


Victoria Vynn™ - це міжнародний бренд косметики для нігтів, присвячений професіоналам ін-
дустрії краси. Він відкриває і створює індивідуальну красу в кожній жінці, особливо в її руках і 
нігтях. Salon Quality – це інноваційна формула з високими стандартами якості. Рекомендуємо 
пропозицію Victoria Vynn для салонів краси, об’єктів зі SPA послугами, та вимогливих клієнтів.

Наш каталог включає широкий асортимент кольорів гель-лаків, гелеві системи для нарощення, 
вирівнюючих баз, акрил-гелі, різноманітні вироби для декору, широкий вибір класичних лаків, 
виробів для регенерації і догляду за руками та нігтями. Victoria Vynn також є командою експертів 
з підготовки та курсів для стилістів і шанувальників цього бренду.

Продукцію Victoria Vynn цінують у багатьох країнах світу, особливо в Європі.
Бренд Victoria Vynn належить до Vynn Group Sp. z o.o.
У групу також входить бренд подології Pharm Foot.
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” Beauty is truth.
Truth is beauty.”

– John Keats
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PURE
CREAMY HYBRID 

SYSTEM

КРЕМОВІ ГЕЛЬ-ЛАКИ

Система Pure складається з кремоподібних гелевих 
лаків з відмінним покриттям і довготривалістю. 
Формула з підвищеним індексом безпеки, в ньому 
відсутній подразнюючий запах. Не зафіксовано 
жодного випадку алергічних реакцій. 
Крем-гелеве покриття легко знімається 
за допомогою Alco Remover Victoria Vynn 
(не ацетоновим). Стійкість покриття до 4 тижнів. 
Короткий і плоский пензлик спеціально 
розроблений для лінії Pure полегшує рівномірне 
нанесення кольору. Цей лак дозволяє створювати 
тонкі шари кольору з насиченим відтінком 
і пігментацією. Ця формула висушується тільки 
в LED-лампі.
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PURE CREAMY HYBRID COLOR
8 мл

Кремові гель-лаки з інтенсивною пігментацією. Широкий асортимент кольорів - понад 180 відтінків.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: густа, кремова

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи: LED-лампа 48 Вт

Час полімеризації: 30-60 секунд

ВИДАЛЕННЯ:

косметичний спирт, ацетон, пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Мають самовирівнюючі властивості

• Інтенсивна пігментація та кремова текстура дають необмежені можливості декору

• Чудове покриття з двох тонких шарів 

• Підвищений індекс безпеки

• Відсутність подразнюючого запаху

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Використовуйте Tape Bond перед нанесенням 

бази, щоб ваше покриття протрималось довше. 

Наносьте базу тонким шаром на нігтьову 

пластину не заливаючи кутикулу.
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Використовуйте Tape Bond перед нанесенням 

бази, щоб ваше покриття протрималось довше. 

Наносьте базу тонким шаром на нігтьову 

пластину не заливаючи кутикулу.

PURE CREAMY HYBRID BASE
АРТ: 330227 - 8 мл

Гелева база, присвячена системі Pure Creamy Hybrid.
Підвищує міцність нігтьової пластини і зчеплення з кольором.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: рідка

Колір: безбарвний

Тип нігтьової пластини: в хорошому стані

Застосування: стилізація гель-лак

Нарощування: ні

Надбудова: ні

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи: LED-лампа 48 Вт

Час полімеризації: 60 секунд

ВИДАЛЕННЯ:

косметичний спирт, ацетон, пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Тонке покриття зберігає гнучкість і гармонує з натуральною нігтьовою пластиною

• Має самовирівнюючі властивості

• Вирівнює недоліки натуральної нігтьової пластини

• Підвищений індекс безпеки

• Відсутність подразнюючого запаху
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PURE CREAMY HYBRID TOP
АРТ: 330228 - 8 мл

Гелевий топ, присвячений системі Pure Creamy Hybrid.
Захищає стилізацію, надає ефект стійкого блиску.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: рідка

Застосування: стилізація гель-лак

Кінцевий результат: блиск

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи: LED-лампа 48 Вт

Час полімеризації: 60 секунд

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Порада, перед сушінням, на секунду 

вертикально повернути руку клієнтки 

для отримання ідеально рівної лінії світла.

ВИДАЛЕННЯ:

косметичний спирт, ацетон, пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Блиск, захист кольору

• Стійкість до подряпин

• Має самовирівнюючі властивості

• Підвищений індекс безпеки

• Відсутність подразнюючого запаху
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1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: придайте їй форму, злегка зматуйте, 

очистіть і знежирте.*

2. Нанесіть тонкий шар Pure Creamy Hybrid Base, просушіть протягом 60 секунд.

3. Нанесіть 2 тонких шари Pure Creamy Hybrid Color, просушіть кожен з них протягом 

30-60 секунд.

4.Нанесіть Pure Creamy Hybrid Top і просушіть 60 сек.

5. Протріть зікінчений манікюр рідиною на спиртовій основі - Duo Prep.

* використовуйте Tape Bond для додаткового зчеплення

PURE CREAMY HYBRID
ЗАСТОСУВАННЯ
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Переглянь цілу палітру кольорів 
на доданому Color Chart 

або скануй QR-код.

www.victoriavynn.com

Вислови себе 
кольором!

9COLOR CHART



GEL POLISH
СИСТЕМА

SOAK OFF

Система Gel Polish - це довготривалі 
класичні гель-лаки, які полімеризуються  
в УФ та LED лампах.

Ця система заключає в собі бази і топи  
з різними властивостями,  нанесенням  
і фінальним закінченням манікюру.

EASY REMOVAL

Це бази і топи створені на основі делікатної 
формули для натуральних нігтів.

Вони зберігають гнучкість і еластичність 
натуральної плитки нігтя. Ця формула 
забезпечує легке видалення за допомогою 
компресу на основі ацетону, при 
цьому, спилювати верхній шар топу не 
обов’язково.

Рекомендовано для тих, хто змінює 
стилізацію кожні 2 тижні.
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GEL POLISH COLOR
8 мл

Gel Polish Color – це класичні міцні гелеві лаки, які сохнуть в ультрафіолетових і світлодіодних 
лампах.

ПЕРЕВАГИ:

• Мають самовирівнюючі властивості

• Відмінне зчеплення з базою

• Вони не відколюються

• Плоский класичний пензлик

• Великий вибір відтінків та ефектів

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Кольор із збільшеною дисперсією можна 

протерти сухим ватним диском. Збільште 

час полімеризації для кольорів зі сильною 

пігментацією.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: середньої густини

Формула: гель-лак

Дисперсійний шар: так, різної інтенсивності

Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Ацетон, пилка, фрезер
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: середньої густини

Колір: безбарвний

Тип нігтьової пластини: тверда, в хорошому стані

Застосування: стилізація гель-лак

Нарощування: ні

Надбудова: ні

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Ацетон, пилка, фрезер

GEL POLISH BASE SOAK OFF
АРТ: 330108 - 8 мл

Гелева база, присвячена системі Gel Polish Soak Off.  
Підвищує міцність і зчеплення стилізації гель-лак.

ПЕРЕВАГИ:

• Має самовирівнюючі властивості низької в’язкості

• Приховує нерівності плитки

• Зміцнює і захищає нігті

• Розчиняється в ацетоні, спилювання не обов’язкове 

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Використовуйте Tape Bond перед нанесенням 

бази, щоб ваше покриття протрималось довше. 

Наносьте базу тонким шаром на нігтьову 

пластину не заливаючи кутикулу.
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GEL POLISH TOP SOAK OFF
АРТ: 330109 - 8 мл

Гелевий топ присвячений системі Gel Polish Soak Off.  
Цей топ надає стилізації міцність, стійкість і блиск.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: середньої густини, самовирівнюється

Колір: безбарвний

Застосування: гел-лак, гель, акрило-гель

Кінцевий результат: блиск

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: ні

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Надає гарний блиск

• Легке застосування

• Не дряпається і не тріскається

• Містить УФ-фільтри

ЕКСПЕРТ РАДИТЬ:

Перед сушінням, радимо на мить повернути 

вертикально руку клієнтки для того, щоб 

отримати ідеально рівну лінію світла.
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GEL POLISH TOP GLOSS NO WIPE
АРТ: 330618 - 8 мл; 330973 - 15 мл

Кришталево прозорий топ без липкого шару. Надає стійкий блиск і яскравість гель-лаків. 
Забезпечує захист кольорового покриття від сколів, тріщин, подряпин і помутніння кольору. 
Надає додаткову міцність стилізації до 4 тижнів.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: середньої густини

Колір: безбарвний

Застосування: гель-лак, гель, акрило-гель 

Кінцевий результат: супер-глянцевий блиск

Дисперсійний шар: немає

Розчинність в ацетоні: ні

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

•  Митьєвий ефект блиску після сушіння в лампі, не вимагає протирання

• Прозора формула з ідеальною консистенцією, не розтікається 

• Тор NO WIPE GLOSS без ефекту матування, не тріскається, не відколюється і не жовтіє

• Має делікатне, блакитне світіння, м’яко підсвічує і насичує кольори

• Для вирівнювання поверхні нігтів і створення ідеальної лінії світла

• Ідеальний для металевого пилку

EKSPERT RADZI:

Po utwardzeniu topu – odczekaj około 30 s, żeby 

nałożyć preparaty pielęgnacyjne: oliwkę lub krem.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Після сушіння топу в лампі, зачекайте 30 секунд 

перед нанесінням косметичної олійки чи 

крему. Тоді стилізація краще збереже ефект 

кришталю.
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GEL POLISH TOP MATT NO WIPE
АРТ: 330619 - 8 ml

Матовий топ для гель-лаків без липкого шару. Має незрівнянну матову поверхню, яка дуже 
приємна на дотик. Топ не затирається в процесі носки, та зберігає бездоганний вид до 
чотирьох тижнів.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: рідка

Колір: безбарвний

Застосування: гель лак, гель, акрило-гель

Кінцевий ефект: мат

Дисперсійний шар: немає

Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ПЕРЕВАГИ:

• Негайний матовий ефект після сушіння

• Не затирається і не тріскається

• Не світлішає з часом

• Не забруднюється

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Перемішайте топ перед використанням. 

Нанесіть тонко і рівномірно для однотонного 

ефекту. Рекомендовано використовувати, як 

основу для оздоблень.
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GEL POLISH TOP PURPLE NO WIPE
АРТ: 330783 - 8 ml

Топ для гель-лаку з ефектом діамантового пилу в рожевих і фіолетових тонах, без дисперсійного 
шару. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: середньої густини

Колір: безбарвний з рожевими і фіолетовими мікроблиском

Застосування: гель-лак, гель, акрило-гель

Кінцевий результат: блиск з мерехтливим 

рожево-фіолетовим відтінком

Дисперсійний шар: немає

Розчинність в ацетоні: ні

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Топ з мікроблиском приховує будь-які нерівності манікюру

• Гарний ефект SHIMMER після сушіння

• Ідеальне покриття для кольорових лаків і французького манікюру

• Без ефекту матування, без тріщин, відколів і жовтизни

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Не наносьте олійку для кутикули на топ одразу 

після сушіння в лампі. Краще зачекати кілька 

секунд, щоб топ повністю остиг.
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GEL POLISH TOP MULTICOLOR NO WIPE
АРТ: 330784 - 8 ml

Топ з блискучими і різнокольоровими частинками, без дисперсійного шару.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: середньої густоти

Колір: безбарвний з різнокольоровими частинками

Застосування: гель-лак, гель, акрило-гель 

Кінцевий результат: блиск з мерехтливими 

різнокольоровими частинками

Дисперсійний шар: немає

Розчинність в ацетоні: ні

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ПЕРЕВАГИ:

• Топ з частинками приховує будь-які нерівності манікюру

• Негайний ефект SHIMMER після сушіння

• Ідеальне покриття для кольорових лаків і французького манікюру

• Без ефекту матування, без тріщин, відколів і жовтизни

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Не наносьте олійку для кутикули на топ одразу 

після сушіння в лампі.
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ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

CECHY PRODUKTU:

Konsystencja: średnio-gęsta

Kolor: bezbarwny

Zastosowanie: stylizacja hybrydowa, żelowa, akrylowo-żelowa 

Efekt końcowy: super błysk

Warstwa dyspersyjna: nie

Rozpuszczalność w acetonie: nie

ПЕРЕВАГИ:

• UNBLUE – це насичений колір без блакитного сяйва

• Не змінює відтінки гель-лаків

• Особливо рекомендується для темних кольорів

• Митьєвий ефект блиску після сушіння в лампі

• Ідеальний для дзеркальних втирок

GEL POLISH TOP UNBLUE NO WIPE
АРТ: 330896 - 8 мл; 331126 - 15 мл

Фінішне покриття без липкого шару для темних кольорів. Кришталево прозорий топ, що не 
міняє відтінки гель-лаків. 

