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Ruky nám povedia veľa...
Je takmer samozrejmé, že sa staráme o vlasy, pleť, telo a oblečenie, ale na ruky často zabúdame.
A pritom okrem tváre a celkového vzhľadu si človek pri prvom kontakte všimne práve ruky - veď cez
ne obvykle prebieha prvý fyzický kontakt tým, že si ich s neznámym stisneme.

Koža je náš najväčší orgán, má plochu 1,7 štvorcového metra a váži zhruba 4,5 kilogramu. Na
rukách je čo najviac prispôsobená tomu, aby mohla často prichádzať do priameho kontaktu s inými
predmetmi. Naša pokožka na dlaniach je desaťkrát silnejšia, ako na chrbte ruky, znesie veľké mechanické namáhanie. Mnohí si myslia, že keď je koža na našich rukách taká silná, nemusíme jej pomáhať,
ale nie je to pravda.
Asi žiadna žena netúži mať drsné, vysušené ruky a slabé, lámajúce sa nechty so zádermi. Práve
pre to, aby také neboli, sú tu unikátne produkty ORLY, ktoré pomôžu uspokojiť Vaše zákazníčky pri
túžbe po krásnych, zdravých, pevných, ale hlavne prirodzených nechtoch a upravených rukách.

Produkty ORLY sú určené pre každodennú starostlivosť o ruky, nohy a nechty
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STEP by STEP Wellness manikúra s ORLY
1. Dezinfekcia
Ako prvý krok pred každou manikúrou všetky nástroje, ktoré budete v priebehu úpravy používať,
vydezinfikujte prípravkom CLEAN PREP. Vzbudzuje to u našich zákazníčok väčší pocit bezpečia.
Pre zvýšenú ochranu dezinfikujte ruky sebe aj klientke. Jeho použitím sa zvyšuje priľnavosť laku a
umelých nechtov. CLEAN PREP je určený na dezinfekciu a odmasťovanie nechtov a nástrojov.

CLEAN PREP
473 ml KÓD # 24660
118 ml KÓD # 24670

2. Odstránenie laku

Skôr ako začnete so samotnou manikúrou a ošetrením nechtov, odstráňte lak nanesený na nechtoch. ORLY Vám ponúka dve možnosti pre rýchle, ale aj šetrné odstránenie laku. Môžete použiť odlakovač bez acetónu GENTLE FORMULA REMOVER, ktorý jemne a rýchlo odstráni lak z prírodných aj
z umelých nechtov, alebo EXTRA STRENGTH REMOVER, ktorého extra silný účinok veľmi ľahko
odstráni aj silné červené laky a je vhodný na prírodné nechty.
1.

2.

GENTLE FORMULA REMOVER
473 ml KÓD # 23209
118 ml KÓD # 23207
50 ml KÓD # 23203

EXTRA STRENGTH REMOVER
473 ml KÓD # 23209
118 ml KÓD # 23207
100 ml KÓD # 23106
50 ml KÓD # 23203
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Pre salóny je vhodné ekonomické 118ml alebo 473ml balenie s flip top uzáverom. Zákazníčkam
na domáce použitie je vhodnejšie použiť 50ml balenie, alebo 100ml balenie, ktoré obsahuje špongiu
ponorenú do odlakovača.

3. Tvarovanie nechtov
Nechty opracujte a tvarujte pomocou pilníkov BUFFING TRIO, BLACK, GARNET, alebo ZEBRA.
Výber pilníka závisí do kvality nechtov zákazníčky. Čím sú nechty jemnejšie a krehkejšie, tým vyššiu
zrnitosť pilníka na opracovanie nechta vyberte. ORLY pilníky na nechty sú vyrobené v USA v tej
najvyššej kvalite. Ich brúsny povrch má zvýšenú odolnosť proti opotrebovaniu a zabezpečuje presné
tvarovanie a vyhľadenie nechtov. Z hygienických dôvodov je vhodné používať tieto pilníky vždy
iba pre jednu zákazníčku. Po skončení manikúry jej ich môžete dať, alebo si môžete viesť kartotéku
zákazníčok (pilníky uskladníte v obálke s menom zákazníčky a pri jej ďalších návštevách ich používate). Zabraňujete tým prenosu infekcií a zároveň vzbudzujete u zákazníčok väčšiu dôveru. Po tvarovaní nechty oprášte kefkou s jemnými štetinkami.
BUFFING TRIO
KÓD # 23571

