
VITAGEL
system odbudowy i 
regeneracji paznokci 
zniszczonych hybrydą

Jak
wygląda
współczesny
 i innowacyjny
manicure?

Najszybszy
system

przedłużania
paznokci

Niezwykle trwały
i bezpieczny

manicure

SOS NAILS
jak pogotowie
paznokciowe



Najbardziej innowacyjne 
i najczęściej nagradzane 
marki w branży nails!

Gelish i Morgan Taylor to produkty stwo-

rzone przez stylistów i dla stylistów pa-

znokci. To najwyższa jakość, bezpieczeń-

stwo i najnowszej generacji formuły „made 

in USA”. Stawiamy na innowacje, wiedzę, 

komfort pracy profesjonalistów i zachwyt 

klientek, tworząc produkty, które poko-

chali styliści z całego świata.

Jakie innowacje
wprowadziła marka
Gelish i Morgan Taylor?

•	 Pierwszy na świecie trwały i super wy-

trzymały żel SOAK-OFF.

•	 Formuła	 REACT	 przedłużająca	 trwałość	

lakieru do 10 dni

•	 SOFT-GEL,	 który	 jest	 najszybszą	 i	 naj-

bezpieczniejszą metodą przedłużania pa-

znokci za pomocą tipsów.

•	 Lampa	LED,	która	utwardza	bazę	już	w	5	

sekund.

8x 5x 8x 2x 
WINNER! WINNER!WINNER! WINNER!



Innowacyjny
i najszybszy system 
bezpiecznego
przedłużania paznokci.
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Dlaczego ten system
jest innowacyjny?

Pełna aplikacja z kolorem 45 minut, 

a średni czas wykonywania usługi na kla-

sycznych tipsach to 2-3 godziny.

Wiele rodzajów i rozmiarów tipsów – goto-

wych do aplikacji.

Tipsy super wytrzymałe na pękanie dzięki 

naturalnej krzywej.

Elastyczny Soft Gel, który perfekcyjnie   

dopasowuje się do paznokcia.

Brak „kieszonki” dziki czemu tips może być do-

sunięty, aż po samą skórkę.

Poznaj najszybszy i najtrwalszy, profesjonalny system przedłużania 

paznokci. Teraz stworzysz superwytrzymałą i olśniewającą stylizację 

zaledwie w 20 minut! Zachwyć klientki, a jednocześnie zwiększ kom-

fort swojej pracy. Innowacyjne formuły produktów, żelowe, odporne 

na	pękanie	tipsy	i	punktowa	lampa	LED	to	rewolucja	w	branży!



Z prędkością światła leci do Ciebie pogotowie 
paznokciowe – SOS Nails!

To kompletna oferta systemów manicure zbudowana na 
bezpiecznych składach i nietestowana na zwierzętach 
by odpowiadać na realne problemy z jakimi zmagają się 
klientki salonów manicure.

W ofercie Gelish Morgan Taylor znajdziesz wszystkie 
produkty, o których może zamarzyć stylistka paznokci. 
Począwszy od produktów do regeneracji i odbudowy 
bardzo zniszczonych paznokci przez bezpieczne i inno-
wacyjne systemy przedłużania, trwałe i mocno nasycone 
kolory, pielęgnację i niezbędne akcesoria. Ich wspólnym 
mianownikiem	jest	najwyższa	jakość	i	bezpieczeństwo!

PRODUKT FORMA

PROBLEM	PAZNOKCI

łamliwe 
i kruche cienkie zniszczone 

przez hybrydę nierówne rozdwajające

 VITAGEL Odżywka	pod	lampę	LED

REACT	MAX Odżywka lub baza pod lakier

STRUCTRE	
GEL

Żel wzmacniający pod lampę 
LED,		

Samodzielny lub pod manicure: 
klasyczny, soak off, hybryda

DAILY	ELIXIR Odżywka bez aplikacji koloru

„Hybryda zniszczyła mi paznokcie”

„Mam paznokcie cienkie jak papier”

„Po terapii hormonalnej codziennie 
łamię paznokcie, pomocy!”



Bezpieczne
systemy
manicure
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Odbudowa, odżywienie, 
regeneracja.

Odżywka do paznokci utwardzana w lampie 
LED.	 Natychmiastowo	 regeneruje,	 wzmacnia	
i pozostawia błyszczące paznokcie. Zawiera 
substancje	odżywcze	-	witaminy	A,	E,	B5,	które	
wnikają w głąb płytki i chronią przed wpływem 
czynników zewnętrznych.

Formuła mikrozawiesiny z rozproszonymi w żelowej 
formule	 cząsteczkami	 witamin	 A,	 B5	 i	 E,	 zapewnia	
stopniowe uwalnianie składników aktywnych przez 14 
dni.

Kombinacja witamin została opracowana tak, aby za-
pewnić ciągłe wchłanianie keratyny przez płytkę pa-
znokcia. 

