
Silné a zdravé nechty

G É L  L A K

Aplikácia
VitaGelTM 
– prirodzené nechty
1. Upravte tvar nechtovej doštičky 
a zdrsnite nechtovú doštičku bufferom 
220 od Hand & Nail Harmony. (#01211)
2. Vyčistite nechtovú doštičku 
odmasťovačom, ktorý nanesiete 
na bavlnený štvorec. (Nail surface 
cleanse #01925, Lint Free Wipes 
#01250)
3. Naneste VitaGel vrátane prednej 
hrany nechtovej doštičky. (#01150)
TIP – naneste 2 vrstvy 
4. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
5. Odstráňte výpotok štetcom #6 
Oval Hand & Nail Harmony. (#01382)
6. Naneste na nechtovú kožičku 
Cuticul Oil pre jej vyživenie. (#01207)

VitaGelTM s GÉL LAKOM®

1. Upravte tvar nechtovej doštičky 
a zdrsnite nechtovú doštičku 
bufferom 220 od Hand & Nail 
Harmony. (#01211)
2. Vyčistite nechtovú doštičku 
odmasťovačom, ktorý nanesiete 
na bavlnený štvorec. (Nail surface 
cleanse #01925, Lint Free Wipes 
#01250)
3. Naneste VitaGel vrátane prednej 
hrany nechtovej doštičky. (#01150)

4. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
5. Naneste 1 vrstvu GÉL LAKU 
v preferovanej farbe na nechtovú 
doštičku vrátane prednej hrany.
6. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
7. Opakujte krok 5 a 6 znovu.
8. Naneste vrchný lesk TOP IT OFF 
vrátane prednej hrany nechtovej 
doštičky. (#01246)
9. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
10. Naneste na nechtovú kožičku 
Cuticul Oil pre jej vyživenie. (#01207)

VitaGelTM s lakom 
MORGAN TAYLOR
1. Vykonajte kroky 1 – 5 podľa postupu 
pre prirodzené nechty.
2. Naneste podklad Stick with it  
od MORGAN TAYLOR. (#51000)
3. Naneste 2 vrstvy laku od MORGAN 
TAYLOR.
4. Naneste vrchný lesk Need for 
speed od MORGAN TAYLOR. (#51001)
TIP – pri nanesený urýchľovača 
Accelarate je do 60 sekúnd lak 
zaschnutý, nie však vytvrdnutý. (#51015)
5. Naneste na nechtovú kožičku 
Remedy pre jej vyživenie. (#051018)
INFO – obsahuje antioxidanty z jadier 
hrozna, vitamín E a bio-organický  
komplex minerálov.

Odstránenie
VitaGelTM 
– prirodzené nechty
1. Použite fólie Wrap It Off 
s bavlenou tkaninou, na ktoré naneste 
odstraňovač gél laku  – Artificial 
Nail Remover a nechajte pôsobiť 
8 – 10 minút. (#01920, #01248)
2. Odstráňte fóliu a odoberte 
narušený gél lak z nechtovej doštičky 
pomarančovým drievkom.
3. Zľahka dočistite nechtovú doštičku 
s bufferom 220/280 od Hand&Nail 
Harmony. (#01211)
4. Naneste Nourish Cuticul Oil na 
nechtovú kožičku a vmasírujte. (#01207)

VitaGelTM s GÉL LAKOM®

1. Jemne narušte lesk bufferom 180 
Hand&Nail Harmony.
2. Použite fóliu Wrap It Off 
s bavlenou tkaninou, na ktorú naneste 

odstraňovač gél laku – Artificial 
Nail Remover a nechajte pôsobiť 
8 – 10 minút. (#01920, #01248)
3. Odstráňte fóliu a odoberte 
narušený gél lak z nechtovej doštičky 
pomarančovým drievkom.
4. Zľahka dočistite nechtovú doštičku 
s bufferom 220/280 od Hand&Nail 
Harmony. (#01211)
5. Naneste Nourish Cuticul Oil na 
nechtovú kožičku a vmasírujte. (#01207)

VitaGelTM s lakom 
MORGAN TAYLOR
1. Použite odlakovač Strip ease 
prípravok, ktorý neobsahuje acetón.
(#51016)
2. Vykonajte kroky 1 – 4 podľa 
postupu pre prirodzené nechty.