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Не наносьте олійку для кутикули на топ одразу 

після сушіння в лампі. Пилок потрібно втерти  

в ще теплий топ після сушіння в лампі не 

більше ніж 20 с.

18 GEL POLISH



GEL POLISH SYSTEM SOAK OFF 
ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: придайте їй форму, злегка зматуйте, 

очистіть і знежирте.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 30 секунд. *

3. Нанесіть шар Gel Polish Base Soak Off, просушіть 30-60 секунд.

4. Нанесіть 2 шари гель-лаку Color, просушіть кожен з них протягом 30-60 секунд.

5. Нанесіть гель-лак Top Soak Off і просушіть протягом 60 секунд.

6. Протріть готовий манікюр рідиною на спиртовій основі Cleaner Finish Manicure.

*W przypadku trudnej płytki zastosuj Primer kwasowy.
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GEL POLISH HYBRID BASE EASY REMOVAL
АРТ: 330242 - 8 мл

База, яка створена спеціально для системи Easy Removal Gel Polish з делікатною формулою.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: рідка

Колір: безбарвний

Тип плити: в хорошому стані

Застосування: гель-лак

Нарощування: ні

Надбудова: ні

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ПЕРЕВАГИ:

• Має самовирівнюючі властивості

• Усуває нерівності плитки

• Зміцнює і захищає натуральну нігтьову пластину

• Зберігає гнучкість та еластичність пластини

• Легко видаляється – розчиняється в ацетоні, спилювання не потрібне

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер, ацетон

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Наносити базу тонким шаром  не заливаючи 

кутикулу. Рекомендовано для клієнтів, які 

люблять часті зміни манікюру.
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GEL POLISH HYBRID TOP EASY REMOVAL 
Номер каталогу: 330243 - 8 ml

Гібридний топ, присвячений завершенню стилізації EASY REMOVAL, забезпечує природний 
блиск і захищає кольоровий манікюр.

ZALETY:

• Zachowuje elastyczność i sprężystość płytki

• Utrwala i zabezpiecza stylizację hybrydową

• Nadaje naturalny połysk manicure

• Usuwanie bez piłowania

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: рідка

Колір: безбарвний

Застосування: гель-лак

Кінцевий результат: природній блиск

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер, ацетон

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Перед сушінням топу, переверніть на мить руку 

клієнтки для отримання ідеальної лінії світла.
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GEL POLISH HYBRID EASY REMOVAL
ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: придайте їй форму, злегка зматуйте, 

очистіть і знежирте.

2. Нанесіть тонкий шар гель-лаку Hybrid Base Easy Removal, просушіть 30-60 секунд.

3. Нанесіть 2 шари гель-лаку Color, просушіть кожен з них протягом 30-60 секунд.

4. Нанесіть гель-лак Top Easy Removal і просушіть протягом 60 секунд.

5. Протріть завершиний манікюр рідиною на спиртовій основі Cleaner Finish Manicure.
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Переглянь цілу палітру кольорів  
на доданому Color Chart  

або скануй QR-код.

www.victoriavynn.com

Вислови себе 
кольором!
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MEGA BASE
СИСТЕМА УФ/LED

БАЗА - ЦЕ ОСНОВА! Почніть з Бази!

Система Mega Base є багатофункціональною, 
еластичною і міцною в манікюрі.

Унікальна формула та властивості MEGA 
BASE дозволяють нарощувати нігті до 7 
мм і використовується  для зміцнення 
натуральноЇ пластини. Завдяки густій 
консистенції і самовирівнюванню база 
дозволяє надавати правильну форму нігтю і 
побудові апексу. 

Ідеально підходить для початківців та 
професіоналів. Застосування самої Mega 
Base з Mega Top надає манікюру здоровий  
і природний вигляд. Полімеризується в LED, 
і в УФ-лампі.

Продукція MEGA BASE SYSTEM УФ і LED 
розчиняється в ацетоні.
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Камофлююча Мега База, нанесена під 

різнокольорові гель-лаки, покращуює їх 

насиченість. Для кращого зчеплення та 

тривалості манікюру, використовуйте Tape 

Bond перед нанесенням бази. Мега База може 

використовуватись, як основа під Build Gel, 

Mousse Gel, Master Gel. Манікюр з цією базою - 

це швидка робота та економія часу в салоні.

MEGA BASE
8 мл, 15 мл

Універсальна Мега База рекомендована для надбудови, реконструкції та природного 
зміцнення нігтя. Ідеально підходить для нарощування нігтів на формі навіть до 7 мм.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: густа, самовирівнюється

Колір: безбарвний і з легкими відтінками кольору

Тип плитки: будь-який

Застосування: гель лак, гель, акрило-гель

Нарощення: так, до 7 мм

Надбудова: так

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120-180 с

ПЕРЕВАГИ:

• Збільшує тривалість манікюру та зчеплення

• Еластична і стійка до механічних пошкоджень

• Заповнює будь-які нерівності

• Ідеально підходить для корекції

• Не розтікається і не заливає кутикулу

• Натуральний манікюр з використанням тільки бази і топу

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер, ацетон
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Mega Base 
15 мл Clear

АРТ: №330813

      прозорий

Mega Base 
8 мл Beige

АРТ: №330608

      напівпрозорий

      бежевий

      натуральний манікюр, французький манікюр, омбре

      

Mega Base 
8 мл Clear

АРТ: №330338

      прозорий

26 MEGA BASE 



Mega Base 
8 мл Cold Pink

АРТ: №330673

      напівпрозорий

      рожевий

      натуральний манікюр, французький манікюр, омбре

Mega Base 
8 мл Pink

АРТ: №330609

      покриття 80%

      рожевий

      натуральний манікюр, французький манікюр, омбре

Mega Base 
8 мл Milky White

АРТ: №331308

      покриття 60%

      молочно-білий

      натуральний манікюр, омбре
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Перед сушінням, радимо на мить повернути 

вертикально руку клієнтки для того, щоб 

отримати ідеально рівну лінію світла. Після 

сушіння в лампі зачекайте 60 секунд, аж тоді 

знімайте липкий шар. Для супер-блиску радимо 

відполірувати делікатно топ сухим ватним диском.

MEGA TOP  
АРТ: 330783 - 8 мл

Фінішне покриття з УФ фільтрами. Запобігає вигоранню та пожовтінню гель-лаку при впливі 
сонячних променів. Мега топ створений спеціально для системи Мега Бази, має еластичні 
властивості, які запобігають появі відколів та відшарувань. Надає стійкий блиск і яскравість 
гель-лаків.
ПЕРЕВАГИ:

• Еластичний і міцний

• Стійкість до тріщин і подряпин

• Містить підвищені УФ-фільтри

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: середньої густини

Колір: безбарвний

Застосування: гель-лак, гель, акрило-гель

Кінцевий результат: блиск

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120-180 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер, ацетон
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1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: придайте їй форму, злегка зматуйте, 

очистіть і знежирте.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 30 секунд. У разі складних нігтів 

використовуйте кислотний праймер.

3. Виріжте форму і прикріпіть її до вільного краю нігтя.

4. Нанесіть вибраний колір Mega Base на форму та ніготь, створіть скелет і просушіть 

протягом 30 секунд. Акуратно зніміть форму.

5. Нанесіть другий шар Mega Base, побудуйте апекс і надайте йому правильну форму. 

Сушити 60 секунд в лампі.

6. Зніміть липкий шар рідиною на спиртовій основі. Пилкою придайте форму, 

зматуйте очистіть і знежирте.

7. На завершення нанесіть будь-який гель-лак і топ. Просушіть кожен шар.

MEGA BASE SYSTEM UV/LED 
ЗАСТОСУВАННЯ
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iQ NAIL POLISH 

iQ COMPLEX 

Є основою унікальної формули лаків  
для нігтів iQ NAIL POLISH. Ця формула 
поєднує в собі плівкоутворюючі полімери  
та пластифікатори для підвищення 
еластичності лаку.  

Такий набір інгредієнтів забезпечує 
тривалий ефект, прикріплювання до 
нігтьової пластини та надзвичайної  
міцності всіх шарів - бази, лаку і топу.

Цей набір гарантує ефект салонного 
манікюру.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Інтенсивна пігментація лаку дозволяє отримати 

ідеальне покриття 

Прекрасно розпроваджується по нігтьовій пластині 

Він не відколюється і забезпечує стійкий манікюр

Колір можна легко видалити рідиною для зняття лаку

Веганська формула з комплексом iQ

Зручний віялоподібний пензлик

iQ NAIL POLISH
9 мл

Класичний лак для манікюру.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Кольори зі сильнішою пігментацією вимагають 

точного розпровадження лаку по всій нігтьовій 

пластині для кращого ефекту. Якщо перший 

шар вийшов нерівним, зачекайте, поки він 

висохне, тоді другим шаром зможете це легко 

виправити. Лаки IQ можна застосовувати на 

різні основи: на базу під класичні лаки - iQ Nail 

Polish Base, на базу для гель-лаку Boost Base і 

Mega Base, та навіть на нігті, нарощені гелем чи 

акрил-гелем. Кольоровий манікюр закріпіть 

спеціальним топом для iQ Nail Polish Top.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Забезпечує тривале зчеплення лаку з плиткою

Вирівнює поверхню нігтя і ідеально з нею поєднується

Захищає пластину від зміни кольору

Швидко висихає

Веганська формула з комплексом iQ

Зручний віялоподібний пензлик

iQ NAIL POLISH BASE
АРТ: 330871 - 8 мл

База під класичний лак.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Ідеально захищає манікюр до 10 днів

Містить фотоініціатори, які висихають під природним 

світлом

Забезпечує гарний блиск

Захищає колір від знебарвлення

Забезпечує природну еластичність нігтів

Нанесення топу на повністю висушений лак

Зручний віялоподібний пензлик

iQ NAIL POLISH TOP
АРТ: 330872 - 9 мл

Топ для класичного лаку.

33iQ NAIL POLISH 



КОЛІР У КОЛІР

Кольори лаку для нігтів iQ є еквівалентами
найпопулярніших відтінків гель-лаків Gel Polish 
i Pure Creamy Hybrid. Рекомендовано
для стилізації манікюру та педикюру.

iQ NAIL POLISH
ЗАСТОСУВАННЯ

1.  Підготуйте натуральну нігтьову пластину: придайте їй форму, 

злегка зматуйте, очиститіть і знежирте.

2. Нанесіть шар бази для нігтів iQ і залиште до повного 

висихання.

3. Нанесіть тонкий шар вибраного кольору лаку iQ для нігтів . 

Після висихання нанесіть другий шар.

4. Закріпіть вже сухий лак одним шаром iQ Nail Polish Top і дайте 

висохнути.

5. Після закінчення процедури нанесіть невелику кількість 

олійки 5 Oils Complex на кутикулу.

6. Змивайте колір з нігтів будь-якою рідиною для зняття лаку.
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Переглянь цілу палітру кольорів  
на доданому Color Chart  

або скануй QR-код.

www.victoriavynn.com

Вислови себе 
кольором!
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BUILD GEL 
SYSTEM

ТРИФАЗНА ГЕЛЕВА СИСТЕМА

Ви прихильник гелевого методу? Якщо Ви 
хочете швидко нарощувати нігті на формах  
і прагнете зміцнити натуральну пластину, 
але не знаєте яким гелем краще... Тоді Build 
Gel саме для вас!

Самовирівнюючий і пластичний гель для 
будови нігтів, завдяки своїм незвичайним 
властивостям, забезпечить винятковий 
комфорт роботи. Відтепер це стане легко  
і швидко, а також позбавить проблем із 
створенням правильної побудови нігтя.  
Ми впевнені, що ці довготривалі гелі 
відповідатимуть Вашим очікуванням.
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Кольори та рекомендації щодо застосування:

• Кольори 01, 03, 10 присвячені будівництву 

першого шару або основи.

