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Milé zákaznice,

dovolte nám představit náš internetový obchod 
s nehtovým materiálem, kosmetikou a vším co by 
Vám mohlo pomoci ve Vaší práci či koníčku.

Jsme na trhu od 1. prosince 2014 a neustále se 
snažíme přidávat nové produkty, tak abychom 
vyhověli všem požadavkům našich zákazníků. 
Na stránkách www.profinails.cz naleznete nejen 
produkty pro nehtovou modeláž, ale také pro 
pedikúru a vše potřebné do salónu pro pohodlí 
Vaše i Vašich zákaznic.

Tímto katalogem Vám představujeme sortiment 
značky PROFI NAILS, který zahrnuje kompletní 
gelové systémy, barevné gely a gel laky. 

PROFI NAILS je jméno našich produktů pro 
řadu dokonalých nehtů Vašich zákaznic. Produkty 
jsou německé kvality, která 100% zaručuje 
její trvanlivost a snadnou aplikaci při nehtové 
modeláži. 

Budeme rádi, když se přidáte do naší příjemné 
rodiny a prohlédnete si všechny výhody, které 
přináší spolupráce s námi. Máte samozřejmě 
možnost vyzkoušet výrobky nejvyšší kvality, 
věrnostní program pro stálé zákazníky a využití 
speciálních nabídek.

Tým PROFI NAILS

Nově rozvoz objednávek po Plzni  
nad 1 000 Kč ZDARMA

www.profinails.cz
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2 Tabulka rozlišení vlastností UV gelů

PRODUKT Typ 
vytvrzení 3 v 1 Hustota Pružnost

Samovyrovnávací
schopnost

Vhodný
na přírodní 

nehty

Vhodný  
na šablony Barva

UV LED řídká střední hustá

Base gel ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ C

Camouflage ▲ ▲ ▲ ▲

Diamond ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ C

Builder Clear ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ C

Builder Pink ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ R

Builder Milky Rose ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ MR

UV Gloss Gel ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ C

Quick Finish ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ B

Matt Effect ▲ ▲ ▲ ▲

C = clear, R = rose, P = peach, B = blue, M = milky, MR = milky rose

Tabulka rozlišení vlastností UV Gelů



• extra Primer perfektně odmašťuje nehet, čímž 
zaručuje výbornou přilnavost gelu nebo akrylu

• vhodný zejména pro problematické nehty
• obsahuje kyseliny
• aplikovat pouze na přírodní nehet – neaplikovat na 

tipy a kůžičky!
• schnoucí na vzduchu
• balen v temném flakonu – nepropustí UV záření, 

takže nemůže dojít k poškození
10 ml, 1020

PROFI NAILS Podpůrné přípravky, PROFI NAILS Podkladové UV gely

Base Gel

Primer

3

• pro velmi problémové nehty
• přípravek Base Gel zdokonaluje přilnavost gelů 

PROFI NAILS k nehtům, kde i přes veškerou snahu 
stále dochází k odchlipům.

• použijte jej jako podklad v tenké vrstvě na zbroušený 
nehet

• balen v temném, černém flakonu – nepropustí 
UV záření, takže nemůže dojít k zatvrdnutí gelu

• vytvrzujeme v UV lampě 2 minuty
15 ml, 0001

149,–

209,–



PROFI NAILS Stavební gely

• gel střední hustoty
• je světle čiré barvy
• je vhodný jak na nehtové tipy, tak na modeláž 

pomocí nehtových šablon.
• s jeho pomocí se dají výborně zpevnit i přírodní 

nehty
• zajistí vysokou pevnost, pružnost a lesk nehtů
• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě

• gel střední hustoty, světle čiré barvy
• je to jednofázový gel, který zajistí všechny potřebné 

fáze modeláže
• je vhodný jak na nehtové tipy, tak na modeláž 

pomocí nehtových šablon
• je samonivelizační a pro jeho střední hustotu je 

vhodný pro začínající nehtové designerky – nestéká 
ke kůžičce

• s jeho pomocí se dají výborně zpevnit i přírodní nehty
• zajistí vysokou pevnost, pružnost a lesk nehtů
• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě

Builder Clear

Diamond

199,–

199,–

559,–

559,–

15 ml, 0004

15 ml, 0002

50 ml, 0005

50 ml, 0003

4



5PROFI NAILS Stavební gely

• gel střední hustoty
• je barvy Milky Rose – světle růžová
• zajistí vysokou pevnost, pružnost
• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě
• nelze vytvrdit v LED lampě

• gel střední hustoty
• je v barvě PINK – růžová
• je vhodný jak na nehtové tipy, tak na modeláž 

pomocí nehtových šablon
• vhodný pro francouskou manikúru
• s jeho pomocí se dají výborně zpevnit  

i přírodní nehty
• zajistí vysokou pevnost, pružnost a lesk nehtů
• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě

Builder Milky Rose

Builder Pink

229–

249,–

629,–

15 ml, 0008

15 ml, 0006

50 ml, 0007

5



PROFI NAILS Kamuflážní gely

• Camouflage gel slouží k překrytí nedostatků  
na nehtech, také k optickému prodloužení  
nehtového lůžka

• vytvoří krásně přirozený vzhled na vašem nehtu
• je hustější konzistence
• nanášíme jej na podkladový gel nebo  

na vypilovaný C oblouk
• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě

Camuflage

Camuflage
Nude

Camuflage
Cover Pink

Camuflage
Cover Rose

159,–

159,–

159,–

269,–

5 ml, 0009

5 ml, 0011

5 ml, 0012

15 ml, 0010

6



7PROFI NAILS UV gely na francouzskou manikúru

Francouzská manikúra

• vytvoří krásně přirozený vzhled na vašem nehtu
• zářivě bílý
• stavební, středně hustý gel pro perfektní vytvoření 

smile linie
• doba vytvrzení je 2 minuty v UV lampě

• vytvoří krásně přirozený vzhled na vašem nehtu
• je hustější konzistence
• nanášíme jej na podkladový gel nebo  

na vypilovaný C oblouk
• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě

French UV Gel
Brilliant White

French UV Gel
Medium White

159,–

159,–

259,–

5 ml, 0013

5 ml, 00014

15 ml, 0015

7



• nezanechává výpotky
• lesklý, průhledný
• skvěle zafixuje 3D nálepky, kamínky, zdobení  

s razítkovou metodou, apod.
• balen v temném, černém flakonu - nepropustí  

UV záření, takže nemůže dojít k zatvrdnutí gelu
• vytvrzuje cca 3 min. v UV lampě

15 ml, 0017

• ukončovací gel ve formě laku je vhodný na všechny 
typy nehtů, ať už na gelové nehty, nebo také  
na akrylové nehty

• pružný, stabilní lesk až do dalšího doplnění
• lesk je silný a odolný proti škrábancům i proti 

odlakovači na nehty
• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě
• balen v temném, černém flakonu
• nepropustí UV záření, takže nemůže dojít 

k zatvrdnutí gelu
• po vytvrzení setřeme výpotek

15 ml, 0016

8 PROFI NAILS Závěrečné lesky

UV Gloss Gel

UV Quick Finish

219,–

199–



 PROFI NAILS Závěrečné lesky 9

• Matt effect, je speciálně vyvinutý vrchní gel   
s matným efektem. Pomocí tohoto velmi oblíbeného 
matného gelu, docílíte moderní a přirozený   
vzhled nehtů

• Matt effect je gel transparentní barvy  
a středně husté konzistence. 

