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Drodzy Profesjonaliści Branży Beauty,

ProNails obchodzi w tym roku 40-lecie 
swojego istnienia! Nie byłoby to możliwe 
bez Was - naszych odbiorców. Nie byłoby 
to możliwe bez waszej fachowej wiedzy, 
doświadczenia i zapału z którymi dbacie 
o każdego klienta.
 
Nasze 40-lecie to dowód na to, że 
ProNails jest idealnym, wieloletnim 
partnerem, który skupia się na 
potrzebach Twoich oraz Twoich klientów. 
Ważne jest jednak, że siłą napędową 
wszystkich naszych innowacij jest Twój 
sukces!
 
W tym trudnym okresie skupiamy 
się również na tym aby okazać Ci jak 
największe wsparcie. Jednocześnie 
nie spuszczamy z oczu wizji lepszej 
przyszłości i ciężko pracujemy nad tym 
abyśmy odnieśli wspólny sukces.  

Tylko w ten sposób, przez najbliższe 40 
lat, nadal będziemy się rozwijać!

Paul Parein

C.E.O. ProNails

WE HELP YOU GROW 
AND MAKE YOU SHINE. 
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INNOWACJA

Świętujmy Świętujmy 
       wspólnie!       wspólnie! 40 LAT PRONAILS! 

To 40 lat wiodących innowacji, 40 lat doświadczenia w pielęgnacji 
paznokci, dłoni i stóp, 40 lat wyznaczających trendy kolorów i 40 
lat łączenia zmotywowanych profesjonalistów z pasją do piękna!

40 LAT PRONAILS! 
To powód aby spojrzeć wstecz na niesamowitą drogę, którą razem 
szliśmy i powód, by patrzeć w przyszłość! Jesteśmy gotowi na 
następne 40 lat!

I przede wszystkim:

40 LAT PRONAILS!
to powód do świętowania 2021 roku i uczynienia go 
wyjątkowym dla nas wszystkich!

PRONAILS IS BORN IN THE 80S

Mówią, że najlepsze rzeczy powstały w latach 80tych… I tak, to był 
zdecydowanie czas wyjątkowo wspaniałej muzyki, kultowych gwiazd 
pop i odważnych modowych trendów!

Najlepszą rzeczą, jaką wydarzyła się w latach osiemdziesiątych, było to, że kobiety 
ostatecznie zdobyły należne im miejsce na rynku pracy, umożliwiając swojej płci bardziej 
niż kiedykolwiek samodzielne odnoszenie sukcesu. W latach 80tych kobiety ciężko 
pracowały i zarabiały własne pieniądze. Wraz z tym, kobiety zbudowały 
zupełnie nowe poczucie wartości i szacunku do własnej osoby.

Istnieje nawet kultowy przebój Donny Summer z lat 80., który całkowicie 
oddaje celebrację kobiecego sukcesu: „She works hard for the money, so 
you better treat her right!”

Kobiety chciały wyrażać swój nowoosiągnięty sukces dlatego coraz mocniej 
zaczęły dbać o siebie. Zainspirowane gwiazdami kina i muzyki lat 80., 
eksponowały odważny manicure (np. akrylowy) jako wyraz poczucia siły, 
kobiecości i gotowości do podbicia świata.

4 5NAILY NEWS SS21



INNOWACJA

“She works hard for the money, “She works hard for the money, 
  so you better treat her right!”
  so you better treat her right!”

Nie powinno więc dziwić, że ProNails narodziło się w latach 80-tych. Stworzony przez kobietę
którzy chcieli odnieść sukces, sprawiając, że inne kobiety odnoszą sukcesy, kształcąc
kobiety, aby stać się wykwalifikowanymi specjalistami od paznokci i przedsiębiorczyniami 
kosmetycznymi, a także dając kobietom w całej Europie dostęp do ostatecznego aktu 
samoopieki: zrobienia paznokci!

NARODZINY

Antwerpia od wieków znana jest jako miasto diamentów, przekazujące
rzemiosło cięcia diamentów z pokolenia na pokolenie. To rzemiosło
uczyniło Antwerpię kluczowym graczem w światowym przemyśle 
diamentowym, W niektórych momentach 80 % surowca diamentowego na 
świecie pochodzi z Antwerpii!

W Antwerpii jest też prawdziwa pasja do mody. Z Królewską Akademią Sztuk Pięknych
będąc jedną z dziesięciu najlepszych szkół projektowania mody na świecie, Antwerpia jest 
miejscem, w którym wiele współczesnych talentów modowych, odnoszących sukcesy, 
uczyło się swojego rzemiosła.

Przede wszystkim Antwerpia znana jest z obsesji na punkcie rąk. Ponieważ ręce są 
symbolem miasto, widać je wszędzie - w herbie miasta, w postaci posągów, herbatników
i czekoladki, jest nawet budynek o nowoczesnej architekturze pokryty małymi rączkami. 
Gdzie czy to wszystko pochodzi?

Cóż, Antwerpia to skrót od „Hand-werpen”, co w języku niderlandzkim oznacza „rzucanie 
ręki”, co znajduje swoje pochodzenie w lokalnej legendzie. Miejscowy bohater ratuje miasto 
przed olbrzymem, odcinając mu rękę i wrzucając ją do rzeki.

ProNails narodził się w Antwerpii ponieważ tylko w mieście diamentów, mody oraz kultu 
dłoni, mogła powstać marka, której zależy na „ubieraniu” swoich klientek w modne, 
błyszczące stylizacje na paznokciach!

 

PROCES WZROSTU

ProNails narodził się w Belgii, a raczej został w Belgii stworzony. Wszystkie produkty 
ProNails sa opracowywane i projektowane w Belgii, w międzynardowej siedzibie 
w Brasschaat, niedaleko Antwerpii. Oznacza to, że są produkowane zgodnie z 
najsurowszymi przepisami kosmetycznymi.

Wszystkie narzędzia, produkty oraz techniki ProNails, są nieustannie doskonalone aby 
zagwarantować perfekcyjny efekt na każdym etapie pracy. Wszystko powstaje z szacunkiem 
do naturalnych paznokci, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie, zarówno kosmetyczek, jak i 
ich klientek.

Z Belgii, serca Europy, ProNails jest dystrybuowany do profesjonalistów z całego świata
Europa poprzez silną sieć lokalnych partnerów, którzy realizują wizję marki
z taką samą pasją i wiedzą, jak zespół w Belgii. To sprawia, że ProNails jest prawdziwą 
Europejska marką, która oznacza wysoką europejską jakość i obsługę!

STWORZONY W SŁUŻBIE PRZYSZŁOŚCI

Nieustannie koncentrując się na innowacjach, ProNails stale ulepsza profesjonalne 
rozwiązania zabiegi na paznokcie i pomoc profesjonalistom w osiągnięciu większego 
sukcesu poprzez pracę mądrzejszy, szybszy i bezpieczniejszy.

Poza ciągłym wysiłkiem w zakresie rozwoju produktów, to dążenie do innowacji również się 
rozwija przekazywać naszą działalność i usługi. Dlatego wprowadzając na rynek świętujemy 
40 lat zupełnie nowej platformy cyfrowej, która będzie nowym centrum cyfrowym zarówno 
dla profesjonalistów, jak i konsumentom urody, aby znaleźć informacje, edukację, innowacje 
i inspirację, a także
zakupy online na wyższym poziomie.