• Кольори 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14 ідеальні 

для створення другого шару гелю.

• Кольори 02, 12 рекомендовані для французького 

манікюру.

• Кольори 06, 11, 13, 14 наносити тоншим шаром і 

довше сушити.

Гелі мають здатність змінювати консистенцію під 

впливом різної температури. Кольори можна 

комбінувати один з одним, так ви отримаєте ще 

більше відтінків.

BUILD GEL UV/LED
15 мл, 50 мл

Самовирівнюючий і пластичний гель для нарощування нігтів. Призначений для побудови 
на формі і для зміцнення натуральної нігтьової пластини. Властивості гелю забезпечують 
винятковий комфорт роботи. Легке і зручне нанесення пензлем, завдяки чому можна 
швидко та легко досягти бажаної форми. Усі ці гелі не містять кислот і запаху. Полімеризація в 
ультрафіолетових і світлодіодних лампах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи - 3-фазна: база, гель, топ

Консистенція: середньої густини, самовирівнюється

Тип плитки: будь-який

Застосування: нарощування гелевих нігтів

Нарощування: так

Надбудова: так

Корекція: так

Розчинність в ацетоні: ні

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120-180 с

ПЕРЕВАГИ:

• Формула самовирівнювання

• Легка і швидка робота 

• Ідеальне зчеплення

• Пластична і міцна стилізація

• Формула без кислот і запаху

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер
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BUILD GEL 
№01 Totally Clear 

АРТ: 330129 - 15 мл; 330135 - 50 мл

Прозорий гель, присвячений для будови і основи 
нігтів. Полімеризується швидко і добре тримає форму 
зявдяки чому надається затисканню. Рекомендовано 
для техніки «лабутен».

BUILD GEL 
№03 Soft Pink

АРТ: 330131 - 15 мл; 330137 - 50 мл

Прозорий світло-рожевий гель з покриттям 
40%, призначений для основи та будови нігтя. 
Також рекомендовано для стилю омбре. Швидко 
полімеризується. Зберігає форму, надану під час 
затискання.

BUILD GEL 
№02 Extremely White

АРТ: 330130 - 15 мл; 330136 - 50 мл

Гель з білим з теплим відтінком із 100% покриттям, 
рекомендовано для французького манікюру. Потребує 
більше часу в сушінні лампою за рахунок високої 
пігментації.

BUILD GEL 
№04 Cover Nude 

АРТ: 330132 - 15 мл; 330138 - 50 мл

Злегка криючий гель, молочно-персикового відтінку 
з покриттям 40%. Добре підходить для різної будови 
. Для отримання ефекту натуральних нігтів вистачить 
покрити самим топом.

BUILD GEL 
№05 Cover Peach

АРТ: 330133 - 15 мл; 330139 - 50 мл

Напівкриючий гель з кремовим відтінком персика  
з покриттям 50%. Добре підходить для різної 
архітектури нігтів. Для отримання ефекту натурального 
манікюру вистачить покрити гель самим топом.

BUILD GEL 
№06 Cover Blush 

АРТ: 330134 - 15 мл; 330140 - 50 мл

Криючий карамельно-коричневий колір зі 100% 
покриттям. Має хороші властивості криючого гелю. 
Для ефекту натуральних нігтів додатково не потрібний 
кольоровий гель-лак, достатньо покрити топом. Після 
корегування форми пилочкою, колір придає на два тони 
світліший відтінок, ніж в упаковці.
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BUILD GEL 
№07 Light Pink Rose 

АРТ: 330366 - 15 мл; 330369 - 50 мл

Молочно-рожевий гель з покриттям 40%. Ідеально 
підходить для будови нігтів та до стилю омбре.  
Для ефекту натуральних нігтів кольоровий гель-лак 
наносити не потрібно, вистачить покрити самим топом.

BUILD GEL 
№09 Milky Peach

АРТ: 330368 - 15 мл; 330371 - 50 мл

Персиковий гель з покриттям 60%, рекомендований 
для архітектури нігтів, добре підходить до стилю 
омбре. Має камуфляжні властивості. Для природного 
ефекту нігтів додатково не потрібно наносити 
кольоровий гель-лак, вистачить завершити манікюр 
самим топом.

BUILD GEL 
№08 Pink Cover

АРТ: 330367 - 15 мл; 330370 - 50 мл

Кремово-рожевий гель з покриттям 60%, 
рекомендований для будови нігтів і підходить до стилю 
омбре. Має камуфляжні властивості. Для отримання 
природнього кольору нігтів, вистачить покрити гель 
самим топом.

BUILD GEL 
№10 Pink Glass 

АРТ: 330772 - 15 мл; 330777 - 50 мл

Прозорий гель з рожевим, делікатним відтінком , 
ідеальний для будови основи, а також для різної 
архітектури нігтів. Швидко полімеризується і добре 
тримає форму під час затискання тунелю. 

BUILD GEL 
№12 Cold White French 

АРТ: 330774 - 15 мл; 330779 - 50 мл

Білосніжний гель з холодним відтінком і 100% 
покриттям. Присвячується для архітектури 
французького манікюру. Висока пігментація продукту 
вимагає викладати гель тонкими шарами і протягом 
тривалого часу сушити в лампі.

BUILD GEL 
№11 Cover Powder Pink

АРТ: 330773 - 15 мл; 330778 - 50 мл

Натуральний рожевий відтінок гелю зі 100% покриттям 
для будови нігтів. Особливо рекомендовано 
для архітектури французького манікюру. Має чудові 
камуфляжні властивості. Вистачить покрити самим топом 
для отримання ефекту натурального манікюру.
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BUILD GEL 
№13 Cover Dusty Pink 

АРТ: 330775 - 15 мл; 330780 - 50 мл

Натуральний гель брудно-рожевого кольору зі 
100% покриттям. Ідеальний для нарощування нігтів. 
Рекомендовано теж для французького манікюру. Має 
чудові камуфляжні властивості. Не обов’язково наносити 
додатково колір, вистачить покрити гель тільки топом, 
в кінцевому результаті отримаєте натуральний ефект 
манікюру.

BUILD GEL Base
АРТ: 330141 - 15 мл

Спеціальна база, створена для системи BUILD GEL. 
Підвищує стійкість і адгезію з гелем. Полімеризація 
в ультрафіолетових і світлодіодних лампах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи - 3-фазна: база, гель, топ

Консистенція: середньої густини

Колір: безбарвний

Тип плитки: будь-який

Застосування: в нарощуванні гелем

Надбудова: ні

Розчинність в ацетоні: ні

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ПЕРЕВАГИ:

• Підвищує адгезію гелю

• Вирівнює плитку

• Легка для нанесення консистенція

• Практична бутилка з пензликом

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезерBUILD GEL 
№14 Cover Candy Rose

АРТ: 330776 - 15 мл; 330781 - 50 мл

Натуральний, рожевий відтінок гелю з 90% покриттям. 
Прекрасно підходить для будови нігтів. Рекомендовано 
для архітектури французького манікюру і омбре. Має супер 
камуфлюючий ефект. На завершення вистачить покритити 
гель самим топом без кольору, отримаєте гарний 
і натуральний колір нігтів.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Втирайте базу тонким шаром в нігтьову пластину, 

після чого, просушіть в лампі.
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BUILD GEL SYSTEM 
ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: надайте 

форму, ретельно зматувати, очистити і знежирити.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 30 секунд *

3. Нанесіть невелику кількість Build Gel Base і втирайте 

в нігтьову пластину за допомогою пензлика для 

гелю, полімеризація 60 сек.**

4. Виріжте і допасуйте форму до нігтя, прикріпіть її до 

вільного краю.

5. Нанесіть невелику кількість Build Gel на форму  

та ніготь, сформувати основу і сушити 5-15 сек. 

Зніміть обережно форму.

6. Нанесіть другий шар Build Gel, розпроділіть гель  

і побудуйте апекс. Сушити 60 секунд.

7. Змийте липкий шар з гелю розчином на спиртовій 

основі, придайте форму пилочкою, потім очистіть  

і знежирте.

8. Завершуйте запланований манікюр  ***

*  У разі проблемної нігтьової пластини використовуйте  

кислотний праймер.

** Базу Build Gel Base можна замінити на Mega Base або Boost 

Base. Завжди наносьте невелику кількість бази і втирайте  

її в нігтьову пластину.

***Нанесіть будь-який гель-лак, оздоблення або сам топ  

і просушіть кожен шар в лампі.

BUILD GEL Top
АРТ: 330142 - 15 мл

Цей топ виготовлений спеціально для системи 
BUILD GEL. Він надає манікюру стійкість і вражаючий 
блиск. Сушіння в ультрафіолетових і світлодіодних 
лампах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи - 3-фазна: база, гель, топ

Консистенція: густа

Колір: безбарвний

Застосування: гелева та акрило-гелева система

Кінцевий результат: супер блиск

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: ні

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120-180 с

ПЕРЕВАГИ:

• Гарантує супер блиск

• Висока стійкість до стирання та подряпин

• Практична бутилочка з пензликом

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер
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АРХІТЕКТУРНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ НІГТІВ,  
З ТИКСОТРОПІЄЮ

Mousse Sculpture Gel – це трифазний гель  
з тиксотропією і муссоподібною 
консистенцією.

Що таке тиксотропія?

Густа консистенція мусу має незвичайні 
властивості змінювати в’язкість під впливом 
рухів. Сам гель не розпроваджується до 
тих пір поки не почнеш з ним працювати. 
Під час роботи його структура здатна 
змінюватись від температури нігтів. Цей 
процес називається тиксотропією, тобто 
«рідка пам’ять». Завдяки цьому з ним легко 
працювати, він рівномірно наноситься і не 
розтікається.

MOUSSE 
SCULPTURE 

GEL

42 MOUSSE SCULPTURE GEL 



ПЕРЕВАГИ:

• Прискорює швидкість роботи в салоні

• Ідеально підходить для створення будь-якої форми 

і довжин нігтів

• Ідеально підходить для швидкої корекції

• Дозволяє корегувати декілька нігтів одночасно.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Зхисну фольгу на баночці слід зняти за 

24 години до використання продукту для 

отримання оптимальної консистенції гелю. 

Розмішуйте масу в баночці. Найкраще 

виконувати корекцію кожні 3-4 тижні, після 

видалення 80% попередньої гелевої маси. 

Не перевищуйте рекомендований час 

полімеризації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи - 3-фазна: база, гель, топ

Консистенція: густа

Тип плитки: будь-який

Застосування: нарощування гелевих нігтів 

і складних архітектур

Надбудова: так

Корекція: так

Розчинність в ацетоні: ні

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120-180 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

• Легко працювати, не стікає і не заливає кутикулу.

• Можна використовувати в техніці без обпилювання

• Оптимальна в’язкість полімеризації мінімізує відчуття 

печіння під час сушіння в лампі

• Безкислотний продукт

MOUSSE SCULPTURE GEL 
50 мл

Ідеально підходить для різних складних архітектур та нарощування нігтів, а також для зміцнення 
натуральної пластини. Ця формула з «рідкої пам’яттю» значно прискорює швидкість роботи в салоні, 
а при правильному і ретельному розпровадженню цього гелю, можна звести до мінімального 
обпилювання нігтів. Після полімеризації в ультрафіолетовій або світлодіодній лампі він стає 
надзвичайно міцним і стійким до пошкоджень. Ідеальний продукт для майстрів усіх рівнів 
кваліфікації.

43MOUSSE SCULPTURE GEL 



MOUSSE SCULPTURE GEL 
01 Crystal Glass 
АРТ: 331067 - 50 мл

Кристалічно-безбарвний, призначений для створення 
основи та для будови нігтів.

MOUSSE SCULPTURE GEL 
03 Coral Soft
АРТ: 331069 - 50 мл

Напівпрозорий, злегка персиковий відтінок зі 30% 
покриттям. Призначений для нарощування і також 
побудови основи та стилізації омбре.

MOUSSE SCULPTURE GEL 
02 Polar White 
АРТ: 331068 - 50 мл

Інтенсивно-білий зі 100% покриттям. Рекомендовано 
для французького манікюру. Наносити тонкими шарами 
і збільшити час полімеризації до 120 с.

MOUSSE SCULPTURE GEL 
05 Baby Pink 
АРТ: 331071 - 50 мл

Молочно-рожевий колір з покриттям 80%.  Призначений 
для нарощування і також побудови основи та стилізації 
омбре.

