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- HISTORIA LAKIEREM MALOWANA...

Amerykańska firma OPI od ponad 30 lat szczyci się pozycją absolutnego lidera na rynku produktów do profesjonal-
nej pielęgnacji dłoni, stóp i paznokci. Wywodzi się z Hollywood, jedynego miejsca na ziemi, gdzie spełniają się ma-
rzenia, czego jest najlepszym dowodem. Na początku swej działalności była małą rodzinną firmą, która dzięki jako-
ści swych produktów w krótkim czasie zyskała rzeszę wielbicieli na całym świecie. Dziś OPI stanowi prawdziwą potę-
gę, stawiającą na profesjonalizm i niepowtarzalność produktów. Firma zdobyła światowe uznanie dzięki szerokiej ga-
mie ponad 200 kolorów lakierów do paznokci, cechujących się wyjątkowym połyskiem i wysoką odpornością na
ścieranie. Różnorodność ich barw jest inspiracją dla stylistów paznokci oraz dla klientów OPI, do grona których nale-
żą największe gwiazdy show-biznesu. Każdy lakier to coś więcej niż tylko „mała butelka”, to obietnica doskonałości,
emocji i niezwykłego, ponadczasowego stylu. 

Barwy sukcesu 
OPI zrewolucjonizowało świat lakierów do paznokci, każdego roku ukazując kobietom dwie wyjątkowe kolekcje 
lakierów (wiosna-lato, jesień-zima), tytułując każdą nazwą innego miejsca na ziemi. Na przestrzeni lat stworzono 
już między innymi kolekcję Włoską, Grecką, Meksykańską, Japońską, Kanadyjską, Australijską, Indyjską, Francuską,
Hiszpańską, Szwajcarską, a także najlepiej sprzedającą się ze wszystkich kolekcję Rosyjską na sezon jesień-zima 2007,
której popularność przerosła wszelkie wyobrażenia! Kolekcje zawierają 12 najmodniejszych w danym sezonie kolo-
rów. OPI nadało bowiem nowe znaczenie paznokciom, które stały się integralną częścią ubioru i stylu.

Lakiery i ich nazwy
Nazwy lakierów są tak zabawne i sprytne, że klienci nie mogą przestać o nich mówić. Zamiast banalnych nazw typu
„Róż nr 2” czy „Czerwień nr 1” firma wprowadziła „Watę cukrową z Coney Island” („Coney Island Cotton Candy”) czy
„Tak naprawdę nie jestem kelnerką” („I'm Not Really a Waitress”). Każdy lakier to także chroniony patentami kształt bu-
teleczki, ergonomiczne zamknięcie oraz szeroki pędzelek Pro Wide® Brush, które zapewniają najłatwiejszą aplikację
lakieru. W ten sposób OPI połączyło zachwycające kolory i najwyższą możliwą jakość lakieru do paznokci. Prefero-
wany przez profesjonalistów i uwielbiany przez gwiazdy najwyższego formatu, dostępny jest w ponad 200 odcieniach.
Lakier do paznokci OPI stworzył globalną kulturę koloru. 

OPI i gwiazdy
Gwiazdy uwielbiają OPI Co roku na rozdaniu nagród filmowych w Los Angeles, gdy gwiazdy
światowego formatu kroczą po czerwonym dywanie, możemy obserwować najmodniejsze kre-
acje i ... najmodniejsze kolory paznokci. Prawie zawsze są to kolory OPI Jednak gwiazdy korzy-
stają z lakierów OPI nie tylko przy okazji gal wręczenia nagród. Używają ich także w codziennej
pracy na planie filmowym. Czy potrafilibyście wskazać filmy, w których aktorki używały na przy-
kład koloru OPI Red? My tak! Lakiery OPI są również popularne wśród gwiazd show-biznesu 
w Polsce. Można to zauważyć szczególnie w wywiadach dla czasopism kobiecych, w których
polskie aktorki i piosenkarki opowiadają o swoich ulubionych kolorach lakierów OPI. 

Czy wiesz, że...?
• Lakiery OPI „grały” w musicalu „Chicago”. Specjalnie na potrzeby tego filmu styliści OPI wykreowali kolekcję 

o tej samej nazwie. Lakiery z tej linii zdobiły paznokcie m.in. Catherine Zeta Jones. Kolekcja „Chicago” tak się 
spodobała, że trafiła do sprzedaży detalicznej.

• Madonna wybrała odcień lakieru OPI Italian Love Affair w dniu swojego ślubu z Guyem Ritchie.
• Angelina Jolie na premierze filmu „Grzech pierworodny”, w którym grała główną rolę, miała na paznokciach 

odcień OPI Candlelight.
• Charlize Theron jest uzależniona od preparatu przyspieszającego wysychanie lakieru OPI DripDry. Aktorka jest 

również fanką odcienia lakieru OPI Coney Island Cotton Candy.
• Priscilla Presley tak lubi lakiery OPI, że napisała do firmy list z podziękowaniami.
• Reese Witherspoon miała na paznokciach różne odcienie lakierów OPI podczas kręcenia filmu „Legalna 

blondynka” i „Legalna blondynka 2.
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NAIL BAR BY OPI

OPI jest twórcą oryginalnej koncepcji Nail Barów,
specjalnych miejsc, w których w każdej chwili można
skorzystać z kompleksowego, szybkiego manicure'u i
pedicure'u. Nail Bary aranżacją wnętrza przypominają
klasyczne drink bary i wyposażone są w kilka stanowisk
do manicure'u w stylu koktailowym lub w formie bar-
ku. Najczęściej zlokalizowane są w centrach handlo-
wych, aby w trakcie zakupów można było zadbać
również o dłonie i paznokcie. W Nail Barach pracuje
kilka manicurzystek, tak aby klient mógł zostać obsłu-
żony bez konieczności wcześniejszego zapisywnia się
na wizytę. Nail Bary to zazwyczaj niezwykle widowi-
skowe miejsca, przyciągające wzrok i wzbudzające po-
wszechne zainteresowanie oglądających je osób. Nail
Bary to również profesjonalna obsługa i najwyższa ja-
kość produktów. Miejsca takie są na całym świecie,
również w Polsce!

koncept



Lakiery  vvvwv 
zdobyły w Polsce 

następujące nagrody:

2011



Wybrane kolekcje lakierów O.P.I

Kolekcja specjalna 2013

Kolekcja filmowa 2013Kolekcja specjalna 2013

Kolekcja wiosna/lato 2013

Kolekcja jesień/zima 2012/2013

Kolekcja specjalna 2013

Kolekcja jesień/zima 2013/2014

Kolekcja filmowa 2012
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Coconut Melon Juicie – kokosowo-melonowy
Bogactwo tropikalnego miksu owocowego! Zawiera ekstrakty ze zmiękczającego kokosa, nawadniają-
cego melona, odżywiającego awokado i kojącego aloesu oraz witaminę C.

AV 981 - 30 ml  
AV 988 - 200 ml 
AV 986 - 600 ml 

Grapefruit Juicie – grejpfrutowy
Orzeźwiająca kropla różowego grejpfruta! Zawiera ekstrakt z grejpfruta 
– naturalnego przeciwutleniacza, witaminę C oraz ekstrakty z odżywiającego
awokado i kojącego aloesu.

AV 911 - 30 ml
AV 918 - 200 ml
AV 916 - 600 ml 

Cran & Berry Juicie – żurawina z miksem owocowym
Żurawina z miksem owocowym - energia, której nie możesz się oprzeć! Soczek bogaty w ekstrakty z na-
turalnych przeciwutleniaczy: żurawiny, która przywróci nawilżenie skóry, truskawki, borówki i maliny. Zawie-
ra też witaminę C oraz ekstrakty z odżywiającego awokado i kojącego aloesu.

AV 971 - 30 ml  
AV 978 - 200 ml 
AV 976 - 600 ml 

Rasberry Violet Juicie – malina i fiołek
Idealne połączenie zapachu delikatnego kwiatu fiołka i pysznego owocu ma-
liny! Balsam ten kusi bogactwem wyciągu z odżywczego awokado i łagodzą-
cego aloesu. Wiosenny aromat kwiatów i owoców jest doskonały dla zwolen-
ników delikatnych zapachów.