BUFFING TRIO 280/400/600: Extra jemný pilník. Kombinuje tri veľmi jemné stupne zrnitosti pre
dosiahnutie hladkého a lesklého vzhľadu povrchu nechtov.
BLACK
KÓD # 23574

BLACK 180: Stredná zrnitosť pilníka. Tenký profesionálny pilník pre rýchle a efektívne tvarovanie
prírodných aj umelých nechtov.
GARNET
KÓD # 23573

GARNET 120: Hrubá zrnitosť pilníka. Tenký profesionálny pilník pre tvarovanie prírodných aj umelých
nechtov.
ZEBRA
KÓD # 23575

ZEBRA 100/180: Kombinácia hrubej zrnitosti pre rýchle tvarovanie a strednej zrnitosti pre uhladenie
hrán a bezchybné ukončenie nechtov.
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4. Bielenie nechtov
Pokiaľ sú nechty zožltnuté, vráťte im prirodzenú belosť pomocou prípravku NAIL WHITENER
(bieliaci prášok na nechty). Šumivý prášok s olejom z čajovníka odstraňuje nečistoty, vybieľuje a
zvýrazňuje prirodzenosť nechtu. Môžete použiť tak na prirodzené ako aj umelé nechty.
1.

2.

Použitie:
•
•
•
•
•

NAIL WHITENER
453 g
KÓD # 24680
15 g
KÓD # 24640

Do misky nalejte 1/3 šálky teplej vody, vysypte celý sáčok NAIL WHITENER 15g a okamžite 		
ponorte prsty do vody.
Na nechty na nohách použite 2/3 šálky teplej vody a 2 sáčky NAIL WHITENER.
Nechty nechajte ponorené 5 minút.
Ruky umyte a použite kefku na odstránenie špiny za nechtami.
Pre extréme žlté nechty celý proces zopakujte ešte raz.

5. Úprava kožtičky okolo nechtov
Kožtičku okolo nechtového lôžka nezastrihávajte. Jemne odstrihnite iba tú časť kožtičky, ktorá
tvorí záder a neodstránením by sa mohol záder zväčšovať a krvácať. Zastrihávaná kožtička má tendenciu vyrásť ešte väčšia, nehovoriac o tom, že lôžko je bez nej nechránené, takže baktérie majú
voľnú cestu a lôžko sa potom často bolestivo zapáli. Namiesto zastrihávania používajte zmäkčovač
kožtičky, kožtičku jemne zatláčajte k lôžku pomocou kovového pusheru alebo pomarančového
drievka. ORLY ponúka na zmäkčenie kožtičky CUTIQUE, ktorý jemne odstraňuje odumreté tkanivo
kože okolo nechtov a zanecháva ju jemnú a elastickú. Zároveň odstraňuje z nechtov škvrny a vybieľuje ich. Vhodné použiť aj na pedikúru.
Použitie:
•
•
•

Aplikujte na kožtičku okolo nechtov na 30-40 sekúnd.
Pomocou pomarančového drievka alebo kovového pushera odstráňte odumreté časti kože z 		
povrchu nechta a jemne kožtičku pozatláčajte.
Zmyte teplou vodou alebo pomocou CLEAN PREP.

PUSHER & REMOVER
KÓD # 33505

KOVOVÝ PUSHER
KÓD # 861752

POMARANČOVÉ DRIEVKO
KÓD # 1799821003
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1.

2.

6. Kúpeľ

CUTIQUE
118 ml KÓD # 24514
18 ml KÓD # 24510
9 ml KÓD # 24512

Skôr ako začnete s ošetrením rúk doprajete im dôkladnú očistu v podobe čistiaceho kúpeľa.
ORLYPRO PURIFYING SOAK je soľ určená na luxusný kúpeľ na manikúru a pedikúru obsahujúca
výťažok z Mŕtveho mora a avokádový olej, s ktorým kožu príjemne uvoľníte a pripravíte ju na ďalšie
ošetrenie. Bohatá aróma talianskej mandarinky vyvolá pocit relaxu a zároveň vďaka svojmu bohatému antioxidačnému a ošetrujúcemu zloženiu unavené ruky a nohy očisťuje, osviežuje, hydratuje a
zmäkčuje. Ruky a nohy budú oddýchnuté a jemné.

