Do czego służą kolory, jeśli nie do kreowania rzeczywistości?
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Lakier hybrydowy Semilac®

L

inia lakierów hybrydowych Semilac® to
połączenie najlepszych cech żeli UV oraz
lakierów do paznokci. Specjalistyczna technologia produkcji, pieczołowicie dobrana pigmentacja oraz szeroka oferta kolorystyczna,
odróżniają lakiery hybrydowe Semilac
od pozostałych produktów dostępnych na rynku. Hybryda Semilac®
to synonim trwałości i jakości.

K

ażdy z wyprodukowanych przez nas lakierów jest wypadkową inspiracji, któ-

rych poszukujemy na całym świecie. Od kondorów zataczających kręgi nad wąwozami
Ameryki Południowej po puszcze kanadyjskich terytoriów północnych. Od ciepłych wzgórz Republiki Południowej
Afryki po ogrody pałacowe dynastii
mandżurskiej. Geograficzne inspiracje doprawiamy sugestiami
klientek, które swoim zaangażowaniem motywują nas do coraz
dalszych podróży po świecie barw.

*

Nadajemy płytce paznokcia pożądany kształt delikatnie piłując jej
krawędź. Odsuwamy skórki przy
pomocy drewnianego patyczka lub
usuwamy je za pomocą cążek. Matujemy płytkę paznokcia przy pomocy
bloku polerskiego lub pilnika o gradacji 240 lub wyższej. Ważne jest,
by robić to delikatnie, nie naruszając
struktury paznokcia. Odtłuszczamy
paznokcie za pomocą Semilac® Nail
Cleaner.

Nakładamy na paznokcie cienką
warstwę Semilac®Base, Semilac®Base/Top lub Semilac® Vitamin Base
i utwardzamy w lampie UV / UV LED*.

Aplikujemy cienką warstwę Semilac®
Color i utwardzamy w lampie UV /
UV LED*. W zależności od tego jaki
efekt chcemy uzyskać, czynność powtarzamy.

Końcowym etapem jest nałożenie
Semilac® Top, Semilac® Top Mat,
Semilac® Top No Wipe lub Semilac®
Base/Top.

* Tabela utwardzania produktów Semilac® dostępna na str. 27.
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P

onadczasowa
konstrukcja wymaga solidnych
fundamentów oraz trwałego dachu. Ta zasada dotyczy nie tylko
branży deweloperskiej, ale również manicure. By uzyskać maksymalnie trwały efekt i wydobyć
z kolorów to co najlepsze, należy
posługiwać się bazami i topami
najwyższej jakości. Jest to szczególnie ważne, ponieważ baza jest
produktem, który styka się z naturalną płytką paznokcia. Top to
natomiast warstwa, która zabezpiecza kolor, jak również nadaje
stylizacji pożądany efekt końcowy - lśniący lub matowy. W tym
przypadku nie uznajemy kompromisu i Ty też nie powinnaś.

7

Bazy i Topy Semilac®
SEMILAC

®

BASE

®

SEMILAC BASE/ TOP

SEMILAC®
VITAMIN BASE

Baza pod lakier hybrydowy.
Jej zadaniem jest zwiększenie przyczepności lakieru
hybrydowego Semilac® oraz
ochrona naturalnej płytki
paznokcia. Zapewnia trwałość manicure hybrydowego do 21 dni.

Baza i top w jednym produkcie.
Jako baza gwarantuje doskonałą
przyczepność naturalnej płytki
paznokcia, natomiast jako top
zapewni wysoki połysk i trwałość konstrukcji, zabezpieczając
kolor przed blaknięciem i matowieniem. Konsystencja o średniej
gęstości maksymalnie ułatwia
aplikację. Zapewnia trwałość manicure hybrydowego do 14 dni.

Innowacyjny produkt przeznaczony do stosowania na płytkę
paznokcia jako hybrydowy lakier
podkładowy. Dzięki wzbogaceniu
formuły o witaminy E oraz B5,
zwiększyliśmy ochronę naturalnej płytki paznokcia. Nowoczesna
technologia produkcji pozwoliła
zaprojektować bazę, która działa
na płytkę paznokcia delikatniej
niż standardowe lakiery podkładowe. Zapewnia trwałość manicure hybrydowego do 14 dni.

SEMILAC® TOP

SEMILAC® TOP MAT

SEMILAC® TOP NO WIPE

Top na lakier hybrydowy.
Zapewnia długotrwały połysk i maksymalną ochronę
dla lakieru hybrydowego.

Matowy top do lakieru
hybrydowego
Semilac®.
Utrwala kolor i nadaje
matowe wykończenie manicure. W celu osiągnięcia
idealnych
efektów,
rekomendujemy
nałożenie szczególnie cienkich
warstw produktu.