WHAT IT IS: Rescues dry, brittle, peeling and damaged natural 
nails with the power of penetrating hydrolyzed keratin peptides 
and soothing B5 ProVitamin Organic Complex

WHY YOU NEED IT: Gives frail, damaged natural nails the support 
they need so they can get back to growing longer and stronger!

HOW TO USE IT:
• Apply a thin coat to clean, dry natural nails.

• Allow	time	to	absorb	into	nails	before	wiping	or	washing	hands.	The
longer VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL TREATMENT remains
on the nails before wiping or washing, the more effective the
results.

• For	best	results,	use	VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL
TREATMENT on natural nails without gel polish.

Use daily for two weeks; then apply to the natural nail every other 
day.	For	extremely	damaged	nails,	use	up	to	4	weeks	prior	to	
resuming use of lacquer and other nail enhancements.

HOW TO USE IT: 

PREP STRENGTH	&
PROTECTION

EXTENSION FINISH REMOVAL

X OPEN STOCK 9mL - 0.3 Fl.Oz.

SHIPPING 2018

1. INSTANT RESULTS!
VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL 
TREATMENT goes to work right away 
immediately conditioning the nail.

2. INSTANT RESULTS!
Hydrolyzed keratin peptides resurface the nail 
plate while cross-linking with existing nail protein 
to restore natural nail structure and strength.

3. PROTECTS
B5 ProVitamin Organic Complex keeps nails 
moisturized even under harsh environmental 
conditions. 

3 LEVELS OF WOW

V predaji od roku 2018

AKO POMÁHA: 

Zachráni suché, krehké, polámané 
a poškodené prirodzené nechtové 
doštičky. Koncentrovaná dávka 
aminokyselín, keratínu a organický 
vitamínový komplex B5 zabezpečí 
hĺbkové vyživenie a regeneráciu 
nechtovej doštičky.

AKO SA POUŽÍVA: 

Bez potreby LED/UV lampy. Nanáša 
sa denne tenká vrstva na prirodzené 
nechtové doštičky počas doby 2 
týždňov, potom sa nanáša každý 
druhý deň. Pri extrémne poškodených 
nechtoch nanášať každý deň počas 
doby 4 týždňov.

Nenanášať žiadnu ďalšiu vrstvu na 
vitalixir počas celej doby regenerácie.

BEZ OBSAHU 
ŠKODLIVÝCH LÁTOK:

• bez formaldehydu
• bez toluénu
• bez dibutyl ftalátu (DBP)
• bez formaldehydovej živice
• bez kamforu / gáforu
• bez parabénu
• bez xylénu

Nails & Spa center

Dolný Val 5, 010 01 Žilina
www.gelish.sk, www.gelish.cz

info@gelish.sk, +421 902 453 596
SM&JM s.r.o. výhradný distributor pre SR/CZ

Gelish SK & CZ



STRENGTH
Pre udržanie silných  
prirodzených nechtov.

Je revolučný 
pre prirodzené 
posilnenie 
nechtov
•  obsahuje vitamíny A, E, B5
•  vytvorený pre zosilnenie prírodných 

nechtových platničiek 
•  užívajte si dlhšie a silnejšie nechty  

bez lámavosti
•  v kombinácii s Gél lakom alebo 

lakom odoláva štiepeniu a predlžuje 
trvácnosť

•  môže sa nanášať samostatne na 
prirodzené nechtové doštičky 

Vitagel ako základná, ochranná vrstva 
pod vrstvou laku  zabezpečí vyživenie 
ako i možnosť obmeny farebných 
vrstiev lakov, ktoré je možné odstrániť 
odstraňovačom Strip ease a naniesť 
novú vrstvu laku. (Platí len pre 
odlakovače bez obsahu acetónu)

TIP – pri odrastení nechtovej doštičky 
po 21 dňoch je potrebné opakovať 
procedúru až do úplného vyrastenia 
novej nechtovej doštičky, čo platí 
pre nanášaní na prírodné nechtové 
doštičky, GÉL LAKU alebo LAKU.