Použitie:
•
•

ORLYPRO PURIGYING SOAK
3,78 l KÓD # 26060
958 g KÓD # 26058

Pridajte do teplej vody 2 odmerky (polievkové lyžice) soli a jemne premiešajte, aby sa kryštály
úplne rozpustili.
Do takto pripraveného kúpeľa ponorte ruky na 2-3 minúty, nohy na 5-10 minút.
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7. Regenerácia
Odstránenie odumretých buniek je veľmi dôležité pre zjemnenie a omladenie pokožky rúk.
ORLYPRO MOISTURIZING EXFOLIATOR je luxusný hydratačný píling na ruky a nohy s obsahom
kryštálov prírodnej cukrovej trstiny, ktorý dokonale vyhladí a zjemní pokožku. Zahalí ju do bohatej
arómy talianskej mandarínky, zatiaľ čo kryštáliky cukrovej trstiny z nej jemne ale efektívne odstraňujú
odumreté bunky. Pokožka bude vyzerať jemnejšia a mladšia, ruky budú oddýchnuté a hladké.

ORLYPRO MOISTURIZING EXFOLIATOR
3,78 l KÓD # 23037
784 ml KÓD # 23038

Použitie:
•
•
•

Pred použitím píling dobre premiešajte.
Vmasírujte do vlhkej pokožky jemnými, ale pevnými krúživými pohybmi, až kým sa cukrové 		
kryštáliky nezačnú rozpúšťať.
Dobre opláchnite vodou.

8. Detoxikácia
Maska dodá rukám dokonalú výživu, hydratáciu a zjemňuje pokožku na rukách. ORLYPRO RENEWING MASK luxusná detoxikačná ílová maska s obsahom vulkanickej hliny pomáha odstraňovať
nečistoty, zmäkčovať kožu a prinavráti jej mladistvý vzhľad. Pokožku zahalí do bohatej arómy talianskej mandarínky a zároveň ju hydratuje, zbavuje toxínov a obnovuje vďaka zloženiu obsahujúceho
vulkanické íly bohaté na minerály. Ruky budú oddýchnuté, jemné a dokonale vyživené.

ORLYPRO RENEWING MASK
784 ml KÓD # 26089

Použitie:
•

Pred použitím masku dobre premiešajte. Naneste tenkú vrstvu na pokožku a rozotrite.
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•
•
•

Nechajte pôsobiť 10-15 minút.
Ruky nebalte dorukavíc ani frote uteráčika a nechajte schnúť na vzduchu.
Dobre opláchnite vodou.

9. Hydratácia
ORLYPRO MOISTURIZING LOTION je luxusný hydratačný krém obohatený o bambucké maslo a
výťažky z aloe vera pre extra ochranu a hydratáciu. Krém môžete použiť aj ako hydratačnú masku.

ORLYPRO MOISTURIZING LOTION
251 ml KÓD # 26046
976 ml KÓD # 26048

Použitie:
•
•
•
•

Aplikujte na suché ruky dostatočne štedrú dávku krému.
Rozotrite a zabaľte do igelitových jednorazových rukavíc a následne ruky zabaľte do termo 		
rukavíc alebo froté uteráčika.
Nechajte pôsobiť 10 minút.
Prebytočné množstvo vmasírujte do pokožky alebo jemne zotrite.

10. Odmastnenie nechtov
Než prejdete k samotnému lakovaniu nechtov, musíte nechty dokonale odmastiť použitím CLEAN
PREP. Prípravok nastriekate na tampón a očistite iba nechty od zvyškov mastnoty a nečistôt.
1.

2.
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10. Hydratácia nechtov
BB krém na nechty je unikátny kozmetický ošetrujúci prípravok, ktorý sa používa na zamaskvanie
škvŕn na nechte. Nechty zároveň hydratuje, zabezpečuje im bieliaci účinok a vytvára na povrchu
nechta lesklý vzhľad. Po nanesení BB krému budú nechty krémovo-mliečnej farby. Tento jedinečný
prípravok zabezpečí nielen hladký vzhľad povrchu nechta, ale vďaka obsahu UV blokátorov v BB
kréme sú nechty chránené aj pred UV žiarením.