Top, który nie wymaga
przemywania warstwy dyspersyjnej po utwardzeniu.
Zapewnia długotrwały i bardzo wysoki połysk – dający
efekt „mokrych paznokci”.
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SemiHardi®

L

inia Semi Hardi® została stworzona z myślą o przedłużaniu płytki paznokcia.
Podstawową wytyczną dla opracowania tej przełomowej hybrydy budującej była
wygoda oraz intuicyjność aplikacji oparta na doświadczeniach związanych z lakierami
hybrydowymi. Aktualnie na linię hybryd budujących Semi Hardi® składają się: bezbarwny
Clear, mlecznoróżowy Milk, transparentny Rosa o różowym odcieniu oraz kryjący, biały
White. Wszystkie produkty linii Semi Hardi® wymagają użycia bazy Semilac® i nie mogą być
stosowane bezpośrednio na naturalnej płytce paznokcia.

SEMI HARDI® CLEAR

SEMI HARDI® MILK

SEMI HARDI® ROSA

SEMI HARDI® WHITE

Bezbarwny lakier hybrydowy
o właściwościach budującego
żelu miękkiego. Idealny do stosowania na słabej płytce. Można
nim przedłużyć płytkę paznokcia.

Mlecznoróżowy, budujący lakier
hybrydowy, doskonale sprawdzi
się jako podkład pod kolory pastelowe i neonowe, wzmacniając
ich nasycenie. Idealna konsystencja sprawia, że lakier hybrydowy
jest bardzo plastyczny, co pozwala
kontrolować cały proces aplikacji.

Semi Hardi® Rosa jest lakierem
przezroczystym o różowym odcieniu i tych samych właściwościach
co pozostałe produkty w tej serii.

Najnowszy budujący lakier hybrydowy o białym i intensywnym
zabarwieniu, doskonale wzmocni nasycenie kolejno nałożonych
warstw kolorów lub stworzy idealną, białą krawędź w stylizacji
french. Plastyczna konsystencja
ułatwia aplikację.
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Szablony Semilac®

Szablony do przedłużania paznokci

SEMI HARDI SLIM

O

tych szablonach można napisać książkę. W naszej ocenie,
zastosowaliśmy w nich kosmicznie
mocny klej oraz ukształtowaliśmy
je tak, że z zawstydzającą łatwością
umieścisz je pod płytką paznokcia.
By uczynić zadość wszelkim wymaganiom, nadaliśmy im dwa kształty.
Pierwszy to Slim. Wyjtkowy spoSzablony do przedłużania paznokci
sób by przepięknie wysmuklić
SEMI HARDI WIDE
kształt przedłużanego paznokcia.
Drugim
jest
Wide,
by
poprowadzić
końcówkę
paznokcia
po
łagodnej
i harmonijnej linii szerokiego okręgu.
Standardowa paczka zawiera 500 sztuk szablonów. To dlatego, że już po pierwszym nałożeniu zapomnisz o produktach konkurencji i będziesz potrzebowała sporych zapasów.

1. Matujemy
powierzchnię
płytki paznokcia
i odtłuszczamy za
pomocą Semilac® Nail
Cleaner.

2. Umieszczamy
wybrany Semi
Hardi® Shaper pod
paznokciem.

3. Nakładamy
cienką warstwę
Semilac®Base,
Semilac®Base/Top
lub Semilac® Vitamin
Base i utwardzamy
pod lampą UV / UV
LED*.

4. Nakładamy warstwę
wybranego Semi
Hardi® i przedłużamy
płytkę nawet o 5mm.
Utwardzamy w lampie*.

5. Aby nadać paznokciom
pięknego połysku
nakładamy cienką
warstwę Semilac® Top,
Semilac® Top Mat,
Semilac® Top No Wipe
lub Semilac® Base/Top
i utwardzamy pod lampą*.

6. Usuwamy warstwę
dyspersyjną za
pomocą Semilac® Nail
Cleaner.

* Tabela utwardzania produktów Semilac® dostępna na str. 27.
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Semilac® UV Gel COLOR

D

la fanek żeli kolorowych oferujemy produkty, które kolorystycznie korelują z ofertą
lakierów hybrydowych i lakierów do paznokci. Nasze żele słyną z intensywności barw,
doskonale zbilansowanej konsystencji oraz jakości, którą zawdzięczają przemyślanej
technologii produkcji. Sprawdzą się przy wykonywaniu niepowtarzalnych zdobień na
paznokciach żelowych lub akrylowych.
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Semilac® UV Gel High Gloss

P

rzezroczysty żel wybłyszczający stylizację żelową
lub akrylową. Idealny do podkreślenia bieli przy
stylizacji french. Posiada blocker UV, problemów
i zapewnia trwałe zabezpieczenie stylizacji żelowej
lub akrylowej. Po utwardzeniu tworzy warstwę
dyspersyjną.

