
ФРАНЦУЗЬКИЙ
МАНІКЮР
НАБІР ДЛЯ ФРАНЦУЗЬКОКО МАНІКЮРУ, рожевий 
та бежевий. Містить все необхідне для досягнення 
бездоганного результату в домашніх умовах: базову 
основу, лак для білого кінчика та трафарети, лак для 
основного покриття, сушку-блиск.
Набір PINK, код 22030.
Набор ROSE, код 22040.

ТРАФАРЕТИ ДЛЯ БІЛОГО КІНЧИКА у формі півмі-
сяця. Дозволяють легко і точно намалювати білий 
кінчик необхідої ширини. Упаковка містить 52 тра-
фарети.
Код 22012.

POINT BLANCHE, лак для білого кінчика з каучуком.
Має надстійку формулу та спеціально розроблену, 
тоншу щіточку для легкого і точного нанесення.
18 мл, код 22503.

MAGNIFIQUE, закріплювач французького манікюру.
Надає французькому манікюру яскравості і захисту 
від знебарвлення та злущування. Сприяє швидкому 
висиханню та довгій тривалості.
18 мл, код  24260B.

СПЕЦІАЛЬНИЙ
ДОГЛЯД
NO BITE®, засіб проти обгризання нігтів. Допомагає 
позбутися звички гризти нігті. Нігті залишаються 
цілими та ростуть міцними і здоровими.
9 мл, код 24612.
18 мл, код 24610B.

FUNGUS MD®, протигрибковий засіб. Допомагає 
попередити розвиток грибкової інфекції на нігтях. 
Нігті та кутикула залишаються здоровими та неуш-
кодженими.
18 мл, код 24690B.

CALLUS ERASERТМ, засіб для видалення натоптишів. 
Потужний засіб для видалення мозолів та натоп-
тишів. Розгладжує та пом’якшує згрубілу шкіру 
підошви.
118 мл, код 26077.

CLEAN PREP®, дезінфектор та знежирювач. Очищує 
та дезінфікує нігті перед нанесенням лаку, видаляю-
чи залишки бруду та жиру для кращої адгезії.
118 мл, код 24670.

LACQUER THINNER, засіб для розведення лаку. По-
довжує використання Вашого улюбленого кольору за 
загустілої консистенції. Спеціальна формула  допо-
магає досягти оптимального результату, зберігаючи 
якість лаку.
60 мл, код 23135.

ПИЛКИ
Пилка GARNET, абразивність: 120 одиниць. Швидко та легко надає бажаної форми товстим або штучним ніг-
тям, завдяки крупній зернистості. Код 157300.
Пилка BLACK, абразивність: 180 одиниць. Розроблена спеціально для штучних нігтів. Допомагає  швидко й 
точно надати бажаної форми. Код 157400.
Пилка ZEBRA, абразивність 100/180 одиниць. Подвійна пилка дозволяє швидко надати нігтю форму та вирів-
няти вільний край. Код 157500.
Пилка BUFFING TRIO, абразивність 180/400/полірувальний блок. Вирівнює і полірує нігті, надаючи їм охай-
ного вигляду та блиску. Код 157100.

Пилка для ніг FOOT FILE, абразивність 80 та 150 одиниць. Ефектив-
но допомагає позбавитись загрубілостей стопи, мозолів та натоп-
тишів. Змінні блоки (10шт./уп.), абразивність 80/150, код 23508/515

ДОГЛЯД ЗА РУКАМИ,
НОГАМИ ТА ТІЛОМ
Крем для рук на основі масла Аргани
Argan Oil Hand Creme. Ультразволожуючий крем з 
маслом аргани. Пом’якшує  шкіру, відновлює еластич-
ність. Використовується для шкіри тіла, рук і кутикули.
50 мл, код 24530.

RICH RENEWAL, серія ультразволожуючих скрабів 
та кремів для рук, ніг та тіла. Насичені ультразволо-
жуючі креми допомагають відновити еластичність та 
сяяння шкіри. Формула містить масла ши, какао та 
алое, а також вітаміни А та Е для ефективного догля-
ду та захисту шкіри.