AV 301 - 30 ml
AV 308 - 200 ml
AV 306 - 600 ml

www.opinails.pl

Owocowe orzeźwienie
Fontanna naturalnych składników nawilżających dla jedwabiście gładkiej skóry! Linia Avojuice OPI pełna
jest składników nawilżających oraz kuszących  zapachów, co daje skórę jedwabiście gładką  w dotyku 
i zachwycająco pachnącą. 



Ginger Lily – tropikalna lilia
Codzienne nawilżanie skóry, delikatnym i subtelnie pachnącym balsamem,
który wspaniale wygładza skórę, czyniąc ją jedwabistą w dotyku. Zapach tropi-
kalnej rośliny Ginger Lily, daje uczucie świeżości i czystości.

AV 921 - 30 ml
AV 928 - 200 ml
AV 926 - 600 ml 

Jasmine Juicie – jaśmin
Słodki jaśmin z wyciągiem z cytrusów. Prawdziwy zapach orientu. Stanowi kombinację składników łago-
dzących, nawilżających i odżywczych. Zawiera kompozycję wyciągu z avokado i aloesu. 

AV 871 - 30 ml  
AV 878 - 200 ml 
AV 876 - 600 ml 
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Mango Juicie – mango
Emulsja nawilżająca z mango, gwarantuje kuszącą, tropikalną gładkość skóry. Zapewnia skórze moc
naturalnych substancji nawilżających i odżywczych z avocado i aloesu. Zapach dojrzałego mango
pobudza zmysły.

AV 831 - 30 ml
AV 838 - 200 ml
AV 836 - 600 ml 

Hibiscus Juicie – hibiskus
Kolekcja soczystych, owocowo-kwiatowych balsamów Avojuice, powiększa się
o cudowny zapach hibiskusa i owoców tropikalnych. Niczym wodna mgiełka
nasącza skórę odpowiednią porcją składników nawilżających. Zawiera kojące
ekstrakty z awokado i aloesu. Skóra staje się piękna i gładka.

AV 321 - 30 ml
AV 328 - 200 ml
AV 326 - 600 ml 

AVO
JUIC
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Sweet Tea – słodka herbata
Ten nowy zapach z linii Avojuice, to zapach dla tych, którzy uwielbiają herbatę, ale uwaga, bardzo
słodką herbatę! Świeża i relaksująca nuta zapachowa, przeplata się tu z orientalną słodyczą melona.
W upalne lato taki napar najlepiej gasi pragnienie. W tym przypadku gasimy pragnienie naszej skóry. 

AV 331 - 30 ml
AV 338 - 200 ml
AV 336 - 600 ml 

Violet Orchid – fioletowa orchidea
Orchidea, to inaczej storczyk. Tę piękną roślinę kojarzymy głównie, jako ozdobę doniczkową o koloro-
wych kwiatach. Jeśli dekoruje jakieś wnętrze, to znaczy, że o jego wygląd zadbała kobieta. Jest to de-
likatny kwiat, o czym wiedzą jej posiadacze. Uwodzi swym wdziękiem i prostotą. Ma subtelny zapach.
W najnowszym balsamie Avojuice zawarta została cała esencja fioletowej orchidei z nutą świeżości,
zmysłowości i kobiecości.

AV 351 - 30 ml
AV 358 - 200 ml
AV 356 - 600 ml 

Stojak ekspozycyjny Avojuice: 30 szt. i 60 szt.
Przyciągające wzrok pudełka wypełnione są mieszanką wszystkich
zapachów Avojuice.

AV 814 - 30 sztuk po 30 ml
AV 815 - 60 sztuk po 30 ml

Peony & Poppy – peonia i mak
Połączenie zapachu peonii i kwiatu maku polnego jest wyrazem kultu ukwieco-
nego lata. Delikatne płatki czerwonych maków uwalniają subtelny zapach, nie-
odparcie kojarzony z łąką, natomiast intensywna, niemal perfumeryjna woń pe-
onii, wyczuwalna jest w parkach i ogrodach. Kompozycja ekstraktów olejków
tych dwóch kwiatów otula elegancją, ale także przynosi uczucie letniego od-
prężenia.

AV 341 - 30 ml
AV 348 - 200 ml
AV 346 - 600 ml
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Gładkośc i jędrność
Zaawansowany kompleks lipidowy opracowany przez OPI to połączenie wysoce odżywczego naturalne-
go olejku z awokado, fosfolipidów (naturalnego budulca skóry) oraz witamin. Produkty Avoplex nie zawie-
rają ropy, lanoliny ani produktów na bazie benzyny, które mogą powodować odklejanie się sztucznych
paznokci.

Avoplex HIGH-INTENSITY HAND & NAIL CREAM
Intensywny krem do dłoni i paznokci
Działa jak rękawica ochronna na poważnie uszkodzoną skórę dłoni. Zawiera
zaawansowany kompleks lipidów z awokado OPI oraz unikalne, głęboko pene-
trujące skórę hydrolizowane proteiny, które wiążą się ze skórą i paznokciami, za-
mykając w nich wilgoć. Przy systematycznym użyciu rezultatem jest radykalna
poprawa elastyczności i gładkości dłoni oraz większa elastyczność paznokci. 

AV 771 - 50 ml  
AV 774 - 120 ml

Avoplex, REVITALIZING HAND & BODY SCRUB
Rewitalizujący piling do rąk i ciała
To niezwykle luksusowy, bogaty w składniki aktywne peeling, będący uzupełnieniem bogatej w avocado linii Avo-
plex. Zawiera naturalne kryształy cukru, olej z avocado oraz wyciągi roślinne, olej z pestek winogron i olejek jojoba.
Dokładnie złuszcza i wygładza skórę, czyniąc ją miękką jak jedwab i zapewniając jej młodszy, świeższy wygląd.

AV 114 - 120 ml  
AV 118 - 250 ml
AV 117 - 750 ml
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AVOPLEX EXFOLIATING CUTICLE  TREATMENT 
Złuszczająca emulsja do skórek
Delikatne kwasy owocowe oraz kwas salicylowy usuwają suche i szorstkie skórki.
Kompleks lipidów z avocado uzupełnia poziom nawilżenia, a przeciwutleniacze
zawarte w wyciągu z kory wierzby i witamina E odżywiają skórki.

AV 720 - 30 ml  
AV 724 - 120 ml 

AVOPLEX CUTICLE OIL TO GO
Olejek do skórek AVOPLEX „na drogę” 
Uzupełnij poziom nawilżenia i lipidów witaminą E i olejkami z awokado, słonecz-
nika, sezamu i kukui. Wygodna tubka, którą możesz zabrać wszędzie ze sobą,
zakończona miękkim pędzelkiem, idealna do torebki lub kieszeni. Gęsta konsy-
stencja żelu gwarantuje użycie bez spływania i kapania. Mocne zamknięcie
gwarantuje szczelność opakowania.  

AV 784 - 7,5 ml  
AV 782 - ekspozytor do sprzedaży detalicznej; 12 x 7,5 ml
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AVOPLEX NAIL&CUTICLE REPLENISHING OIL
Odżywczy olejek do paznokci i skórek
Nasycony uwielbianym przez skórę olejkiem z avocado w połączeniu z tokotrie-
nolem (o tysiąckrotnie silniejszym działaniu niż zwykła witamina E), lekkimi olejka-
mi z pestek winogron, słonecznika, sezamu, orzecha kukui oraz lecytyną dla
odżywienia skórek i paznokci oraz przywrócenia im odpowiedniego poziomu
nawilżenia. Idealny także na suche pięty i łokcie.

AV 701 butelka z pipetą 7,5 ml
AV 710 butelka z pędzelkiem 15 ml
AV 702 butelka z pipetą 30 ml  

Najlepiej sprzedający 
się produkt detaliczny 
w 2012 roku
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CHAMOMILE MINT MASSAGE – MASAŻ RUMIANEK i MIĘTA
Lekki, nawilżający balsam do masażu z witaminami i wyciągiem z rumianku i mięty. Stano-
wi idealne wykończenie zabiegu SPA na dłonie i stopy. Nie pozostawia tłustej powłoki. Mo-
żna wykonać na niego masaż lub zastosować jako krem. Idealny do codziennej pielęgna-

cji domowej.