Semilac® UV Gel Power Base

S

ilny lakier podkładowy pod
manicure żelowy lub akrylowy,
a także pod stylizacje wykonane
przy pomocy produktów z linii
Semi Hardi®.
Stanowi solidny
fundament dla wszelkich stylizacji
i pozwala cieszyć się nienagannym
manicure przez długie tygodnie.
Dostępny w trzech pojemnościach.
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L

inia najwyższej jakości żeli światłoutwardzalnych, stworzona z myślą o wymagających profesjonalistkach. Tworzą one silną konstrukcję; przeznaczone są do metody
trójfazowej. Jest to nowa jakość żeli budujących, łączących w sobie delikatność w obejściu z naturalną płytką paznokcia i odporność na urazy mechaniczne.

EXPERT NATURAL
Żel konstrukcyjny o gęstej
konsystencji i delikatnie różowym
kolorze. Przeznaczony do
wzmocnienia, ale nieprzedłużania
naturalnej płytki paznokcia. Żel
przeznaczony do metody trójfazowej.
Wymaga użycia POWER BASE.

EXPERT ROSA
Żel budujący o gęstej konsystencji
i transparentnym różowym
zabarwieniu. Idealnie sprawdzi
się przy pracy na formie. Żel
przeznaczony do metody trójfazowej.
Wymaga użycia POWER BASE.

EXPERT CLEAR
Przezroczysty żel budujący. Idealnie
sprawdzi się przy pracy na formie.
Żel przeznaczony do metody
trójfazowej. Wymaga użycia
POWER BASE.

EXPERT NATURAL WHITE
Żel budujący, o gęstej konsystencji,
koloru delikatnej bieli. Przeznaczony
do formowania linii french. Idealny
przy metodzie wbudowanej stylizacji
french.

EXPERT NUDE 1
Żel kamuflujący o chłodnym
odcieniu beżu. Ukrywa defekty
kolorystyczne naturalnej płytki oraz
wydłuża łożysko paznokcia. Posiada
bardzo dużą pigmentację. Żel
przeznaczony do metody trójfazowej.
Wymaga użycia POWER BASE.

EXPERT WHITE CREAM ART
Bestsellerowy żel przeznaczony do
zdobień. Konsystencja przypominająca
gęstą śmietankę pozwala osiągnąć
niesamowite efekty w dziedzinie nailartu. Do stosowania samodzielnego
lub w połączeniu z kolorowym żelem
lub lakierem hybrydowym. Ułatwia
tworzenie skomplikowanych, żelowych
ornamentów. Przeznaczony m.in. do
stosowania nawierzchniowego. Posiada
bardzo dużą pigmentację.

EXPERT NUDE 2
Żel kamuflujący o ciepłym odcieniu
beżu. Ukrywa defekty kolorystyczne
naturalnej płytki oraz wydłuża
łożysko paznokcia. Posiada bardzo
dużą pigmentację. Żel przeznaczony
do metody trójfazowej. Wymaga
użycia POWER BASE.

EXPERT

Semilac® UV Gel

EXPERT
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SMART

L

inia produktów przeznaczona dla początkujących manicurzystek, które poszukują
żeli o bardzo wysokiej jakości, ale łatwiejszej aplikacji. Zapewniają trwałą stylizację
paznokci.

SMART PINK
Gęsty, bardzo mocny żel
konstrukcyjny, który nadaje płytce
piękny, budyniowy kolor - mleczny
róż. Idealny do stylizacji na długim
paznokciu i pracy na formie. Żel
przeznaczony do metody trójfazowej.
Wymaga użycia POWER BASE.

SMART CLEAR
Przejrzysty, bardzo mocny żel
budujący, który idealnie sprawdzi
się przy pracy na formie. Żel
przeznaczony do metody trójfazowej.
Wymaga użycia POWER BASE.

SMART GIGANT NATURAL
Żel w kolorze naturalnej płytki
paznokcia, samopoziomujący się.
Rzadka konsystencja umożliwia
szybkie budowanie paznokci.
Gwarantuje piękny połysk, dzięki
czemu spełnia funkcję nabłyszczacza.

SMART GIGANT
Żel samopoziomujący się. Rzadka
konsystencja umożliwia szybkie
budowanie paznokci. Gwarantuje
piękny połysk, dzięki czemu spełnia
funkcję nabłyszczacza.

SMART TYTAN
Nowa, ulepszona formuła żelu
Tytan. To żel o średniej gęstości,
samopoziomujący się. Idealnie
sprawdzi się przy pracy na formie.

SMART SIMPLE
Przejrzysty żel o średniej gęstości,
samopoziomujący się. Bardzo
wygodny w użyciu, dlatego szczególnie
polecanydla osób początkujących w
stylizacjach manicure.