Naszą misją na następne 40 lat jest zapewnienie, że więcej kobiet niż 
kiedykolwiek wcześniej będzie miał dostęp do bezpiecznych, łatwych w 
użyciu, nowoczesnych rozwiązań kosmetycznych,
zarówno w salonie, jak i w domu.

Odkryj zupełnie nową stronę Odkryj zupełnie nową stronę 
internetową ProNails!internetową ProNails!
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KOLEKCJA

Fantastyczna czterdziestka! ProNails obchodzi w tym 
roku okrągłe urodziny i jest to cudowna wiadomość! 
Czterdzieści fantastycznych lat doświadczenia w branży 
paznokciowej. Bez wątpienia 2021 będzie być rokiem 
świętowania!
Moglibyśmy imprezować i pić szampana, ale wolimy przygotować Ci to, co 
w nas kochasz najbardziej: najnowsze modne kolory, a także limitowane 
edycje, które musisz mieć! Wiedząc, że najlepsze rzeczy powstały w latach 
80-tych stworzyliśmy dużo odważniejszą kolekcję. Powinno się żyć odważnie 
i kolorowo, prawda?

40 lat niesamowitego 
doświadczenia w branży 

paznokciowej
8 9NAILY NEWS SS21 INSPIRACJA



WALKING ON
 SUNSHINE

 BLOCKBUSTE R
    BABE

BORN IN
THE 80'S

ABSOLUTE LY
 AWESOME

SUGAR
 HIGH Born in the 80'sBorn in the 80's

SWE ETEST
 TABOO

KOLEKCJA

WSZYSTKIE KOLORY KOLEKCJI SĄ DOSTĘPNE 
W LAKIERACH HYBRYDOWYCH SOPOLISH ORAZ 
LAKIERACH KLASYCZNYCH LONGWEARl.ead.me/borninthe80s

shop
now
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Gellak n° 286  
Sopolish n° 244 

LongWear n° 244 
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l.ead.me/GetTheLook

BORN IN
THE 80'S
Z tą szkarłatną czerwienią na paznockiach 
jesteś prawdziwą divą lat osiemdziesiątych. Twoi 
przeciwnicy nawet nie mają szansę: owiniesz ich 
z łatwością wokół palca. Twoi fani nie  tylko będą 
błagaćo autograf, będą prosić też o numer
Twojej stylistki! Ta żywa czerwień pasuje do 

wszystkiego. Dopasuj swoje paznokcie do 
rozpalonej do czerwoności szminki.

LongWear n° 282 

Sopolish n° 282 

Gellak n° 321  

GEOMETRIC VIBES
BY AGNIESKA KORNAS

12 13NAILY NEWS SS21 INSPIRACJA



LongWear n° 277 

Sopolish n° 277 

Gellak n° 316  v
a
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ABSOLUTE LY
AWESOME
Trendsetterzy wybierają nieoczywiste kombinacje 
kolorów. Sportowe jasnozielone paznokcie, ogrodniczki 
w kolorze gorącego różui śnieżnobiałe tenisówki? Wiesz 
jak
wygrać konkurs popularności dzięki takiej ilości 
słodyczy! Narodziła się nowa gwiazda! Wiemy
gdzie wycelować nasze działo konfetti!

NEW NAIL ART 
LACE FOIL
ref. 29676

Ujawnij swoją zmysłową stronę! Seksowną i minimalistyczną! 
Ta biała folia na paznokcie pasuje do każdego koloru 
bazowego i pozwala na tworzenie prostych i pięknych wzorów.

80S PARTY ANIMAL
BY GHISLAINE LAUTIER

BLOCKBUSTE R
BABE
Ten delikatny, różowy, mleczno-cukierkowy 
róż sprawi, że każda z nas zatęskni za gumą 
balonową, watą cukrowa i hitami muzyki pop z lat 
80-tych!

LongWear n° 274 

Sopolish n° 274 

Gellak n° 313  

FUNKY LACE
BY PATRICIA LIMA

l.ead.me/GetTheLook
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LongWear n° 278 

Sopolish n° 278 

Gellak n° 317

GOLDEN TRIANGLE
BY AGNIESKA KORNAS
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WALKING ON
SUNSHINE
Czy każdego ranka dostarczasz swojemu organizmowi dawkę 
energii np. w postaci szklanki soku pomarańczowego? 

Jeśli czasem o tym zapominasz możesz nadrobić mega 
energetyczną stylizacją na paznokciach!

NEW NAIL ART
CHROME 
FLAKES
CHROME FLAKES KIT 4 PCS 
ref. 29677

Te metaliczne płatki w czterech kolorach pozwolą 
Ci przenieść się do przeszłości i powspominać, np 
kultowe auta z lat 80-tych.l.ead.me/GetTheLook

Popping colour!Popping colour!
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LongWear n° 279 

Sopolish n° 279 

Gellak n° 318
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80S FLORAL DRESS
BY PATRICIA LIMA

SWE ETEST 
TABOO
 
Chcesz przełamać jakieś tabu? Może podczas następnego
spotkanie? Wybierz ten mocny liliowy: będzie wyglądał jak  
"Purple Rain" na paznokcie.
Czy lubisz wyróżniać się we właściwy sposób? Ten kultowy 
fioletowo-niebieski kolor  sprawi, że zatęsknisz za minionymi 
trendami.

NEW NAIL ART
WATER DECAL 

FLOWER 
STICKERS

ref. 29674

Będziesz ulubienicą wszystkich! Te
ozdoby to nie są zwykłe naklejki na paznokcie,

są to naklejki wodne, które przenoszą się na płytkę
używając niewielkiej ilości wody! Kwiaty są bardzo 

delikatne, wyglądają, jakby zostały namalowane. Są
również lekko przezroczysty, dzięki czemu pięknie 

komponują się z
każdym kolorem, na jakim je umieścisz!

l.ead.me/GetTheLook
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Sugar HighSugar High
FLORAL WHISPER
BY PATRICIA LIMA
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Careless 
Whisper

All Night 
Long

Into The 
Groove

LongWear n° 281 

Sopolish n° 281 

Gellak n° 320 

SUGAR
HIGH
Te słodkie paznokcie przywrócą Ci w pamięci 
gorące letnie dni i słodki, gazowany napój pity 
przez słomkę.

Ten słodki arbuzowy róż, lśni bardziej niż 
uwodzicielskie neony.
Kolor, który pozwoli Ci utrzymać wysoki poziom 
cukru na kilka tygodni!

NEW NAIL ART
80S PARTY 
GLITTER 
GELS

EFFECT KIT 3 COLOURS
80S PARTY GLITTER GELS
ref. 29678

 
Zrób to kochanie! Świętuj każdego dnia! Te 
świecące jak diody LED
żele kolorowe dodadzą blasku Twoim
paznokciom! Gorący róż,
słodki liliowy lub intensywnie biały: wybór 
pozostawiamy Tobie. Możesz go używać 
na lakier hybrydowy, na żel kolorowy lub 
samodzielnie jako
kolor na bazę lub żel budujący.