• obsahuje UV filtr a tak chrání nehty před uv zářením 
• po vytvrzení zůstává na nehtu výpotek, který se musí 

setřít cleanerem
• má výbornou samovyrovnávací schopnost  

– nestéká z nehtů
• je velmi odolný proti poškrábání a proti žloutnutí
• vytvrzujeme 2 min. v UV lampě

15 ml, 0018

Matt Effect

199,–



• barevný UV gel s vynikající krycí schopností pro 
francouzkou manikúru či celoplošný design nehtu

• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě
• objem 5ml
• !!! před použitím vždy UV Gel PROMÍCHAT !!!
• palce vždy v UV Lampě vkládejte zvlašť

Color Gel

10

03
1111

150
1118

20
1112

36
1114

224
1119

145
1117

93
1116

78
1115

32
1113

PROFI NAILS Color Gel

129,–



PROFI NAILS Color Gel Pearl

• perleťový UV gel s vynikající krycí schopností pro 
francouzkou manikúru či celoplošný design nehtu

• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě
• objem 5ml
• !!! před použitím vždy UV Gel PROMÍCHAT !!!
• palce vždy v UV Lampě vkládejte zvlašť

Color Gel Pearl

117
1126

18
1120

53
1122

113
1125

243
1122

124
1127

225
1129

156
1128

65
1123

52
1121

80
1124

11

139,–



12 PROFI NAILS Gel lak

Gel lak

• jedna vrstva se doporučuje použít  
jako podkladová, taktéž se používá jako  
poslední vrstva pro konečný lesk

• s aplikátorem
• objem 15ml
• trvanlivost 3–4 týdny
• nechává se vytvrzovat ve 4-zářivkové UV lampě nebo 

LED lampě cca 2 min. a v 1-zářivkové cca 4 min.
• výrobek je určen pro profesionální použití

00
3030

162
3038

155
3035

154
3034

119
3031

160
3036

120
3032

161
3037

121
3033

163
3039

249,–



13

Aplikace Odstranění Gel laku

UV

UV

Aplikace / odstranění Gel laku

• nehty odmastíme a 
očistíme

• pokud je třeba, 
odstraníme nehtovou 
kůžičku

• naneseme 
odstraňovač  
na buničinu

• přiložíme fólii 
s buničinou 
na nehty

• zbytky gel 
laku odstraňte 
pomerančovým 
dřívkem

• nehet lze upravit 
pěnovým pilníkem

• obalíme fólii 
kolem prstu tak, 
aby se ostraňovač 
neodpařoval, byl 
v teple a izolovaný

• počkejte 8–10 min 
a folii odstraňte

• naneseme tenkou 
vrstvu gel laku

• pro dokonalý efekt 
naneseme ještě jednu 
tenkou vrstvu laku

• vytvrdíme  
v LED lampě/30 s 
UV lampě/2 min 

• vytvrdíme  
v LED lampě/30 s 
UV lampě/2 min 

• na závěr můžeme 
použít olejíček na 
výživu nehtové kůžičky

Aplikace / odstranění Gel laku



PROFI NAILS Color Gel Glitter

• glitterový UV gel s vynikající krycí schopností pro 
francouzskou manikúru či celoplošný design nehtu.

• vytvrzuje cca 2 min. v UV lampě
• objem 5ml
• !!! Před použitím vždy UV Gel PROMÍCHAT !!!
• palce vždy v UV Lampě vkládejte zvlášť

Color Gel Glitter

14

58
1131

84
1137

60
1132

145 
1140

61
1133

76
1134

83
1136

77
1135

108
1138

116
1139

139,–



Výživný olejíček na nehty

PROFI NAILS Výživný olejíček na nehty 15

• výživný olejíček na nehty s vůní pro zlepšení vzhledu 
stavu pokožky a nehtů.