PC 474 - 125 ml PC 476 - 480 ml
PC 478 - 250 ml PC 479 - 3.78 L

Rumianek i Mięta

CHAMOMILE MINT SCRUB – PILING RUMIANEK i MIĘTA 
Zawiera naturalne kryształy cukru, kwasy AHA i wyciąg z rumianku i mięty. Krystaliczna formuła
produktu, połączona z kwasami AHA, doskonale usuwa zgrubienia, wygładza suchy
naskórek, działa kojąco i odświeżająco. Pozostawia skórę niezwykle gładką i oczyszczoną.
Jest pierwszym etapem zabiegu, który przygotowuję skórę dłoni i stóp do dalszego etapu
zabiegu SPA.

PC 324 - 125 ml PC 327 - 750 ml
PC 328 - 250 ml PC 329 - 3.78 L

Na wiosnę i lato 2012 roku OPI wprowadziło nową linię zapachową do zabiegów Manicure Pedicure 
– Rumianek i Mięta. Rumianek zadziała kojąco na zmysły, spowoduje zmniejszenie stresu, zadba o skórę
dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy. Jego miodowy aromat przybliży nas do natury. Mięta nada 
orzeźwienia, lekkości i świeżości. Zabieg mani/pedi z użyciem najnowszej linii przeniesie nas na polskie łąki.
To miły akcent w amerykańskim produkcie.
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Tropikalne owoce

Manicure/Pedicure OPI prezentuje zapachy preparatów do peelingu i masażu - Tropikalne Owoce 
i Ogórek. Teraz Ty i Twoje klientki macie jeszcze więcej produktów do wyboru w linii Manicure/ Pedicure
OPI

TROPICAL CITRUS MASSAGE – MASAŻ Z EKSTRAKTEM 
Z OWOCÓW TROPIKALNYCH
Nawilżająca emulsja do masażu skóry z ekstraktami z kokosa i cytrusów. Mieszan-
ka ekstraktów roślinnych, zmiękczającego wyciągu z kokosa, energetyzującego
ekstraktu z cytrusów oraz przeciwutleniaczy, witamin i środków nawilżających. 

PC 434 - 125 ml  PC 436 - 480 ml 
PC 438 - 250 ml PC 439 - 3.78 L

TROPICAL CITRUS SCRUB – PILING OWOCE TROPIKALNE
Piling zawierający kwasy AHA oraz naturalne kryształy cukru i ekstrakty z kokosa i cy-
trusów. Stworzony na bazie naturalnych kryształów cukru dla zmniejszenia zgrubień
naskórka oraz usunięcia przesuszonej, szorstkiej skóry; wzbogacony o ekstrakt z ko-
kosa dla zmiękczenia skóry i wyciąg z cytrusów dla dodania jej witalności.

PC 364 - 125 ml PC 367 - 750 ml 
PC 368 - 250 ml PC 369 - 3.78 L



16

O
G

Ó
RE

K
Ogórek

CUCUMBER SCRUB – PILING OGÓRKOWY
Piling zawierający kwasy AHA oraz naturalne kryształy cukru i
ekstrakt z ogórka. Stworzony na bazie naturalnych kryształów
cukru dla zmniejszenia zgrubień naskórka oraz usunięcia prze-
suszonej, szorstkiej skóry; wzbogacony o ekstrakt z ogórka i
przeciwutleniacze z ananasa dla łagodzenia skóry. 

PC 354 - 125 ml PC 357 - 750 ml
PC 358 - 250 ml PC 359 - 3.78 L

CUCUMBER MASSAGE 
– MASAŻ Z EKSTRAKTEM Z OGÓRKA
Nawilżająca emulsja do masażu skóry z ekstraktem z ogórka.
Mieszanka ekstraktów roślinnych, łagodzącego wyciągu z
ogórka, przeciwutleniaczy z ananasa, witamin i środków na-
wilżających.

PC 424 - 125 ml PC 426 - 480 ml 
PC 428 - 250 ml PC 429 - 3.78 L

www.opinails.pl

Zabieg z ogórkiem „Ogórkowa salsa verde”. Aromatyczna mieszanka chłodnego, rześkiego ogórka z nutką
magnetycznego ananasa.
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Papaya

PAPAYA & ANANAS MASSAGE 
– KREM DO MASAŻU PAPAYA & ANANAS
Nawilżająca emulsja do masażu skóry z ekstraktem z papaii i ananasa. 
Mieszanka ekstraktów roślinnych, witamin i środków nawilżających

PC 444 - 125 ml PC 446 - 480 ml 
PC 448 - 250 ml PC 449 - 3.78 L

PAPAYA

Ekskluzywna linia kosmetyków do profesjonalnej pielęgnacji dłoni i stóp, która upaja egzotycznym
zapachem papai i ananasa. Pozwala poczuć się jak na tropikalnej wyspie, otula gorącym słońcem i
oczyszcza, jak krystalicznie czyste wody oceanu.

PAPAYA & ANANAS SCRUB – PILING PAPAYA & ANANAS
Piling zawierający kwasy AHA oraz naturalne kryształy cukru i ekstrakt z papaii. Stworzony na
bazie naturalnych kryształów cukru dla zmniejszenia zgrubień naskórka oraz usunięcia
przesuszonej, szorstkiej skóry.

PC 374 - 125 ml PC 377 - 750 ml 
PC 378 - 250 ml PC 379 - 3.78 L
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Royal Verbena

www.opinails.pl

ROYAL VERBENA SCRUB – PILING
Zawiera naturalne kryształy cukru, oliwę z avokado oraz kwasy owocowe, wyciągi ro-
ślinne i ekstrakt z cytrusów. Piling ten nieprawdopodobnie wygładza przesuszoną
i szorstką skórę. Ekstrakty roślinne są naturalnym antyoxydantem, uspokajają i rewita-
lizują. Złuszczanie naskórka dłoni i stóp powinno odbywać się zgodnie z ruchami
masażu. Kryształy cukru idealnie złuszczają zrogowaciały naskórek i jednocześnie
dokładnie wcierają oliwę. Efekt, to idealna i jedwabista skóra.

PC 384 - 125 ml PC 387 - 750 ml 
PC 388 - 250 ml PC 389 - 3.78 L

ROYAL VERBENA MASSAGE – MASAŻ
Masaż przy użyciu tego balsamu, to doskonałe wykończenie zabiegu SPA, pozo-
stawia bowiem miłe wspomnienia i przepiękny, trwały zapach na skórze.

PC 454 - 125 ml PC 456 - 480 ml 
PC 458 - 250 ml PC 459 - 3.78 L

Twórców zabiegu zainspirowała tym razem piękna, kwitnąca roślina jaką jest Verbena, która znana jest
ze swej uspokajającej i relaksującej mocy. Verbena Królewska połączona z  aromatem orzeźwiające-
go drzewa cytrusowego wyróżnia się zupełnie nowym, świeżym i eleganckim zapachem dającym po-
czucie luksusu. Każdego sezonu potrzebujemy nowych doznań i odmiany, także w zabiegach kosme-
tycznych. Ogromnie ważną rolę odgrywa zapach kosmetyku, który odpowiednio nas nastraja i jest mi-
ły każdemu. A jeśli zmysły są ukojone, to efektywność zabiegu gwarantowana. Moc energetyzującej
kompozycji aromaterapeutycznych składników zabiegu "Royal Verbena" sprawi, że  manicure i pedicu-
re stanie się wyjątkowym doświadczeniem.
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LEMON TONIC SCRUB – PILING
Energetyzujący zabieg LEMON TONIC,  rozświetlający i nawilżający skórę. Wzbogacony o
niezwykły składnik, wyciąg z owocu YUZU (kwaśny jak cytryna, wyglądający jak mandaryn-
ka). zapewnia niezwykłą świeżość i energetyczne doznania.

PC394 - 125 ml        PC397 - 750 ml
PC398 - 250 ml        PC399 - 3.78 L

LEMON TONIC MASSAGE – MASAŻ
Lekka emulsja nawilżająca, będąca idealnym wykończeniem etapu pielęgnacji dłoni i
stóp. W składzie emulsji znajdują się wyciągi z cytrusów, moc witamin, przeciwutleniaczy
i składników nawilżających. 