BB KRÉM NA NECHTY
18 ml KÓD # 24110

Upozornenie:
•

Nie je určený na používanie ako základná vrstva (podlak), vrchná vrstva (nadlak), ani v kombinácii s farebným odtieňom laku.

Obsah:
•
•
•
•
•
•

Kyselina hyalurónová - dodáva hydratáciu a pôsobí ako vyhladzujúci prostriedok pre dokonalý
povrch nechta na zabezpečenie elegantnej povrchovej úpravy.
Dioxid titánu – napomáha pri vybieľovaní nechtov a vracia im prirodzený vzhľad.
Špecialna zmes voskov – rozjasňuje povrch nechtov.
Sklenené mikroperličky – zaisťujú a dodávajú odolnosť voči olupovaniu.
Kyselina askorbová (vitamín C) – pôsobí ako antioxidant na ochranu nechta pred voľnými radi
kálmi.
UV blokátory – chránia necht pred UV žiarením.

Použitie:
•

Rovnomerne aplikujte jednu alebo dve vrstvy ošetrujúceho prípravku BB krém na prirodzený 		
necht, pričom nepoužívajte žiaden podlak ani nadlak.

11. Príprava na lakovanie
Pred každým lakovaním (či už ošetrujúcim alebo farebným lakom) je dôležité správne pripraviť
povrch nechta. PRIMETIME (tekutá báza proti odlupovaniu laku, pozor nie základný lak!) vďaka
obsahu kyseliny citrónovej upraví pH povrchu nechtu pre optimálnu priľnavosť podkladových alebo
farebných lakov.
Použitie:
•
•
•

Aplikujte jednu tenkú vrstvu na odlakované a očistené nechty.
Používajte iba na prírodné nechty.
Po zaschnutí naneste podkladový/základný lak.

9

PRIMETIME
18 ml KÓD # 24600
9 ml KÓD # 24602

12. Základné vrstvy (podlaky)
Podlaky zaistia dlhotrvajúcu priľnavosť laku k povrchu nechta. Podľa kvality nechtov sa rozhodnite
pre niektorý zo základných lakov:
A. PEVNÉ NECHTY:
Ak má zákazníčka pevné nechty, stačí, ak ako podlak použijete BONDER - unikátny podlak na
gumovej báze, ktorý zaisťuje dlhotrvajúcu priľnavosť laku k povrchu nechta, chráni lak pred opotrebovaním, olupovaním a predlžuje trvanlivosť lakovania, alebo TOP 2 BOTTOM - praktický podlak
a nadlak v jednej fľaštičke, poskytuje dobrú priľnavosť laku ako základná vrstva a dodáva vysoký
lesk a ochranu nechtu pred UV žiarením ako vrchná vrstva lakovania.

Použitie:
•

BONDER
118 ml KÓD # 24114
18 ml KÓD # 24110
9 ml KÓD # 24112

TOP
118 ml
18 ml
9 ml

2 BOTTOM
KÓD # 24134
KÓD # 24130
KÓD # 24132

Aplikujte jednu vrstvu ako základný lak na necht.

B. RYHY NA NECHTOCH:
Ak má zákazníčka ryhy na povrchu nechta, pre lepšiu priľnavosť laku k nechtu použite ako podlak
RIDGEFILLER. Obsahuje biely kriedový prášok (dioxid titánu), ktorý vyplní ryhy a zjemní drsný povrch nechta. Tým predlžuje trvanlivosť laku.
Použitie:
•
•

Pred použitím potrepte.
Aplikujte jednu alebo dve vrstvy na dosiahnutie hladkého povrchu prírodného nechta.
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RIDGEFILLER
18 ml KÓD # 24120
9 ml KÓD # 24122

B. SLABÉ NECHTY:
Na lámavé, štiepavé a tenké nechty použite prípravky na ich spevnenie. ORLY ponúka päť druhov
spevňujúcich lakov na nechty.
LÁMAVÉ NECHTY
CALCIUM SHIELD - prípravok s vysokým obsahom vápnika, ktorý vytvára na nechte ochrannú vrstvu
a podporuje rast silnejších, pevnejších a pružnejších nechtov.