• olejíček je obohacen vitamíny, posiluje 
nehty, poskytuje optimální péči pro suchou 
a popraskanou kůžičku i pro slabé a lámavé nehty

• olej hydratuje pokožku kolem nehtů a brání 
vytváření záděr a navíc má příjemnou vůni

49,–

Kokos
0053

Mandle
0051

Ovoce
0052

Pomeranč
0050

10 ml



16 PROFI NAILS Oblečení – zástěry, trička

• trendové dámské triko s velmi krátkým rukávem, 
volnějšího střihu, v dolním kraji všité do širokého lemu

• kulatý průkrčník s úzkým lemem ze shodného materiálu
• ramena zpevněna všitým proužkem
• triko sahá do hloubky boků. 
• silikonová úprava zajišťuje měkký a splývavý omak
• specifikace: 150 g/m2 

• krásná pracovní zástěra 
• materál je kvalitní bavlna, zástěra krásně splývá
• na zástěře je logo PROFI NAILS
• velikost: univerzální
• rozměr: 65 × 90 cm

Zástěry

Trička

399,–

299,–

zelené jablko
3130

šedá
3131

fuchsie
3132

velikosti: 
S  0021
M 0022
L 0023
XL  0024
XXL 0025



17PROFI NAILS Objednávkové kartičky, hrnky

• oblíbený skleněný hrnek s logem PROFI NAILS  
z kvalitního skla české výroby

• objem: 300 ml 
výška: 9,5 cm 
šířka: 8 cm

• skleněný hrnek s logem PROFI NAILS  splňuje  
atesty zdravotní nezávadnosti v rámci legislativy EU.

• porcelán a sklo je vhodný do všech standartních  
typů myček a mikrovlnek

0027

• kartička pro objednání Vašich zákaznic
• 1 sada / 20ks

0026

Objednávkové kartičky

Hrnky

129,–

80,–



18 PROFI NAILS Plakáty

• plakát Crystal Nails pro zpříjemnění  
interiéru Vašeho studia. 

• rozměr: 70 × 50 cm

Plakáty
plakát č. 1

0028

plakát č. 3
0030

plakát č. 4
0031

plakát č. 5
0032

plakát č. 6
0033

plakát č. 2
0029

149,–



19PROFI NAILS Dárkové poukázky

• potěšte své blízké či známé dárkovým 
poukazem

Dárkové poukázky

ww
w.p
rof
ina
ils.
czDárkový poukaz

500 Kč

číslo poukazu

www
.pro

fina
ils.c

z

Dárkový poukaz

1 000 Kč

číslo poukazu

www.profinails.cz

Dárkový poukaz

2 000 Kč

číslo poukazu

0034

0035

0036

500,–

1 000,–

2 000,–



20 Manikúra

Manikůra

• hlavní předností P.Shine kosmetické metody je její 
dlouhodobý účinek a nenáročné udržování stálého 
a vysokého lesku ošetřeného nehtu

• nanášecí hmota je složena ze včelího vosku, mateří 
kašičky, křemičité hlinky, jemných parafínů, 
glycerinu, bentonitu, panthenolu, vitamínů A, E, H 
a provitaminu B5

P. Shine - Profi sada velká

0200

F-11 F-14

F-13

F-12

999,–

59,–

59,–

59,–

59,–

Změkčovač kůžiček nehtů FS

Multi lak 2v1 FS s křemíkem a vitamínem E 

Regenerátor nehtů FS

Vápník pro nehty FS



21Krémy na ruce

Krémy na ruce

• účinná ochrana pro suché a popraskané ruce se 
zvýšeným podílem mandlového oleje a glycerinu 

• krém zvláčňuje pokožku a navrací jí přirozenou 
pružnost a hebkost

• lehce se vstřebává, nezanechává pocit mastnoty, 
příjemně voní

• mandlový vyživující krém pro suché a popraskané 
ruce.

• Účinná receptura se zvýšeným podílem ošetřujícího 
glycerínu pro každodenní peči o suché a popraskané 
ruce. Kolagen elastin zpevňuje a vyživuje nehty, 
omezuje tvorbu záděrek.