SMART

SMART MEGA WHITE
Średnio-rzadki żel, który idealnie
sprawdzi się przy wykonywaniu
końcówek french manicure na
zbudowanym paznokciu. Zapewnia
kredową biel. Polecany jest również
do zdobień.
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Paleta kolorów Semilac® UV Hybrid i Semilac® UV Gel

Dark Purple
Wine

099

Dark Violet
Drams

014

French
Beige Milk

French
Pink Milk

Pale
Peach Glow

Pink
Peach Milk

051

053

054

047
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Dark
Green Pearl

079

Lady
In Grey

Hunter
Queen

Army
Green

149

150

151

Pink
Marshmallow

Lila
Story

Violet
Bliss

128

145

129

Purple
King

141

wymagany dwukrotnie dłuższy czas utwardzania / required double time of curing

kolor neonowy / neon color

Olive
Garden

Ruby
Charm

Fuchsia
Miracle

Red
Magnat

Tutti
Frutti

Red
Carpet

121

152

153

133

134

Violet
in the Dark

Queen
Of The Night

Szeherezada

147

123

Night
Euphoria

126

146

kolor transparentny / transparent color



148

kolor półtransparentny / semi-transparent color
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Lakiery do paznokci Semilac®

Z

aprojektowane z myślą o klientkach, które chcą by manicure perfekcyjnie
komponował się z chwilą. Chwilą, która oznacza konkretny nastrój, sytuację czy

towarzystwo. Linia lakierów do paznokci bazuje na fenomenalnej kolorystyce naszych
lakierów hybrydowych. Wiele klientek, które nie stosują manicure hybrydowego, mimo
wszystko pragnęło intensywności kolorów. Teraz, po wielu staraniach osiągnęliśmy coś,
czego nie dokonał nikt wcześniej. Połączyliśmy bezkompromisowe barwy z prostotą
aplikacji i stworzyliśmy klasyczne lakiery Semilac®.

Vo i l à !
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Paleta kolorów lakierów klasycznych Semilac®
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Semilac®
DRY & SHINE 8 ml

Preparaty Semilac®

O

dpowiednie preparaty dodadzą Twoim paznokciom blasku
i zdrowego wyglądu. Spośród wszystkich części ciała nasze dłonie są
najbardziej narażone na niekorzystny wpływ czynników środowiskowych
oraz na mikro urazy. Co do wszelkich preparatów towarzyszących
zabiegowi manicure, klientki powinny mieć pewność pochodzenia. My
tę pewność zapewniamy.

Nowy, ekspresowy
wysuszacz do lakieru
o konsystencji olejku.
Wyposażony w wygodną
pipetę do łatwej aplikacji.
Zapobiega powstawaniu
smug i rys na lakierze, a
także gwarantuje piękny
połysk. Dzięki zawartości
olejku jojoba wspaniale
nawilży skórki.

Semilac®
PRIMER 12 ml

Semilac®
PRIMER ACID FREE 12 ml

Semilac®
CRYSTAL TOP COAT 12 ml

Semilac®
CUTICLE REMOVER 12 ml

Semilac®
ALL IN ONE 12 ml

Semilac®
VITAMIN 10in1 12 ml

Preparat silnie zwiększający
przyczepność produktów
przeznaczonych do stylizacji
paznokci, aplikowany na
naturalną płytkę.

Preparat umożliwiający
bezinwazyjne usuwanie
nadmiaru skórek wokół
paznokci. Specjalna
formuła zmiękczy
stwardnienia, by poprawić
komfort i precyzję zabiegu
wykonywanego przy płytce
paznokcia.

Preparat zwiększający
przyczepność produktów
przeznaczonych do stylizacji
paznokci, aplikowany na
naturalną płytkę. Można
go stosować pod lakier
hybrydowy Semilac® jak
również pod Semilac® UV Gel.

Innowacyjny produkt
z regenerującą formułą,
wykorzystywany w trzech
wariantach: aplikowany
jako baza zapewni gładkość
oraz przyczepność dla
właściwego lakieru.
Stosowany samodzielnie,
nada paznokciom zdrowy
i świeży wygląd. Nakładany
jako wykończenie, nada
połysk oraz trwałość.

Preparat o właściwościach
utwardzających
i wybłyszczających
klasyczny lakier do
paznokci. Diamentowa
formuła zabezpiecza
manicure przed
uszkodzeniami.

Idealny preparat
dla delikatnych lub
osłabionych paznokci.
Bogaty kompleks witamin
E, C oraz F, nawilża
i wzmacnia płytkę oraz
zwiększa jej odporność na
uszkodzenia mechaniczne.
Krzem i wapń odżywiają,
wzmacniają i poprawiają
kondycję paznokci.

ą
cji.
u
a
y
ści
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OLIWKI DO PAZNOKCI
Preparat z bogatą i przemyślaną kompozycją składników, które
nawilżą i odżywią skórę wokół paznokci. Inteligentna formuła
nada paznokciom blasku i zdrowego wyglądu. Aplikuj regularnie, by maksymalnie wzmocnić i uelastycznić płytkę.