CALCIUM SHIELD
18 ml KÓD # 24410
9 ml KÓD # 24412

ŠTIEPAVÉ NECHTY
NAIL DEFENSE - prípravok s obsahom proteínov a želatíny spevňuje slabé a tenké nechty. Želatína
spája vrstvy nechtovej platničky a tým zabraňuje jej rozštiepeniu a odlupovaniu voľných okrajov. Proteíny vyživujú nechtové lôžko, čím zabezpečujú rast pevnejších nechtov.

NAIL DEFENSE
118 ml KÓD # 24410
18 ml KÓD # 24420
9 ml KÓD # 24422
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TENKÉ NECHTY
TOUGH COOKIE - prípravok je obohatený extraktmi z Afrického stromu Okoumé, ktorý posilňuje jemné
a krehké nechty a spomaľuje rozklad keratínu, takže nechty rastú dlhšie, silnejšie a hladšie.

TOUGH COOKIE
18 ml KÓD # 24450
9 ml KÓD # 24452

POŠKODENÉ NECHTY
NAILTRITION podporuje rýchly a prirodzený rast nechtov. Predlžuje, posilňuje a zlepšuje veľmi
poškodené (napr. po odstránení umelých nechtov) a slabé nechty, ktoré nechcú rásť. Bohaté zloženie s
komplexným obsahom minerálov, vápnika a železa, hydrolyzovaného keratínu a pšeničných proteínov,
kolagénu a výťažkov z bambusu stimuluje a napomáha prirodzenému rastu krásnych a zdravých nechtov.

NAILTRITION
18 ml KÓD # 24160
9 ml KÓD # 24162

NAIL ARMOR obsahuje tekutý hodváb s obzvlášť pevným kevlarovým vláknom a Ridgefiller. Je vhodný
aplikovať na oslabené prírodné nechty po odstránení gélových či akrylovych nechtov. Vytvorí na nechte pevnú vrstvu, tzv. necht zabetónuje, čím sa necht stane pevnejší a odolnejší.

Použitie prípravkov na slabé nechty:
•
•
•

NAIL ARMOR
18 ml KÓD # 24440

Aplikujte jednu vrstvu ako podlak.
Pri prípravku NAIL ARMOR aplikujte dve vrstvy ako podlak, pričom prvú vrstvu naneste
pozdĺžne a druhú vrstvu priečne.
Nanášajte každý týždeň a Vaše nechty budú pevnejšie a dlhšie.
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•

Vhodné použiť spolu s CUTICLE CARE COMPLEX, alebo CUTICLE OIL+ (vyživujúce olejčeky
na kožičku okolo nechtov).

KÚRA NA SPEVNENIE NECHTOV
Zákazníčkam, ktoré majú veľmi slabé nechty, odporučte dvojtýždňovú kúru. CALCIUM SHIELD,
NAIL DEFENSE, TOUGH COOKIE alebo NAILTRITION si nanesie na necht v jednej až dvoch vrstvách.
Nechty už ďalej neprelakujete farebným lakom. Každý deň si potom nanesie klientka jednu vrstvu.
Po aplikovaní štyroch až piatich vrstiev si na ďalší deň nechty odlakuje a celý proces opakuje po
dobu dvoch až troch týždňov.

13. Farebný lak
ORLY ponúka vyše 200 odtieňov stálej kolekcie a 30 odtieňov sezónnych lakov.
Neobsahujú DBP, formaldehydy a toluény a sú vybavené jedinečným uzáverom GRIPPER CAP
pre pohodlné a pevné uchopenie a lakovanie. Nechty môžete nalakovať farebným lakom, alebo
vytvoriť tzv. francúzsku manikúru (FM).

Pre ľahšiu aplikáciu FM vám odporúčame použiť vodiace prúžky pre dokonalý efekt bielej špičky
a smile línie.
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18 ml
18 ml

KÓD # 20XXX
KÓD # 22YYY

VODIACE PRÚŽKY
1 ks KÓD # 22012

Použitie:
•

Aplikujte jednu alebo dve vrstvy farebného laku.