Mandlový krém na ruce

BODY TIP Mandlový vyživující  
krém na ruce

HERB EXTRACT Krém na ruce  
a nehty s Aloe Vera  

300 ml, 9021

125 ml, 9022

250 ml, 9023

110,–

44,–

73,–



22 Krémy na ruce, mýdla na ruce

Mýdla na ruce

• mandlový krém na ruce a nehty - účinná receptura 
pro suché a popraskané ruce se zvýšeným podílem 
mandlového oleje

• glycerin zvláčňuje pokožku a navrací jí přirozenou 
pružnost.

• lehce se vstřebává, nezanechává pocit mastnoty, 
příjemně voní. 

• pro každodenní péči

• Krémové mýdlo se zvláčňujícími přísadami pro jemné 
mytí a ošetření pokožky s vůní čokolády, mandle 
a zeleného čaje

HERB EXTRACT Mandlový krém 

BODY TIP Tekuté krémové mýdlo na ruce 
Čokoláda / Mandle / Zelený čaj

250 ml, 9024

500 ml

89,–

59,–
čokoláda

9025
mandle

9026
zelený čaj

9027



23Parafinová lázeň – vana s příslušenstvím

Parafín Přírodní 500ml

Parafínové perličky 500ml

Parafínový Olej 200ml

• parafinový kosmetický vosk je vhodný pro ruce i nohy, 
a to jak v zimním, tak i v letním období

• parafínový vosk obsahuje kolagen, vitamíny, bělící 
extrakt, zabraňuje tvorbě vrásek a má léčebný charakter

• parafínový vosk je ropný produkt, který velmi dobře 
udržuje teplotu a tím dochází ke zlepšení krevního oběhu

• póry pokožky se působením tepla otevřou a výživné látky 
se lépe vstřebávají a pokožka si lépe udržuje hydrataci

• pokožka pak působí zdravějším dojmem, je hladká, a to 
jak na rukou, tak i na nohou 
 
Sada obsahuje:

• parafinovou vanu s regulací teploty a víkem
• plastovou bezpečnostní mřížku na dno vany
• aroma parafínový vosk shi wax 2 × 350g
• termo návleky
• jednorázové rukavice 

• vnější rozměry: 31 × 24 × 17 cm
• teplota:  tavení vosku 70 ̊C
• výkon: 180 W

5457

5458

5459

5460

999,–

90,–

90,–

49,–

Parafinová lázeň – vana s příslušenstvím



24 Nehtové šablony

Nehtové šablony

500 ks, 0121

500 ks, 0122 500 ks, 0123

189,–

149,– 189,–

Žába – nehtová šablona

Zlatá – nehtová šablona Stříbrná – nehtová šablona



25Nehtové tipy

Nehtové tipy

100 ks, 5697

100 ks, 5698

100 ks, 5699

119,–

119,–

119,–

Box malý + 100ks tipů XB
 – extra bílé BASIC

Box malý + 100ks tipů RČ
 – rovné čiré BASIC

Box malý + 100ks tipů R
 – rovné BASIC



26 Pomocné tekutiny

Pomocné tekutiny
ORSAY Regenerační čistič nehtů ORSAY Regenerační odlakovač nehtů

Odstraňovač UV gelu 250 ml

1 000 ml, 0501 1 000 ml, 0503

250 ml, 0505

500 ml, 0502 500 ml, 0504

160,– 160,–

160,–

79,– 79,–

• přípravek k odstranění soak off gelů, gel laků a step laků 
• pilníkem jemně narušte vrchní vrstvu gelu, poté přiložte 

tampon či Remover folie napuštěné odstraňovačem, 
přiložte na nehet a zabalte

• nechejte působit 5–10 minut a sloupněte gel lak nebo 
seškrábejte pomerančovým dřívkem. 

• případné zbytky odstraňte pilníkem.