PC464 - 125 ml        PC466 - 480 ml
PC468 - 250 ml        PC469 - 3.78 L 

Beauty In, 90-203 Łódź, ul. Pomorska 41, tel. (42) 639 98 99, e-mail: opi@opinails.pl, www.opinails.pl

Lemon Tonic
Energetyzujący zabieg Lemon Tonic, rozświetlający i nawilżający skórę. Wzbogacony o niezwykły
składnik, wyciąg z owocu YUZU (kwaśny jak cytryna, wyglądający jak mandarynka) zapewnia niezwy-
kłą świeżość i energetyczne doznania.



20

PI
EL

ĘG
N

AC
JA

PA
ZN

O
KC

I

ORIGINAL NAIL ENVY 
Z formułą maksymalnej wytrzymałości MAXIMUM STRENGTH FORMULA
Mocniejsze, dłuższe, twardsze i naturalne paznokcie dzięki maksymalnemu wzmocnieniu wapniem i hy-
drolizowanym białkiem pszenicy! Idealna odżywka dla paznokci słabych i zniszczonych, szczególnie 
po zabiegach akrylowych i żelowych.

NT T80 - 15 ml

MATTE NAIL ENVY 
Z formułą maksymalnej wytrzymałości MAXIMUM STRENGTH FORMULA
Niewidzialna ochrona dzięki maksymalnie wzmacniającej formule białkowej Matte! Odżywka idealna
dla kobiet i mężczyzn preferujących całkowicie naturalny wygląd paznokci. Doskonała również jako
podkład!

NT T82 - 15 ml 

SOFT & THIN NAIL ENVY 
Paznokcie cienkie i delikatne
Sprawdzona formuła Nail Envy z większą ilością wapnia i morskich minerałów została opracowana spe-
cjalnie w celu wzmocnienia paznokci cienkich i delikatnych. Usztywnia paznokcie, zapobiega
łamliwości.

NT 111 - 15 ml 

DRY & BRITTLE NAIL ENVY
Paznokcie suche i łamliwe
Zapomnij o popękanych, łamliwych, rozdwajających się paznokciach! Sprawdzona formuła Nail Envy
nie tylko nawilża, ale również chroni za pomocą witamin przeciwutleniających C i E. Odżywka ta
uelastycznia paznokcie, dzięki czemu zmniejsza ich napięcie i eliminuje pękanie.

NT 131 - 15 ml 

SENSITIVE & PEELING NAIL ENVY
Paznokcie wrażliwe i rozwarstwiające się
Sprawdzona formuła Nail Envy dla paznokci wrażliwych i rozwarstwiających się. Zawiera przeciwutleniającą
witaminę E, olej z orzeszków kukui bogaty w składniki nawilżające oraz łagodzący aloes. Bez formaldehydu.
Chroni paznokcie przed detergentami i czynnikami zewnętrznymi, które uwrażliwiają płytkę i powodują jej
rozdwajanie.

NT 121 - 15 ml 

www.opinails.pl

Mocne, piękne paznokcie to marzenie każdego – marzenie, które może się ziścić dzięki zestawowi od-
żywek OPI.  Tylko jedna firma konsekwentnie zaspokaja pragnienia pięknych paznokci… OPI. Niebywałe
efekty w zasięgu ręki dzięki  linii produktów do pielęgnacji paznokci, które są stosowane i uwielbiane 
w salonach całego świata.

Mocne paznokcie – piękne paznokcie

SPOSÓB STOSOWANIA ODŻYWEK NAIL ENVY:
� Aby odżywki OPI działały na problem paznokci prawidłowo, należy ściśle stosować się do schematu aplikacji.
� Pierwszego dnia terapii paznokci nakładamy jedną warstwę odżywki. Drugiego dnia dokładamy drugą warstwę. Kolejnego dnia zmywamy 

produkt i ponownie aplikujemy jedną warstwę. W dniu kolejnym cały proces ponawiamy, czyli: nakładamy jedną warstwę odżywki, kolejnego 
dnia drugą i trzeciego dnia zmywamy całość i ponawiamy czynność.

� Terapia powinna trwać od 3 tygodni, do wyczerpania produktu z butelki.
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START-TO-FINISH™
Podkład/topcoat/odżywka wzmacniająca
Podkład, topcoat i naturalna odżywka wzmacniająca w jednej, maksymalnie wydajnej formule.

NT T71 - 15 ml 

RIDGE FILLER środek wygładzający
Gładsza powierzchnia paznokci
Zawiera naturalny jedwab, który delikatnie wyrównuje nierówną powierzchnię naturalnego pa-
znokcia. Zwiększa przyczepność lakieru i sprawia, że lakier idealnie rozkłada się na paznokciach.

NT T40 - 15 ml 

NATURAL NAIL STRENGTHER
Baza pod lakier z wapnem
Tworzy warstwy ochronne na naturalnym paznokciu.

NT T60 - 15 ml 

PODKŁAD DLA NATURALNYCH PAZNOKCI
Z formułą przedłużającą trwałość manicure
Zapobiega odbarwieniom naturalnych paznokci i wydłuża trwałość manicure.

NT T10 - 15 ml
NT T14 - 120 ml

Pielęgnacja paznokci

NAIL ENVY MAINTENANCE
Odżywka pielęgnacyjna
Nowa formuła zapewnia perfekcyjne paznokcie!
� Formuła odżywki Nail Envy zawiera idealnie zbilansowane składniki wzmacniające 

i ochronne, tak by zapewnić paznokciom idealną kondycję.
� Po zakończeniu używania innej odzywki z serii Nail Envy (z wyjątkiem odżywki Sensitive & Peeling),
� przerzuć się na odżywkę pielęgnacyjną Nail Envy Maintenance, by utrwalić uzyskane rezultaty.
� Tak jak w przypadku innych produktów Nail Envy możesz polegać na technologii 

Tensile StrengthTM – wytrzymałośc i siła – niezwykle skutecznej kombinacji protein pszenicy 
i wapnia, która daje paznokciom siłę oraz sprawia, że są dłuższe, mocniejsze i piękniejsze!

NT 141 - 15 ml
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TOPCOAT
Ochrona z wysokim połyskiem
Zapobiega powstawaniu smug. Po wyschnięciu pozostawia gładką, ochronną powierzchnię 
o lustrzanym połysku. Uwaga: nie przyspiesza procesu wysychania lakieru.

NT T30 - 15 ml
NT T34 - 120 ml

RAPIDRY® TOPCOAT
Wysycha na lakierze w ciągu kilku minut, tworząc mocną, trwałą i nieżółknącą warstwę o lustrza-
nym połysku.

NT T74 - 15 ml 

CHIPSKIP™
Zabezpiecza przed odpryskiwaniem lakieru
Przygotowuje powierzchnię naturalnego paznokcia tak, aby lakier mocniej przylegał. Nakładaj
na paznokcie rąk i stóp przed pomalowaniem ich lakierem. Sprawia, że z powierzchni
paznokci odparowuje wilgoć i olejki, dzięki czemu emalia mocniej przylega. W wersji
profesjonalnej występuje pod nazwą Bond-aid.

NT 100 - 15 ml 

Nail Thinner
Rozcieńczalnik do lakieru
Niewielka kropla produktu wystarcza, aby rozcieńczyć lakiery, bazy lub topy. Nie zawiera
acetonu. Po dodaniu do lakieru należy mocno wstrząsnąć, a następnie umieścić lakier 
w lodówce, aby zakonserwować produkt.

NTT01 - 60ml

TOPCOAT MATOWY
Po wyschnięciu zostawia ochronną, matową powierzchnię na paznokciu. Uwaga: nie przyspie-
sza procesu wysychania lakieru. 