Ten zestaw zawiera 3 wspaniałe 
żele z lat 80. Żele brokatowe (6ml) w 
zmieniających się kolorach:
- Careless Whisperer (biały brokat)
- All Night Long (Hot Pink brokat)
- Into the Groove (liliowy brokat)

l.ead.me/GetTheLook
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PROFESSIONAILS
M A G A Z I N E

TIP-OFFS IN  
APPLICATION  

METHODS
IMPORTANCE OF CLEANSING  

AND DEGREASING

NAIL ART CREATIONS
SILVER SHADE

STEP-BY-STEP EXPLANATION 

DISCOVER 
CUTI RINGS
NATURE’S SECRETS
MOON MANICURES

NEW AUTUMN AND WINTER COLOURS: 
MYSTIC & BLIZZ COLLECTIONS

CASH 
& CARRY
YOUR SERVICE  
CENTRE WORLDWIDE 

NEW ARRIVALS:
GRAFFITI & DESIGN BRUSHES1981

1983 1995 2009
20041988

“WE HELP YOU 
GROW AND MAKE 

YOU SHINE”

Kierując się ambicją pomagania pięknu, od 
1981 roku ProNails stał się

pionierem w tworzeniu innowacyjnych, 
jakościowych

i łatwych w użyciu profesjonalnych 
produktów Tak ProNails tworzyło historię 

przez ostatnie
40 lat! Spójrz z nami ...

1983
Inspirowanie i szkolenie profes-
jonalistów od zawsze było częścią 
DNA firmy. Ostatecznie stanie się to 
międzynarodową Akademią ProNails 
z ponad 200 Centrami Szkoleniowymi 
na całym świecie.

1995
ProNails przedstawia Perfection UV 
Color Żel. W mgnieniu oka stały się 
jednymi z najpopularniejszych żeli 
kolorowych dla profesjonalistów.

1981
W 1981 roku Catherine Claus założyła
pierwszą belgijska firmę produkcyjną
specjalizującą się w profesjonalnych 
produktach do pielęgnacji paznokci. 
Inteligentna przedsiębiorczość
i kreatywność pomogły w staniu się 
wiodącą marką w europejskim prze-
myśle pielęgnacji paznokci.

1988
ProNails wprowadza żele UV w 
Europie. To powoduje zmianę w 
świecie profesjonalnych stylistów : 
wcześniej akryle były używane tylko 
do sztucznych paznokci.
Innowacyjne żele pozwalają na wiele
cieńszą i bardziej naturalną budowę 
paznokci i nie mają ostrego
zapachu akryli.

Styczeń  2004
Professionails (pod taką nazwą była 
wtedy znana firma) wypuszcza swój 
pierwszy magazyn. Rozwinie się i st-
anie się znany jako Naily News, nasz 
sezonowy magazyn, który ukazuje się 
dwa razy w roku i jest tłumaczony na 
ponad 10 języków. Każdego sezonu 
Naily News inspiruje, edukuje i poma-
ga odnoszącym sukcesy stylistom 
paznokci wprowadzać innowacje.

Styczeń 2009
W 2009 roku Paul Parein przejął firmę 
i poświęcił swój czas jej potencjało-
wi. Pod kierownictwem Paula firma 
koncentrowała się na innowacjach 
produktowych, wsparciu bizne-
sowym, ekspansji sprzedaży i planach 
strategicznych na przyszłość. Dziś fir-
ma zatrudnia około 100 pracowników 
i eksportuje markę ProNails do 45 
krajów dzięki niezależnym partnerom 
dystrybucyjnym.

Wrzesień 2009
ProNails wprowadza rewolucyjny 
żel kolorowy, oszczędzający czas, 
doskonale pokrywający dwie warstwy 
dzięki wysokiej pigmentacji. Super 
cienka i łatwa w aplikacji, bez lepkiej 
warstwy po utwardzeniu. Wprow-
adzony w 2009 roku w 35 kolorach, 
ale do tej pory ProNails miał 321 
kolorów Gellak!

Wrzesień 2006
Launch Unicum Gel. 

Wrzesień 2007
Launch Vitamina Cuticle Oil.

2322 NAILY NEWS SS21 INNOWACJA
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20122011 2014

Czerwiec 2011
Wprowadzenie Sopolish 
Ten rewolucyjny, półtrwały lakier 
do paznokci stanowi skrzyżowanie 
lakieru i żelu. Ta zupełnie nowa usługa, 
która zajmuje tylko 40 minut, pozwala 
kobietom na perfekcyjnie paznokcie 
przez ponad 14 dni.

Styczeń 2014 
Wprowadzenie lampy LED The Light 
CCFL.

Wrzesień 2014
Wprowadzenie nowych słoiczków z 
żelem: najmądrzejszy słoik z żelem, jaki 
kiedykolwiek powstał.

Wrzesień 2014
Wprowadzenie Vital Nail Skins z tech-
niką Sopolish Protect & Peel. Dzięki 
temu można łatwo usuwać lakier Sopol-
ish bez uszkadzania naturalnego paznok-
cia. W tym miejscu ProNails ponownie 
wyróżnia się na tle konkurentów, którzy 
do tej pory oferowali tylko technikę soak-
off.

Czerwiec 2012 
Firma przenosi się do nowego budyn-
ku i przenosi swoją siedzibę główną 
do nowej lokalizacji. W nowym 
budynku znajdują się biura, zakład 
produkcyjny, laboratorium i magaz-
yny. Podczas budowy uwzględniono 
najwyższe standardy klimatyczne. 
2000 paneli słonecznych na dachu 
produkuje więcej energii, niż firma 
faktycznie potrzebuje!

Wrzesień 2012
Wprowadzenie lakieru do paznokci w 
nowej butelce ProNails.

Wrzesień 2011
Wprowadzenie frezarki Vision Tech

Styczeń 2012 
Marka dla zupełnie nowego świata: 
Professionails staje się ProNails, 
nową i kompletną marką kosme-
tyczną, która reprezentuje profesjon-
alną wiedzę, jakość i pasję. Krótszy, 
mocniejszy, z nowym i rozpoznawal-
nym logo. ProNails jest gotowy na 
podbój świata.

ProNails był pionierem elektrycznych 
narzędzi kosmetycznych przed 2000 
rokiem, będąc pierwszym, który 
uczynił z niego obowiązkową część 
podstawowego szkolenia w zakresie 
stylizacji paznokci, ucząc każdego 
ucznia prawidłowej i wydajnej pracy 
od samego początku.
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2016
2019 202020172015

2018

ProNails jako firma otrzymuje 
pierwszy certyfikat ISO22716 SGS

Styczeń 2015 
Wprowadzenie Vision Pro700. 

Marzec 2018
Wprowadzenie lampy SMART LED.
Dla szybszego i inteligentniejszego 
utwardzania wszystkich żeli ProNails, 
z pełną kontrolą, aby zapobiec możli-
wym skokom ciepła!

Wprowadzenie
Flexi Base Gel.

Wiosna 2016  
Wprowadzenie techniki Sopolish 
Care Protect & Peel.

Wprowadzenie Vital Nail Serum.