14. Vrchné vrstvy (nadlaky)
Aby mal farebný lak dlhšiu trvácnosť, nebledol a neolupoval sa, je nutné použiť
niektorý z nadlakov. Záleží iba na tom, aký výsledný efekt chcete dosiahnuť:
I.
GLOSSER - použite pre dosiahnutie vysokého lesku.
II. WON’T CHIP - polymérová vrstva proti odieraniu a olupovaniu laku po dobu až 2 týždňov.
III. MATTE TOP - mení lesklý lak na matný a dodáva mu unikátny saténový efekt vhodný aj pre 		
NAIL ART.
IV. MAGNIFIQUE - nadlak pre francúzsku manikúru, ktorý obsahuje optické rozjasňovače
a ochranu proti UV žiareniu pre stabilitu farieb, je rýchloschnúci a zaručuje dlhotrvajúci 		
výsledok.
V. POLISHIELD - vrchný lak 3v1, ktorý:
• vďaka pokročilej polymérovej technológii spája jednotlivé vrstvy lakov, čím
			
vytvorí jedinú silnú vrstvu odolnú voči odlupovaniu a ošuchovaniu farby
• rýchlo schne
• nalakovaniu dodá vysoký lesk s UV ochranou proti blednutiu laku a žltnutiu laku

GLOSSER
18 ml KÓD # 24210
9 ml KÓD # 24212

WON’T CHIP
18 ml KÓD # 24230
9 ml KÓD # 24232

MAGNIFIQUE
18 ml KÓD # 24260

POLISHIELD
9 ml KÓD # 24272
18 ml KÓD # 24270

MATTE TOP
18 ml KÓD # 24250
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Použitie:
•
•

Aplikujte jednu vrstvu na lak.
Pre maximálnu trvácnosť nalakovania použite spolu s niektorým zo základných
lakov (podlakov).

15. Sušenie lakov
Pre rýchlejšie presušenie všetkých vrstiev lakov použite ako vrchný lak:
I.
II.

SEC’N DRY, ktorý vytvára super odolnú ochrannú vrstvu s vysokým leskom.
IN A SNAP vysuší lak za minútu a chráni nechty pred UV žiarením.

IN
118 ml
18 ml
9 ml

SEC’N DRY
118 ml KÓD # 24314
18 ml KÓD # 24310
9 ml KÓD # 24312

A SNAP
KÓD # 24324
KÓD # 24320
KÓD # 24322

Ak použijete niektorý z nadlakov, potom ako sušič laku použite:
I.
II.

SPRIZT DRY sušič v rozprašovači bez aerosolu, ktorý nechty a pokožku okolo nechtov 		
zároveň hydratuje.
FLASH DRY prípravok, ktorého kvapka v momente vysuší lak a dodá mu žiarivý lesk.			
Spevňuje nechty a udržiava kožtičku okolo nechtov v dobrej kondícii. Môžete kvapnúť
pri každej vrstve laku.

SPRITZ DRY
473 ml KÓD # 24360
118 ml KÓD # 24350

FLASH DRY
18 ml KÓD # 24340
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16. Ošetrenie kožičky okolo nechtov a nechtového lôžka
Pre zdravý rast nechtov sú dôležité najmä zdravé nechtové lôžko a zdravá kožička okolo nechtov.
Na ošetrenie kožičky ORLY ponúka hneď niekoľko riešení a je len na vás, ktoré si z nich vyberiete:
I.

CUTICLE CARE COMPLEX - esenciálne oleje zmäkčujú drsnú, suchú kožu okolo nechtov. 		
Vďaka antioxidantom bohatým na vitamíny, 7 blahodarným extraktom a betakaroténu
preniká do nechtového lôžka a napomáha zdravému rastu nechtov.
II. CUTICLE THERAPY CRÈME - liečivý krém obohatený avokádovým olejom a vitamínmi
A a E zjemňuje, obohacuje a zvlhčuje pokožku a suchú drsnú kožu. Skvelý aj pre suché
päty a lakte.
III. CUTICLE OIL+ - kondicionér pre nechty s obsahom výťažkov kvetov z pomarančovníka
a divokej čerešne, oleja zo semienok grapefruitu a vitamínu E zvlhčuje, lieči a osviežuje
kožu okolo nechtov a zabezpečuje rast silných a zdravých nechtov.
IV. ARGAN OIL CUTICLE DROPS - vyživuje a hydratuje kutikulu aj nechty vďaka obsahu
zmesy argánového a jojobového oleja. Podporuje zdravý rast nechtov.
V. ARGAN OIL HAND CRÈME - intentzívny ultra hyrdratačný krém na ruky osvieži suchú 		
pokožku a krehké nechty. Na pokožke vytvára ochranný vyživujúci film bez pocitu
mastnoty. Komplex argánového a jojobového oleja s bambuckým maslom zanechá
pokožku pružnú a zabraňuje strate vlhkosti, pokiaľ vitamín E chráni pokožku pred
voľnými radikálmi a zaisťuje jej tak mladistvý vzhľad.
Tieto prípravky odporučte zákazníčkam používať denne, predídu tak záderom a poškodeniu nechtového lôžka.

