POUŽITÍ GELŮ

MODELÁŽ
Po očištění a zmatnění přírodního nehtu jemným pilníkem odstraňte vzniklý prach k tomu určeným štětcem.
Naneste rovnoměrnou vrstvu základového gelu (NOMO Basic gel, Kulzer Gel 1, atd.) a vytvrďte ji 120 sekund
v přístroji.
Vzniklý lepkavý povrch neodstraňujte, ihned na něj vymodelujte viskózním gelem (NOMO Builder, Kulzer gel 2,
atd.) umělý nehet do mírného C-oblouku a opět vytvrďte. Pomocí TROSANI Čističe nehtů (speciální čistící kapalina)
následně odstraňte lepkavost a nehet vypilujte do tvaru TROSANI proﬁ pilníky.
Trvale lesklou vrstvu vytvořte bez následného pilování rovnoměrným nanesením a vytvrzením třetího gelu
(NOMO High Gloss, Kulzer gel 3, Top Shine, atd.). Lepkavost odstraňte Čističem nehtů.
Odrůstáním přírodního nehtu vzniká po cca třech týdnech u kořene pravidelná mezera. Tu můžete doplnit
technikou UV-gelů. Povrch nehtu odmastěte Čističem nehtů, zdrsněte hrubým pilníkem a vypilujte jej do tvaru.
Část přírodního nehtu zmatněte jemným pilníkem, odstraňte prach a postupujte následujícím způsobem.

DOPLNĚNÍ
Vytvrzený gel bývá většinou pevně spojen s nehtem. Některým doplňujícím gelem s vazební složkou (One For
All Lite gel, Multi gel, Super Easy gel, 1-fázový Soft gel, atd.) vyplňte mezeru a celý nehet též rovnoměrně
přetáhněte do požadovaného C-oblouku, vytvrďte v přístroji a odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
Nerovnoměrně rozteklý gel a vzniklé plošné nerovnosti vypilujte do formy. K zapečetění a závěrečnému lesku
naaplikujte např. Top Shine gel.
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Upozornění: zamezte kontaktu UV-gelů s pokožkou.
Poznámka: Všechny gely jsou také dodávány jako vzorky.
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NOMO GELY

bez monomerů, bez pálení

NOMO Basic gel
Bioaktivní kapalina s krystaly kalcia bez monomerů a kyselin.
Pádná odpověď na všechny požadavky a problematické případy.
Kompletní vytvrzení již po 30 sekundách. Vhodný pro alergiky.
Použitelný nejen jako vazba, ale i k neviditelnému zpevnění přírodních nehtů.
Zpracování: naneste dostatečné množství (1-2 kapky na nehet) tak,
aby se po 30-40 sekundovém vytvrzení vytvořila zřetelně viditelná, lehce
lesklá vrstva.
Kat. č.: 01-600 (5 ml)
NOMO Builder gel – wellness-gel
Modelovací gel bez monomerů a s redukovaným vývojem tepla. Na přírodní nehty
jako povlak, na umělé jako modelovací gel. Optimálně zpracovatelný, se samovyhlazovací schopností a extrémní trvanlivostí.
Zpracování: Technika nanášení tohoto gelu je tak snadná, jak jen může být. Díky
střední viskozitě je nyní možná i modeláž celé ruky najednou v jednom pracovním kroku. Vymodelujte
C-oblouk a vytvrďte 120 sekund. Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů. Nerovnosti vyhlaďte příslušnými
pilníky a odstraňte prach.
Kat. č.: 01-610 (15 ml)

NOMO High Gloss gel – zapečeťovací gel
Zapečeťovací gel bez monomerů s vysokým leskem. Barevně stálý – bez žloutnutí v soláriích.
Zpracování: naneste jednu tenkou rovnoměrnou vrstvu a vytvrďte 120 sekund. Poté setřete
Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-620 (15 ml)