12 ml

ach

Semilac® Manicure Oil
Peach 12 ml

Semilac® Manicure Oil
Lemon 12 ml

Semilac® Manicure Oil
Cocount 12 ml

Semilac® Manicure Oil
Pineaaple 12 ml

SEM
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01

C®
ILA

04

AI

N

Narzędzia Semilac

®

LA

RT

BRU

Nail Art Brush N 01
Pędzel z włosiem o średniej długości i grubośiprzeznaczony do szkicu, obrysu i wypełnień kolorem drobnych elementów zdobień.
Pędzelek uniwersalny z naturalnym włosiem
wysokiej jakości. Szczególnie polecany dla
osób zaczynających przygodę z Nail Artem.
Nail Art Brush N 04
Pędzel z włosiem o średniej długości. Idealny do
pracy przy zdobieniach i wypełnieniach wykonywanych kolorowym żelem oraz cieniowania typu
Shadow Gel.
Nail Art Brush N 05
Idealny pędzel do pracy przy zdobieniach wykonywanych kolorowymi żelami. Niezastąpio-

ny do Shadow Gel oraz
ornamentów i większych
zdobień. Grubsza wersja
pędzelka nr 04.

Nail Art Brush N 12
Pędzel o skośnym włosiu
idealny do metody One
Stroke. Zalecany do pracy
z hybrydami i żelami. Nadaje się również do poprawiania i precyzowania linii
zdobienia. Szczególnie polecanyosobompoczątkującym.
Nail Art Brush N 15
Pędzel o prostym włosiu
idealny do metody One
Stroke oraz nakładania koloru na większej powierzchni płytki. Zalecany do pracy z hybrydami i żelami.

HIT!

00

0-3

0002

000-1

Nail Art Brush N 00-1
Pędzel przeznaczony do
zdobień i precyzyjnych linii. Wykonany z naturalnego włosia wysokiej jakości.
Cienkie włosie, najkrótsze
w naszej ofercie. Polecany
dla osób początkujących.

S E MI L

AC
®

-1

N
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00
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00-2

RUSH

00-3

15

12

05

Nail Art Brush N 00-2
Pędzel z włosiem średniej
długości, przeznaczony do
zdobień i szkicu. Wykonuje cienkie i precyzyjne linie. Idealny do pracy z hybrydami. Naturalne włosie
wysokiej jakości. Cieńsza
wersja pędzelka nr 01.

Nail Art Brush N 00-3
Pędzel o najdłuższym
i najcieńszym włosiu.
Przeznaczony do wykonywania długich, cienkich
i precyzyjnych linii w zdobieniach.

Nail Art Brush N 000-1
Pędzel przeznaczony do precyzyjnego zdobnictwa hybrydami. Idealny do konturowania. Wykonany z naturalnego włosia wysokiej jakości.
Najcieńsze i najkrótsze włosie w naszej ofercie.
Nail Art Brush N 000-2
Pędzel z włosiem średniej długości, przeznaczony do zdobień i szkicu. Wykonuje cienkie i precyzyjne linie. Idealny do pracy z hybrydami. Naturalne włosie wysokiej jakości. Cieńsza wersja
pędzelka nr 00-2.
Nail Art Brush N 000-3
Pędzel z długim i cienkim włosiem, przeznaczony
do długich, cienkich i precyzyjnych linii.
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Dotting Tool 01
Sonda przeznaczona głównie do
aplikacji precyzyjnych kropek.
Dwustronna idealna do najmniejszych kropek (0,6 i 1,3 mm)
oraz do formowania linii french.

al
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oval

Grubość pędzelka - 5 mm.

Gel Brush N 6 flat
Uniwersalny
pędzel
przeznaczony do aplikacji żelu. Sprężyste
i bardzo dobrze wyprofilowane włosie naturalne wysokiej jakości.
Grubość pędzelka - 6 mm.

Grubość pędzelka - 5 mm.

Gel Brush N 4 oval&flat
Pędzel, w którym zostały połączone dwa rodzaje krztałtu końcówki pędzla: zaokrąglony
i prosty. Dodatkowo mały rozmiar umożliwia precyzyjną pracę. Grubość obydwu pędzli - 5 mm.

LB
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Gel Brush N 4 oval
Przeznaczony do aplikacji żelu. Naturalne
włosie wysokiej jakości. Polecany dla
osób początkujących
ponieważ
posiada
zaokrąglone, dobrze
wyprofilowane włosie.

Gel Brush N 6 oval&flat
Pędzel, w którym zostały połączone dwa rodzaje krztałtu końcówki pędzla: zaokrąglony
i prosty. Uniwersalny i bardzo wygodny w użyciu. Naturalne włosie wysokiej jakości. Grubość obydwu pędzli - 6 mm.

GE

4

1

Dotting Tool 02
Sonda przeznaczona głównie do
aplikacji precyzyjnych kropek.
Dwustronna, odpowiednia do
średnich i dużych kropek (1,6
i 2,3mm) oraz aplikacji ozdób.

Gel Brush N 4 flat
Przeznaczony do aplikacji żelu. Naturalne
włosie wysokiej jakości. Polecany dla
osób początkujących.
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Gel Brush N 6 oval
Uniwersalny
pędzel
o zaokrąglonym brzegu przez co aplikacja w okolicy skórek
jest
bardzo
łatwa
i nie sprawia trudności. Włosie naturalne wysokiej jakości.
Grubość pędzelka - 6 mm.