Znásobenie krásy manikúry Vitagel 
dosiahneme širokou paletou 
farebných odtieňov GÉL LAKU. 
Vitagel zlepšuje vlastnosti prírodných 
nechtových doštičiek dodaním 
vitamínov A, E a B5, a zároveň 
poskytuje jedinečné výhody Gelish 
manikúry vo forme GÉL LAKU. 

 Prvý a jediný GÉL LAK 
s vitamínmi, ktorý je 

vytvrdený v LED/UV lampe
Bez obsahu formaldehydu, 

toluénu a dibutylftalátu.

RECOVERY
Obnovuje

 nechtové doštičky.

Pre tenké, 
lámavé, krehké, 

poškodené alebo 
slabé nechty!

•  jedinečná vyživovacia receptúra
•  vysoké obsahy vitamínov A, E, B5 

pre obnovu nechtovej doštičky
•  odbúrava stres nechtovej doštičky, 

posilňuje jej pružnosť
•  najlepšie funguje ako podklad priamo 

na prirodzené nechtové doštičky
 

G É L  L A K

PLNÝ VITAMÍNOV 
GÉL LAK

Profesionálny LAK NA NECHTY

G É L  L A K

PLNÝ VITAMÍNOV 
GÉL LAK

Vitamín A
Dôležitý pre udržanie, 

posilnenie a obnovu pevnej 
nechovej doštičky.

Vitamín B5
Hydratuje, vyhladzuje, 

lieči a regeneruje.

Vitamín E
Silný antioxidant, ktorý dodá
nechtovej doštičke potrebnú 
pružnosť a zabráni lámavosti.

G É L  L A K

STRENGTH a RECOVERY 
sú riešením pre slabé, lámavé 
a zničené nechtové doštičky. 
Materiál je špeciálne vyvinutý tak, aby 
mohol byť použitý samostatne na 
prirodzenú nechtovú doštičku alebo 
ako podklad pre GÉL LAK a LAK. 
Zaručí bezchybnú súdržnosť ďalšej 
vrstvy počas regenerácie nechtovej 
doštičky. Je ideálnym ošetrením po 
odstránený nekvalitných GÉLOVÝCH 
alebo AKRYLOVÝCH systémov ako 
i pri nešetrnom zbrúsení nechtovej 
doštičky. 

Vitagel chráni a posilňuje nechtovú 
doštičku počas jej rastu. Pri 
opakovanom aplikovaní zabezpečí 
vyrastenie zdravej a silnej nechtovej 
doštičky a zabraňuje lámavosti.

AKÝ JE VÝSLEDOK ? 
Nádherné, zdravé, pevné 
a prirodzené nechty. 
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Silné a zdravé nechty

G É L  L A K

Aplikácia
VitaGelTM 
– prirodzené nechty
1. Upravte tvar nechtovej doštičky 
a zdrsnite nechtovú doštičku bufferom 
220 od Hand & Nail Harmony. (#01211)
2. Vyčistite nechtovú doštičku 
odmasťovačom, ktorý nanesiete 
na bavlnený štvorec. (Nail surface 
cleanse #01925, Lint Free Wipes 
#01250)
3. Naneste VitaGel vrátane prednej 
hrany nechtovej doštičky. (#01150)
TIP – naneste 2 vrstvy 
4. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
5. Odstráňte výpotok štetcom #6 
Oval Hand & Nail Harmony. (#01382)
6. Naneste na nechtovú kožičku 
Cuticul Oil pre jej vyživenie. (#01207)

VitaGelTM s GÉL LAKOM®

1. Upravte tvar nechtovej doštičky 
a zdrsnite nechtovú doštičku 
bufferom 220 od Hand & Nail 
Harmony. (#01211)
2. Vyčistite nechtovú doštičku 
odmasťovačom, ktorý nanesiete 
na bavlnený štvorec. (Nail surface 
cleanse #01925, Lint Free Wipes 
#01250)
3. Naneste VitaGel vrátane prednej 
hrany nechtovej doštičky. (#01150)

4. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
5. Naneste 1 vrstvu GÉL LAKU 
v preferovanej farbe na nechtovú 
doštičku vrátane prednej hrany.
6. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
7. Opakujte krok 5 a 6 znovu.
8. Naneste vrchný lesk TOP IT OFF 
vrátane prednej hrany nechtovej 
doštičky. (#01246)
9. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
10. Naneste na nechtovú kožičku 
Cuticul Oil pre jej vyživenie. (#01207)

VitaGelTM s lakom 
MORGAN TAYLOR
1. Vykonajte kroky 1 – 5 podľa postupu 
pre prirodzené nechty.
2. Naneste podklad Stick with it  
od MORGAN TAYLOR. (#51000)
3. Naneste 2 vrstvy laku od MORGAN 
TAYLOR.
4. Naneste vrchný lesk Need for 
speed od MORGAN TAYLOR. (#51001)
TIP – pri nanesený urýchľovača 
Accelarate je do 60 sekúnd lak 
zaschnutý, nie však vytvrdnutý. (#51015)
5. Naneste na nechtovú kožičku 
Remedy pre jej vyživenie. (#051018)
INFO – obsahuje antioxidanty z jadier 
hrozna, vitamín E a bio-organický  
komplex minerálov.

Odstránenie
VitaGelTM 
– prirodzené nechty
1. Použite fólie Wrap It Off 
s bavlenou tkaninou, na ktoré naneste 
odstraňovač gél laku  – Artificial 
Nail Remover a nechajte pôsobiť 
8 – 10 minút. (#01920, #01248)
2. Odstráňte fóliu a odoberte 
narušený gél lak z nechtovej doštičky 
pomarančovým drievkom.
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1. Jemne narušte lesk bufferom 180 
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prípravok, ktorý neobsahuje acetón.
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2. Vykonajte kroky 1 – 4 podľa 
postupu pre prirodzené nechty.

WHAT IT IS: Rescues dry, brittle, peeling and damaged natural 
nails with the power of penetrating hydrolyzed keratin peptides 
and soothing B5 ProVitamin Organic Complex

WHY YOU NEED IT: Gives frail, damaged natural nails the support 
they need so they can get back to growing longer and stronger!

HOW TO USE IT:
• Apply a thin coat to clean, dry natural nails.

• Allow	time	to	absorb	into	nails	before	wiping	or	washing	hands.	The
longer VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL TREATMENT remains
on the nails before wiping or washing, the more effective the
results.

• For	best	results,	use	VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL
TREATMENT on natural nails without gel polish.

Use daily for two weeks; then apply to the natural nail every other 
day.	For	extremely	damaged	nails,	use	up	to	4	weeks	prior	to	
resuming use of lacquer and other nail enhancements.

HOW TO USE IT: 

PREP STRENGTH	&
PROTECTION

EXTENSION FINISH REMOVAL

X OPEN STOCK 9mL - 0.3 Fl.Oz.

SHIPPING 2018

1. INSTANT RESULTS!
VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL 
TREATMENT goes to work right away 
immediately conditioning the nail.

2. INSTANT RESULTS!
Hydrolyzed keratin peptides resurface the nail 
plate while cross-linking with existing nail protein 
to restore natural nail structure and strength.

3. PROTECTS
B5 ProVitamin Organic Complex keeps nails 
moisturized even under harsh environmental 
conditions. 

3 LEVELS OF WOW

V predaji od roku 2018

AKO POMÁHA: 

Zachráni suché, krehké, polámané 
a poškodené prirodzené nechtové 
doštičky. Koncentrovaná dávka 
aminokyselín, keratínu a organický 
vitamínový komplex B5 zabezpečí 
hĺbkové vyživenie a regeneráciu 
nechtovej doštičky.