NOMO BAREVNÉ GELY – 7,5 ML
Špičkové barevné gely bez co-monomerů. Optimální krycí schopnosti v jedné vrstvě
s rovnoměrným vytvrzením bez pálení. Barevně stálé, s okouzlujícím vysokým leskem.
Vynikající trvanlivost, kombinovatelé se všemi systémy.
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KULZER GELY
TROSANI Kulzer NAILING gel
Ideální na jednoduché zpevnění přírodních nehtů
i modelaci na tipy. Tento velmi řídký 1-fázový gel
je nutné modelovat metodou krok za krokem (2-3
prsty jedné ruky, poté je krátce vytvrdit a zároveň
modelovat 2-3 prsty druhé ruky atd.).
Zpracování: Naaplikujte jednu silnou, rovnoměrnou modelovací
vrstvu. Vytvrzujte 120 -180 sekund. Poté odstraňte lepkavost
Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-060 (13 ml)

TROSANI Kulzer gel 1 – perfektní základ
Tento řídký materiál vytváří ideální, dlouhodobé spojení mezi přírodním nehtem a dalšími
stavebními gely.
Zpracování: Naaplikujte jednu silnější rovnoměrnou vrstvu a vytvrzujte 120 sekund.
Lepkavost neodstraňujte.
Kat. č.: 01-020 (7ml) – Kat. č.: 01-030 (14 ml)

TROSANI Kulzer gel 2 – bezproblémová stavba nehtů
Tento středně hustý a velmi pevný materiál splňuje nároky profesionální nehtové modelace.
Při tvrzení nepálí, vyznačuje se skutečnou samovyhlazovací schopností téměř bez nutnosti
dalšího opracování a nežloutne. Ideální k vytvoření přesného C-oblouku a bezproblémovému
zpevnění přírodních nehtů.
Zpracování: Vymodelujte C-oblouk a vytvrďte 120 sekund. Poté odstraňte lepkavost
Čističem nehtů, vyhlaďte nerovnosti příslušnými pilníky a odstraňte prach.
Kat. č.: 01-021 (6,5 ml) – Kat. č.: 01-031 (13 ml = 15 g)

TROSANI Kulzer gel 3 – perfektní a dlouhotrvající zapečetění
Tento řídký materiál zajistí dlouhou trvanlivost modelace a zároveň zajistí vysoký lesk.
Zpracování: Naaplikujte jednu střední rovnoměrnou vrstvu a vytvrďte 120 sekund.
Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-022 (7,5 ml) – Kat. č.: 01-032 (15 ml)

SOFT GELY
TROSANI Soft gel 1-fázový
Tento 1-fázový gel je obzvlášť vhodný na rychlé doplnění a kompletní modelaci.
Obsahuje 3,5 % methakrylátové kyseliny.
Zpracování: Naaplikujte jednu silnou, rovnoměrnou modelovací vrstvu.
Vytvrzujte 120 -180 sekund. Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-690 (20 ml)

TROSANI Soft gel 1
Tento řídký gel obsahuje jako vazební složku k dosažení optimální trvanlivosti
3,5% methakrylové kyseliny a dosahuje tak ideální a trvalé spojení s přírodním
nehtem.
Zpracování: Naaplikujte jednu silnější rovnoměrnou vrstvu a vytvrzujte
120 sekund. Lepkavost neodstraňujte.
Kat. č.: 01-660 (20 ml)
TROSANI Soft gel 2
Tento hustý a bezkyselinový gel má samovyrovnávací schopnost a umožňuje tak
perfektní modelaci.
Zpracování: Vymodelujte C-oblouk a vytvrďte 120 sekund. Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů, vyhlaďte nerovnosti příslušnými pilníky a odstraňte prach.
Kat. č.: 01-670 (20 ml)

TROSANI Soft gel 3
Tento řídký bezkyselinový gel se lehce nanáší a zapečeťuje nehet vysokým leskem.
Zpracování: Naaplikujte jednu střední rovnoměrnou vrstvu a vytvrďte 120 sekund.
Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-680 (20 ml)

BELPEDO
BELPEDO gel na pedikúru
Speciální ﬂexibilní a elastický gel
na potažení tenkých a rekonstrukci
poškozených nehtů na nohou.
Bezkyselinový, s redukovaným vývojem
tepla a optimálním samovyhlazovacím efektem.
Zpracování: dle požadavku naneste vrstvu v odpovídající
tloušťce, vytvrďte 120 sekund a setřete Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-017 (15 ml)