MOUSSE SCULPTURE GEL 
04 Berry Blush  

АРТ: 331070 - 50 мл

Напівпрозорий, рожево-холодного відтінку з покриттям 
60%. Призначений для побудови основи і нарощування, 
а також для стилізації омбре.  

MOUSSE SCULPTURE GEL 
06 Dirty Blush  
АРТ: 331072 - 50 мл

Брудно-рожевий колір з покриттям 70%. Призначений 
для побудови основи і нарощування, а також для 
стилізації омбре.
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MOUSSE SCULPTURE GEL
ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготувати натуральну нігтьову пластину: надайте форму, ретельно зматуйте, 

очистіть і знежирите.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 30 секунд *

3. Нанесіть невелику кількість бази Build Gel, втирайте в пластину гелевим пензликом, 

просушіть в лампі 60 секунд.**

4. Виріжте форму і допасуйте її до нігтя,  добре прикріпіть її.

5. Нанесіть невелику кількість Mousse Sculpture Gel на форму, створіть основу  

і просушіть протягом 15-30 секунд.

Усуньте обережно форму.

6. Нанесіть другий шар Mousse Sculpture Gel, створіть апекс та сформуйте ніготь. 

Сушити в лампі 60 секунд.

7. Рідиною на спиртовій основі змити липкий шар, придайте форму, зматуйте, очистіть 

і знежирте.

8. Завершіть запланований манікюр ***

* У разі проблемної нігтьової пластини використовуйте кислотний праймер.

** Build Gel можна замінити на Mega Base або Boost Base. 

Завжди наносите невелику кількість бази і втирайте її в нігтьову пластину.

*** *** Нанесіть будь-який гель-лак, оздоблення і топ, просушіть кожен шар.
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BOTTLE GEL 
ONE PHASE 

ОДНОФАЗНИЙ ГЕЛЬ У ФЛАКОНІ

Однофазний гель у флаконі для 
нарощення, корекції, зміцнення 
натуральних, а також пошкоджених 
нігтів. Не вимагає використання бази. 
Забезпечує довготривалість манікюру, 
має відмінну зносостійкість. Ідеально 
працює з натуральною плиткою нігтя 
завдяки пластичності гелю, тому він не 
відколюється і не тріскається. Формула 
самовирівнювання дозволяє виконувати 
вирівнювання нігтя за допомогою методу 
«Одна крапля» – без опилу. 
Сушіння в ультрафіолетових і світлодіодних 
лампах.
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BOTTLE GEL One Phase
АРТ: 331017 - Clear 15 мл

Однофазний гель у флаконі, який не потребує використання бази.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи: 1-фазна, без бази

Консистенція: густа, самовирівнюється

Формула: без кислоти, без запаху

Колір: безбарвний

Тип плитки: будь-який

Застосування: корекція, нарощування, зміцнення

Нарощування: так

Розчинність в ацетоні: ні

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ::

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Bottle Gel One Phase надзвичайно простий у 

нанесенні завдяки зручному флаконі з 

пензликом. Також рекомендовано 

використовувати, як базу під гелі і акрило-гелі, 

тонко втираючи в плитку нігтя. Ідеально підходить 

для корекцій на всіх видах гелів і баз. Bottle Gel є 

пластичним продуктом. Створюючи тунель, 

залишайте його в затиску до повного 

охолодження маси.

ПЕРЕВАГИ:

• Швидке, просте нарощування та надбудова нігтів  

на формах і тіпсах 

• Скорочує час роботи в салоні до 30%

• Відмінно згладжує нерівності плитки

• Не заповітрюється і не жовтіє

• Безкислотний

• Мінімальне печіння під час полімеризації 

• Практичний флакон з пензликом.
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БУДОВА І НАРОЩУВАННЯ З ОПИЛОМ:

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: 

надайте форму, зматуйте, очистіть і знежирте.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 30 секунд *

3. Виріжте форму і вирівняйте її з вільним краєм.

4. Нанесіть Bottle Gel на форму і нігті, створіть основу

і просушіть в лампі протягом 10 секунд. 

Зніміть обережно форму.

5. Нанесіть на створену основу тонкий шар Bottle Gel,

не сушіть .

6. Додайте краплю Bottle Gel  та створіть апекс, 

надайте форму і потім просушіть в лампі 60 сек.

7. Змийте липкий шар рідиною на спиртовій основі, 

придайте форму пилочкою 180/240, після чого,

очистіть нігті та знежирите.

8. Завершіть запланований манікюр.**

* У разі складної плитки використовуйте кислотний праймер.
** Нанесіть будь-який гель-лак, оздоблення і топ, 
просушіть кожен шар.

НАРОЩУВАННЯ І БУДОВА БЕЗ ОПИЛУ:

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: 

надайте форму, зматуйте, очистіть і знежирте.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 30 секунд *

3. Виріжте форму і вирівняйте її з вільним краєм.

4. Нанесіть Bottle Gel на форму і нігті, створіть основу

і просушіть протягом 10 секунд. Зніміть форму.

5. Надайте форму вільному краю основи.

6. Нанесіть на ніготь тонкий шар гелю, не сушіть.

7. Додайте краплю Bottle Gel, створіть ідеальний апекс

і надайте правильну форму. Сушити 60 секунд.

8. 8. Завершіть запланований манікюр.**

* У разі складної плитки використовуйте кислотний праймер.
** Нанесіть будь-який гель-лак, оздоблення і топ, просушіть кожен шар.

ЗМІЦНЕННЯ І НАДБУДОВА НАТУРАЛЬНОЇ ПЛИТКИ:

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: 

надайте форму, зматуйте, очистіть і знежирте.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 30 секунд *

3. Нанесіть на ніготь тонкий шар гелю, не сушіть.

4. Додайте краплю Bottle Gel, створіть апекс та надайте 

правильну форму. Сушити 60 секунд.

5. Закінчити запланований манікюр, якщо немає 

необхідності в опилюванні.

** Якщо потрібні коригування форми, протріть ніготь

спиртовмісною рідиною, опиліть пилочкою 180/240,

очистіть і знежирте.

6. Завершіть запланований манікюр.**

* У разі складної плитки використовуйте кислотний праймер.
** Нанесіть будь-який гель-лак, оздоблення і топ, просушіть кожен шар.

BOTTLE GEL ONE PHASE 
ЗАСТОСУВАННЯ

BOTTLE GEL48



Переглянь цілу палітру кольорів  
на доданому Color Chart  

або скануй QR-код.

www.victoriavynn.com

Вислови себе 
кольором!
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MASTER GEL 
SYSTEM

АКРИЛОВО-ГЕЛЕВА СИСТЕМА

Master Gel – це інноваційна система  
для нарощування та моделювання нігтів!  

Це продукт 2-в-1, який об’єднав найкращі 
властивості гелевої і акрилової маси  
і позбавлений від недоліків обох систем. 
Виберіть свій улюблений серед 11 яскравих 
кольорів і насолоджуйтесь дуже міцною  
і пластичною будовою нігтів.  

Наш Master Gel є дуже надійним і якісним 
продуктом!
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Консистенція продукту під впливом різної 

температури не змінюється. Підходить також для 

реконструкції нігтів в педикюрних процедурах. 

Полегшує надбудову та реконструкцію 

пошкодженого краю нігтя без підкладання форми. 

Корекцію манікюру з  Master Gel можна робити теж 

з Mega Base.

MASTER GEL

Master Gel це нова акрилово-гелева система. Призначений для нарощування та 
моделювання нігтів на формі, для зміцнення і реконструкції пошкоджених нігтів. Пластична 
маса поєднує в собі найкращі риси акрилу і гелю, не застигає і не твердіє під час формування. 
Забезпечує міцний довготривалий манікюр. Унікальна формула гарантує комфорт роботи, 
повний контроль над продуктом. Полімеризація в ультрафіолетових і світлодіодних лампах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи - 3-фазна: база, акрил-гель, топ

Консистенція: дуже густа, не самовирівнюється

Тип плитки: будь-який

Застосування: побудова акрило-гелевих стилізацій

Нарощування: так

Розчинність в ацетоні: так ??????

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120-180 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер, ацетон

ПЕРЕВАГИ:

• Стабільна консистенція, що не самовирівнюється

• Це прискорює робочий час, можна зробити декілька 

нігтів підряд

• Легко наноситься та моделюється

• Швидка обробка пилочкою, бажано з абразивністю 

180/240

• Мінімізує відчуття печіння в лампі

• Під час обпилювання пил не розлітається

• Відсутність подразнюючого запаху

• Ідеально підходить для масивних оздоблень
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MASTER GEL
01 Totally Clear
АРТ: 330547 - 60 гр

Прозорий, ідеально підходить для будови основ 
і нарощування. Він добре затискається і швидко 
полімеризується в лампі.

MASTER GEL
04 Soft Pink
АРТ: 330549 - 60 гр

Напівпрозоро-рожевий, призначений для основи 
та нарощування. Ідеально підходить для ефекру 
натурального манікюру і викладного френчу. Гарно 
підкреслює колір гель-лаків у рожевих відтінках.

MASTER GEL
02 Milky White
АРТ: 330553 - 60 гр

Натуральний відтінок білого, злегка прозорий. 
Призначений для будови основи та нарощування. 
Рекомендується для омбре і викладного френчу. Чудово 
підкреслює колір гель лаків.

MASTER GEL
05 Cover Blush
АРТ: 330550 - 60 гр

Непрозорий, нюдовий колір у світло-бежевому відтінку. 
Призначений для будови основи і нарощування. Гарно 
підходить для френча викладного або ефекту 
натурального манікюру. Чудово підсилює кольори гель-
лаків.

MASTER GEL
03 Fully White
АРТ: 330548 - 60 гр

Білосніжний і з дуже хорошою пігментацією. Особливо 
рекомендовано до французького, викладного манікюру. 
За рахунок сильної пігментації, час сушіння в лампі 
радимо збільшити в два рази. Не використовувати для 
нарощування.

MASTER GEL
06 Cover Nude
АРТ: 330551 - 60 гр

Непрозорий, нюдовий колір в натурально-бежевому 
відтінку. Призначений для нарощування, будови основи, 
ефекту натурального манікюру і викладного френчу. Гарно 
підсилює кольори гель-лаків.
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MASTER GEL
07 Cover Beige
АРТ: 330920 - 60 гр

Непрозорий, нюдовий колір в бежевому відтінку. 
Призначений для основи та нарощування. Ідеально 
підходить для ефекту натурального манікюру і викладного 
френчу. Гарно підкреслює колір гель-лаків.

MASTER GEL
10 Milky Pink
АРТ: 330923 - 60 гр

Напівкриючий, ніжно-нюдовий колір молочно-рожевого 
відтінку. Призначений для будови основи та нарощування. 
Рекомендується для омбре, викладного френчу і ефекту 
натурального манікюру. Чудово підкреслює колір гель 
лаків.

MASTER GEL
08 Cover Rose
АРТ: 330921 - 60 гр

Непрозорий колір нюд, брудно-рожевого відтінку. 
Призначений для будови основи і нарощування. Гарно 
підходить для френча викладного або ефекту натурального 
манікюру. Чудово підсилює кольори гель-лаків.

MASTER GEL
11 Light Rose
АРТ: 330924 - 60 гр

Криючий колір-нюд у ніжному рожевому відтінку. 
Призначений для будови основи та нарощування. 
Рекомендується для омбре, викладного френчу і ефекту 
натурального манікюру.