Działanie	odżywki:
•		wzmacnia	naturalne	paznokcie,	
•		zapewnia	zdrowy	wzrost	paznokci,
•		zwiększa	trwałość	dowolnego	lakieru	do	7-10	dni,
•		łatwa	do	nałożenia	i	usunięcia,
•		może	być	stosowana	samodzielnie	dla	uzyskania	na-
turalnego efektu, pod dowolny lakier lub lakier żelowy.

Dostępna	w	2	wariantach:	
STRENGH	-	do	paznokci	lekko	zniszczonych.	Odżywka	
wzmacniająca	aktywowana	światłem	LED;
RECOVERY	-	do	paznokci	bardzo	zniszczonych	i	cien-
kich.



Odżywki i preparaty
wzmacniające

Nasi eksperci opracowali różne rodzaje odży-
wek, które są w stanie rozwiązać każdy problem 
płytki paznokciowej. Niezależnie od tego, czy 
wolisz formułę żelową, czy klasycznego lakieru - 
z preparatami Gelish i Morgan Taylor paznokcie 
będą mocne, elastyczne i piękne.

REACT MAX

 Intensywnie wzmacniająca i regenerująca 
odżywka w formie lakieru do paznokci, która 
utrzymuje się nawet 10 dni.

 Może być stosowana samodzielnie lub stano-
wić  bazę do kolorów Morgan Taylor. 

 
	 FORMUŁA	5	FREE	-	wolne	od	formaldehydu,	

żywicy formaldehydowej, kamfory, toluenu i 
DBP.

 3 rodzaje - 3 efkty wykończenia
	 •		original-	powłoka	błyszcząca,
	 •		satin-	powłoka	matowa,
	 •		optical	brightener-	efekt	rozjaśnienia	płytki.

REACT
Odżywienie regeneracja 
i kolor Morgan Taylor.

 Intensywnie wzmacniająca i regeneru-
jąca odżywka w formie lakieru do pa-
znokci.

 Może być stosowana samodzielnie lub 
stanowić  bazę do kolorów Morgan Tay-
lor.

 Wzmacnia paznokcie poprzez kom-
pleks	 POLYELASTIN™	 zawierający	
wapń, biotynę i  olejek marula.
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Daily Elixir

 Odżywka keratynowa  zawierająca 20% składników 
aktywnych, dzięki czemu zapewnia niespotykane 
rezultaty. 

 Peptydy keratynowe redukują pęknięcia i uszkodze-
nia oraz łączą się z naruszoną keratyną paznokci 
błyskawicznie regenerując i chroniąc płytki. Prepa-
rat zapobiega łamaniu i rozdwajaniu się paznokci. 
Gwarantuje efekt wzmocnienia i regeneracji. Poma-
ga zachować odpowiedni poziom wilgoci i hamuje 
negatywny wpływ czynników środowiskowych.

 
	 Formuła	 7	FREE	gwarantuje	bezpieczeństwo	 sto-

sowania preparatu. Nie zawiera: formaldehydu, ży-
wicy	formaldehydowej,	kamfory,	toluenu	i	DBP	ksy-
leni i parabenów.

 Stosujemy bezpośrednio na płytkę paznokcia, nad-
miar produktu po kilku minutach zmywamy pod 
bieżącą wodą. Nie wymaga użycia zmywacza do 
lakierów.

STRUCTRE GEL
Wzmocnienie i kolor.

 Wzmocnienie i wyrównanie cienkiej i delikatnej płytki, 
w formie gęstego żelu w pędzelku.

 Żel umożliwia naprawę i korektę kształtu paznokcia.

	 Dostępny	w	kilku	kolorach.

 Może być pokryty kolorami Gelish lub MorganTaylor. 
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BEAUTY IN SP. Z O.O.
90-203 Łódź,
ul. Pomorska 41

kom. 660 545 401
kom. 660 541 179
kom. 660 541 359

lodz@beautyin.pl
www.beautyin.pl
www.kupkosmetyk.pro

gelishmorgantaylor.pl
/GelishMorganTaylorPL
@gelishmorgantaylorpl

Dostępne	w	4	zapachach:
•	 lawenda	z	szałwią,
•	 rokitnik	z	kukui,
•	 pomarańcza	z	trawą	cytrynową,
•	 imbir	z	zieloną	herbatą.

Bare Luxury
by Morgan Taylor

Balsam	do	rąk	i	ciała	zapewniający 

nawilżenie i ochronę przez 24 godziny.

Wzmacnia naturalne mechanizmy 

obronne skóry. 

Zapobiega oznakom przedwczesnego 

starzenia się.

Bogaty	w	aktywne	ekstrakty	roślinne

Nie zawiera parabenów.

Produkty Gelish Morgan Taylor
kupisz również w sklepie
stacjonarnym w centrum Warszawy

ul. Poznańska 23

PROWADZISZ
SALON KOSMET YC ZNY ?

Zarejestruj się na platformie B2B
dedykowanej dla branży Beauty.
Rób zakupy kiedy chcesz 7 dni w tygodniu.