SCULPTURE GEL
TROSANI Sculpture gel – lehce zpracovatelný stavební gel
Tento středně až hustší materiál je díky svým zpracovatelským vlastnostem příjemný k vaší práci. Nezatéká za okraje a chvílí po nanesení se projevuje samovyhlazovací efekt minimalizující další opracování.
Zpracování: Vymodelujte C-oblouk a vytvrďte 90 - 120 sekund. Poté odstraňte lepkavost Čističem
nehtů. Vyhlaďte nerovnosti příslušnými pilníky a odstraňte prach.
Kat. č.: 01-310 (13,5 ml) – Kat. č.: 01-311 (45 ml)

BONDING GEL
TROSANI Bonding gel – světlem tvrzený základ
Tento řídký materiál zajistí optimální spojení mezi přírodním nehtem a dalšími stavebními gely.
Zpracování: Naaplikujte jednu silnější, rovnoměrnou vrstvu a vytvrďte 90 -120 sekund.
Lepkavost neodstraňujte.
Kat. č.: 01-300 (13,5 ml) – Kat. č.: 01-301 (45 ml)

1-FÁZOVÉ GELY
TROSANI Multi gel – 6v1 gelu!
Tento střední až hustší gel splňuje téměř všechny známé požadavky na: doplňující, zpevňující,
opravné, stavební,1-fázové a základové gely. Báječné zpracovatelské vlastnosti, samovyhlazovací
schopnost. Po vytvrzení tvrdý a zatížitelný jako akryl, ale přesto ﬂexibilní.
Zpracování: Po aplikaci vytvrďte 120 sekund. Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů, případně
vyhlaďte nerovnosti příslušnými pilníky a odstraňte prach.
Kat. č.: 01-330 (13,5 ml) – Kat. č.: 01-331 (45 ml)
TROSANI Multi gel Milky
Mléčně bílá (milky) varianta Multi gelu dokonale imituje přírodní nehty a sjednocuje jejich barvu.
Kat. č.: 01-336 (13,5 ml)

TROSANI Super Easy gel – ideální 1-fázový lehce roztíratelný gel
Tento střední až řidší gel se sám vyhlazuje a přitom nestéká. Ideální pro konečného spotřebitele
či začátečníka v modelaci nehtů. Samozřejmě použitelný i profesionály.
Zpracování: Po aplikaci vytvrďte 120 sekund. Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-340 (13,5 ml) – Kat. č.: 01-341 (45 ml)
TROSANI Premium gel – ideální 1-fázový lehce roztíratelný gel
Vyznačuje se samovyhlazujícím efektem.
Zpracování: Po aplikaci vytvrďte 120 sekund. Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-086 (13,5 ml) – Kat. č.: 01-087 (45 ml)

One for All Lite gel
Pouze jeden a stačí na všechno! Bezkyselinový víceúčelový gel s redukovaným zahříváním, samovyhlazovací schopností a optimálně nejjednodušším zpracováním. Díky vloženému křemíku garantuje
extrémní zatížitelnost.
Zpracování: Podle potřeby (doplnění, nová modeláž, zpevnění) naneste vrstvu gelu v požadované
tloušťce (v jedné nebo více vrstvách), vytvrďte 120 sekund a odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
V případě potřeby dokončete jemným pilníkem a naneste jednu další závěrečnou vrstvu, vytvrďte 120 sekund a
odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-630 (15 ml)

LESK - ZAPEČETĚNÍ
TROSANI Top Shine gel – s optimálně vysokým leskem
Dlouhotrvající lesklé zapečetění použitelné u všech systémů.
Zpracování: Naaplikujte ne příliš silnou rovnoměrnou vrstvu a vytvrďte 90 -120 sekund.
Poté odstraňte lepkavost Čističem nehtů.
Kat. č.: 01-320 (13,5 ml) – Kat. č.: 01-321 (45 ml)
TROSANI Top Shine gel Rosé
Závěrečný gel s nejlepším napodobením přirozeného vzhledu.
Kat. č.: 01-326 (13,5 ml)

FRENCH GELY
U techniky francouzské manikúry by měl být obzvlášť zdůrazněný volný, přesahující okraj přírodního nehtu.
Jako bílou špičku lze použít „bílý“, „mléčně bílý“ nebo „světle béžový“. Bílá špička může být aplikována
nejen pod modelovací gel, ale i přes něj po jeho vytvrzení a přepilování. Vytvrzuje se 120 sekund.
Následně naaplikujte ne příliš silnou rovnoměrnou vrstvu Francouzského barevného gelu (růžový, béžový,
diamantový atd.) na celý nehet, vytvrďte 120 sekund a zapečeťte závěrečným Top Shine gelem.