CUTICLE CARE COMPLEX
118 ml KÓD # 24544
18 ml KÓD # 24540

ARGAN OIL HAND CRÈME
50 ml KÓD # 24530

CUTICLE THERAPY CRÈME
59 ml KÓD # 24520
15 ml KÓD # 24515

CUTICLE OUL +
118 ml KÓD # 24554
18 ml KÓD # 24555
9 ml KÓD # 24552

ARGAN OIL CUTICLE DROP
18 ml KÓD # 24500
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Použitie:
•

Vmasírujte dostatočné množstvo do kožičky okolo nechtov 1-2 krát denne, pričom prstami 		
zatláčajte kožtičku do nechtového lôžka.

17. Hydratácia
Na záver je dôležité hydratovať pokožku. ORLYPRO MOISTURIZING LOTION je luxusný hydratačný
krém obohatený o bambucké maslo a výťažky z aloe vera pre extra ochranu a hydratáciu. Veľmi suchú
pokožku zahalí do bohatej arómy talianskej mandarinky, jemne ju masíruje a zároveň jej prináša úľavu
v podobe intenzívnej vlhkosti a elasticity. Dlhodobou ochranou pomáha pokožku obnoviť a skrášliť.

Použitie:
•
•

ORLYPRO MOISTURIZING LOTION
251 ml KÓD # 26046
976 ml KÓD # 26048

Aplikujte na suché ruky a vmasírujte do pokožky rúk.
Pre dokonalý efekt môžete na ruky na noc navliecť bavlnené rukavičky.

NAUČTE SVOJICH ZÁKAZNÍKOV
starať sa o svoje ruky a nechty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vytvarovať si nechty raz za týždeň.
Zatláčať si nechtovú kožtičku.
Nalakovať si nechty aspoň vyživujúcim lakom.
Dennodenne používať krém na nechty a ruky.
Denodenne si ošetrovať olejčekom kožtičku okolo nechtov.
Raz za dva týždne chodiť na základnú manikúru do salónu.
Raz do mesiaca si dopriať relaxačno hydratačnú Wellness manikúru.

17

NIEKOĽKO ŠPECIALÍT
1.

NO BITE - LAK PROTI OKUSOVANIU NECHTOV. Vďaka veľmi horkej chuti pomáha bojovať proti
zlozvyku okusovania nechtov a podporuje ich zdravý rast.

Použitie:
•
•
2.

18 ml
9 ml

NO BITE
KÓD # 24610
KÓD # 24612

Aplikujte na celý povrch nechtu.
Môžete naniesť na prírodné nechty alebo na lak.
FUNGUS MD - PROTIPLESŇOVÁ KÚRA. Toto maximálne silné zloženie pomáha eliminovať plesne
a baktérie a zlepšuje tak výzor poškodených nechtov. Hygienické kvapkátko pomáha cielene aplikovať výrobok na zdroj problému na rukách aj nohách.

Použitie:
•
•
•
3.

FUNGUS MD
18 ml KÓD # 24690

Umyte a vysušte si ruky alebo nohy.
Aplikujte na infikované oblasti dvakrát denne.
Opakujte podľa potreby.
NAILS FOR MALES - LAK PRE PÁNOV. Originálny matný lak poskytujúci pánskym nechtom pri-		
rodzený vzhľad a ochranu.

Použitie:
•

NAILS FOR MALES
18 ml KÓD # 24240

Potraste a naneste dve vrstvy.
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4.

POLISH THINNER - RIEDIDLO LAKOV. Riedidlo s unikátnou formulou a s pohodlným kvapatko-		
vým systémom pre obnovenie a predĺženie životnosti hustnúceho laku.

