, nr kat. 3013

550 ml, nr kat. 3010
1000 ml, nr kat. 3011
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NARZĘDZIA
Exclusive Line
Zapewniają perfekcyjne cięcie dzięki ostrym
krawędziom. Wykonane z najwyższej jakości
stali chirurgicznej. Idealne do precyzyjnej pracy.
Bardzo dobrze usuwają skórki z mało dostępnych
miejsc.

NARZĘDZIA
Cążki zaprojektowane z najwyższą
starannością z prostymi krawędziami,
stworzone z najlepszej jakości stali
chirurgicznej, umożliwiającej ponowne
profesjonalne, ręczne ostrzenie.
Dedykowane dla profesjonalistów,
ceniących sobie zarówno wysoką jakość
produktu, jak i niebanalny wygląd
i ergonomię wykorzystywanego sprzętu.

Cążki krótkie 3 mm

Cążki krótkie 5 mm

nr kat. 3205

nr kat. 3206

Nożyczki H - 02

Dłutko metalowe do usuwania
skórek

Frezy - różne rodzaje

nr kat. 3213

nr kat. ------

nr kat. 3208
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PILNIKI
Pilniki do paznokci dwustronne, stosowane
do naturalnej płytki, jak i do prac związanych
z pozostałymi technikami przedłużania lub
skracania paznokci. Produkty z nasypem tlenku
aluminium, elektrostatyczne. Wysoka jakość
użytych materiałów zapewnia doskonałe
właściwości ścierne i wpływa na żywotność
pilniczków.

PILNIKI
Pilnik Marmurek Prosty

Pilnik Biały Półksiężyc

Pilnik Elipsa

grad. 80/80; 100/180; 180/240

grad. 320/320

grad. 80/80; 100/180

nr kat. 3305

nr kat. 3311

nr kat. 3300

Pilnik Karo Biały

Pilnik do Manicure

Pilnik Biały Prosty

grad. 100/180

grad. 240/240

grad. 80/80; 100/180; 180/240

nr kat. 3307

nr kat. 3332

nr kat. 3302

Pilnik Biały Banan

Pilnik Biały Płytka

Polerka Prostokątna

grad. 100/180; 180/240

grad. 100/180; 180/240

grad. 2800

nr kat. 3308

nr kat. 3330

nr kat. 3309

Buffer Różowy Półksiężyc

Kostka matująca - różne kolory

grad. 300/600

grad. 300

nr kat. 3338

nr kat. 3310
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PĘDZLE
Pędzle dedykowane do pracy podczas stylizacji
paznokci. Wysokiej jakości syntetyczne włosie
dokładnie i wyproﬁlowany kształt ułatwia pracę
i zwiększa komfort używania. W ofercie pędzle
w różnych kształtach (płaskie, owalne, kocie
języki) wykorzystywanych do pracy w systemie
żelowym czy Nail Art.

LINIA DIAMENTOWA

Pędzel
do zdobień

Pędzel
koci język

Pędzel
do żelu płaski

rozm. 0/2

rozm. 4

rozm. 4

nr kat. 700809

nr kat. 700806

nr kat. 700812

Pędzel
owalny LUX

Pędzel
owalny LUX

Pędzel
owalny LUX

rozm. 10

rozm. 8

rozm. 6

nr kat. 800532

nr kat. 800529

nr kat. 800528

Pędzel
do żelu LUX

Pędzel koci
język LUX

Pędzel
do żelu LUX

rozm. 6

rozm. 4

rozm. 4

nr kat. 800530

nr kat. 800527

nr kat. 800526
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PĘDZLE

Pędzel
owalny

Pędzel
owalny

Pędzel
owalny

rozm. 10

rozm. 8

rozm.6

nr kat. 800539

nr kat. 800533

nr kat. 70407

Pędzel
koci język

Pędzel
koci język

Pędzel
do żelu płaski

rozm. 6

rozm. 4

rozm. 6

nr kat. 70406

nr kat. 70404

nr kat. 70408

Pędzel
do żelu płaski

Pędzel
do zdobień

rozm. 4

rozm. 0

nr kat. 800534

nr kat. 7802
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PĘDZLE

Pędzel do pyłu
rybka

Pędzel do pyłu
owalny

nr kat. 800540

nr kat. 800549

Pędzel do pyłu
łezka
nr kat. 800550

Klasyczny
pędzel do pyłu
nr kat. 542

43

TIPSY
Tipsy marki Effective Nails, wykonane są z wysoko
elastycznego tworzywa, które sprawia,
że doskonale pracują z naturalną płytką paznokcia.
Id e a l n e d o szyb ki ch styl i za cj i . D o stę p n e
w wersji z dużą kieszonką, małą, bądź bez.

300 szt
Nr kat. 3401

TIPSY

120 szt
Nr kat. 3400
60 szt / jeden rozmiar
Nr kat. 3403

Tipsy mleczne
duża lub mała kieszonka
rozm. 1-10

Tipsy przezroczyste
duża lub mała kieszonka
rozm. 1-10

Tipsy przezroczyste
tunelowe
rozm. 1-10

Tipsy french
głęboka linia uśmiechu
rozm. 1-10
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OZDOBY
Najlepszej jakości cyrkonie, pyłki, brokaty o różnych
grubościach, oryginalne kamienie made by
Swarovski dostępne w różnych rozmiarach
i kolorach. Nadają każdej stylizacji niepowtarzalny
charakter.