NT T35 - 15 ml

Pielęgnacja paznokci
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NAIL ENVY DISPLAY
Zestaw zawiera:
� Original Nail Envy - 6 szt.
� Maintenance Nail Envy - 3 szt.
� Dry & Brittle Nail Envy - 3 szt.
� Sensitive & Peeling Nail Envy - 3 szt.
� Soft & Thin Nail Envy - 3 szt.
� Matte Nail Envy - 3 szt.
� Ekspozytor plastikowy

NT D02

RAPIDRY – WYSUSZACZ LAKIERU W SPRAYU
Nadaje lakierowi gładkość, utwardza go, zabezpiecza przed 
plamami. Doskonały do odświeżania lakieru między zabiegami
manicure'u. Błyskawicznie wysusza lakier.

AL 702 - 60 ml - spray AL 706 - 480 ml - uzupełnienie
AL 704 - 120 ml - spray AL 707 - 960 ml - uzupełnienie

DRIP DRY KROPLA WYSUSZAJĄCA LAKIER
Z jojobą i systemem Avoplex
Wystarczy kropla na paznokieć, żeby wysuszyć lakier w ciągu 5 mi-
nut. Preparat pielęgnuje skórki dzięki zawartości jojoby o właściwo-
ściach łagodzących i witaminie E o działaniu antyoksydacyjnym.
Idealny do sprzedaży w Twoim salonie.

AL 714 - 9 ml
AL 711 - 30 ml
AL 717 - 120 ml

BOND-AID PH BALANCING AGENT
Preparat regulujący współczynnik pH
Zaawansowana, opatentowana formuła. Konieczny pierwszy krok w przygotowaniu paznokcia.
Bond-Aid reguluje współczynnik pH na powierzchni naturalnego paznokcia dla optymalnej
przyczepności sztucznych produktów, takich jak akryl, żel, klej do paznokci, tipsy, podkłady
oraz lakiery. W wersji detalicznej występuje pod nazwą Chip Skip.

BB 012 - 15 ml
BB 010 - 30 ml
BB 020 - 125 ml

Pielęgnacja paznokci
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EXPERT TOUCH – ZMYWACZ DO PAZNOKCI
� Bardziej wydajny niż tradycyjny zmywacz do paznokci
� Szybko usuwa lakiery w ciemnych odcieniach
� Nie przesusza,  skóra i skórki wokół paznokci pozostają  
� delikatne i miękkie
� Przyjemny, delikatny zapach
� Formuła odpowiada nawet najbardziej surowym 
� wymaganiom sanitarnym i zdrowotnym

Kiedy trzeba szybko usunąć lakier do paznokci, tradycyjne zmy-
wacze często nie sprawdzają się. Nowy zmywacz Expert Touch
Lacquer Remover to najlepsze usuwanie lakieru bez efektu prze-
suszenia, jaki powodują mocne zmywacze. Delikatnie usuwa na-
wet najciemniejsze odcienie lakierów, skórki pozostają miękkie 
i delikatne, a nie spękane i przesuszone. 

Po wyparowaniu zmywacz Expert Touch Lacquer Remover po-
zostawia wyjątkową warstwę ochronną o działaniu przeciwutle-
niającym i nawilżającym, która zawiera nawilżający i odżywczy
olejek z pestek winogron, witaminę E oraz wyciągi z aloesu i roślin
morskich (Sea Kelp).

Jedyny zmywacz do usuwania kolorowego żelu Gel Color.

AL 411 - 30 ml
AL 414 - 120 ml
AL 416 - 480 ml
AL 417 - 960 ml
AL 413 - 50 x 30 ml

FORMY PAPIEROWE DO ŻELU I AKRYLU
Najnowszy rodzaj form do modelowania paznokci techniką żelową i akrylową. Są ela-
styczne i jednocześnie trwałe. Dzięki nim uzyskamy idealną krzywą C oraz tunel. Idealne
do wykonania nawet bardzo długich paznokci.

AC 928 - 50 form
AC 929 - 360 form

www.opinails.pl

Doskonałe niezbędniki
Od wspaniałych form do budowania paznokci po czyściki do pyłków z paznokci – w OPI mamy 
kompletny zestaw akcesoriów, profesjonalne rozwiązania dla każdego salonu.

N.A.S. 99
Odpowiada normom FDA w zakresie całkowitej dezynfekcji powierzchni
paznokcia przed i po zastosowaniu innych produktów. Zawiera tymol o
właściwościach antyseptycznych, zapobiega rozwojowi grzybów i bakterii.
Idealny do przemywania masy żelowej, Gel Color oraz do dezynfekcji
pilników papierowych.

SD 302 - 60 ml - spray 
SD 303 - 120 ml - spray 
SD 306 - 480 ml - wkład 
SD 307 - 960 ml - wkład 
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REUSABLE CUTICLE STICK - Plastikowe patyczki
wielokrotnego użytku do odpychania skórek.
Plastikowy patyczek do skórek, zakończony miękką czerwoną końcówką, specjal-
nie wyprofilowaną do precyzyjnego odpychania skórek. Polecane do Gel Color.

IM260 - 2 szt
IM262 - 12 szt
IM268 - 48 szt

Doskonałe niezbędniki

SWISS GUARD - ŻEL ANTYBAKTERYJNY
Preparat odkażający skórę, praktyczny w użyciu, wysoce skuteczny, nie wysusza skóry. Formuła odpowiada normom FDA w za-
kresie usuwania bakterii znajdujących się na powierzchni skóry. Nadaje się do odpychania skórek przed technikami żelowymi.
Nie wymaga spłukiwania wodą.

SD 051 butelka 30 ml
SD 054 butelka z pompką 120 ml
SD 058 butelka z pompką 240 ml
SD 056 butelka z pompką 480 ml
SD 145 wiaderko 50 x 30 ml
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THE FLUFFY NAIL DUSTER
Czyścik do pyłków z paznokci
Łagodnie oczyszcza powierzchnię paznokcia po piłowaniu oraz usuwa zanieczyszcze-
nia powstałe podczas manicure'u. Przyrząd z materiałów antystatycznych, można go
myć i dezynfekować za pomocą preparatu N.A.S.99.

AC 915

PALETA DO PREZENTOWANIA KOLORÓW
Zestaw sztucznych paznokci do prezentowania kolorów lakierów, zawiera etykietki po-
zwalające oznaczyć odcień.

AC 011 - 1 para
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System profesjonalnego żelu

Gel Color

Axxium
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• 60 najpopularniejszych kolorów 
lakierów OPI – IKONY 
wśród lakierów OPI!

• Lekka formuła żelu o drobnych 
molekułach - cudowna lekkość aplikacji, 
bezpieczeństwo dla płytki paznokciowej 
oraz ekspresowe usuwanie produktu!

• Brylantowy połysk, jakiego nie uzyska się 
żadną inną metodą!

• Błyskawiczne utrwalanie pod lampą LED 
– tylko 30 sekund!

• Technika pracy niemal identyczna jak 
malowanie lakierem OPI.

• Nie kurczy się pod lampą.
• Nie niszczy płytki paznokcia przy 

nakładaniu oraz zdejmowaniu żelu. 
• Nie wymaga polerowania paznokci!
• Ekonomia i niewiarygodna wydajność! 
• Jedna butelka produktu starcza na 
niemal 100 zabiegów!
• Produkt nie paruje, zużywamy cały 

żel z butelki.
• Najlepsza cena!



30

G
EL

C
O

LO
R

www.opinails.pl

GelColor od OPI to najnowocześniejsza technologia produktu, jakiego jeszcze nie było. To
spełnienie marzeń stylisty paznokci o niezawodnym produkcie. To zachwyt klientek nad ko-

lorem, połyskiem, ekspresowym wykonaniem zabiegu i absolutnym bezpieczeństwem dla paznokci! Różnica
między dotychczasowymi metodami trwałego manicure’u, a żelem GelColor jest zniewalająca i widoczna na-
tychmiast!

UWAGA!
GelColor nie jest lakierem hybrydowym! Jest delikatnym żelem, przepuszczającym powietrze, niewiążącym się
mocno z paznokciem, dzięki czemu nie niszczy płytki. Ta nowa generacja żelu powstała w laboratorium
OPI i jest pierwsza na świecie!