PARADISE Rich Renewal, солодкуватий з фруктовими 
нотами лічі та гранату.
Крем: 237 мл – код 26028, 59 мл – код 26018.
Скраб: 237 мл – код 26032.
PUCKER Rich Renewal свіжий і тонізуючий з екстрак-
тами папайї та червоного грейпфруту.
Крем: 237 мл – код 26026, 59 мл – код 26016.
Скраб: 237 мл – код 26031.
PASSION Rich Renewal ароматний з квітковими 
нотами мелії та фейхоа.
Крем: 237 мл – код 26029, 59 мл – код 26019.
Скраб: 237 мл – код 26033.
PRETTY Rich Renewal теплий та комфортний з 
пряною ваніллю та білим чаєм.
Крем: 237 мл – код 26027, 59 мл – код 26020
Скраб: 237 мл – код 26034.

Офіційний дистриб’ютор ОРЛІ в Україні:

Інтернет-магазин: www.liniatela.com

РЕМОНТ
НІГТІВ
NAIL GLUE, клей для нігтів зі щіточкою. Допомагає 
легко та швидко відновити зламаний або розшарова-
ний ніготь. Підходить для приклеювання тіпсів.
5 г, код 24710.

NAIL RESCUE®, набір для ремонту нігтів. Містить 
все, що потрібно для ремонту пошкодженого нігтя:  
клей для нігтів зі щіточкою, пудру для відновлення 
нігтів и шліфувальний блок.
Код 23800.

ЗНЯТТЯ ЛАКУ
NAIL LACQUER REMOVER, засіб для зняття лаку без 
ацетону. Делікатна формула видаляє лак зі штучних 
та натуральних нігтів, не пересушуючи їх.
50 мл, код 23203.
118 мл, код 23207.
480 мл, код 23209.



БАЗОВІ ПОКРИТТЯ
BONDER®, основа під лак з каучуком. Наносити під 
лак для кращої адгезії. Колір тримається до двох 
тижнів. Підходить для манікюру і педикюру.
9 мл, код 24112.
18 мл, код 24110.

RIDGEFILLER®, засіб для вирівнювання нігтів з таль-
ком. Заповнює нерівності нігтьової пластини і робить її 
гладенькою для рівномірного покриття лаком.
9 мл, код 24122.
18 мл, код  24120B.

TOP 2 BOTTOM®, базове та верхнє покриття 2-в-1.
Забезпечує надійне утримання кольору та надає 
йому блискучого вигляду. Захищає від УФ-променів.
9 мл, код 24132.
18 мл, код 24130B.

NAILS FOR MAILS®, матове покриття для чоловіків.
Надає нігтям природного охайного вигляду. Матовий 
ефект.
18 мл, код 24240B.

ONE NIGHT STAND  основа під глітер чи блискітки.
Гарантує легке та швидке зняття лаку через 1-2 дні 
після нанесення. Не пошкоджує нігтьову пластину. 
18 мл, код 24700.

ВЕРХНІ ПОКРИТТЯ
POLISHIELDТМ, засіб для блиску та захисту лаково-
го покриття. Покращена полімерна технологія надає 
лаку глянцевого блиску, потужний захист від злущу-
вання та вигорання.
9 мл, код 24272.
18 мл, код 24270B.

GLOSSER® ,верхнє покриття з ультраблиском.
Надає нігтю тривалого захисту та блиску. Добре 
підходить для закріплення розпису та для яскравих і 
насичених кольорів.
9 мл, код 24212
18 мл, код 24210B

WON’T CHIP®, захисне покриття з полімерами.
Надійно захищає колір і попереджує передчасне 
злущування лаку. Колір тримається до двох тижнів.
9 мл, код 24232
18 мл, код 24230B

MATTE TOP, закріплювач для лаку з матовим ефек-
том. Надає глянцевим лакам матового вигляду та 
запобігає передчасному злущуванню. Підходить для 
нейл-арту.
18 мл, код 24250B

MAGNIFIQUE, закріплювач французького манікюру.
Надає французькому манікюру яскравості і захисту 
від знебарвлення та злущування. Сприяє швидкому 
висиханню та довгій тривалості.
18 мл, код 24260B

ДОГЛЯД ЗА 
КУТИКУЛОЮ
CUTICLE CARE COMPLEXТМ, олія для нігтів та кутику-
ли. Пом’якшує та відновлює кутикулу. Сприяє росту 
здорових та міцних нігтів.
18 мл, код 24540B.