MASTER GEL
09 Dirty Pink
АРТ: 330922 - 60 гр

Непрозорий, нюдовий колір в пудрово-рожевому відтінку. 
Призначений для основи та нарощування. Ідеально 
підходить для ефекту натурального манікюру і викладного 
френчу. Гарно підкреслює колір гель-лаків.
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MASTER GEL Base
АРТ: 330588 - 8 мл

База для акрил-гелю, посилює адгезію, вирівнює пластину нігтя і запобігає утворенню 
бульбашок повітря в аплікації. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи - 3-фазна: база, акрил-гель, топ

Консистенція: рідка

Колір: безбарвний

Тип плитки: будь-який

Застосування: акрил-гель, гель-лак

Нарощування: ні

Розчинність в ацетоні: так

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер, ацетон

ПЕРЕВАГИ:

• Підвищує зчеплення

• Вирівнює плитку

• Легка консистенція для нанесення

• Практичний флакон з пензликом

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Для ідеальної стійкості манікюру, радимо втерти 

невелику кількість бази в нігтьову пластину для 

кращого зчеплення з акрило-гелем.
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MASTER GEL Top 
АРТ: 330589 - 8 мл

Топ-фініш для акрило-гелевих стилізацій, для довготривалого захищення і глянцевого блиску. 
Має високу стійкість до подряпин і стирання. Можна також використовувати для гель-лаків.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи - 3-фазна: база, акрил-гель, топ

Консистенція: рідка

Колір: безбарвний

Застосування: акрило-гель та гель-лаки

Кінцевий результат: блиск

Дисперсійний шар: так

Розчинність в ацетоні: ні

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Стійкість до стирання та подряпин

• Гарантує супер-блиск

• Легка консистенція для нанесення 

• Практичний флакон з пензликом

APLIKACJA:

Завершіть стилізацію топем, а після сушіння 

в лампі змийте липкий шар спеціальним 

препаратом.
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Працюйте тільки з вологим (не мокрим) 

пензликом. Рідина не повинна розтікатися

по поверхні нігтьової пластини.

MASTER GEL Liquid 
АРТ: 330554 – 200 мл

Master Gel конструююча рідина призначена для роботи 
з акрил-гелем і сприяє його легкому і швидкому розподіленню 
по поверхні нігтів.  Полегшує нанесення матеріалу на поверхню 
і стає податливим в роботі. Продукт з приємним запахом лайма. 
Запобігає прилипанню продукту до пензля.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Тип системи - 3-фазна: база, акрил-гель, топ

Консистенція: рідка

Колір: безбарвний

Запах: лайм

Застосування: акрилово-гелева система MASTER GEL

ПЕРЕВАГИ:

• Сприяє у формуванні матеріалу Master Gel

• Запобігає прилипанню продукту до пензля

• Не активує процес полімеризації

• Має приємний, не подразнюючий запах

• Без мономерів

10 MASTER GEL56



MASTER GEL SYSTEM 
ЗАСТОСУВАННЯ

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: 

придайте форму, добре зматуйте, очистіть і 

знежирте.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 

30 секунд *

3. Нанесіть невелику кількість Master Gel Base, 

втирайте в кожну пластину нігтя

пензликом для гелю і просушіть 60 сек.**

4. Виріжте форму і вирівняйте її з вільним 

краєм нігтя.

5. Нанесіть невелику кількість Master Gel на 

форму і ніготь, сформуйте основу і просушіть 

в лампі 10-30 сек. Зніміть обережно форму.

6. Нанесіть другий шар Master Gel, сформуйте 

апекс і правильну будову. Сушити 60 секунд.

7. Протерти рідиною на спиртовій основі, 

відкорегувати форму пилочкою, очистити і 

знежирити нігті.

8. Завершіть запланований манікюр ***

* У разі проблемних нігтів, застосувати кислотний 

праймер. 

** Базу Master Gel можна замінити на Mega або Boost 

Base. Завжди наносьте невелику кількість бази і 

ввітріть в плитку нігтя.

*** Нанесіть будь-який гель-лак, оздоблення і топ,  

  кожен шар просушіть в лампі.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Перш ніж побрати частину продукту з тюбика, 

змочіть шпатель в Master Gel Liquid, так маса  

не буде прилипати до інструменту. Після 

закінчення роботи очистіть ворсини пензля  

та закріпіть базою.

MASTER GEL Brush & Spatula
АРТ: 330600

Двосторонній інструмент для нанесення MASTER GEL. 
Шпатель дозволяє легко набирати потрібну кількість маси 
з пробірки, а пензлик, зі спеціально профільованим ворсом, 
після попереднього замочування в рідині, забезпечує точне 
нанесення маси на нігті. Інструмент в алюмінієвому корпусі.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Загальна довжина інструменту: 145 мм

Довжина шпателя: 33 мм

Довжина ворсу: 9 мм

ПЕРЕВАГИ:

• Зручний у використанні інструмент

• Висока якість використаних матеріалів

• Пензель зі спеціально-профільованим ворсом

• Гнучкий ворс, який не деформується

• Шпатель відповідної форми для зрізання маси з пробірки

• Ворсини закріплені ковпачком
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NAIL ART

Оздоблення нігтів є важливим елементом 
в світі манікюру, яке не потребує багато зусиль, 
а тільки фантазії, старання і добре підібраних 
продуктів. 

Одноколірний манікюр - це класика, але різні 
декорації на нігтях додатково прикрашають 
його. Перевірте нашу пропозицію, та 
спробуйте продукти, якими зможете 
створити мистецтво на нігтях своїми 
власними руками.
Бажаємо удачі!
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SPIDER LINE GEL
АРТ: 330699 - Black 5 мл, 330700 - White 5 мл

Пластичнні гелі для нейл-арту ідеально підходять для створення ефектних і в той же час 
дуже швидкі візерунки. Щільна консистенція дозволяє робити ідеально рівні лінії і будь-які 
геометричні візерунки. Їх можна наносити на різну поверхню. Мають дисперсійний шар, який 
дозволяє втирати пилок. Завершене оздоблення завжди покривати топом. Полімеризація  
в ультрафіолетових і світлодіодних лампах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: густа, кремова

Застосування: декорування нігтів

Дисперсійний шар: так ??????????

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер 

ПЕРЕВАГИ:

• Легка робота з виробом

• Ідеальне зчеплення

• Швидкі зигзагоподібні та павутинні ефекти
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ART GEL 3D
АРТ: 330144 - 01 Creamy White 5 мл, 330145 - 02 Creamy Black 5 мл, 330251 - Smart White 5 мл

Гелі з сильною пігментацією рекомендуються для декорування або як нанесення кольору 
одним шаром на нігті. Кольори можна комбінувати між собою, з гель-лаками, а також із топом. 
Густа кремова текстура не самовирівнюється і не розтікається. Білосніжний, кремовий Smart 
White ідеально підходить для створення чіткої лінії у французькому манікюрі. Полімеризація 
в ультрафіолетових і світлодіодних лампах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: густа, кремова

Застосування: декорування нігтів

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Сильна пігментація

• Продукт економний у використанні

• Ідеально підходить для різних декорацій

• Чудово поєднується з іншими продуктами:  

гель-лаками та топами

• Легка робота з продуктом

• Не зморщується при полімеризації
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Ви можете прикрасити готову декорацію пилком 

для оздоблень, однак, після нанесення, обов’язково 

покрийте його топом. Збільште час сушіння 

готового манікюру.

ART GEL 3D no wipe
АРТ: 330407 - White 5 мл, 330408 - Black 5 мл

Гелі з високою пігментацією рекомендуються для декорування або, як нанесення кольору 
одним шаром на нігті. Вони ідеально підходять для рельєфних оздоблень і як основа для 
металевого пилку. Густа кремова текстура не самовирівнюється і не розтікається. Немає 
дисперсійного шару, що значно прискорює роботу. Полімеризація в ультрафіолетових  
і світлодіодних лампах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: густа, кремова

Застосування: декорування нігтів

Дисперсійний шар: ні

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Сильна пігментація

• Продукт економний у використанні

• Ідеально підходить для рельєфних оздоблень

• Легка робота з продуктом

• Не зморщується при полімеризації
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Dodając odrobinę topu hybrydowego 

do wybranego koloru Painter High Pigment 

zmienisz jego konsystencję w bardziej płynną.

PAINTER HIGH PIGMENT

Пігменти в тюбику для нейл-арту, які висушуються УФ та LED лампі. Дуже сильна пігментація  
і щільна консистенція забезпечує насичене покриття лише одним шаром. Усі кольори можна 
змішувати між собою, гель-лаками, а також з топом. Призначений для всіх видів декорацій: 
омбре, мікророзпис, орнаменти, пейзажі, геометрії. Також ідеально підходить для тонких  
і точних ліній, контурів та розтушовування.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Консистенція: густа

Застосування: декорування нігтів

Дисперсійний шар: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Час залежить від кольору

і товщини шару.

Тип лампи:

LED 48 Вт, час затвердіння: 30-60 с

УФ 36 Вт, час затвердіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

пилка, фрезер

ПЕРЕВАГИ:

• Зручний тюбик у використанні

• Дуже сильна пігментація

• Продукт дуже економний у використанні

• Ідеально підходить для різних декорацій

• Формула пігментів ідеально поєднується   

з іншими продуктами

• Легка робота

• Не зморщуються
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PAINTER 
HIGH PIGMENT
001 Срібний
АРТ: 330676 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
007 Фіолетовий
АРТ: 330682 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
004 Зелений
АРТ: 330679 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
011 Білий
АРТ: 330686 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
002 Золотий
АРТ: 330677 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
008 Червоний
АРТ: 330683 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
012 Чорний
АРТ: 330687 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
003 Жовтий
АРТ: 330678 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
009 Розовий
АРТ: 330684 - 7 мл

PAINTER 
HIGH PIGMENT
006 Синій
АРТ: 330681 - 7 мл
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РІДИНИ 
ТА 

ПРЕПАРАТИ
Ви хочете насолоджуватися міцним 
і ідеальним манікюром якнайдовше? 
Тоді не забувайте правильно підготувати 
нігтьову пластину. Придбайте необхідні 
препарати і рідини для створення красивого 
і довготривалого манікюру і педикюру.
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Товста і тверда кутикула видаляється краще 

тоді, коли вона добре зволожиться препаратом. 

Після того можна теж видалити на мокро 

фрезером. Для ідеального манікюру радимо 

очистити і саму пластину нігтя.

CUTICLE JELLY REMOVER
АРТ: 331361 - 30 мл

Гель для пом’якшення та видалення кутикули.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Гелева формула без запаху з високим pH

• Містить гідроксид натрію, який пом’якшує, дозволяє 

легко відсунути або видалити кутикулу

• Зволожуючий гліцерин глибоко зволожує кутикулу

• Густа консистенція і зручний аплікатор полегшують 

точне нанесення косметичного засобу

• Веганська формула

APLIKACJA:

1. Відкрийте Cuticle Jelly Remover і зближте кінцівку 

аплікатора до кутикули.

2. Натисніть пальцем на гумове дно флакона  

та розправте гель навколо нігтьової пластини  

по кутикулі. Зачекайте приблизно 1 хв.

3. Видаліть надлишки продукту за допомогою ватного 

диска.

4. Пушерем акуратно відсуньте кутикулу. Кутикула, 

яка потребує механічного видалення, знімають 

кусачками або фрезером.
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ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Товста і тверда кутикула видаляється краще тоді, 

коли вона добре зволожиться препаратом. Після 

того можна теж видалити на мокро фрезером. 

Для ідеального манікюру радимо очистити і саму 

пластину нігтя.

CUTICLE AWAY
АРТ: 330158 - 10 мл

Гель для пом’якшення та видалення кутикули.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Гелево-водяниста консистенція молочного кольору

• Запобігає висиханню кутикули

• Вирівнює баланс вологи

• Містить гліцерин і масло солодкого мигдалю

• Дбайливий до кутикули

ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Нанесіть Cuticle Away на кутикулу, залиште 

приблизно на 1 хвилину.

2. Видаліть надлишки продукту за допомогою ватного 

диска.

3. Пушерем акуратно відсунути кутикулу. Кутикула, яка 

потребує механічного видалення, знімають 

кусачками або фрезером.

РІДИНИ ТА ПРЕПАРАТИ66



ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Наносьте Nail Prep тільки на натуральну нігтьову 

пластину, препарат не повинен потрапляти 

на шкіру.

NAIL PREP
АРТ: 330620 - 15 мл

Препарат для знежирення натуральних нігтів. Використовується для першого кроку перед 
нанесенням бази, знежирює і підвищує адгезію кожної стилізації.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Мокрим пензликом нанесіть Nail Prep на плитку нігтя, 

уникаючи попадання на кутикулу. Дайте випаруватись

продукту приблизно 30 секунд.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Потужний знежирюючий препарат

• Готує натуральні нігті до виконання манікюру:  

гель-лак, гель або акрил-гель

• Має протигрибкові та антисептичні властивості

• Збалансовує рН плитки нігтя

• Видаляє вологу і бруд з натуральної нігтьової 

пластини

• Нанесення тільки на натуральну плитку нігтя
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Підвищує зчеплення бази з натуральною 

  нігтьовою пластиною

• Ніжний і безпечний для нігтів

• Не містить MAA (метакрилової кислоти)

• Після висихання залишає липкий шар

• Не сушиться в лампі

GEL POLISH TAPE BOND SOAK OFF
АРТ: 330110 - 8 мл

Безкислотний праймер, який підвищує адгезію різних мас до натуральної нігтьової пластини. 
Є основою для всіх видів манікюру, ідеально поєднує натуральні нігті з різними продуктами 
манікюру.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Підготуйте нігтьову пластину і знежирте її за допомогою 

Nail Prep.