DLACZEGO NIE JEST ŻELEM HYBRYDOWYM?
Żel hybrydowy, to połączenie starej technologii żelu o mocno ściśniętych molekułach z dodatkiem lakieru
do paznokci. Trudny do usunięcia, nieobojętny dla płytki i wymagający dokładnego przygotowania paznokci.

gelcolor

GC031 15 ml

GelColor Top
Matowy

• efekt matowych 
paznokci

• utrwalanie pod lampą 
LED przez 30 sekund

GelColor Baza

• jedna powłoka zapewnia 
delikatny podkład

• utrwalanie pod lampą 
LED przez 30 sekund

GelColor 

• wybierz jeden kolor 
z 30 kultowych 
kolorów OPI

• utrwalanie pod lampą 
LED przez 30 sekund

GelColor Top

• brylantowy połysk, 
jakiego nie uzyska się 
żadną inną metodą

• utrwalanie pod lampą 
LED przez 30 sekund

GC010 15 ml 15 ml GC030 15 ml

Zestaw startowy Gel Color Ikony OPI – GC910

lub Zestaw startowy Gel Color Ikony OPI z lampą LED – GC916

Zestaw zawiera 6 kolorów oraz akcesoria:

• Funny Bunny 
• Passion
• Strawberry Margarita
• Cajun Shrimp
• I’m Not Really A Waitress
•Lincoln Park After Dark

•Base Coat 
•Top Coat 
•BondAid – 30ml
•Expert Touch Wrap – płatki aluminiowe 20 szt.
•Zmywacz Expert Touch 120ml

•Zmywacz Expert Touch 120ml
•Patyczek do usuwania skórek 1 szt.
•DVD instruktażowe
•Para rękawic
•ulotki
•Lampa LED - opcjonalnie (w zestawie GC916)



31Beauty In, 90-203 Łódź, ul. Pomorska 41, T: 42 639 98 99, @: opi@opinails.pl, www.opinails.pl

G
ELC

O
LO

R
gelcolor

WYBIERZ JEDEN Z 60 KULTOWYCH KOLORÓW
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gelcolor

WYBIERZ JEDEN Z ZESTAWÓW SPOŚRÓD KULTOWYCH KOLORÓW O  PI

WYBIERZ JEDEN Z ZESTAWÓW SPOŚRÓD KULTOWYCH KOLORÓW O  PI

Zestaw Romantyczki – GC911 Zestaw Trendsetterki – GC913Zestaw Piękności – GC912

Zestaw Kusicielki – GC914 Zestaw Holland – GC919Zestaw Touring America – GC915

Zestaw Euro Centrale – GC946 Zestaw Klasyka– GC942Zestaw Germany – GC943

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• Kyoto Pearl 
• Bubble Bath 
• Princesses Rule!
• A Grape Fit 
• Pink Flamenco
• OPI Ink 

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• Cosmo-Not Tonight, 
Honey!

• A Good Man-Darin 
is Hard to Find 

• Big Apple Red  
• Bastille My Heart 
• Bogota Blackberry 
• Malaga Wine 

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• Polka.com 
• OPI Eurso Euro
• You’re Such a BudaPest 
• Can’t Find My 

Czechbook 
• My Vampire is Buff
• OY-Another Polish Joke!

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• Every Month is 
Oktoberfest

• Suzi & the 7 Dusseldorfs
• Deutsch You Want Me 

Baby? 
• Nein! Nein! Nein! OK Fine! 
• Unfor-greta-bly Blue
• Schnapps Out of It! 

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• Cozu-Melted in the Sun
• My Chihuahua Bites
• Chick Flick Cherry 
• Black Cherry Chutney
• Romeo & Joliet
• Yodel Me on My Cell

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• My Address is 
“Hollywood”

• I Eat Mainely Lobster 
• Color to Diner For  
• Honk If You Love OPI 
• Are We There Yet? 
• Road House Blues

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• Did You ‘Ear About 
Van Gogh

• Wooden Shoe Like 
to Know

• Thanks a Windmillion
• I Have a Herring 

Problem  
• Pedal Faster Suzi  
• Vampsterdam 

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• Alpine Snow 
• Samoan Sand 
• Pompeii Purple 
• Miami Beet 
• Louvre Me, 

Louvre Me Not
• My Private Jet 

Zestaw zawiera 
6 kolorów:

• Brisbane Bronze 
• You Don’t Know 

Jacques! 
• Here Today…

Aragon Tomorrow 
• Suzi Says Feng Shui 
• Russian Navy 
• Lady In Black
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Lampa LED to nowa fala przyszłości! – GC900

• Całkowicie bezpieczne promienie UVA (nie emituje szkodliwych promieni UVB)
• Równomiernie utwardza jednocześnie pięć palców
• Czujnik ruchu automatycznie aktywujący lampę
• Przestronne, komfortowe wnętrze dla wszystkich wielkości dłoni i długości paznokci
• Regulacja pod pedicure
• Ustawienie pamięci lampy dla czasu 15, 30, 45, i 60-sekund
• Lustrzane wykończenie wnętrza urządzenia pozwala na lepsze doświetlenia paznokci
• Wysoka wydajność żarówek LED – 50.000 godzin pracy
• Trwała, metalowa konstrukcja
• 2 łatwo dostępne porty zasilania
• nowoczesny design
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gelcolor

Błyskawiczna aplikacja Wygodny system usuwania

Bez pracochłonnego
przygotowywania płytki,
jedynie po odtłuszczeniu,
nakładamy pierwszą,cienką
warstwę żelu bazowego 
i utrwalamy 30 sekund pod
lampą LED (1min. pod UV).
Koniecznie wstrząśnij
buteleczką.

Nakładamy pierwszą warstwę
żelu kolorowego, utrwalamy
pod lampą LED 30 sekund
(pod UV 2 min.), a następnie
powtarzamy czynność.

Całość utrwalamy cienką
warstwą top coat’u, pod lampą
LED 30 sekund (pod UV 3
min.). Na koniec przemywamy
produktem NAS 99.

Nasączamy bawełniany płatek 
na folii aluminiowej
zmywaczem Expert Touch.

Owijamy folię wokół
paznokcia, tak, aby płatek 
ze zmywaczem dokładnie
przylegał do paznokcia.

Po 10-15 minutach usuwamy 
folię, delikatnie podważamy
żel patyczkiem plastikowym 
i usuwamy go. Żel powinien
odchodzić od paznokcia
jednym płatkiem lub dużymi
kawałkami.

• Aluminiowe folie połączone z bawełnianymi wkładem 
chłonnym (z bawełnianymi płatkami)

• Łatwe w użyciu, ekonomiczne
• Namocz płatek zmywaczem do paznokci Expert Touch 

i owiń pojedynczy paznokieć
• Idealnie usuwa nowy Gel Color, Axxium Soak-Off, akryle,
• lakiery brokatowe 
• Dostępne w rolce - 250 sztuk

AC820 – Opakowanie 250 szt.

Expert Touch® Wrap – Płatki aluminiowe
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Zmywacz Expert Touch®

Zmywacz Expert Touch® nagrodzony!

• Jedyny zmywacz do usuwania GelColor
• Bardziej wydajny niż tradycyjny zmywacz do paznokci
• Szybko usuwa lakiery w ciemnych odcieniach
• Nie przesusza, skóra i skórki wokół paznokci pozostają 

delikatne i miękkie
• Przyjemny, delikatny zapach

Nieniszcząca płytki paznokci aplikacja oraz usuwanie żelu TAK NIE

Lampy LED oraz lampy UV TAK NIE

Opakowanie zawiera 15 ml żelu TAK NIE

Ekonomiczne usuwanie żelu TAK NIE

Długotrwały, brylantowy połysk TAK NIE

Różnice pomiędzy Gel Color O.P.I a konkurencją
O.P.I Konkurencja 
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Gel Color OPI przeznaczony jest dla klientek z naturalną płytką paznokci, które chcą, aby lakier
utrzymywał się na ich paznokciach przez bardzo długi czas i miał perfekcyjny połysk bez zarysowań.
Dla wszystkich kobiet, dla których KOLOR ma w życiu ogromne znaczenie, a szczególnym
uwielbieniem darzą kolory lakierów OPI!

Czy Gel Color można utwardzać pod zwykłą lampą UV?