CUTIQUEТМ, засіб для видалення кутикули. Очищує 
ніготь та видаляє відмерлі частинки кутикули. Нігті 
мають яскравий вигляд та ростуть здоровими.
9 мл, код 24512.
18 мл, код 24510B.

CUTICLE OIL+ТМ, олія-кондиціонер для кутикули. 
Пом’якшує та живить кутикулу, завдяки вмісту на-
туральних олій примули, алое та льону. Має тоні-
зуючий аромат, завдяки екстрактам помаранчевого 
суцвіття та дикої вишні.
9 мл, код 24552.
30 мл, код 24555.

CUTICLE OIL DROPS, масло для кутикули. Зволожує, 
живить та пом’якшує кутикулу завдяки маслу аргани.
18 мл, код 24500.

ЗМІЦНЮВАЧІ НІГТІВ
BB CRÈME
BB крем для нігтів, косметичний засіб по догляду за 
нігтями «все-в-одному». Розгладжує нігтьову пласти-
ну, маскує недоліки нігтів, захищає від УФ випроміню-
вань, зволожує та відбілює нігтьову поверхню.
18 мл, код 24620.

CALCIUM SHIELD®, засіб для  нігтів з кальцієм. Змі-
цнює та потовщує тонкі ослаблені нігті, що розшаро-
вуються. Захищає та відновлює їх.
9 мл, код 24412.
18 мл, код 24410B.

NAIL DEFENSE®, засіб для нігтів з протеїном. Укрі-
плює крихкі нігті, що легко ламаються. Утримує 
цілісність шарів та надає нігтям гнучкості.
9 мл, код 24422.
18 мл, код 24420B.

NAIL ARMOR®, засіб для м’яких та ламких нігтів з 
шовком. Укріплює та розгладжує нігті. Надає їм міц-
ності, що дозволяє відростити бажану довжину.
18 мл, код 24440B.

NAILTRITIONТМ, засіб для відновлення сильно пош-
коджених нігтів. Зміцнює та покращує структуру 
слабких нігтів, що повільно ростуть.  Сприяє швид-
кому росту здорових нігтів. Курс лікування – 2 тижні.
9 мл, код 24162.
18 мл, код 24160B.

TOUGH COOKIEТМ, засіб для укріплення сухих та ламких 
нігтів. Укріплює нігті та сприяє їх інтенсивному росту. 
Розгладжує поверхню, завдяки пластифікуючим вла-
стивостям екстракту екваторіального дерева Окуме. 
9 мл, код 24452.
18 мл, код 24450B.

СУШКИ
IN A SNAP®, швидка сушка та захисне покриття. Ви-
сушує лак за лічені хвилини. Забезпечує захист та 
довготривалий блиск.
9 мл, код 24322.
18 мл, код 24320B.

SEC’N’DRY® покриття для швидкої та глибокої сушки. 
Миттєво висушує кожен шар лаку, створюючи надій-
не захисне покриття.
9 мл, код 24312.
18 мл, код 24310B.

SPRITZ DRY® сушка-спрей, що кондиціонує. Допо-
магає швидко висушити лак та зволожує кутикулу, 
завдяки вмісту натуральних рослинних екстрактів.
118 мл, код 24350.

FLASH DRY®, миттєва сушка та блиск. Сприяє 
швидкому висиханню лаку та надає блиску. Живить 
кутикулу, завдяки вмісту олії пророслої пшениці. Має 
зручний аплікатор-піпетку.
18 мл, код 24340B.