Stylograph Nail Art
Narzędzie przeznaczone do wykonywania
precyzyjnych zdobień przy pomocy farb
akrylowych lub akwarelowych. Gwarantuje
precyzje tworzenia najmniejszych detali wzoru dzięki trzem, różnej grubości końcówkom.
Wykonywanie najcieńszych linii nie sprawi
już problemu.
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Pilniki Semilac® Quality

Blok polerski
Semilac® Quality

S

ą takie produkty, w których wiele wymyślić się nie da. Towarzyszą nam od
bardzo dawna i powszednieją tak, że ostatecznie nie zwracamy na nie uwagi.
Np. Pilniki. To co możemy zrobić, to dodać im eleganckiego wyglądu, zadbać
o różnorodną gradację i wykorzystać w produkcji komponenty najwyższej jakości.
Zrobiliśmy to. W kwestii pilników dotarliśmy do technologicznej perfekcji, łącząc
materiały ścierne japońskiej klasy z bezkompromisową estetyką wykonania.

Pilnik prosty
Semilac® Quality
Gradacja 100/180

Pilnik prosty
Semilac® Quality
Gradacja 180/240

Pilnik drewniany różowy
Semilac® Quality
Gradacja 120/180

Pilnik drewniany biały
Semilac® Quality
Gradacja 100/180

Pilnik banan
Semilac® Quality
Gradacja 100/180

Pilnik łódka
Semilac® Quality
Gradacja 100/180

Pilnik szeroki
Semilac® Quality
Gradacja 80/100

Polerka
Semilac® Quality
Gradacja 400/4000
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Lampy Semilac® UV
Lampa LED 6W Semilac®
Lampa UV LED 6W przeznaczona jest do utwardzania lakierów
hybrydowych oraz żeli LED. Posiada zaprogramowane czasy
utwardzania, aby zapewnić dokładne i całkowite utwardzenie
każdej z warstw lakieru hybrydowego lub żeli. Wyposażona
w automatyczny wyłącznik czasowy, stanowi idealne
rozwiązanie dla podstawowych zabiegów manicure.

Lampa UV 4B 36W Semilac®
Tradycyjna lampa wyposażona w cztery 9 wattowe
świetlówki. Oferuje bardzo korzystny stosunek jakości
do ceny. Promieniowanie UV z lampy wyposażonej
w świetlówki utwardzi każdy, nawet najbardziej
napigmentowany kolor.
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Profesjonalna lampa LED 36W Semilac®
Lampa
o
najwyższej
jakości,
przeznaczona
dla
wymagających klientek, które cenią sobie oszczędność
czasu i profesjonalny warsztat pracy. Lampa została
wyposażona w 3 tryby utwardzania: 5, 20 i 30 sekund. Taką
szybkość zapewnia osiemnaście 2 wattowych diod LED.
Lampa uruchamia się automatycznie po umieszczeniu
w niej dłoni. Posiada również automatyczny wyłącznik.
Dzięki zainstalowaniu wentylatora podnieśliśmy komfort jej
użytkowania.

CZASY UTWARDZANIA*:
LAKIER HYBRYDOWY

LAMPA LED 6 W

LAMPA 4B UV 36 W

PROFESJONALNA LAMPA LED LAMP 36 W

SEMILAC® BASE UV HYBRID

45 sekund

2 minuty

20 sekund

SEMILAC® COLOR UV HYBRID

45 sekund

2 minuty

20 sekund

SEMILAC® COLOR UV HYBRID – 031, 001, 016

2 x 45 sekund

4 minuty

30 sekund

SEMILAC® TOP UV HYBRID

2 x 45 sekund

4 minuty

30 sekund

SEMI HARDI® CLEAR

60 sekund

2 minuty

30 sekund

SEMI HARDI® MILK

60 sekund

2 minuty

30 sekund

SEMI HARDI® ROSA

60 sekund

2 minuty

30 sekund

SEMI HARDI® WHITE

60 sekund

2 minuty

30 sekund

SEMI HARDI®

* Wartości przybliżone. W przypadku nałożenia grubszej warstwy dowolnego produktu oraz kolorów 001 Strong White, 016 Grunge oraz 031 Black
Diamond zaleca się podwójny czas utwardzania.
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Płyny Semilac®
Semilac® ACETONE

Płyn przeznaczony do usuwania lakieru
hybrydowego Semilac®.

Semilac®
ACETONE 50 ml

Semilac®
ACETONE 125 ml

Semilac®
ACETONE 500 ml

Semilac®
ACETONE 1000 ml

Semilac®
NAIL CLEANER 500 ml

Semilac®
NAIL CLEANER 1000 ml

Semilac® NAIL CLEANER

Odtłuszczacz, który doskonale usuwa
cienką, klejącą warstwę powstałą po
utwardzeniu lakieru hybrydowego lub
żelu Semilac® w lampie UV/ UV LED.