AKO SA POUŽÍVA: 

Bez potreby LED/UV lampy. Nanáša 
sa denne tenká vrstva na prirodzené 
nechtové doštičky počas doby 2 
týždňov, potom sa nanáša každý 
druhý deň. Pri extrémne poškodených 
nechtoch nanášať každý deň počas 
doby 4 týždňov.

Nenanášať žiadnu ďalšiu vrstvu na 
vitalixir počas celej doby regenerácie.

BEZ OBSAHU 
ŠKODLIVÝCH LÁTOK:

• bez formaldehydu
• bez toluénu
• bez dibutyl ftalátu (DBP)
• bez formaldehydovej živice
• bez kamforu / gáforu
• bez parabénu
• bez xylénu

Nails & Spa center

Dolný Val 5, 010 01 Žilina
www.gelish.sk, www.gelish.cz

info@gelish.sk, +421 902 453 596
SM&JM s.r.o. výhradný distributor pre SR/CZ

Gelish SK & CZ



Silné a zdravé nechty

G É L  L A K

Aplikácia
VitaGelTM 
– prirodzené nechty
1. Upravte tvar nechtovej doštičky 
a zdrsnite nechtovú doštičku bufferom 
220 od Hand & Nail Harmony. (#01211)
2. Vyčistite nechtovú doštičku 
odmasťovačom, ktorý nanesiete 
na bavlnený štvorec. (Nail surface 
cleanse #01925, Lint Free Wipes 
#01250)
3. Naneste VitaGel vrátane prednej 
hrany nechtovej doštičky. (#01150)
TIP – naneste 2 vrstvy 
4. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
5. Odstráňte výpotok štetcom #6 
Oval Hand & Nail Harmony. (#01382)
6. Naneste na nechtovú kožičku 
Cuticul Oil pre jej vyživenie. (#01207)

VitaGelTM s GÉL LAKOM®

1. Upravte tvar nechtovej doštičky 
a zdrsnite nechtovú doštičku 
bufferom 220 od Hand & Nail 
Harmony. (#01211)
2. Vyčistite nechtovú doštičku 
odmasťovačom, ktorý nanesiete 
na bavlnený štvorec. (Nail surface 
cleanse #01925, Lint Free Wipes 
#01250)
3. Naneste VitaGel vrátane prednej 
hrany nechtovej doštičky. (#01150)

4. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
5. Naneste 1 vrstvu GÉL LAKU 
v preferovanej farbe na nechtovú 
doštičku vrátane prednej hrany.
6. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
7. Opakujte krok 5 a 6 znovu.
8. Naneste vrchný lesk TOP IT OFF 
vrátane prednej hrany nechtovej 
doštičky. (#01246)
9. Vložte do LED lampy 18G Gelish 
na 30 sekúnd.
10. Naneste na nechtovú kožičku 
Cuticul Oil pre jej vyživenie. (#01207)

VitaGelTM s lakom 
MORGAN TAYLOR
1. Vykonajte kroky 1 – 5 podľa postupu 
pre prirodzené nechty.
2. Naneste podklad Stick with it  
od MORGAN TAYLOR. (#51000)
3. Naneste 2 vrstvy laku od MORGAN 
TAYLOR.
4. Naneste vrchný lesk Need for 
speed od MORGAN TAYLOR. (#51001)
TIP – pri nanesený urýchľovača 
Accelarate je do 60 sekúnd lak 
zaschnutý, nie však vytvrdnutý. (#51015)
5. Naneste na nechtovú kožičku 
Remedy pre jej vyživenie. (#051018)
INFO – obsahuje antioxidanty z jadier 
hrozna, vitamín E a bio-organický  
komplex minerálov.