Wrzesień 2018
Wprowadzenie ProNails Brushes

Wprowadzenie nowej
formuły koloru. 
Zarówno Gellak, jak 
i Sopolish otrzymają 
nowe doskonałe formuły koloru, która 
zapewnia dodatkowe krycie, nigdy 
nie blaknie i jest jeszcze łatwiejsza w 
aplikacji.

Wprowadzenie 
Sopolish Easy Soak
 i Sopolish Easy 
Peel.

Maj 2020 
Wprowadzenie na rynek 
Sopolish Structure Base, 
pierwszej półtrwałej bazy do 
słabych paznokci, która na-
daje paznokciom strukturę, a 
nawet umożliwia ich niewielkie 
przedłużenie.

Wrzesień 2020
Wprowadzenie na rynek zestawów 
francuskich Master.

Wprowadzenie szkoleń online Master 
e-learning. 

Grudzień 2017
Wprowadzenie Master Gel
Nowa rewolucja w branży paznok-
ciowej! Ten żel pozwala zaoszczędzić 
do 30 minut na klienta, więc możesz 
obsłużyć więcej klientów w ciągu dnia 
i zarabiać więcej! Super mocny żel 
pozwala zapewnia cienki i natural-
ny wygląd i jest nakładany nową 
techniką.

Wrzesień 2016
Nowe lakiery do paznokci LongWear: lakier do paznokci, z dwa razy dłuższą tr-
wałością!

Wprowadzenie nowej linii produktów do pielęgnacji dłoni do użytku domowego i 
salonowego.

Luty 2019
Wprowadzenie nowej linii produk-
tów do pielęgnacji stóp do użytku 
domowego i salonowego. 

Styczeń 2017
Wprowadzenie nowej linii Nail Care do 
użytku domowego i salonowego.

Wrzesień 2017
Nowe żele LED / UV - od teraz 
wszystkie żele są szybko utwardzają-
cymi się żelami LED

Luty 2020
Wprowadzenie ekonomicznych i bardziej ekolog-
icznych woreczków uzupełnień żelowych.

Wprowadzenie Sapphire Gloss.

Wprowadzenie Baby Manicure jako techniki 
manicure frezarkowego.

2021
ODKRYJ W TYM WYDANIU NAILY NEWS!
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LIMITED EDITION

INNOWACJA

LIMITOWANE EDYCJE 
40 LAT KULTOWYCH 
PRODUKTÓW 
Niektóre z naszych kultorych produktów, zaprezentujemy Wam w tym roku 
w specjalnym, świątecznym wydaniu.

Nowe kolory żelu kolorowego Gellak  mają limitowane opakowania 
z ekskluzywnym biało-różowym ombré, wykończenie w kolorze różowego 
złota i wyjątkowe 40 lat kolorowej etykiety. Nowe kolory lakierów 
hybrydowych Sopolish otrzymają butelkę z limitowanej edycji
w białym, matowym kolorze z matową zakrętką w kolorze różowego złota.. 
Te nowe, luksusowe edycje są odporne na promieniowanie UV 
i nadają się do użytku profesjonalnego, dzięki czemu opakowania pozostaną 
piękne a kolor pozostanie idealny do ostatniej kropli!
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Co byłoby lepszego niż wszystkie kolory wiosny i lata 2021 roku
razem w kultowym pudełku na 40 urodziny ?! Pudełko będzie
dostępne w edycji Gellak & Sopolish, w tym 12 nowych
kolorów kolekcji!

LIMITED EDITIONS 
COLLECTION BOX
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Razem z tym pudełkiem otrzymasz gratis wobler oraz
naklejkę na szybę. W ten sposób możesz pokazać 
dumnie swoim klientom, że angażujesz się w markę 
z 40-letnim doświadczeniem.Zakomunikujesz 
również, że wszystkie kolory z najnowszej kolekcji są 
dostępne w Twoim salonie!

Gellak Collection Box SS21 12 PCS

ref 71390

Sopolish Collection Box SS21 12 PCS 

ref. 71391

40 years Window Sticker

Ø 20 cm

BOX ZAWIERA NAKLEJKĘ I WOBLER

INCLUDING 

WOBBLER 

AND

 WINDOW-

STICKER

New Colours Wobbler
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L I M I T O W A N A 

E D Y C J A

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ WIĘCEJ NA 
TEMAT DEZYNFEKCJI?

Follow our OBSERWUJ NASZE WEBINARY!

Nie możesz być wystarczająco ostrożna, jeśli chodzi o 
dezynfekcję. Każda usługa paznokci zaczyna się (i kończy) 
dokładną dezynfekcją. W Twoim salonie niezbędne są 
odpowiednie płyny dezynfekujące. Te profesjonalne płyny do 
paznokci również prawidłowo odtłuszczą paznokcie a Polish 
Remover z łatwością usuwa lakier do paznokci LongWear.

Tylko jeśli użyjesz odpowiedniego, profesjonalnego płynu do paznokci ProNails, 
możesz mieć pewność, że przyczepność lub problemy z paznokciami nie wystąpią. 
Jeśli każdego tygodnia masz wielu klientów, będziesz korzystać z wielu tych 
produktów. Nie chcesz, aby ich zabrakło, więc proponujemy Ci dostępność w 
większych pojemnościach. Jeśli wolisz pracować z mniejszymi butelkami, możesz 
je poprostu uzupełnić.

Twój ulubiony ProSeptic (na dłonie i paznokcie), Clinilotion (na narzędzia) i Non 
Acetone Polish Remover o pojemności 1 litra dostały nową, limitowaną szatę 
graficzną! Dzięki wyraźnej różnicy kolorów między trzema płynami natychmiast 
rozpoznasz butelkę z odpowiednim produktem w środku. Skuteczny i 
niezastąpiony dla każdego stylisty.

Te butelki będą ikoną w Twoim salonie i piękną pamiątką 40 lat ProNails, historii, w 
której odgrywasz dużą rolę. Must-have dla każdego stylisty ProNails!

NIEZBĘDNE PŁYNY 
W LIMITOWANYCH 
OPAKOWANIACH 
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INNOVATION

The Smart Light 40 Years

ref. 29671

ProNails Brush n°2 Unlimited M 40 Years

ref. 29628

JAKI JEST TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMER? MOŻE NUMER 2?
Jako kreatywny profesjonalista nie potrzebujesz tylko talentu, pasji 
czy wiedzy. Wszystko zaczyna się od odpowiednich narzędzi! Ten 
wszechstronny, jakościowy pędzel jest kultowym must-have dla każdej 
stylistki paznokci. Wdzięcznie i ergonomicznie układa się w dłoń i niczym 
różdżka pomoże Ci stworzyć najbardziej magiczne paznokcie. 

LIMITOWANA EDYCJA 
MARMUROWA SMART LIGHT

BRAK PIECZENIA - 
TYLKO PRĘDKOŚĆ
Ta innowacyjna lampa LED 
pozwala utwardzać wszystkie 
żele ProNails lepiej i szybciej. 
Oznacza to znaczną oszczędność 
czasu na klienta i pełną 
kontrolę nad możliwym nagłym 
wzrostem temperatury podczas 
utwardzania.