27Desinfekce, lepidla

MIKASEPT Sprej

Lepidlo na umělé nehty se štětečkem 

MIKASOFT SPREJ

Lepidlo na umělé nehty

500 ml, 0506

10 ml, 0508

125 ml, 0507

3 ml, 0509

99,–

79,–

69,–

39,–

• alkoholový dezinfekční prostředek 
pro rychlou dezinfekci malých 
ploch, předmětů, nedostupných 
míst a nástrojů potřikem

• pro hygienickou dezinfekci rukou 
aplikujte na suché umyté ruce 
3 ml MIKSOFTU a vtírejte po dobu 
1 min do zaschnutí

Desinfekce

Lepidla



28 Pilníky

Pilníky
Pilník měsíc šedý zebra 100/180

Bílý pilník rovný široký hrubost 100/100
Bílý pilník rovný široký hrubost 80/80

Leštící blok BASIC 60/100 – fialovo-černý

Pilník půlměsíc zebra 80/80

Leštící blok BASIC - jemný
– růžový / bílý

Leštící blok BASIC 100/180 – oranžovo-černý  

0139

0141
0142

0145

0140

0143
0144

0146

19,–

19,–

19,–

19,–

19,–

19,–



29Nástroje a pomůcky

Nástroje a pomůcky
Zdobící jehla - oboustranná

Kleště na kůžičku Gilotina na tipy, kleště

Pusher na odstranění kůžičky Nehtové nůžky

0147

C-29 C-20

0148 0149

• zdobící kulička a zdobící jehla
59,–

180,– 149,–

79,– 79,–



30 Štětce

Štětce

1 štětec na gel, plochý, průměr 5 mm, vlas sobol kolinsky C-42 103,–

2 štětec na gel, plochý, průměr 6 mm, vlas sobol kolinsky C-43 133,–

3 štětec na akryl, kulatý, průměr 5 mm, vlas sobol kolinsky C-44 145,–

4 štětec na akryl, kulatý, průměr 6 mm, vlas sobol kolinsky C-45 169,–

5 štětec na gel, oválný 5 mm, vlas sobol kolinsky C-26 182,–

6 štětec na akryl, oválný, průměr 5 mm, vlas sobol kolinsky C-70 194,–

7 zdobící štětec vějíř N-18    55,–

1 2 3 4 5 6 7
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• UV Lampa na nehty 36 Watt NEW-818 k modeláži rukou 
a nohou pro gelové a akrylátové gely

• lampa má vysouvací dno pro lepší přístup k výměně 
UV zářivek, idealní pro udržení čistoty komory  
uvnitř lampy 
 
technické údaje:

• 4 × 9 W uv zářivka (jsou součástí dodávky)
• elektronický startér s okamžitým startem
• vlnová délka uva záření: 365 ... 370 nm
• max. šířka otvoru: 15 cm
• max. výška otvoru: 5 cm (po okraj zářivek)
• max. hloubka: 15 cm
• časovač na 120 sekund, nebo manuální  

zapnutí a vypnutí
• materiál: abs plast
• rozměry 250 × 230 × 190 mm
• hmotnost 1,7 kg
• napájení: 220–240v 50 Hz, výkon 36 W
• náhradní zářivky: používejte UV zářivky bez startu, pro 

větší efektivnost se doporučuje po cca 6 měsících  
dle používání zářivky vyměnit

UV lampa na nehty

Přístroje k nehtové modeláži

5454

699,–



32 Přístroje k nehtové modeláži

UV lampa na nehty 9W – jednozářivková

Odsávačka prachu – bílá

5456

5455

999,–

499,–

• tato profesionální pomůcka slouží jako pohlcovač 
prachu při pilování nehtů a zároveň jako pohodlná 
podložka pod ruce

• svrchní materiál koženka
• vhodná při modeláži nehtů
• rozměry: š 29 cm × v 10 cm × h 30 cm

• malá jednozářivková UV lampa vhodná na cesty
• reflexní povrch
• 1 × 9 W zářivka součástí balení

technická specifikace
• výkon: 9 W
• elektrické napětí: 230 V AC/50 Hz
• světelné zdroje: 1×9 W UV zářivka