Použitie:
•

POLISH THINNER
59 ml KÓD # 23135

Kvapnite 1-2 kvapky do zhustnutého laku a lak pretrepte.

PRAJEME VÁM VEĽA SPOKOJNÝCH
ZÁKAZNÍKOV S PRODUKTAMI
ORLY
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ODPORUČTE SVOJIM ZÁKAZNIČKÁM
1.

RICH RENEWAL HYDRATING CRÈME - ULTRA-HYDRATAČNÝ KRÉM NA RUKY, NOHY A CELÉ 		
TELO. Výživný hydratačný krém s obsahom extraktov z plodov semien Maslovníka afrického
(babucké maslo), kakaového masla, aloe vera a vitamínov A a E na zjemnenie, regeneráciu a 		
upokojenie suchej a popraskanej pokožky. Aromatické extrakty zanechávajú telo, ruky a nohy 		
nádherne voňavé a uvoľnené. Krém sa dokonale vstrebáva a nezanecháva mastný povrch
pokožky. K dispozícii v dvoch veľkostiach 59ml, 237ml a 4 vôňach:

59 ml KÓD # 26019
237 ml KÓD # 26029
PASSION
aromatický
extrakt exotických
kvetov

2.

59 ml
237 ml

KÓD # 26016
KÓD # 26026
PUCKER
aromatický extrakt
papáji a červeného
grapefruitu

59 ml KÓD # 26018
237 ml KÓD # 26028
PARADISE
aromatický extrakt
litchi a granátového
jablka

59 ml
237 ml

KÓD # 26020
KÓD # 26030
PRETTY
aromatický extrakt
korenia vanilky a
bieleho čaju

RICH RENEWAL EXFOLIATING SCRUB - PÍLING NA RUKY, NOHY A CELĚ TELO. Uvoľňuje a
odstarňuje odumreté bunky pokožky. Cukrová zložka (kryštáliky z cukrovej trstiny) oživuje a
rozjasňuje pokožku a zanecháva pleť lesklú. Obsiahnuté Bambucké maslo a antioxidanty bohaté 		
na vitamín E chránia a hydratujú. Vyberte si jednu zo štyroch čerstvých rastlinných vôní.

237 ml

KÓD # 26029
PASSION
aromatický
extrakt exotických
kvetov

237 ml

KÓD # 26029
PUCKER
aromatický extrakt
papáji a červeného
grapefruitu

237 ml KÓD # 26029
PARADISE
aromatický extrakt
litchi a granátového
jablka

237 ml

KÓD # 26029
PRETTY
aromatický extrakt
korenia vanilky a
bieleho čaju
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3.

SUGAR FIX - PÍLING NA RUKY, NOHY A CELÉ TELO. Luxusný píling na báze hnedého cukru a 		
prírodných olejov pre hodvábne hladkú pokožku celého tela. Bohatá kombinácia organických živín
a olejov revitalizuje ruky, nohy, telo a zanecháva pokožku dokonale jemnú. Vynikajúce použiť v 		
sprche.

SUGAR FIX CITRUS
227 g KÓD # 23031
539 g KÓD # 23034

Použitie:
•

Počas sprchovania jemne vmasírujte krúživými pohybmi malé množstvo SUGAR FIX do pokožky až kým sa časti cukru úplne nerozpustia.
Opláchnite vodou a jemne vysušte uterákom.
Pre dokonalý výsledok použite raz týždenne, vaše ruky, nohy a telo budú hodvábne jemné.

•
•
4.

NAIL RESCUE - SADA NA OPRAVU ZLOMENÉHO NECHTA. Pohodlná sada pre domácu rýchlu
a ľahkú úpravu popraskaných, rozštiepených, alebo zlomených nechtov v troch krokoch.
1.

2.

3.

NAIL RESCUE
KÓD # 23800

Obsah:
•
•
•

Brush–On Glue (lepidlo)
Nail Repair Powder (opravný prášok na nechty)
Malý penový pilník.

Použitie:
•
•
•
•

Na postihnuté miesto na nechte naneste lepidlo Brush-On Glue.
Necht ponorte do prášku Nail Repair Powder a nechajte zaschnúť na vzduchu 3 min.
Nalomený, alebo prasknutý necht sa zacelí.
Pomocou penového pilníka zacelené miesto jemne zabrúste a vyrovnajte povrch nechta.
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