Co więcej, ta profesjonalna lampa 
LED to rozsądna inwestycja: 
nie zużywają się jak lampy 
UV, a to inteligentne światło 
ProNails gwarantuje doskonałe 
utwardzenie za każdym razem. 
Czy wiesz, że niewystarczające 
utwardzanie żeli zwiększa ryzyko 
na alergie kontaktowe?

LIMITOWANA EDYCJA  
PĘDZLA

MARMUROWA, LIMITOWANA EDYCJA LAMPY SMART LIGHT
Ta marmurowa edycja zachwyci każdego klienta! Wyjątkowy wygląd marmuru z 
różowo-złotą podstawą sprawia, że lampa przyciąga wzrok designem. Lakier z 
edycji limitowanej pozostanie nienaruszony w kontakcie z kosmetykami i jest łatwy 
do czyszczenia za pomocą Clinilotion. Must-have dla każdej stylistki paznokci, 
oferujący tylko zalety!

OD NIELIMITOWANYCH 
DO LIMITOWANYCH
Ukochany pędzel Unlimited M 
Brush N ° 2 otrzymał specjalny 
wzór Limited Edition 40 Years: 
biały z pięknymi różowozłotymi 
literami. Prawdziwy przedmiot 
kolekcjonerski, ale nie taki, który 
musi a powinien zostać użyty!

WYSOKIEJ JAKOŚCI 
WŁOSIE O MEGA 
TRWAŁOŚCI!
Ten pędzel jest wykonany z wysok-
iej jakości syntetycznego włosia. 
Będziesz używała pędzla raz po 
raz, aby perfekcyjnie nałożyć 
żele budujące, nabłyszczające i 
kolorowe. To sprawia, że   pędzel N 
° 2 jest niezbędny w Twoim pro-
fesjonalnym zestawie narzędzi.

Super dodatek: etui chroniące 
włosie przed zabrudzeniem

Pokaż nam, co stworzysz za 
pomocą tego wyjątkowego 
pędzla oznaczając zdjęcie 
#pronails_hq!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zarejestruj się na nasz webinar na temat idealnego i 
szybkiego utwardzania bez skoków temperatury!
ZAREJESTRUJ SIĘ NA WEBINAR „SZYBSZE I INTELIGENTNE UTWARDZANIE” 
W DNIU 03.08.2021

l.ead.me/SmartLight
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E D Y C J A 

L I M I T O W A N A Vitamina Cuticle Oil 

White Ginger 10 ml

ref. 29686

Anti-age Lightweight Hand Cream

Limited Edition kit 3 pcs

ref. 29698

BIAŁY IMBIR 
Nasz charakterystyczny zapach: 
pyszny, subtelny i wyjątkowy - biały 
imbir. Wszyscy Twoi klienci będą go 
uwielbiać. To nasz popularny, lekki 
krem do rąk Anti-Age w specjalnej 
wersji z okazji 40-tych urodzin.

KWITNĄCY OGRÓD 
Dzięki temu zapachowi na dłoniach 
obudzi się w Tobie nieustraszony 
poszukiwacz przygód!

DZIKA ORCHIDEA
Dzięki niemu uwodzicielski i zmys-
łowy zapach będzie Ci towarzyszył 
przez długi czas.

Ten zestaw z limitowanej edycji zawiera popularny, lekki krem do 
dłoni z serii Anti-Age. Krem o 3 uroczych zapachach: Wild Orchid 
(ciepły, zmysłowy), Lush Ogród (świeży, energetyczny) i Biały Imbir 
(miękki, neutralny).

Każdy z kremów pięknie pachnie i ma odżywczą konsystencję! Ten zestaw będzie 
jednym z bestsellerów w Twoim salonie. Który z klientów nie chce dobrze odży-
wionych i zregenerowanych
dłoni?

"CZY SPRAWDZAŁEŚ JUŻ NOWE ZAPACHY 
KREMÓW DO RĄK?"
To pytanie, które będziesz od teraz zadawać każdemu klientowi. Twoi klienci 
prawdopodobnie odpowiedzą „Nie” i niewątpliwie będą oczarowani zapachami 
z limitowanej edycji! Zapachy są kuszące i sprawią, że kremy będą się świetnie 
sprzedawać, więc nie zapomnij mieć pod ręką dostępnych testerów.

Olejek do skórek Vitamina jako preparat do pielęgnacji paznokci, jest hitem we wszystkich 
salonach ProNails już od lat. Specjalnie na nasze 40-te urodziny
dodaliśmydo tego popularnego produktu do pielęgnacji paznokci zapach Białego Imbiru. W 
końcu "White Ginger" stał się znakiem rozpoznawczym produktów do pielęgnacji ProNails. I 
mamy to: nasza limitowana edycja Vitamina White Ginger!

Od teraz Twoi klienci mogą wybierać między dwoma różnymi olejkami do skórek. Pozwól im poczuć różnicę i 
możesz być pewna, że wybiorą taki do użytku w domu!

The new Vitamina White Ginger will just as well repair, hydrate and soften the cuticles. Just like the original 
Vitamina it contains almond oil, macadamia oil and wheat germ oil, but we’ve added some extra skin repairing 
vitamin E to the formula. This is the ideal nail care after each Sopolish or gel service, from now on also available 
with the lovely scent of White Ginger.

ZESTAW 3 SZT 
LIMITED EDITION 
LUXE HAND CREAMS

LIMITOWANA EDYCJA 
VITAMINA OIL 
O ZAPACHU BIAŁEGO IMBIRU

NIEZBĘDNE W KAŻDEJ TOREBCE!
Ten nawilżający krem do rąk anti-age jest lekki, przyjemny dla skóry i 
szybko się wchłania, tak jak krem ProNails Lightweight. Mieszanka aktywnych 
składników sprawi, że Twoje dłonie będą wyglądać młodo i będą
zdrowe na dłużej. Dzięki niemu skóra pozostaje chroniona przed 
zanieczyszczeniami powietrza. Wolne rodniki nie mają szans! Kompaktowe 
opakowanie 25 ml i praktyczna nakrętka sprawiają, że  tubki są również mega 
poręczne. Idealny do każdej torebki. Wiedząc, że każda kobieta ma więcej niż 10
torebki ... policz ile kremów potrzebuje!

NOWOŚĆDOSTĘPNE
WKRÓTCE
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Zabieg manicure to idealny moment na zwolnienie 
tempa i marzenia o idealnej przyszłości.
Każdy nowy kolor na paznokciach jest jak nowy początek lub nowe 
możliwości. Kiedy wyobrażasz sobie swoją przyszłość, również ją 
odwiedzasz, widzisz marzycielski krajobraz w delikatnych kolorach. To 
oaza ciszy i spokoju, pełna pozytywnej energii. To fantastyczne miejsce, 
które istnieje tylko w naszej wyobraźni, jest tym, co zainspirowało 
naszą kolekcję „DREAMSCAPE”. Ta kolekcja oferuje paletę kolorów, 
która dostosowuje Cię do Twojego najlepszego ja, dając ci reset z 
codziennej pract. Dzięki ProNails Dreamscape poczujesz się dobrze, 
pełna pozytywnej energii i gotowa na lepszą przyszłość.