Semilac®
NAIL CLEANER 50 ml

Semilac®
NAIL CLEANER 125 ml
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Semilac® NAIL POLISH REMOVER
Płyn przeznaczony do usuwania klasycznego
lakieru do paznokci Semilac®.

Semilac®
NAIL POLISH REMOVER
50 ml

Semilac®
NAIL POLISH REMOVER
125 ml

Semilac®
NAIL POLISH REMOVER

Semilac®
NAIL POLISH REMOVER

Semilac®
REMOVER 500 ml

Semilac®
REMOVER 1000 ml

500 ml

1000 ml

Semilac® REMOVER

Płyn, który delikatnie usuwa lakier hybrydowy Semilac®. Dodatkowy składnik – lanolina
– zapobiega wysuszaniu się skórek.

Semilac®
REMOVER 50 ml

Semilac®
REMOVER 125 ml
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Zestawy startowe Semilac®

W

naszej ofercie znajdują się również zestawy startowe, które pozwalają na rozpoczęcie
przygody z hybrydami. Zestaw startowy, umożliwiający kompletne wykonanie oraz usunięcie
manicure hybrydowego, został przygotowany w oparciu o profesjonalne produkty Semilac®.
W zależności od wymagań przygotowaliśmy 3 zestawy, które idealnie dopasują się do konkretnych
potrzeb.

1

Zestaw Semilac® 01 Professional LED 36W
Okręt flagowy oferty produktowej Semilac®. Zestaw
wyposażony w profesjonalną lampę LED UV 36W
oraz wszystkie produkty niezbędne do aplikacji oraz
ściągnięcia manicure hybrydowego lub żelowego. Jeśli
cenisz najwyższe parametry i jakość, jest to rozwiązanie
dla Ciebie.

2
3
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Zestaw Semilac® 01 Traditional 36W
Zestaw wyposażony w lampę UV 36W opartą na
świetlówkach oraz wszystkie produkty niezbędne do
aplikacji oraz ściągnięcia manicure hybrydowego lub
żelowego. Doskonały stosunek jakości do ceny i pewność
utwardzenia nawet najbardziej napigmentowanych
kolorów.

Zestaw Semilac® 01 Compact LED 6W
Zestaw wyposażony* w lampę UV LED o mocy 6W
oraz wszystkie produkty niezbędne do aplikacji oraz
ściągnięcia manicure hybrydowego lub żelowego.
Idealne rozwiązanie by rozpocząć przygodę
z hybrydą.
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Pozostałe akcesoria Semilac®
Aby usunąć stylizację manicure wykonaną przy pomocy produktów
Semilac® warto zaopatrzyć się w akcesoria najwyższej jakości.

Drewniane patyczki Semilac®

Higieniczne patyczki do odsuwania skórek.
Oferowane w opakowaniach po 10 i 100 sztuk.

Semilac® Waciki bezpyłowe
12-warstwowe, nie pozostawiające
pyłków waciki. Służą do przemywania
warstwy dyspersyjnej, odtłuszczania
płytki paznokcia oraz usuwania manicure klasycznego.

Pusher Semilac®

Narzędzie do odsuwania skórek
lub usuwania lakieru hybrydowego,
wykonane z wysokiej jakości stali
chirurgicznej. Praktyczne, wygodne
i łatwe w utrzymaniu czystości.

Semilac® Striper

Poręczne narzędzie do
usuwania lakieru hybrydowego.
Inteligentny kształt pozwala na
precyzyjną i delikatną pracę.

Semilac® Remover Wraps

Folie do szybkiego i skutecznego usuwania lakieru
hybrydowego. Waciki umieszczone bezpośrednio na
folii pozwolą Ci zachować czystość, higienę i precyzję.

Miseczka do manicure Semilac®
Miseczka Semilac® pozwoli Ci w łatwy i estetyczny sposób pielęgnować i przygotowywać
paznokcie do zabiegu manicure. Ergonomiczny
kształt ułatwi zachowanie czystości w trakcie
wykonywania jakiegokolwiek zabiegu.

Dozownik z pompką Semilac®

Dozownik wykonany z wysokiej jakości tworzywa przystosowany do przechowywania preparatu Semilac Nail Cleaner. Ułatwia pracę, eliminując potrzebę ciągłego odkręcania i zakręcania
butelki z płynem.
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Szkolenia i pokazy Semilac®
Edukowanie i budowanie społeczności

T

worząc produkty do profesjonalnej stylizacji paznokci nie zapomnieliśmy
o najważniejszym - wiedzy. Kto ma wiedzę, ten ma klucze. I nigdy nie wiadomo,
jakie zamki nimi otworzymy.

Pokazy

B

y przybliżyć klientkom ofertę produktową, dać pretekst do spotkania oraz przekazać podstawowe
informacje związane z aplikacją lakierów hybrydowych stworzyliśmy harmonogram pokazów, które

odbywają się w całej Polsce. Oprócz ogromnej wiedzy, uczestnicy otrzymują paczkę wspaniałych prezentów,
a wśród nich dwa unikalne kolory lakierów hybrydowych, które nie są dostępne w regularnej sprzedaży.