Oczywiście! Gel Color można utwardzać pod zwykłą lampą UV, jednak najbardziej nowatorską
techniką jest praca z lampą LED! Pod lampą LED utwardza się krócej: podkład Base Gel – 30 sekund,
każda warstwę Gel Color – 30 sekund, utwardzacz Top Sealer – 30 sekund! Po użyciu lampy LED, Gel
Color błyszczy się dwa razy mocniej!

Pod lampą UV Gel Color utwardza się dłużej: podkład Base Gel – 1 minutę, każda warstwę Gel Color
– 2 minuty, utwardzacz Top Sealer – 3 minuty. 

gelcolor

www.opinails.pl



3-krotna złota medalistka w siatkówce plażowej
MISTY MAY- TREANOR

używa GelColor w kolorze BIG APPLE REDwww.opinails.pl
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Ekskluzywny system żelowy

System żelowy OPI Axxium Gel System. Zdobywca pierwszego miejsca w zawodach Las Vegas i Londynie
w kkategorii najlepszy system żelowy na świecie!
Żele Axxium to wyjątkowa odporność i przejrzystość kolorów bez zbędnego wysiłku! Zachwycicie się kon-
systencją produktów, szybkością pracy oraz oferowanymi sposobami wykończenia zabiegu. Axxium dzia-
ła jak niewidzialna warstwa chroniąca paznokcie, zapewniająca im wytrzymałość, aby rosły bez pęknięć
i nie łamały się. Dodatkowo, Axxium nadaje paznokciom wyjątkowy połysk! Wykończenie jest tak przejrzy-
ste i nieskazitelne, że uwypukla piękno naturalnych paznokci.

Żel biały Axxium Luminous White Overlay Gel
Łatwa w nałożeniu, lśniąca biel, idealna do tworzenia olśniewająco białego wolnego brzegu we fran-
cuskim manicure. Używaj jej na paznokciach naturalnych dłoni i stóp, na tipsach oraz na warstwie do-
wolnego żelu budującego. Nie nadaje się na formę.

AX 102 13,5 g

Przezroczysty żel Axxium Clear Overlay Gel
Żel powierzchniowy Axxium Clear Overlay Gel jest bez wątpienia najlepszy na rynku. W trakcie profesjo-
nalnych testów został wybrany jako numer 1 spośród czołowych preparatów. Może być stosowany na
tipsy oraz jako wzmocnienie naturalnej płytki paznokci. Utrwalanie pod lampą trwa 2 min.

AX 202 13,5 g
AX 204 127 g

Baza Axxium Gel Base
Przedłużanie paznokci systemem Axxium zaczyna się od żelu bazowego Axxium Gel Base, który za-
pewnia mocne połączenie pomiędzy keratyną paznokcia a żelem. 

AX 002 13,5 g

Żel budujący Axxium Sculpting Gel
Występuje w kolorach Clear – przezroczysty, Soft Pink – delikatny róż, Opaque Pink - kamuflażowy róż oraz Soft White – delikatna biel. Daje
efekt mocnych, a jednocześnie elastycznych paznokci, przedłużanych w naturalnej różowo-białej kolorystyce. Pracując żelami budującymi
Axxium, masz pełną kontrolę nad kształtem i idealną formą paznokci. Warstwy mogą być suszone przez 15 sekund pomiędzy kolejnymi na-
łożeniami, by utrzymać je na miejscu, i całkowicie suszone przez 2 minuty po zakończeniu budowania paznokcia.

Soft White
AX 112 13,5 g

Opaque Pink (kamuflaż)
AX 142 13,5 g
AX 144 127 g

Clear
AX 122 13,5 g
AX 124 127 g

Soft Pink
AX 132 13,5 g
AX 134 127 g



LAMPA UV AXXIUM
NAJLEPIEJ ZAPROJEKTOWANA LAMPA UV DOSTĘPNA OBECNIE NA RYNKU. LAMPA UV AXXIUM TO ELEGANCJA, STYL I MOC SUSZENIA PROMIENIA-
MI UV NA TWOIM STOLE.
Dzięki unikalnemu projektowi lampa kumuluje więcej energii, dając szybsze schnięcie przy zastosowaniu mniejszej liczby żarówek.

Łatwy dostęp oraz zmienne ustawienia schnięcia, zarządzanie procesem suszenia paznokci promieniami UV, Wbudowany wskaźnik przypo-
mina o konieczności wymiany żarówek. Specjalnie zaprojektowane, wymienne płytki ze stali nierdzewnej pozwalają na szybką wymianę, przy-
stosowując lampę do użycia na stopach; mogą być dezynfekowane. Do lampy dołączone są dwie wymienne płytki, więc zawsze możesz
mieć czystą i wydezynfekowaną płytkę gotową dla kolejnej klientki. Czy mówiliśmy już o komforcie? Wbudowany wentylator delikatnie chło-
dzi palce, a wyściełana, ruchoma podkładka zwiększa komfort klientki. Z tym, co ma do zaoferowana – pięknem i mądrymi rozwiązaniami
– z pewnością stanie się lampą Twego życia!

AX 900

� Unikatowa konfiguracja lampy daje więcej energii i lepiej rozkłada światło przy użyciu mniejszej liczby żarówek 
� Pięć ustawień czasomierza plus włączenie „ciągłe” 
� Płytki mogące podlegać dezynfekcji 
� Wskaźnik LED informujący o konieczności wymiany żarówki 
� Chłodzenie wentylatorem 
� Wyściełana podkładka pod rękę – dająca klientce 

wygodę oraz zapewniająca idealne ułożenie ręki 
� Wkładki są wymienne, łatwo jest dostosować 

lampę do użycia przy pedicure 
� Przejrzyste DVD szkoleniowe

AXXIUM UV TOP bez przemywania 
Sprawia, że wykończenie aplikacji jest szybsze niż kiedykolwiek. Preparat nie żółknie, nakłada się go pędzelkiem. Mo-
że być użyty do ukształtowania paznokcia pilnikiem o ziarnistości 180. Wypełnia wszelkie niedoskonałości oraz pokry-
wa przedłużone paznokcie warstwą niewymagającą zmywania. Powierzchnia paznokci jest lśniąca i sucha zaraz po
wyjęciu spod lampy UV. Utrwalaj 2 min.

AX 212 15 ml
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TRIAL KIT - Zestaw MINI
1 szt. - AXXIUM Clear Overlay Gel - 10 g
1 szt. - AXXIUM Soft Pink Sculpture Gel - 10 g
1 szt. - AXXIUM Gel Base - 10 g
1 szt. - AXXIUM No-Cleanse UV Top Sealer Gel - 15 ml
1 szt. - broszura informacyjna
1 szt. - plansza instruktarzowa
1 szt. - broszura „Tips for the Perfect Nail” 

AX 901 - zestaw MINI
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INTRO KIT – zestaw MAXI
1 szt. - AXXIUM Clear Overlay Gel - 10 g
1 szt. - AXXIUM Luminous White Overlay Gel - 10 g
1 szt. - AXXIUM Clear Sculpture Gel - 10 g
1 szt. - AXXIUM Soft Pink Sculpture Gel - 10 g
1 szt. - AXXIUM Soft White Sculpture Gel - 10 g
1 szt. - AXXIUM Gel Base - 10 g
1 szt. - AXXIUM No-Cleanse UV Top Sealer Gel - 15 ml

1 szt. - NAS-99 Nail Antiseptic Spray - 120 ml
1 szt. - uniwersalny pędzel do żelu
1 szt. - 24 tipsy strukturalne
1 szt. - broszura informacyjna
1 szt. - plansza instruktarzowa
1 szt. - broszura „Tips for the Perfect Nail” 
1 szt. - edukacyjne DVD

AX 902 - zestaw MAXI

KOLINSKI MINI GEL BRUSH #2
Najmniejszy pędzelek do aplikacji żelu. Stworzony na podobieństwo pę-
dzelków zawartych w lakierach do paznokci. Pozwala na precyzyjną pra-
cę nad detalami paznokcia, idealnej końcówki frenczowej, ale przede
wszystkim służy do nakładania najnowszego, kolorowego żelu Axxium So-
ak-Off,  będącego odpowiednikiem najpopularniejszych lakierów do
paznokci z kolekcji O.P.I. Pędzel ten należy do serii artystycznej.