Мокрим пензиком нанесіть Tape Bond тонким шаром на 

натуральний ніготь. Зачекайте приблизно 30 секунд і аж 

після того, можете наносити основу.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Нанесіть Tape Bond тонким шаром, не заливайте 

кутикулу. Під час корекції Tape Bond наносити 

тільки на натуральний ніготь. Перед нанесенням 

бази зачекайте приблизно 30 секунд.
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PRIMER ACID
АРТ 331043 - 15 мл

Кислотний праймер для дегідрування і підготовки поверхні натуральних нігтів перед 
нанесенням гелів і акрилів, покриттям гель-лаком. Праймер істотно покращує зчеплення 
штучних матеріалів з поверхнею нігтя, особливо у випадках жирних і вологих натуральних 
нігтів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Злегка усуньте з пензлика лишню рідину і нанесіть 

точково препарат на натуральну нігтьову пластину.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Запобігає заповітренню стилізації

• Видаляє вологу та жир з плитки

• Швидко випаровується і залишає ніготь 

  повністю сухим

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Через вміст кислоти продукт не повинен 

потрапляти на шкіру і не повинен 

використовуватися занадто часто. Після нанесення 

засобу протріть пензлик, щоб не забруднити 

препарат у флаконі.
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PURE DUO PREP DEHYDRATOR & CLEANSER 
АРТ: 330317 - 60 ml, 330229 - 1000 мл

Препарат для знежирення і очищення нігтьової пластини та готового манікюру.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Препарат для різних застосувань

• Очищає і знежирює нігтьову пластину

• Знімає дисперсійний шар

• Рідина не містить ацетону, це суміш спиртів

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ретельно протріть змоченим спонжем поверхню 

нігтя або липкий шар манікюру.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Duo Prep - це ідеальний препарат для чищення 

пензликів.
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PURE ALCO REMOVER RUBBING ALCOHOL
АРТ: 330230 - 1000 мл

Препарат для зняття стилізації системи Pure.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Зматуйте топ манікюру Pure Creamy Hybrid і накладіть 

компрес з мокрим спонжем приблизно на 15 хв. 

Обережно видаліть залишки лаку дерев’яною паличкою.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Формула на основі спирту

• Безпечний для нігтьової пластини

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Не залишайте пляшку Pure Alco відкритою 

надовго - спирт здатен швидко випаровуватись.
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CLEANER FINISH MANICURE
АРТ: 330713 - 60 мл, 330710 - 150 мл; 330670 - 1000 мл

Препарат для змивання дисперсійних шарів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Змоченим спонжем змийте ретельно липкий 

шар з поверхні стилізації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Ефективно знімає липкий шар з топів

• Надає ефект глянцю

• Не сушить кутикулу навколо нігтів

• Залишає дуже приємний аромат 

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Не використовуйте Cleaner Finish Manicure для 

знежирення натуральної плитки нігтя, тому що, 

містить зволожуючі інгредієнти.
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DEHYDRATOR EXTRA ADHESION
АРТ: 330712 - 60 мл, 330709 - 150 мл, 330669 - 1000 мл

Препарат для знежирення та очищення натуральної нігтьової пластини.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Ретельно протріть натуральну поверхню нігтя 

мокрим спонжем.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Знежирює та очищає натуральний ніготь

• Усуває надлишок бактерій

• Підвищує адгезію баз до натуральної 

  нігтьової пластини

• Залишає дуже приємний аромат 

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Дегідратор ідеально підходить для протирання 

нігтів клієнтів з тенденцією до гіпергідрозу. Не 

рекомендується для протирання липкого шару.

РІДИНИ ТА ПРЕПАРАТИ 73



REMOVER SOAK OFF MANICURE
АРТ: 330714 - 60 мл, 330711 - 150 мл, 330671 - 1000 мл

Препарат для зняття гель-лаків.

ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Зматуйте верхній шар

2. Змочіть спонж, прикладіть до нігтя і оберніть його 

фольгою на 15 хв.

3. Обережно видаліть залишки дерев’яною паличкою.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Ефективно видаляє гель-лак всього за 10 хвилин

• Містить масло макадамії та вітамін Е.

• Не сушить нігті та шкіру

• Для пом’якшення акрилових нігтів

• Залишає дуже приємний аромат

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Якщо є ризик пошкодити натуральну плитку при 

знятті фрезером, радимо розділити процес на 2 

етапи:

* механічно видалити колір і частину бази

* залишки бази розчинити під компресом

з Remover.
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ACETONE EASY REMOVE
АРТ: 330484 - 1000 мл

Косметичний ацетон для усунення різних типів стилізації.

ЗАСТОСУВАННЯ:

1. Зматуйте верхній шар

2. Змочіть спонж, прикладіть до нігтя і оберніть його 

фольгою на кілька хвилин.

3. Обережно видаліть залишки паличкою.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Швидко усуває гель-лаки і інші стилізації, не потребує 

довгого очікування.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Не використовуйте ацетон для очищення 

пензликів. Пом’якшує акрилові нігті. Перед 

накладанням компресу, візьміть олійку для 

кутикули і нанесіть на шкіру навколо нігтя, щоб 

уникнути пересушіння.
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ДОГЛЯД

ДОГЛЯД

Вдала стилізація манікюру повинна 
закінчитись для Вас приємним ритуалом 
краси! Спробуйте наші надійні, косметичні 
продукти і нехай клієнт насолодиться цим 
незабутнім моментом.
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SENSO 
Follow Me

АРТ: 330940 - 250 мл

SENSO 
Kiss Me

АРТ: 330939 – 250 мл

SENSO 
Touch Me

АРТ: 330938 – 250 мл

SENSO 
Love Me

АРТ: 330937 – 250 мл

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Креми ідеально підходять для догляду за всім 

тілом і має запах делікатних парфумів. Миттєво 

відновлює комфорт сухої шкіри.

SENSO
АРТ: 330940 - Follow Me 250 мл, 330939 - Kiss Me 250 мл, 330938 - Touch Me 250 мл, 330937 - Love Me 250 мл

Зволожуючі та освіжаючі креми для догляду за руками та тілом з нотками запаху парфумів. 
Креми SENSO рекомендуються на завершення манікюру та для щоденного догляду шкіри рук 
і тіла.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Нанесіть невелику кількість крему на руки і тіло, 

злегка вмасовуючи його в шкіру.

ПЕРЕВАГИ:

• Інтенсивно зволожує, відновлює та зміцнює природний захисний бар’єр шкіри

• Ідеально вмасовується і залишає шкіру оксамитовою на дотик

• Активні інгредієнти, що містяться в кремі: масло ши, сік алое, соєва олія, алантоїн

• Веганська формула
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ДОГЛЯД

BOOST BASE NAIL REPAIR
АРТ: 330783 - 8 мл, 331001 - 15 мл

База 2в1  для натуральних нігтів. Формула BOOST BASE містить високоміцні поліамідні волокна, 
які зміцнюють нігтьову пластину. Кальцій, вітаміни Е та В5, регенерують глибокі шари нігтя. 
Клієнтки помічають різницю після застосування: гель-лаки змінюються до 5 тижнів (підтверджено 
експериментально) клієнти мають можливість відростити довгі нігті, навіть якщо ніколи до цього 
в них це не вдавалося. Нігті еластичні, стійкі до зламів і тріщин. завдяки цьому носяться відмінно 
- нема сколів у стресовій зоні і відшарувань біля кутикули . Ця база ідеально підходить для дуже 
слабких, ламких і ослаблених нігтів. Сушіння в ультрафіолетових і світлодіодних лампах.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Консистенція: напівгуста

• Колір: прозоро-рожевий, видно мікроволокна

• Тип плитки: ТІЛЬКИ НАТУРАЛЬНА,  

м’яка, тонка, ослаблена.

• Нарощування: ні

• Надбудова: так

• Дисперсійний шар: так

• Розчинність в ацетоні: так

ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ:

Тип лампи:

LED 48 Вт, час сушіння: 60 с

УФ 36 Вт, час сушіння: 120 с

ВИДАЛЕННЯ:

Пилка, фрезер, ацетон

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Boost Base не вимагає топового покриття,  

має гарний блиск після зняття липкого шару. 

Рекомендується для тих, хто має дуже 

ослаблену пластину нігтів, і не хочуть 

відмовлятися від гель-лаку. Ця база 

використовується також в чоловічому манікюрі, 

який покривається матовим топом.

ПЕРЕВАГИ:

• Безкислотна база 

• Відновлює та ущільнює структуру нігтя

• Зміцнює натуральну нігтьову пластину

• Сприяє зростанню слабких нігтів

• Потужно зміцнює тонкі і розсічені нігті

• Заповнює нерівності, мікротріщини та дефекти нігтів

• Покращує зчеплення з будь-якою базою чи гелем

• Короткий, зручний пензлик

• Ефект – здорові, міцні та доглянуті нігті

• Натуральний манікюр як для жінок, так і для чоловіків
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BOOST BASE NAIL REPAIR 
ЗАСТОСУВАННЯ:

НАТУРАЛЬНИЙ МАНІКЮР:

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: надайте 

форму, зматуйте, очистіть і знежирте.

2. Нанесіть дуже тонко перший шар Boost Base, втерти 

в пластину і просушити в лампі 30 с.

3. Акуратно нанесіть другий шар Boost Base, 

просушити протягом 60 секунд.

4. Протріть рідиною на спиртовій основі.

КЛАСИЧНИЙ МАНІКЮР:

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: надайте 

форму, зматуйте, очистіть і знежирте.

2. Нанесіть дуже тонко перший шар Boost Base, втерти 

в плитку і просушити в лампі 30 с.

3. Акуратно нанесіть другий шар Boost Base, 

просушити протягом 60 секунд.

4. Протріть рідиною на спиртовій основі.

5. Нанесіть класичний лак iQ Nail Polish будь-якого 

кольору.

6. Закріпіть стилізацію за допомогою топу iQ Nail Polish.

УФ / LED МАНІКЮР:

1. Підготуйте натуральну нігтьову пластину: надайте 

форму, зматуйте, очистіть і знежирте.

2. Нанесіть Tape Bond і зачекайте приблизно 30 секунд.

3. Нанесіть дуже тонко перший шар Boost Base, втерти 

в пластину і сушити в лампі 30s.

4. Нанесіть будь-яку базу,(якщо є потреба), як при 

плановому манікюрі, просушити.

5. Завершіть манікюр: гель-лаком, оздобленням, гелем, 

акрил-гелем.

6. Нанесіть будь-який топ і просушити в лампі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• 96% НАТУРАЛЬНИХ ОЛІЙ: олія мигдалю, авокадо, 

горіхів, макадамії, жожоби, аргану

• Багата на вітаміни, антиоксиданти та жирними 

кислотами

• Пом’якшує, живить і відновлює кутикулу

• Дуже добре вбирається в шкіру, не залишаючи 

жирного шару

5 OILS COMPLEX
АРТ: 330361 - 9 мл, 330157 - 30 мл

Олійка для догляду за кутикулою та нігтями. Забезпечує максимальний догляд і живлення. 
Висококонцентрована композиція з 5 натуральних масел, збагачена вітамінами, антиоксидантами 
та жирними кислотами. Інтенсивно зволожує і відновлює кутикулу. В кінцевому результаті 
нігтьова пластина і кутикула зволожена, зміцнена і доглянута.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Невелику кількість олійки, нанесіть масажними рухами 

на нігтьову пластину і кутикулу. Надлишок олійки 

можете нанести на всю поверхню шкіри руки.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Додайте до крему кілька крапель олійки під час 

масажу шкіри рук і ніг, особливо рекомендується 

для сухої шкіри.
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ЗАСТОСУВАННЯ:

Відновлюючий лак слід наносити тільки на натуральну 

нігтьову пластину. Ви можете використовувати його

щодня, щоб прискорити ефект. Нанесіть на чисту

поверхню нігтя, після усунення попереднього шару.