Wszystkie kolory kolekcji są dostępne jako lakiery 
hybrydowe Sopolish oraz lakiery klasyczne LomgWear.l.ead.me/dreamscape

shop
now

42 43NAILY NEWS SS21 INSPIRACJA



v
a

le
n

t
in

o

Daydream

Gellak n° 312

LongWear n° 273

Sopolish n° 273 

NEW
NAIL 
ART

COLOURFUL CHROME
BY GHISLAINE LAUTIER

M
iU

 M
iU

Manicure jako aureola Twojej duszy. Jeśli chcesz 
błyszczeć, zasługujesz na dłonie, które rozświetlą Twoją 
osobowość. Ta świetlisty, jasnożółty odcień jest jak 
miękkie masło i prowadzi do płynnego i doskonałego 
stanu istnienia, gdzieś pomiędzy marzeniami
 a rzeczywistością.

CHROME FLAKES KIT 4 PCS 
ref. 29677

JAK UŻYWAĆ
Nałóż płatki chromu za pomocą narzędzia Diamond Silicon na 
utwardzony kolor. Zabezpiecz swoim ulubionym topem.

l.ead.me/NailArt

shop
now
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LongWear n° 280

Gellak n° 319

Sopolish n° 280 

CIRCLES &
SQUARES
BY G H I S L A I N E L AU T I E R

NEW
NAIL 
ART

LIQUID GOLD
BY PATRICIA LIMA

IMAGINE 
Twój manicure jest wyrazem Twojej
wyobraźni. Tylko silne umysły mogą tworzyć własną
przyszłość. Ten skromny róż mówi wszystko: twoja 
przyszłość wygląda jasno!

CIRCLES AND SQUARES NAIL STICKERS 
ref. 29672

Idealny wyzwalacz dla Twojej kreatywności! 
Geometryczny kształty w opalizującym efekcie 
różowego złota z różnymi rozmiary. Okrągłe, 
kwadratowe czy owalne? Podobnie jak kształt
Twoje paznokcie: wybierz to, co najbardziej Ci 
odpowiada!

 l.ead.me/GetTheLook
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Gellak n° 311
LongWear n° 272
Sopolish n° 272 

YOUPHORIC 
FOR CHROME
BY AG N I E Z S K A KO R N A S

Gellak n° 310

LongWear n° 271

Sopolish n° 271 

C
H

R
iS

t
ia

n
 w

ij
n

a
n

t
S

Youphoric
Pomyśl o swoim ulubionym miejscu do regeneracji. Czy 
możesz przypomnieć sobie to miejsce? Teraz przenieś się 
tam poprzez odcień paznokci, który najlepiej reprezentuje 
Twoją błyszczącą osobowość. Przybliż rzeczy, które 
sprawiają, że czujesz euforię, usuń z umysłu wszystko, co 
niechciane. Jesteś w centrum swojego życia. Niech świat 
sam się kręci!

peachfulness
Dzisiejsze sny są jutrzejszymi czynami. Twój własny świat marzeń 
nie jest utopią, naprawdę trzymasz klucze! Noś pewność siebie na 
zewnątrz i przemawiaj przez paznokcie. Ten spokojny i zrównoważony 
brzoskwiniowy odcień sprawi, że poczujesz się w pełni naładowany. 
Zdrowy brzoskwiniowy rumieniec na Twojej twarzy pojawi się znikąd.

 l.ead.me/GetTheLook

48 49NAILY NEWS SS21 INSPIRACJA



CALLIGRAPHIC 
TOUCH
BY AG N I E S K A KO R N A S

Gellak n° 314

LongWear n° 275

Sopolish n° 275
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ABSTRACT 
DREAMS
BY PAT R I C I A L I M A

STATUESQUE 
Wyjątkowa karta z Twoich marzeń. Dzięki nim stajesz się rzeźbą 
-niezniszczalną, ale przystępną. Kto nie chciałby przyglądać się 
takim paznokciom z bliska?

Master Soft French Kit 

2 PCS - ref 29621

MASTER YOUR FRENCH
Zestaw Master Soft French

Nic tak nie wywoła uśmiechu na twarzy Twoich klientów, jak perfekcyjna 
linia uśmiechu w naturalnie wyglądającym francuskim manicure! Manicure 
francuski był hitem od lat 80., ale na przestrzeni lat ulegał różnym zmianom. 
Z grubych kwadratowych paznokci akrylowych w jasnoróżowym kolorze i 
śnieżnobiałej wolnej krawędzi wygląd ewoluował w bardziej naturalne, cienkie 
jak opłatek, ale mocne żelowe paznokcie dzisiejszych czasów, z subtelnym, 
lekko kamuflującym różowym odcieniem, który trudno odróżnić od naturalnego 
paznokcia i bardzo miękka, naturalna biel na wolnym brzegu.

Ten nowy zestaw Master Soft French zawiera 2 kolory Master Gel Master 
Frosted Pink (lekko przezroczysty) i Master Pale White (biały), aby stworzyć 
idealny francuski wygląd, którego wszyscy chcą dzisiaj. Oba są żelami Master 
3 w 1, które pozwalają z łatwością tworzyć mocne, ale super cienkie żelowe 
paznokcie dzięki unikalnej technice Master.

Nie jesteś jeszcze stylistką paznokci? Chcesz zaktualizować swoją wiedzę? 
Nasz e-learning Master może pomóc w ćwiczeniu tej techniki. Nasze 
rozszerzone szkolenie online, dostępne gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz, 

pomoże Ci stać się ekspertem.

Chcesz dowiedzieć 
się więcej o Master 
Online Training? 
l.ead.me/elearningEN
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WONDERLAND
LongWear n° 276

Gellak n° 315

Sopolish n° 276 

NEW
NAIL 
ART
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FIELD OF DREAMS
BY AG N I E S K A KO R N A S

AWESOME FADE
BY AG N I E S K A KO R N A S

GUILDED LEAVES NAIL STICKERS
ref. 29673

Pięknie uformowane wzory botaniczne rzymscy
cesarze nosili w swoich koronach a Twoi klienci będą
nosić wkrótce na paznokciach. Ten wzór jest zawsze dobry
pomysłem. Efekt sprawi, że   Twoja stylizacja będzie się 
wyróżniać. Zastosuj je i zostań najbardziej kreatywną stylistką 
paznokci!

Lekki i błyszczący kolor, który przywoła w wyobraźni 
zachód słońca gdzieś w raju.

 l.ead.me/GetTheLook
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Nail Machine Vision Pro 800 

ref. 29720

VISION PRO 800
ZAPROJEKTUJ PRZYSZŁOŚĆ 
PROFESJONALNEJ STYLIZACJI PAZNOKCI 
Mając jasną wizję tego, jaka powinna być przyszłość profesjonalnej stylizacji paznokci, 
stworzyliśmy frezarkę do paznokci, która odmieni Twoją pracę na dobre. Aby udowodnić, że 
innowacyjne, zaawansowane technicznie maszyny mogą być również piękne, stworzyliśmy 
najlepszą na rynku frezarkę do paznokci o luksusowym, przyciągającym wzrok wzornictwie, 
jakiego nigdy wcześniej nie widziałeś.