BR 945 Artistic Series Mini Gel Brush

#6 UNIWERSALNY PĘDZEL DO SYSTEMÓW
ZEL0WYCH
Wyjątkowy owalny kształt jest doskonały do modelowania żelu zgodnie z
kształtem paznokcia. Rączka odporna na chemikalia ma wyprofilowane
zakończenie, którym można łatwo usunąć żel z okolic skórki. 

BR 808 Universal Gel Brush #6

.
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Akcesoria

Pilniki

Narzędzia

Tarki
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Kształt paznokci pod kontrolą

OPI ma odpowiedź na wszelkie potrzeby związane z opiłowywaniem paznokci. Wyjątkowa kolekcja pilni-
ków profesjonalnych OPI zawiera pilnik jednorazowy, pilnik kryształowy (może być dezynfekowany) 
do paznokci naturalnych, polerkę oraz pilniki o różnych ziarnistościach.

SREBRNO-ZIELONY FLEX  220/280 
Usuwa niedoskonałości i przygotowuje paznokcie sztuczne do użycia polerki FLEX Shiner.
FI 641

POLERKA ZIELONO- BIAŁA FLEX 1000/4000 
Nadaje paznokciom naturalnym i sztucznym piękny, szklany połysk.
FI 651

PILNIK JEDNORAZOWY SREBRNY 150/180 
Bardzo cienki do naturalnej płytki.
FI 700 

PILNIK EDGE 180/400 
Gradacja 180 służy do nadawania kształtu paznokci (także przedłużanych),
natomiast gradacja 400 jest doskonała do wygładzania i delikatnego
polerowania płytki. 
FI 671 

PILNIK KRYSZTAŁOWY OPI CRYSTAL FILE
WYJĄTKOWY PILNIK DO PAZNOKCI NATURALNYCH
Zapobiegaj rozdwajaniu i zadzieraniu się paznokci, używając pilnika kryształowe-
go OPI. Szybkie efekty jego działania pokochasz Ty i Twoje klientki. Wyjątkowa
technologia hartowania szkła pozwala na stworzenie niezniszczalnej powierzchni
ścierającej. Ultradelikatna powierzchnia jest idealnym materiałem do opiłowywa-
nia naturalnych paznokci, bez problemu rozdwajania i zadzierania, które mogą
pojawić się przy użyciu innych pilników. Szkło w 100% nieporowate, może być od-
każane i dezynfekowane pomiędzy zabiegami. Pilnik przeznaczony do paznokci
naturalnych.
FI 031 - 1 szt.
FI 036 - 6 szt.

SREBRNY FLEX 100/180 
Usuwa zarysowania i przygotowuje sztuczne paznokcie pod lakier, 
żywice i utwardzacze do żelu.
FI 631

SREBRNY EGDE 150 
Przeznaczony do sztucznych paznokci.
FI 601 

SREBRNY EGDE 180  
Przeznaczony do paznokci żelowych i naturalnych. Konturuje, nadaje kształt.
FI 611

BIAŁY EDGE  240 
Usuwa niedoskonałości nie pozostawiając czarnych resztek. Idealny 
do paznokci naturalnych i wzmacnianych.
FI 621

www.opinails.pl
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Przygotowanie paznokcia do perfekcyjnego wyglądu jest sztuką wymagającą użycia profesjonalnych
narzędzi. Muszą być bezpieczne, precyzyjne i wielozadaniowe. Powinny wzbudzać zaufanie profesjona-
listy i pozwalać mu na absolutną kontrolę pracy. Takie są przyrządy stworzone przez OPI. Wykonane są
ręcznie z najbardziej odpornej, nierdzewnej stali chirurgicznej, nadającej się do każdego rodzaju steryli-
zacji. Są niezwykle trwałe, można powiedzieć niezniszczalne...

Mini cuticle nipper
Minicążki do skórek ze stali nierdzewnej, wykończenia matowe, praktyczny rozmiar. Dosko-
nałe do użytku domowego lub dla manicurzystek o małych dłoniach. Cążki ze sprężyną,
która pozwala na całkowite otwieranie przyrządu.

IM 283

Pusherplus
Innowacyjny przyrząd – odpycha skórki,
oczyszcza powierzchnię paznokcia. 

IM 220

Pedipusher
Odpycha skórki, oczyszcza. Przyrząd odpowiedni 

do zabiegów na stopy, różnorodne zastosowanie.

IM 224

OPI FOOT FILE
Profesjonalna tarka krystaliczna do stóp
Dwustronna tarka do stóp o ziarnistości 80 i 120, o krystalicznej powierzchni ściernej,
gwarantującej idealną gładkość skóry bez naruszenia jej struktury. Tarka składa się z dwóch
elementów: wygodnego uchwytu oraz wymiennego wkładu. 

PC 181 - tarka krystaliczna
PC 182 - zapasowa nakładka do tarki

TARKA DO STÓP Z WYMIENNYMI PASKAMI ŚCIERAJĄCYMI
Teraz O.P.I daje Ci nową, pewną metodę na pedicure o najwyższym stopniu higieny – nową tarkę do stóp O.P.I Foot 
File z wymiennymi  paskami ścierającymi, tak by każda klientka miała zabieg wykonywany nowym paskiem! Nowa tarka
Foot File zawiera wymienne paski w dwóch ziarnistościach: 80 i 120. Aby ich użyć, wystarczy po prostu nałożyć samo-
przylepny pasek na główkę tarki. Po zabiegu pedicure zdejmij i wyrzuć pasek oraz zdezynfekuj tarkę. Nałóż nowy pasek
dla kolejnej klientki.
To łatwy, szybki i najbardziej higieniczny sposób na piękny, zdrowy pedicure!

Tarka O.P.I FOOT FILE PADDLE& HANDLE (łopatka i rączka)
� Większa powierzchnia pracy niż w jakiejkolwiek innej tarce profesjonalnej pozwala szybciej usuwać 

zrogowaciały naskórek
� Profilowana rączka łatwa w uchwycie
� Rączka odpina się i łatwo dopina po obu stronach tarki
� Powierzchnia tarcia bez obwódki
� Rączka i łopatka w całości nadają się do dezynfekcji

WYMIENNE PASKI ŚCIERAJĄCE DISPOSABLE GRIT STRIPS
� Ekonomiczne wymienne paski są łatwe do nałożenia i usunięcia
� Dostępne w dwóch ziarnistościach
� Gruboziarnisty pasek 80 szybko usuwa zrogowaciały naskórek
� Średnioziarnisty pasek 120 delikatnie ściera skórę 
� Dostępne w opakowaniach wymiennych po 20 sztuk

PC 180 - tarka do stóp z wymiennymi paskami
PC 174 - paski 80 do tarki - 20 szt.
PC 172 - paski 120 do tarki - 20 szt.

Niezbędne narzędzia do Twojego salonu
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Materiały promocyjne

Ekspozytory

Plakaty

Koszulki

Fartuszki
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Stojak
WYMIARY (wysokość, szerokość, 
głębokość): 196 x 62 x 33 cm

DL 019

Stojak
WYMIARY (wysokość, szerokość, 
głębokość): 192 x 46 x 35 cm

SR 540 

Stojak na 90 lakierów
WYMIARY (wysokość, szerokość, 

głębokość): 53 x 48 x 20 cm

DL D54

Stojak na 36 lakierów
WYMIARY (wysokość, szerokość, 

głębokość): 30 x 24 x 17 cm

DLD 79

W dziedzinie sprzedaży detalicznej ekspozytory OPI doskonale eksponują oferowane produkty. Rewela-
cyjne w dziedzinie sprzedaży detalicznej.

Ekspozytory, plakaty, fartuszki i koszulki 

Dostępne są wyłącznie puste stojaki

Plakaty GelColor – set 1
2 plakaty. Wymiary: 50 cm x 71 cm

CULTURE OF COLOR 1
SB 905 - 3 plakaty. Wymiary: 56 cm x 71 cm

CULTURE OF COLOR 2
SB 906 - 3 plakaty. Wymiary: 56 cm x 71 cm

PC205 - OPI Fartuch 

Koszulka firmowa OPI

Plakaty GelColor – set 2
2 plakaty. Wymiary: 50 cm x 71 cm
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