Béžová
3,5 ml 01-075-011
10 ml 01-075-01

Růžová
3,5 ml 01-075-022
10 ml 01-075-02

Bílá
3,5 ml 01-075-033
10 ml 01-075-03

Diamantově béžová
3,5 ml 01-075-066
10 ml 01-075-06

Diamantově růžová
3,5 ml 01-075-077
10 ml 01-075-07

Mléčně bílá
3,5 ml 01-075-044
10 ml 01-075-04

Světle béžová
3,5ml 01-075-055
10 ml 01-075-05

Diamantově bílá
3,5 ml 01-075-088
10 ml 01-075-08

PERLOVÉ GELY
Alternativa k zapečeťujícím lesklým gelům. Jako závěrečný gel vytvářející nádherný perleťový efekt.

Perleť
3,5 ml 01-091-01
10 ml 01-091

Perlově růžová
3,5 ml 01-093-044
10 ml 01-093-04

Perlově bílá
3,5 ml 01-093-088
10 ml 01-093-08

Perlově modrá
3,5 ml 01-093111

Perlově zlatá
3,5 ml 01-093-099
10 ml 01-093-09

NEONOVÉ GELY 3,5 ML
Transparentní neonové barvy, zářící ve tmě (disko – efekt!).
Tip: Použijte jako základ French gel bílý v jedné krycí vrstvě k dosažení křiklavého efektu.

Zelená
01-093-230

Růžová
01-093-240

Žlutá
01-093-250

Oranžová
01-093-260

BAREVNÉ GELY – 3,5 ML
Barevné gely neobsahují zprostředkovatele vazby, a proto musí být vždy aplikovány na již existující vrstvu gelu (vazební
nebo 1-fázový gel atd.). Podle krycích schopností a požadovaného efektu se barevné gely nanášejí v jedné nebo více
vrstvách. Materiál se nenatírá kolmo postaveným štětcem, ale naopak se aplikuje co možná nejvíce vodorovně
položeným štětcem. Tahy veďte přes nehet až do krajů. Poté se vytvrzuje 120 sekund. Na závěr se zapečetí jednou
vrstvou Top Shine gelu (vytvrdit 120 sekund a odstranit lepkavost Čističem nehtů).

Malinová
01-093-012

ntní,
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Purpurová
01-093-022

Krásně růžová
01-093-055

Dětsky růžová
01-093-066

Pastelově růžová
01-093-070

Třpytivě růžová
01-093-075

Mandarinková
01-093-077

Meruňková
01-093-115

Žlutá
01-093-120

Citrónová
01-093-125

Petrolejová
01-093-126

Zelená
01-093-130

Tyrkysová
01-093-135

Dětsky modrá
01-093-136

Třpytivě modrá
01-093-137

Světlomodrá
01-093-140

Modrá
01-093-150

Fialová
01-093-155

Šeříkově ﬁalová
01-093-170

Růžová
01-093-175

Temně rudá
01-093-180

Bordó
01-093-185

Fuchsiová
01-093-186

Červená
01-093-190

Pekelně červená
01-093-200

Oranžová
01-093-210

Hnědá
01-093-220

Stříbrná
01-093-225

Zlatá
01-093-226

Černá
01-093-227

FLITROVÉ GELY – 3,5 ML

Stříbrná
01-093-300

Zlatá
01-093-301

Multiﬂitrová
01-093-302

Červená
01-093-303

Modrá
01-093-305

Purpurová
01-093-306

Růžová
01-093-307

Vánoční
01-096

Zelená
01-093-304

MICROFLITROVÉ GELY – 3,5 ML

Stříbrná
01-093-400

Zlatá
01-093-401

Měděná
01-093-402

Červená
01-093-403

Světlomodrá
01-093-405

Akvamarínová
01-093-406

Burgundská červeň
01-093-407

Starorůžová
01-093-404
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