Technologia 
BitLock + 

AirSuction

Potężny silnik 
próżniowy z 
technologią 
SilentForce

Ergonomiczna 
konstrukcja 

zapewniająca 
wysoki 

komfort

Dotykowy 
ekran

Regulowana 
prędkość

Łatwe 
czyszczenie

1 rok gwarancji

✔ Posiada opatentowaną funkcję BitLock oraz technologię AirSuction
✔ Mocny bezszczotkowy silnik odkurzacza z technologią Silent Force
✔ Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca wysoki komfort
✔ Przyjazny dla użytkownika interfejs z ekranem dotykowym LED
✔ Szeroki zakres regulacji prędkości (od 5.000 do 30.000 obr/min) z funkcją pamięci
✔ Łatwe utrzymanie w czystości i konserwacja
✔ Rączka może być dezynfekowana w autoklawie
✔ 1 rok gwarancji

To inteligentne urządzenie zostało zaprojektowane z jasną wizją przyszłości 
profesjonalnych stylistek paznokci. Chcieliśmy, abyś mogła osiągnąć perfekcyjny efekt dla 
każdego klienta, a jednocześnie pracowała szybciej i wygodniej, mając na uwadze zdrowie 
a także higienę i bezpieczeństwo.

Zupełnie nowa Vision Pro 800, z ulepszoną funkcjonalnością i luksusowym wzornictwem w 
kolorze bieli i różowego złota, to nie tylko nowoczesny interfejs i przyjazny dla użytkownika 
ekranem dotykowym LED, ale również wyposażona w unikalną opatentowaną nową 
technologię połączenie systemu blokowania bitów i wyjątkowo mocnego zasysania 
powietrza w rękojeści.

To urządzenie ma lepszą moc ssania, jest jeszcze bardziej ciche, mniejsze i lżejsze. Wąż jest 
bardziej elastyczny i łatwiejszy w użyciu niż kiedykolwiek wcześniej! Innowacyjną rękojeść 
z systemem blokowania końcówek można łatwo zdemontować, aby umożliwić dokładne 
czyszczenie i dezynfekcję, a nawet można ją sterylizować w autoklawie.

NIGDY NIE UŻYWAJ 
FREZARKI ELEKTRYCZNEJ 
BEZ PRAWIDŁOWEGO 
WYKSZTAŁCENIA!
Weź udział w warsztatach w 
Centrum Szkoleniowym Akademii 
ProNails w pobliżu, a nauczymy Cię 
wszystkich wskazówek i sztuczek, 
aby mógł uzyskać najlepszy i 
najbezpieczniejszy wynik. Dane 
i lokalizacje można znaleźć na 
stronie pronails.com.

ODKRYJ WSZYSTKO!
Chcesz odkryć wszystkie zalety 
tego nowego urządzenia?
Sprawdź dodatkowe informacje 
online i zarejestruj się na webinar 
VISION AT WORK!

ZAWSZE UŻYWAJ 
ODPOWIEDNICH FREZÓW
Frezarka Vision Pro 800 wymaga 
najwyższej jakości frezów. Frezy 
słabej jakości mogą uszkodzić 
uchwyt. Dowiedz się wszystkiego 
na ten temat podczas naszego 
webinaru VISION AT WORK oraz na 
stronie internetowej.

Sandrine Roelants, ProNails 
Head Educator 
A co by było, gdybyś miała 
wszystko?
Dzieło sztuki, w którym 
znajdziesz najbardziej 
niezawodnego partnera 
do pracy: potężny system 
próżniowy chroniący Twoje 
zdrowie, lekka rękojeść, która 
z pełnym komfortem wytrzyma 
Twoje obciążenie do końca 
dnia. Intuicyjna maszyna, tak 
łatwa w obsłudze, a wszystko 
to w możliwie najbardziej 
higieniczny sposób, ponieważ 
tak, ta rękojeść
jest jedyną, który można 
sterylizować. To brzmi 
jak marzenie stylisty 
paznokci, prawda? VP800 to 
zdecydowanie moja bajka. 
Jestem pewna, że już niedługo 
będzie również Twoją ”.

JUŻ 
WKRÓTCE

NOWOŚĆ

l.ead.me/VisionPro
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ProNails Nail Hardener  - 10 ml 

ref. 29702

MOCNIEJSZE PAZNOKCIE DZIĘKI 
NAIL HARDENER

Mocniejsze paznokcie: marzenie każdej kobiety. Niektóre klientki zdecydują się 
na paznokcie żelowe, inni wolą zachować naturalność, ale zawsze dopracowaną.

Ogromna moc w niewielkiej buteleczce
Być może ma niepozorny, przezroczysty kolor, ale nie lekceważ jego mocy… To nowa i ulepszona wersja 
ProNails Active Hardener. Różnica? Nowy Nail Hardener do paznokci działa dłużej i można go łączyć ze 

wszystkimi produktami dezynfekującymi. W dzisiejszych czasach nie jest to nieważne, prawda ...?

Żegnajcie łamliwe paznokcie!
Dobra pielęgnacja paznokci jest niezbędna. Czy Twoi klienci cierpią na łamliwe paznokcie między kolejnymi 
zabiegami? Ta mała butelka to świetna sugestia. Ten produkt zawiera wiele składników aktywnych (takich 

jak siarka i krzemionka organiczna) wzmacniających keratynę, niezbędną do wzrostu paznokci.

Fani produktów vege też go pokochają! I nie zapominaj, że Nail Hardener możesz również użyć jako bazy z 
LongWear (więc zamiast LongWear Start), wzmacniając naturalny paznokieć pod spodem!

JUŻ 
WKRÓTCE

NOWOŚĆ

OZNACZ SWOJE 
NAJLEPSZE
#PRONAILSMOMENT 
 
Marka może istnieć tylko wtedy, gdy silni ludzie, tacy 
jak Ty, ożywają ją każdego dnia! Cieszymy się, że 
Twoja historia jest częścią naszej historii. Jakie jest 
doświadczenie z ProNails, którego nigdy nie zapomnisz? 
Kiedy ProNails wywarł istotny wpływ na Twoją karierę? 
Jaki jest najlepszy komplement, jaki otrzymałeś dzięki 
ProNails? Dlaczego wybierasz ProNails ponad inne marki? 
Powiedz nam! Chcielibyśmy to wiedzieć, ponieważ Ty też 
jesteś częścią 40-lecia ProNails!

Będziemy udostępniać najbardziej inspirujące historie w mediach 
społecznościowych, na naszej stronie internetowej oraz w naszych 
następnych wiadomościach Naily! Prześlij nam swoją historię i 
pasujące zdjęcie na 40years @ pronails.com. Udostępnij historię 
na swoim Instagramie, używając hashtagów #PRONAILS40YEARS 
#PRONAILSMOMENT i oznacz nas @pronails_hq.