33PROFI NAILS Sady na nehtovou modeláž

• startovací sada nehtové kosmetiky
• sada obsahuje vše potřebné pro začátek práce
• sada je cenově zvýhodněná a jako dárek obdržíte  

PROFI NAILS ručník 
 
Sada obsahuje:

1 × Regenerační čistič výpotku 500 ml
1 × Odstranovač UV Gelu 250 ml
1 × Buničina 1 × 500 ks
1 × Pilník měsíc – Zebra 100/180
1 × Leštící blok
1 × UV Lampa 9 W
1 × PROFI NAILS Gel Lak 00
1 × PROFI NAILS Gel Lak 162  
(na přání – můžete do poznámky zadat jinný odstín)
1 × PROFI NAILS Olejíček na nehty
1 × PROFI NAILS Primer

PROFI NAILS sada Gel Lak

S-01

1 499,–



34 PROFI NAILS Sady na nehtovou modeláž

• startovací sada nehtové kosmetiky
• sada obsahuje vše potřebné pro začátek práce
• sada je cenově zvýhodněná a jako dárek obdržíte  

PROFI NAILS ručník 
 
Sada obsahuje:

1 × UV Lampa 9 W
1 × Regenerační čistič výpotku 500 ml
1 × Buničina 1 × 500 ks
1 × Leštící blok
1 × Pilník měsíc – Zebra 100/180
1 × Pliník měsíc – Zebra 80/80
1 × PROFI NAILS Primer
1 × PROFI NAILS UV Base gel – 15 ml
1 × PROFI NAILS UV Gloss gel – 15 ml
1 × PROFI NAILS Camouflage – Cover Pink 5 ml 
1 × PROFI NAILS Briliant White 5ml
1 × PROFI NAILS Diamond 15ml
1 × PROFI NAILS Nehtový olej
1 × Nehtové tipy – rovné 100ks
1 × Šablony na nehty 50ks
1 × štetec č. 6 na gel

PROFI NAILS sada Basic

S-02

2 199,–



35PROFI NAILS Sady na nehtovou modeláž

• startovací sada nehtové kosmetiky
• sada obsahuje vše potřebné pro začátek práce
• sada je cenově zvýhodněná a jako dárek obdržíte  

PROFI NAILS ručník 
 
Sada obsahuje:

1 × UV Lampa 4 × 9 W
1 × Regenerační čistič výpotku 500 ml
1 × Buničina 2 × 500 ks
1 × Leštící blok
1 × Pilník měsíc – Zebra 100/180
1 × Pliník měsíc – Zebra 80/80
1 × PROFI NAILS Primer
1 × PROFI NAILS UV Base gel – 15 ml
1 × PROFI NAILS UV Gloss gel –15 ml
1 × PROFI NAILS Camouflage – Cover Pink 5 ml 
1 × PROFI NAILS Briliant White 5 ml
1 × PROFI NAILS Diamond 15 ml
1 × PROFI NAILS Nehtový olej
1 × Nehtové tipy – rovné 100 ks
1 × Šablony na nehty 50 ks
1 × Štetec č. 6 na gel

PROFI NAILS sada Profi

S-03

2 399,–



36 PROFI NAILS Kontakty

Kontakty

Vzorková prodejna a výdejní  
místo www.profinails.cz
• Sedláčkova 16 

301 00 Plzeň

Provozní doba:
• ST 12.00–16.00  

(po telefonické domluvě možnost  
předání balíků i v jiné dny)

Aneta Horníková
• Jednatelka společnosti

• IČO: 74793888
• Tel.: +420 736 117 262
• Email: info@profinails.cz
• profinailscz@gmail.com
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www.profinails.cz

Váš obchodní zástupce

Děkujeme, že pracujete 
s produkty PROFI NAILS!
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