Szkolenia

B

y wykorzystać potencjał pasji i zaangażowania naszych klientek, stworzyliśmy Akademię Semilac. Miejsce,
w którym posiądziesz cenną wiedzę i doświadczenie z zakresu wszelkich metod stylizacji paznokci.

Ukończenie szkolenia zawsze jest certyfikowane i stanowi istotny wyróżnik na tle konkurencji. Stoi bowiem za
nim znana i ceniona marka.

Wybór szkoleń:

Manicure klasyczny

Manicure hybrydowy

Podstawy pielęgnacji i stylizacji
paznokci wzbogacone o informacje
z zakresu higieny i bezpieczeństwa
pracy.

Szkolenie z zakresu aplikacji manicure
hybrydowego to odpowiedź na coraz
większą popularność tej metody

Semilac Extend
Innowacyjne przedłużanie paznokci
za pomocą hybrydy budującej.

stylizacji paznokci.

Stylizacja paznokci metodą żelową
Szkolenie nt. stylizacji paznokci
metodą żelową to kurs dla prawdziwych
trendsetterek, które wiedzą, co jest
modne, piękne i trendy.

35
Stylograph

Zdobnictwo 1 stopień

Zdobnictwo 2 stopień

Zdobędziesz umiejętność tworzenia
zdobień
indyjskich,
poznasz
metody zagęszczania wzorów oraz
wykonywania
wzorów
azteckich
i „tatuaży”.

Pierwszy stopień zdobnictwa oferuje
wtajemniczenie
w
zachwycające
zdobienia
optyczne,
czarujące
stylizacje ślubne i poruszające
zdobienia kwiatowe.

Drugi
stopień
zaznajamia
z precyzyjnymi zdobieniami azteckimi,
efektem
akwareli,
ornamentami
i zdobieniami typu kropka - kreska.

Mix zdobień

One Stroke

Shadow Gel

Wielokolorowe ombre, kompozycje
kwiatowe, zdobienia biżuteryjne,
łączenie żelu i hybrydy, sugar efekt.
To wszystko i znacznie, znacznie
więcej poznasz w trakcie szkolenia
Mix zdobień.

Podczas wspaniałych zajęć nauczymy
Cię, jak nakładać farby, jak pociągać
pędzlem i jak tworzyć absolutnie
wyjątkowe wzory.

Wykorzystując
możliwości
masy
żelowej nauczymy Cię komponować
ekstrawaganckie wzory ornamentowe,
zdobienia wypukłe, rozbudowane
wzory kwiatowe oraz stylizacje
nawiązujące do techniki one stroke.

W

ofercie Akademii Semilac przewidzieliśmy również pakiety kojarzące ze sobą szkolenia z pokrewnych
dziedzin. Pakiety są skonfigurowane w ten sposób, by zapewnić maksymalną oszczędność i motywację

dla pokonywania kolejnych szczebli nauki.
SemiStart

SemiArt

Pakiet dla osób zaczynających przygodę z manicure.
Obejmuje podstawowe szkolenia z zakresu: manicure
klasyczny, manicure hybrydowy oraz szkolenie
z przedłużania paznokci hybrydą budującą.

Pakiet dedykowany osobom zaczynającym przygodę ze zdobnictwem.
Obejmuje trzy szkolenia z zakresu zdobnictwa paznokci na różnym stopniu
zaawansowania: zdobnictwo 1 i 2 stopnia oraz mix zdobień.

SemiLong

SemiArt Max

Pakiet dedykowany osobom, które chcą poznać
profesjonalne techniki przedłużania naturalnej płytki
paznokci. Zawiera szkolenie z manicure hybrydowego
oraz dwa szkolenia z zakresu przedłużania płytki stylizację paznokci metoda żelową oraz przedłużanie
paznokci hybrydą budującą.

Pakiet dla osób, które zaczęły już swoją przygodę ze
zdobnictwem i pragną dalej podnosić swoje kwalifikacje
w tym zakresie. Zawiera szkolenie ze stylographu, mixu
zdobień oraz one stroke.

SemiPlus

SemiArt Prestige

Pakiet dla osób pragnących poznać tajemnicę manicure
hybrydowego oraz zdobień lakierami hybrydowymi.
Obejmuje szkolenie z manicure hybrydowego oraz
dwa szkolenia ze zdobnictwa - 1 oraz 2 stopnia, dzięki
którym uczestniczka będzie potrafiła wykonać wiele
zjawiskowych zdobień.

Jest to pakiet dedykowany osobom, które
chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat
zaawansowanych technik zdobienia
paznokci. Pakiet SemiArt Prestige
zawiera szkolenie ze stylographu,
one stroke oraz shadow gel.

Przyłącz się do najlepszych!
www.akademiasemilac.pl