ВИДАЛЕННЯ:

Препарат до змивання лаків.

X-TREME HARDENER
АРТ: 330362 - 9 мл

Міцний лак для натуральних нігтів. Щоденне використання відновлює водний баланс нігтів, 
зміцнює, допомагає повернути красу та здоровий вигляд, надає природну еластичність нігтів. 
Ефект від лікування помітний вже через 3 тижні.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

X-Treme Hardener можна використовувати 

як основу під класичний лак.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

• Зміцнює і відновлює слабкі і ламкі нігті

• Містить суміш полімерів

• Формула лаку багата на зміцнюючі інгредієнти: 

сполуки кремнію та протеїни шовку

• Відновлює баланс гідратації пластини

• Підвищує стійкість пластини до пошкоджень 

механічних
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МАНІКЮРУ

МАТЕРІАЛИ 
ДЛЯ 

МАНІКЮРУ

Зробіть ідеальний манікюр швидко, легко 
і будь-яким способом з пензликами 
Victoria Vynn. 

Ми удосконалили розміри, форми та тип 
ворсин для того, щоб Ваша робота була 
виконана із  задоволенням, а в кінцевому 
результаті, щоб манікюр став об’єктом 
захоплення. 

За допомогою пензлів Victoria Vyn, можете 
із легкістю створювати різні нарощування 
на нігтях гелем або акрило-гелем, 
наносити різні бази і будь-які види 
декорацій.

ПОРАДА ЕКСПЕРТА:

Після закінчення роботи очистіть ворсинки 

пензлів препаратом PURE DUO PREP 

DEHYDRATOR & CLEANER, а потім закріпіть 

довільною базою.

ПЕНЗЛІ ДО ГЕЛЮ

ПЕНЗЛІ

4 FLAT/ GEL Pędzel do żelu 4 płaski 

АРТ: 330692
Довжина ворсу: 9 мм
Плоский пезлик для нанесення гелю з щільною, 
рівномірно нарізаною ворсиною. Ширина і форма типу 
FLAT ідеально підходять до нігтьової пластини.

8 OVAL/GEL Pędzel do żelu 8 owalny

АРТ: 330693
Довжина ворсу: 13,5 мм
Плоский пензель зі злегка закругленими ворсинками 
у формі котячого язика.

GEL BRUSH Pędzel do żelu 086 1

АРТ: 330308
Довжина ворсу: 7 мм
Плоский пензлик з ворсом у формі маленького, 
котячого язика. Відмінно наноситься гель-лакова, 
гелева основа, а також гель для нарощування.

GEL BRUSH Pędzel do żelu 090 1

АРТ: 330309
Довжина ворсу: 6 мм
Плоский пензлик, з рівномірно підстриженим 
і пружним ворсом. Рекомендовано для манікюру ONE 
STROKE.

GEL BRUSH Pędzel do żelu 090 4

АРТ: 330307
Довжина ворсу: 14 мм
Плоска кисть для нанесення гелю з ворсом, який 
окреслений у формі котячого язика.

GEL BRUSH Pędzel do żelu 092 4

АРТ: 330310
Довжина ворсу: 10 мм
Пензлик для нанесення гелю. Ворсини рівно розміщені 
і прямо обрізані.
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МАНІКЮРУ

NAIL ART Pędzel do OMBRE 
АРТ: 330694
Дві довжини ворсу: 5 і 10 мм
Пензлик для декорування ОМБРЕ та розтушовування. 
Застосування двох довжин в ньому, ідеально 
допомагає поєднувати кольори.

NAIL ART 005 Pędzel precyzyjny
АРТ: 330691
Довжина ворсу: 12 мм
Пензлик для малювання тонких, довгих, точних ліній, 
орнаментів та геометрії.

Magnes
АРТ: 330837 – 2-stronny, 330838 – 4-stronny
Посилені двосторонні та чотиристоронні магніти створені 
для додаткових прикрас і можливостей при роботі 
з гель-лаками CAT EYE.

NAIL ART Pędzel 002 ZHOSTOWO
АРТ: 331038
Довжина ворсу: 5 мм
Пензлик для декору в техніках ZHOSTOVO i HYPNO 
FLOWER . Форма ворсини ідеально підходить для 
створення пелюсток і листя. Допомагає набути рельєф, 
мікрофарбування та всіх видів штрихування.

NAIL ART 001 Pędzel precyzyjny
АРТ: 330688
Довжина ворсу: 3 мм.
Точний пензлик для мікромалювання. Воно незамінне 
при розписі дрібних елементів

NAIL ART 002 Pędzel precyzyjny
АРТ: 330689
Довжина ворсу: 5 мм.
Пензлик для дуже точних, дрібних оздоблень, ескізів,
контурування і мікромалювання.

NAIL ART 003 Pędzel precyzyjny
АРТ: 330690
Довжина ворсу: 7 мм
Пензлик для створення складних декорувань 
мережива та загорнутих ліній.

Pędzel do zdobień 049 2
АРТ: 330311
Довжина ворсу: 11 мм
Пензлик для нейл-арту. Ідеальний для надзвичайно 
тонких ліній, тонких візерунків та геометрій.

Pędzel do zdobień 836 4 ombre
АРТ: 330312
Дві довжини ворсу: 6 і 12 мм
Пензлик для створення OMBRE і розтушовування. 
Плоский пензель з двома різними довжинами, 
рівномірно розподіляє продукт по нігтьовій пластині.

Dwustronny aplikator do zdobień
АРТ: 330695
Віскований наконечник для аплікації опуклих прикрас 
на нігтях. З діаметром 1 мм, також зручний для 
нанесення точок і дрібних орнаментів.

PĘDZLE DO NAIL ART

NAIL ART Pędzel 001 ONE STROKE
АРТ: 331039
Довжина ворсу: 6 мм
Пензлик для прикрас в техніці ONE STROKE. Дозволяє 
ідеально поєднувати кольори та створювати затінені 
відтінки і елементи квіткового декору.

NAIL ART Pędzel 001 ZHOSTOWO
АРТ: 331037
Довжина ворсу: 5 мм
Пензлик для декору в техніках ZHOSTOVO i BOHEME. 
Допомагає створити світлотінь, підкреслити деталі, 
виконувати мікророзписи.
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ПИЛОЧКИ 
ДЛЯ НІГТІВ

Виберіть для себе пилочку, яка відповідає 
вашим потребам. Що є найважливішим? 
Форма, колір чи абразивність? А може, тип 
нігтів: натуральні, гелеві або ж акрило-гелеві? 

Дізнайтесь про види та переваги пилок 
для нігтів Victoria Vynn. Залежно від 
абразивності, можна використовувати їх,  
як для натуральних нігтів, так і  для гелевих 
та акрило-гелевих.  

Наші пилочки довготривалі та підлягають 
дезінфекції і дбайливого миття.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МАНІКЮРУ84



ПИЛОЧКИ ДЛЯ ТВЕРДИХ ГЕЛЕВИХ 
І АКРИЛО-ГЕЛЕВИХ МАС:

ПИЛОЧКИ ДЛЯ СКОРОЧУВАННЯ 
І ОБПИЛЮВАННЯ НАРОЩУВАНИХ НІГТІВ:

ПИЛОЧКИ ДЛЯ ГЕЛЮ І АКРИЛО-ГЕЛЮ:

ПИЛОЧКИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНИХ НІГТІВ,
ГЕЛЕВИХ, АКРИЛО-ГЕЛЕВИХ 
І ГЕЛЬ-ЛАКОВИХ:

ПИЛОЧКА 100/180 півколо, чорна
АРТ: 330667

ПИЛОЧКА 100/180 півколо, біла
АРТ: 330159

ПИЛОЧКА 80/100 пряма, чорна
АРТ: 330621

ПИЛОЧКА 80/100 півколо, чорна
АРТ: 330624

ПИЛОЧКА 80/100 півколо, біла
АРТ: 330315

ПИЛОЧКА 180/240 банан, біла
АРТ: 330163

ПИЛОЧКА 180/240 півколо, чорна
АРТ: 330626

ПИЛОЧКА 180/240 пряма, біла
АРТ: 330164

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МАНІКЮРУ

ПИЛОЧКА 150/150 півколо, біла
АРТ: 330316

ПИЛОЧКА 320/600 пряма, біла
АРТ: 33016

ПИЛОЧКА 100/180 пряма, чорна
АРТ: 330666

ПИЛОЧКА 150/150 півколо, чорна
АРТ: 330625

ПИЛОЧКИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНИХ НІГТІВ:

БАФЕР ДЛЯ ПОЛІРУВАННЯ :

ПИЛОЧКА 150/150 пряма, чорна
АРТ: 330622

ПИЛОЧКА 320/600 банан, біла
АРТ: 330161

БАФЕР 320/500 півколо
АРТ: 330627

ПОЛІРУЮЧИЙ БАФЕР ДЛЯ ПОВЕРХНІ 
НІГТЯ:

БАФЕР 120 білий
АРТ: 330172

ПИЛОЧКА 180/240 півколо, біла
АРТ: 330160

ПИЛОЧКА 180/240 професійна, біла
АРТ: 330165
Рекомендується для обпилювання нігтів на ногах.

ПИЛОЧКА 180/240 пряма, чорна
АРТ: 330623

85



МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МАНІКЮРУ

ІНСТРУМЕНТИ

Підготовка нігтьової пластини,  
є обов’язковим кроком для отримання 
ідеального манікюру, який не варто 
пропускати! Якщо ми хочемо отримати 
гарну і довготривалу стилізацію, то слід 
ретельно підготувати нігті та кутикулу 
до цього. Якісні і добре підібрані 
інструменти для манікюру та педикюру, 
дозволять швидко отримати бажаний 
ефект. Обов’язково ознайомтеся з нашою 
пропозицією і насолоджуйтесь комфортом 
роботи!
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Наші інструменти виготовляються 
з високолегованої нержавіючої сталі, 
що робить їх стійким до корозії і простими 
в обслуговуванні. Безпечні та якісні кусачки 
оснащені подвійною пружиною, що полегшує 
контроль над роботою. Інструменти можна 
дезінфікувати в будь-яких розчинах 
і стерилізувати (піддавати термічній обробці).

BASIC LINE Cuticle Nipper 
VV/B5
АРТ: 331128 - satynowe

РОЗМІР ІНСТРУМЕНТА:

Загальна довжина: 10 см

Довжина леза: 5 мм

BASIC LINE Cuticle Nipper 
VV/B3
АРТ: 331127 - satynowe

РОЗМІРИ ПРОДУКТУ:

Загальна довжина: 10 см

Довжина леза: 3 мм

PREMIUM LINE Cuticle Nipper 
VV/P3
АРТ: 331129 - rose gold

РОЗМІРИ ПРОДУКТУ:

Загальна довжина: 10 см

Довжина леза: 3 мм

PREMIUM LINE Cuticle Nipper 
VV/P5
АРТ: 331130 - rose gold

РОЗМІР ІНСТРУМЕНТА:

Загальна довжина: 10 см

Довжина леза: 5 мм

КУСАЧКИ
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PREMIUM LINE Pusher Double 
Ended VV/P14
АРТ: 331132 - rose gold

РОЗМІР ІНСТРУМЕНТА:

Загальна довжина: 140 мм

BASIC LINE Pusher Double 
Ended VV/B14
АРТ: 331131 - satynowy

РОЗМІР ІНСТРУМЕНТА:

Загальна довжина: 140 мм

Професійний інструмент з двома 
функціональними частинами: з одного боку 
пушер для відсунення кутикули, з іншого 
боку - сокирка для чищення нігтів  
і видалення піднігтьової маси. М’яко 
відсуває кутикулу, не дряпаючи нігтьову 
пластину. Дуже зручний, використовується 
для будь-яких манікюрних процедур.Можна 
дезінфікувати в будь-яких розчинах  
і стерилізувати (піддавати термічній 
обробці).

Ножиці для кутикули - це гострі і ріжучі 
інструменти, які виконують свою роботу 
навіть у найскладніших місцях. Вузькі леза 
з вигнутим профілем безпечні для кутикули 
і нігтьової пластини. Вони також зручні при 
вирізанні форм, шаблонів чи наклейок. 
Можна дезінфікувати в будь-яких розчинах 
і стерилізувати (піддавати термічній обробці).