Odstránenie
VitaGelTM 
– prirodzené nechty
1. Použite fólie Wrap It Off 
s bavlenou tkaninou, na ktoré naneste 
odstraňovač gél laku  – Artificial 
Nail Remover a nechajte pôsobiť 
8 – 10 minút. (#01920, #01248)
2. Odstráňte fóliu a odoberte 
narušený gél lak z nechtovej doštičky 
pomarančovým drievkom.
3. Zľahka dočistite nechtovú doštičku 
s bufferom 220/280 od Hand&Nail 
Harmony. (#01211)
4. Naneste Nourish Cuticul Oil na 
nechtovú kožičku a vmasírujte. (#01207)

VitaGelTM s GÉL LAKOM®

1. Jemne narušte lesk bufferom 180 
Hand&Nail Harmony.
2. Použite fóliu Wrap It Off 
s bavlenou tkaninou, na ktorú naneste 

odstraňovač gél laku – Artificial 
Nail Remover a nechajte pôsobiť 
8 – 10 minút. (#01920, #01248)
3. Odstráňte fóliu a odoberte 
narušený gél lak z nechtovej doštičky 
pomarančovým drievkom.
4. Zľahka dočistite nechtovú doštičku 
s bufferom 220/280 od Hand&Nail 
Harmony. (#01211)
5. Naneste Nourish Cuticul Oil na 
nechtovú kožičku a vmasírujte. (#01207)

VitaGelTM s lakom 
MORGAN TAYLOR
1. Použite odlakovač Strip ease 
prípravok, ktorý neobsahuje acetón.
(#51016)
2. Vykonajte kroky 1 – 4 podľa 
postupu pre prirodzené nechty.

WHAT IT IS: Rescues dry, brittle, peeling and damaged natural 
nails with the power of penetrating hydrolyzed keratin peptides 
and soothing B5 ProVitamin Organic Complex

WHY YOU NEED IT: Gives frail, damaged natural nails the support 
they need so they can get back to growing longer and stronger!

HOW TO USE IT:
• Apply a thin coat to clean, dry natural nails.

• Allow	time	to	absorb	into	nails	before	wiping	or	washing	hands.	The
longer VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL TREATMENT remains
on the nails before wiping or washing, the more effective the
results.

• For	best	results,	use	VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL
TREATMENT on natural nails without gel polish.

Use daily for two weeks; then apply to the natural nail every other 
day.	For	extremely	damaged	nails,	use	up	to	4	weeks	prior	to	
resuming use of lacquer and other nail enhancements.

HOW TO USE IT: 

PREP STRENGTH	&
PROTECTION

EXTENSION FINISH REMOVAL

X OPEN STOCK 9mL - 0.3 Fl.Oz.

SHIPPING 2018

1. INSTANT RESULTS!
VITALIXIR KERATIN NATURAL NAIL 
TREATMENT goes to work right away 
immediately conditioning the nail.

2. INSTANT RESULTS!
Hydrolyzed keratin peptides resurface the nail 
plate while cross-linking with existing nail protein 
to restore natural nail structure and strength.

3. PROTECTS
B5 ProVitamin Organic Complex keeps nails 
moisturized even under harsh environmental 
conditions. 

3 LEVELS OF WOW

V predaji od roku 2018

AKO POMÁHA: 

Zachráni suché, krehké, polámané 
a poškodené prirodzené nechtové 
doštičky. Koncentrovaná dávka 
aminokyselín, keratínu a organický 
vitamínový komplex B5 zabezpečí 
hĺbkové vyživenie a regeneráciu 
nechtovej doštičky.

AKO SA POUŽÍVA: 

Bez potreby LED/UV lampy. Nanáša 
sa denne tenká vrstva na prirodzené 
nechtové doštičky počas doby 2 
týždňov, potom sa nanáša každý 
druhý deň. Pri extrémne poškodených 
nechtoch nanášať každý deň počas 
doby 4 týždňov.

Nenanášať žiadnu ďalšiu vrstvu na 
vitalixir počas celej doby regenerácie.

BEZ OBSAHU 
ŠKODLIVÝCH LÁTOK:

• bez formaldehydu
• bez toluénu
• bez dibutyl ftalátu (DBP)
• bez formaldehydovej živice
• bez kamforu / gáforu
• bez parabénu
• bez xylénu

Nails & Spa center

Dolný Val 5, 010 01 Žilina
www.gelish.sk, www.gelish.cz

info@gelish.sk, +421 902 453 596
SM&JM s.r.o. výhradný distributor pre SR/CZ

Gelish SK & CZ