Najpiękniejsze #ProNailsMoment otrzymają świąteczną niespodziankę!
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01 A'Septic Spray 125 ml - ref. 28300

 A'Septic Refill 1000 ml - 29062

02 Aloe Soak 500 ml - ref. 29063

03 Sugar Scrub 225 ml - ref. 29064

04 Vitamin Mask 225 ml - ref. 29065

05 Massage Balm 500 ml - ref. 27788

06 Callus Off 190 ml - ref. 29067

 Callus Off Refill 1000 ml - ref. 29068
01

05
02

03

06

04

#PRONAILSTALENT 
Kto ma umiejętności? Kto ma kreatywność? Wszyscy 
- bez wątpienia! Aby pokazać, że jesteś naszym 
największym talentem, chcemy uczcić 40 lat ProNails 40 
najpiękniejszymi stylizacjami paznokci! #PRONAILSTALENT

Pokaż nam swoje umiejętności. Stwórz swoją najpiękniejszą stylizację 
paznokci, używając tylko kolorów i narzędzi ProNails, i udostępnij swoje 
dzieło na Instagramie lub Facebooku. W podpisie wspomnij o używanych 
produktach i hashtagach # PRONAILS40YEARS #PRONAILSTALENT. 
Nie zapomnij otagować @pronails_hq. Możesz zostać zaproszony na 
profesjonalną sesję zdjęciową i opublikowany w naszym następnym Naily 
News!

NIEZBĘDNA 
PIELĘGNACJA STÓP
Ta linia do pielęgnacji stóp łączy w 
sobie profesjonalną moc z czystą, 
kojącą świeżością skóry.
Kluczowy składnik w całej gamie Foot Care to 
olejek eukaliptusowy, silny i naturalny środek 
dezynfekujący o działaniu przeciwzapalnym, 
kojący podrażnienia lub wrażliwość
skóry. Zapewnia również uczucie 
świeżości i dobrego samopoczucia dzięki 
rewitalizującemu zapachowi, tworząc 
wspaniałe doznania zarówno podczas 
zabiegów w salonie, jak i w domu. Gama 
produktów do pielęgnacji stóp ProNails jest 
odświeżająco skuteczna w każdym znaczeniu 
tego słowa i oferuje piękne rezultaty dzięki 
równie pięknym produktom..

COOLING LEG 
& FOOT LOTION 
100 ml - ref. 29106 

Po pracowitym dniu 
nasze nogi potrzebują 
ulgi. Poradź swoim 
klientom, aby użyli 
chłodzącego balsamu 
i ożywili tym samym 
opuchnięte oraz 
zmęczone stopy i nogi.

SOFTENING
BALM
100 ml - ref. 29105

Nogi i stopy mogą 
szybciej wysychać od
słońca, wody morskiej 
lub piasku. Zabierając 
ten balsam ze sobą 
na wakacje i stosując 
codziennie na nogi i 
stopy, zapewnisz swojej 
skórze niesamowitą 
miekkość! Obowiązkowa 
pozycja dla każdego 
klienta wybierającego się 
na słoneczne wakacje.

CRACKED HEEL 
FOAM
125 ml - ref. 29236 

Doskonałe rozwiązanie 
do naprawy i ochrony 
wyjątkowo suchej i 
popękanej skóry.

WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA PIĘKNYCH STÓP, GOTOWYCH NA LATO
Nie zapomnij doradzić swoim klientom odpowiedniej, domowej pielęgnacji stóp
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LongWear Wooden Display Pack SS21 - 14 pcs - ref. 29701

Wooden Display Card Dreamscape - ref. 29713

Wooden Display Card Born In The 80s - ref. 29714

Wooden Display Base LongWear - ref. 29472

Wooden Display Base Sopolish - ref. 29591

Floor Display Card 
SS21 - ref. 29719

Table Display Card Dreamscape  
25 x 17,5 cm - ref. 29716

Table Display Card Born In The 80s  
25 x 17,5 cm - ref. 29717

Picture Banner 

Walking On Sunshine 

65 x 170 cm - ref. 29709

Picture Banner

Youphoric

65 x 170 cm - ref. 29711

Picture Banner 

Blockbuster Babe 

65 x 170 cm - ref. 29710

Picture Banner 

Born In The 80s 

65 x 170 cm - ref. 29712

Poster 40 Years 

50 x 70 cm - ref. 29703

Poster Wonderland 

50 x 70 cm - ref. 29704

Poster Born In The 80s 

50 x 70 cm - ref. 29707

Poster Absolutely Awesome 

50 x 70 cm - ref. 29706

Poster Master Your French 

50 x 70 cm - ref. 29708

Longwear Table Display 36 Pcs 
(Empty) - ref. 29089

ŚWIĘTUJ Z NAMI!
ODŚWIEŻ WIZERUNEK SWOJEGO SALONU Z NOWYMI 
AKCESORIAMI MARKETINGOWYMI OD PRONAILS!

Twoja ulubiona marka kończy 40 lat: 
to świetny powód, aby znaleźć się w 
centrum uwagi! Dzięki nowym akcesoriom 
marketingowym w salonie możesz z dumą 
pokazać swoim klientom, że w każdym kolorze 
i każdym produkcie do pielęgnacji paznokci w 
Twoim salonie znajduje się 40 lat belgijskiego 
doświadczenia, jakości i innowacji. Twoi klienci 
będą mogli to poczuć i zobaczyć za każdym 
razem, gdy odwiedzą Twój ProNails Salon!
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PN T-Shirt Pink 

Nail Contact Before Eye Contact

S - ref. 82847

M - ref. 82848

L - ref. 82849

PN T-Shirt Light Blue 

Let's Nail This

S - ref. 82850

M - ref. 82851

L - ref. 82852

Window Sticker 40 Years Pronails 

20 X 21,7 cm - ref. 82843

PN Towel Pink 40 Years

5 pcs - ref. 29697

PN Mug Red 40 Years

6 pcs - ref. 82862

PN Shopping Bags 40 Years Small

50 pcs - ref. 82840

PN Mug Pink 40 Years

6 pcs - ref. 82861

PN Shopping Bags 40 Years Medium

50 pcs - ref. 82841

PN Coffee Cup & Saucer

6 pcs - ref. 82767

PN Tote Bag 40 Years 

ref. 82769

PN Water Glass 

6 pcs - ref. 82768

Pins 40 Years Made In Belgium

4 pcs - ref. 82860

Apron Stylist Black

ref. 29700

PN T-Shirt White 

I Feel Naked Without Glitter

S - ref. 82854

M - ref. 82855

L - ref. 82856

PN Sweater White 

Let's Nail This

S - ref. 82857

M - ref. 82858

L - ref. 82859

Wobbler SS21

17,8 X 18,5 cm - ref. 82842

PN Salon Planner

ref. 82665
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ZRÓB ZE SWOJEGO SALONU GWIAZDĘ 
SOCIAL MEDIA I WYGRAJ NAGRODĘ!
40 najfajniejszych salonów PRONAILS 40 LAT zostanie zaprezentowanych na 
naszej stronie internetowej, Instagramie i Facebooku! 5 najpopularniejszych 
zgłoszeń otrzyma koszulkę ProNails dla każdego członka zespołu.

Jak wziąć udział? # PRONAILS40YEARS @pronails_hq
Zrób świetne zdjęcia swojego salonu i pracowników, ubranych w gadżety marketingowe z logo 
„40 lat ProNails”. Opublikuj zdjęcia na Facebooku lub Instagramie swojego salonu, używając # 
PRONAILS40YEARS i oznacz nas @pronails_hq. Prześlij zdjęcia w wysokiej rozdzielczości na adres 
40lat @pronails.com wraz z nazwiskiem, adresem salonu i adresem!
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