ПУШЕРИНОЖИЦІ

BASIC LINE Cuticle Scissors 
VV/B22
АРТ: 331134

РОЗМІР ІНСТРУМЕНТА:

Загальна довжина: 10,5 cm

Довжина леза: 22 mm

BASIC LINE Cuticle Scissors 
VV/B21
АРТ: 331135

РОЗМІР ІНСТРУМЕНТА:

Загальна довжина: 9,5 см

Довжина леза: 21 мм

BASIC LINE Cuticle Scissors 
VV/B20
АРТ: 331136

РОЗМІР ІНСТРУМЕНТА:

Загальна довжина: 9,5 см

Довжина леза: 20 мм
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Зажим для нігтів або пінцет для зажиму 
С-вигину, тобто поперечної арки нарощених 
нігтів. Використовується майстрами при 
нарощуванні, допомагає змоделювати 
витончену форму нігтів і надати необхідний 
вигин С-кривої штучного нігтя. Регульована 
система затиску дозволяє зручно наносити 
різні орнаменти на ніготь, а за допомогою 
губки - зробити омбре. Можна дезінфікувати 
і стерилізувати.

ЗАЖИМ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ МАНІКЮРУ

Лампи для полімеризації.  
Для професійного використання.  
Вони мають 4 варіанти часу сушіння: 10, 30, 60 
секунд і прогресивне насвітлювання - 99 секунд.

BASIC LINE Nail Cross Tweezers 
VV/B17
АРТ: 331133

РОЗМІР ІНСТРУМЕНТА:

Загальна довжина: 170 мм ДЕРЕВЯНІ ПАЛИЧКИ 11,4 см
АРТ: 330363

Дерев’яні палички – корисний і допоміжний 
інструмент при виконанні манікюру та 
педикюру. Ідеально підходить для видалення 
кутикули, очищення шкіри під час нанесення  
лаків або гелів.

РОЗМІР ПРОДУКТУ:

Довжина: 11,4 см

Упаковка містить 100 шт.

ЩІТКА ДО МАНІКЮРУ
АРТ: 330424 - прозора, 330563 - рожева,  
330564 - фіолетова, 331084 - голуба

Щітка призначена для видалення пилу  
з нігтів після опилу. Має штучний ворс 
середньої жорсткості, який забезпечений 
ковпаком.

LAMPA UV/LED 54 W / OPPRA
АРТ: 331114

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Потужність пристрою: 54 Вт

Час полімеризації: 10 с, 30 с, 60 с, 99 с

Кількість подвійних світлодіодних ламп: 36 шт.

З технологією подвійного джерела світла.

LAMPA UV/LED 48 W
АРТ: 330584

Дно кріпиться за рахунок магнітів і легко 
знімається. Це спрощує використання 
приладу під час манікюру і педикюру.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ:

Потужність пристрою: 48 Вт

Час затвердіння: 10 с, 30 с, 60 с, 99 с

Кількість світлодіодних лампочок: 30 шт.

З технологією потрійного джерела світла.

ЛАМПИ
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АКСЕСУАРИ

ФОРМИ ДЛЯ НАРОЩУВАННЯ

NAIL FORMS BASIC
АРТ: 330346 - 100 шт., 330350 - 400 шт.

Паперові форми для нарощування нігтів 
в салонах.  За допомогою них дуже зручно 
моделювати матеріал на натуральних нігтях, 
створюючи бажану довжину за межами 
вільного краю. Ідеально підходить для 
роботи з Mega Base, гелю і акрил-гелю.

SALON NAIL FORMS BLACK
АРТ: 330785 - 100 шт., 330786 - 400 шт.

Форми для нарощування нігтів в салонах. 
Виготовлені з ламінованого металізованого 
паперу з оптимальною еластичністю 
і жорсткістю, з міцним клеєм. Повністю 
зберігає форму під час виконання манікюру. 
Ідеально підходить для роботи з Mega Base, 
гелю і акрил-гелю.

ПІДКЛАДКА ДЛЯ МАНІКЮРУ
АРТ: 330180 - біла, 330181 - чорна

Підкладка для рук з силіконовою вкладкою.
Розміри: 220х80х45 мм.

Ідеально підходить для салонного нарощування. Позначені лінії сприяють точному нарощуванні: 
симетрії, бічного краю і квадрату, мигдалю. Внутрішні розрізи допомагають рівно підставити 
форму та сформувати ідеальний тунель. Короткі крильця роблять сушіння в лампі зручним. 
Форма упакування коробки з вирізом для зручного вилучення шаблону.

СИЛІКОНОВИЙ КИЛИМОК
Nr katalogowy: 330184

Не ковзає на столі, добре тримається 
поверхні. Він стійкий до ацетону. Ідеальний 
матовий фон для фотографій, не відбиває 
світло.
Розміри: 400 х 300 мм.
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АКСЕСУАРИ

БІЛИЙ РУШНИК
АРТ: 330876 - з золотим надруком,
330877 - з чорним надруком

М’який махровий рушник, який добре 
вбирає вологу. Забезпечує підкладку 
і збільшує комфорт клієнтки під час 
виконання манікюру та педикюру.
Склад: 100% бавовна; Вага: 500 г / м²;

Можливість прання: до 90°C; Розміри: 30х50 см

ФАРТУШКИ КОСМЕТИЧНІ
АРТ: 330244 - сірий, 330247 - рожевий,
330422 - фіолетовий, 330423 - чорний

Практичний фартух з логотипом  
Victoria Vynn, доповнить образ 
професійного майстра. Має регулювання 
довжини на шиї і дві практичні кишені.
Склад: 65% поліестер, 35% бавовна;

Прати: до 30°C

Розміри: 78х66 см

БЕЗВОРСОВІ ВАТНІ ДИСКИ 
ДЛЯ МАНІКЮРУ
Nr katalogowy: 330365

12-шарові спонжі з целюлози, які не 
залишають пил і волокна на поверхні нігтів.
В упаковці 2 рулони по 500 шт.

ПУСТІ БУТИЛОЧКИ 150 мл
АРТ: 330483 - Pure Duo Prep; 330488 - Acetone,
330810 - Dehydrator, 330811 - Cleaner, 330812 - Remover

Порожні бутилочки з дозатором  
і гігієнічним диспенсером.
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АКСЕСУАРИ

КОРИСНІ АКСЕСУАРИ

Якщо ви знаходитесь на цій сторінці, тоді  
Ви є  фанатом нашого бренду, а якщо ні...  
то скоро станете нею;).

Висока якість послуг є дуже важливим 
елементом. Ви вже маєте свої улюблені 
продукти, гель-лаки, бази, інструменти....? 

Настав час придбати практичні аксесуари 
бренду Victoria Vynn!

Зробіть свій день приємнішим  
за допомогою гаджетів, які зможуть 
спростити Ваш робочий час. Настав час 
обладнати свій салон красивими  
і практичними аксесуарами!
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АКСЕСУАРИ

БЛОКНОТ
АРТ: 330943 - 20 аркушів, 330944 - 50 аркушів

Практичний розривний блокнот в розмірі 
А5: 148х210 мм.

ЗАХИСНА ПОМАДА
АРТ: 330593

Прозора помада з фільтром SPF 25. Містить 
натуральну віск і вітамін Е, а також натуральні 
масла: з солодкого мигдалю, з листя фенхелю, 
з насіння бавовни і касторове масло.

КУЛЬКОВА РУЧКА TOUCH PEN
АРТ: 330787 - біла, 331113 - золота

Кулькові ручки в металевій оправі  
з спеціальним наконечником для 
сенсорних екранів.

НОТАТКА «НАСТУПНИЙ ВІЗИТ»
АРТ: 330603 - 50 kartek

Нотатка для запису клієнтів в розмірі  
74х105 мм.

ЧАШКА
АРТ: 330231 - біла, 331389 - золота, 331390 - срібна

Керамічна чашка з логотипом Victoria Vynn, 
поємністю 250 мл.

МОННЕТНИЦЯ
АРТ: 331046

Підставка для оплат в розмірі 50х210 мм
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АКСЕСУАРИ

SMYCZ REKLAMOWA
АРТ: 330513

Gadżet reklamowy, końce paska spina 
metalowy karabińczyk. 

РЮКЗАК - ЧОРНА СУМКА
АРТ: 331045

Практична сумка для зберігання і носіння 
різних дрібниць.

ДЖИНСОВА СОРОЧКА 
„VICTORIA VYNN IT’S ME” 
жіноча
АРТ: 331040 - S, 331041 - M, 331042 - L, 33143 - XL

Жіноча сорочка, виготовлена   з 100% 
бавовни з вагою 160 г / м2

ДЖИНСОВА СОРОЧКА 
„VICTORIA VYNN IT’S ME” 
чоловіча
АРТ: 331364 – M, 331365 – L, 331366 - XL

Чоловіча сорочка, виготовлена   з 100%  
бавовни з вагою 160 г / м2
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ПАКЕТИ
АРТ: 330406 - малий, 330407 - великий

Фірмові пакети з логотипом, виготовлені   
з LDPE.
Розміри: Маленький - 22,5х30 см; Великий - 35х40 см

ПАКЕТ ПОДАРУНКОВИЙ
АРТ: 331158 – мала, 331159 – велика

Розміри: Маленький - 18х25,5 см; Великий - 25,5х30 см

РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ

ПЛАКАТ BUILD GEL
АРТ: 331282

Розмір: 42,5x60 см

ПЛАКАТ GEL POLISH / PURE
АРТ: 331281- формат A2, 330232 - формат A1

НАКЛЕЙКА
АРТ: 331079

ROLL - UP GEL POLISH / PURE
АРТ: 330839

Розмір: 1000х2000 см

КАРТА КОЛЬОРІВ
АРТ: 331089

Формат кольорової картки - А4
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РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ

КОМПАКНИЙ ЕКСПОЗИТОР 
АРТ: 330935 - експозитор, 330934 - топпер

Компактна вітрина для класичних лаків  
і гель-лаків, зі змінним топпером.

Поверхня на 24 штуки, розміри:  

Ширина: 30 см; Висота: 21 см; Глибина: 24 см

ЕКСПОЗИТОРИ
АРТ: 330234 - stojący
АРТ: 330235 - wiszący

Ефективний спосіб презентації гель-лаків Victoria Vynn.
На 4 полицях може поміститися до 36 пляшок. Вони економлять простір на прилавках, полицях і 
вітринах.

Розміри: ширина: 28 см; висота: 48,5 см

97



РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ

ПАЛІТРИ 

COLOR CHART Pure
АРТ: 331205- nr 01, 331206 - nr 02, 331207 - nr 03, 331208 - nr 
04, 331209 - nr 05

Палітра колекції презентує 36 відтінків:
Палітра № 1 - кольори: 01 - 39
Палітра № 2 - кольори: 40 - 81
Палітра № 3 - кольори: 82 - 143
Палітра №4 - кольори: 144 - 181
Палітра №5 - кольори: 182 - 217

COLOR CHART Gel Polish
АРТ: 331199 - nr 01, 331200 - nr 02, 331201 - nr 03, 331202 - nr 
04, 331203 - nr 05; 331204 - nr 06

Палітра колекції презентує 36 відтінків:
Палітра №1 - кольори: 01 - 48
Палітра № 2 - кольори: 49 - 113
Палітра № 3 - кольори: 114 - 167
Палітра № 4 - кольори: 168 - 225
Палітра № 5 - кольори: 226 - 261
Палітра № 6 - кольори: 262 - 297

COLOR CHART iQ
АРТ: 331288

Плітра колекції презентує 001-036 кольорів

Круглі, готові палітри гель-лаків і класичних лаків для нігтів
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РЕКЛАМНІ МАТЕРІАЛИ

COLOR CHART Mega Base
АРТ: 330763

Готова палітра Mega Base представлена  
у вигляді окремих нігтів.

COLOR CHART 
Mousse Sculpture Gel
АРТ: 331273

Готова палітра Mousse Sculpture Gel 
представлена у вигляді окремих нігтів.

COLOR CHART 
Master Gel 01 – 11
АРТ: 331108

Таблиця кольорів Master Gel з описом 
системи використання. У ньому 
представлено 11 кольорів.

COLOR CHART uniwersalny, 
czysty
АРТ: 330762 - на 20 кольорів,
330337 - на 36 кольорів PURE,
v - на 36 кольорів GEL POLISH

Чисті палітри для нанесення і підписання 
довільних кольорів Victoria Vynn самостійно. 
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