OZDOBY

Cyrkonie Swarovski
opalizujące 50 szt.
nr kat. 500110
rozm. ss03, ss05, ss07, ss10

Cyrkonie Swarovski
krystaliczne 50 szt. różne rozm.
nr kat. 500105
rozm. ss03, ss05, ss07, ss10

Crystal Pixie opalizujące
1440 szt.
nr kat. 900922

Crystal Pixie Różowe
1440 szt.
nr kat. 900923

Efekt ciekłego srebra
nr kat. 500157

Gold shrimmer
nr kat. 700164

Chrom effect
nr kat. 700162

Efekt ciekłego złota
nr kat. 500156

Efekt perły złoty
nr kat. 400543

Efekt perły róż
nr kat. 400541

Efekt perły ﬁolet
nr kat. 400540

Płatki multichrom nr 02
nr kat. 700167

Efekt Arielki
nr kat. 700161
kol.: classic, turkus, multi

Efekt perły zielony
nr kat. 400542
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NEON DUST
Brokaty Neonowe
Delikatne pyłki nadadzą stylizacjom
niepowtarzalny efekt i blask.

NEON DUST

Neon Dust nr 01
Nr kat. 1033/36

Neon Dust nr 02
Nr kat. 1033/31

Neon Dust nr 03
Nr kat. 1033/35

Neon Dust nr 04
Nr kat. 1033/37

Neon Dust nr 05
Nr kat. 1033/26

Neon Dust nr 06
Nr kat. 1033/27

Neon Dust nr 07
Nr kat. 1033/23

Neon Dust nr 08
Nr kat. 1033/50
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PYŁKI
EFEKT HOLO
Delikatne, iskrzące pyłki do zdobienia paznokci
z efektem holo. To drobne, iskrzącyce brokaty, które
poprzez połyskujący efekt uatrakcyjną stylizację
paznokci. Pyłek można aplikować na różne
sposoby, za każdym razem uzyskując inny efekt.

EFEKT HOLO

Efekt holo granatowy
nr kat. 1033/21

Efekt holo niebieski
nr kat. 1033/43

Efekt holo stalowy opalizujący
nr kat. 1033/16

Efekt holo szmaragdowy
nr kat. 1033/32

Efekt holo błękitny
nr kat. 1033/25

Efekt holo jasne złoto
nr kat. 1033/44

Efekt holo szaﬁrowy
nr kat. 1033/33

Efekt holo ciemne złoto
nr kat. 1033/34

Efekt holo ciemnoróżowe
nr kat. 1033/24

Efekt holo złoty opalizujący
nr kat. 1033/39

Efekt holo ﬁolet
nr kat. 1033/28

Efekt holo jasnoróżowe
nr kat. 1033/46

Efekt holo zielony
nr kat. 1033/40

Efekt holo czerwony
nr kat. 1033/41

Efekt holo turkus
nr kat. 1033/45

Efekt holo srebrny multi
nr kat. 1033/42

Efekt holo srebrny
nr kat. 1033/30

Efekt holo rainbow
nr kat. 1033/62
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BE EFFECTIVE WITH US!
Instruktor

Salon Patronacki

Jesteś stylistką paznokci dla której wykonywana praca jest również pasją?
Jesteś ambitna, kreatywna i pełna energii? Jeśli czujesz, że powinnaś

Jeżeli chcesz pracować na produktach profesjonalnych, których nie

pójść o krok dalej - ta oferta jest dla Ciebie! Dołącz do naszego teamu jako
instruktor stylizaci paznokci i przekazuj wiedzę na najwyższym poziomie.
Prześlij do nas swoje portfolio na adres biuro@effectivenails. com
i odmień swoje życie! Be effective with us!

znajdziesz w sklepach, otrzymywać specjalne, stałe rabaty a także
wyróżnić swój salon – zarejestruj się u nas jako profesjonalista.
Pokaż nam swój certyﬁkat i pochwal się wyjatkowością swojego gabinetu.
Z nami masz gwarancję, że produkty w Twoim salonie są niepowtarzalne
i stworzone specjalnie z myślą o wykwaliﬁkowanych stylistach, do pracy
gabinetowej.
Oferujemy warsztaty i szkolenia produktowe a także specjalne oznaczenie
Twojego gabinetu.
Nie czekaj, zgłoś się już teraz i czerp korzyści!
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BUTIK

Ręcznik Effective

Fartuszki Effective

Fartuszek Instruktorski

nr kat. 3601

Różne kolory
nr kat. 3600

nr kat. 366.007

Maseczka ochronna

Kubek

Filiżanka

Parasol

nr kat. 700139

nr kat. 366.002

nr kat. 366.001

nr kat. 366.006
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BUTIK

Zestaw prezentowy

Zestaw prezentowy

Zestaw prezentowy

nr kat. 366.009

nr kat. 366.010

nr kat. 366.11

Zestaw dla kursantki
nr kat. 2020.2

Certyﬁkaty
nr kat. 2020.1
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Smart Cosmetics Sp. z o.o.
Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa
NIP: 7010507632

Obsługa klienta:

Dział handlowy

tel. +48 695 953 333
biuro@effectivenails.pl

tel. +48 570 222 211
b.matusiak@effectivenails.pl

Sklep online

Marketing i reklama

tel. +48 695 953 333
biuro@effectivenails.pl

tel. +48 695 144 444
a.skrzypiec@effectivenails.pl

