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MOLLON PRO

Mollon PRO Professional to francuska technologia, jakość i styl. Tworząc profesjonalne
produkty do stylizacji oraz pielęgnacji paznokci czerpiemy z najnowszych rozwiązań
technologicznych i trendów kosmetycznych w dziedzinie jakości i innowacji.
Inspiracją Mollon PRO jest tworzyć z pasją, dbając o piękno i styl kobiety.
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HAND CARE

HYBRID CARE SALON TREND

HYBRID SHINE SYSTEM

STRONG GEL LACK

MONOPHASE UV/LED VERNIS

GEL DE CONSTRUCTION

PREPARATY DO STYLIZACJI METODĄ
HYBRYDOWĄ I ŻELOWĄ
COULEUR GEL – ŻELE KOLOROWE
DO ZDOBIEŃ I DEKORACJI
DÉCOR GEL – ŻELE KOLOROWE
DO ZDOBIEŃ I DEKORACJI
TRIPLE POWER OF EXTREME

LAKIERY DO PAZNOKCI

REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA W POŁĄCZENIU
Z NATURALNYMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI

PIELĘGNACJA DŁONI

PŁYNY I PREPARATY

MATERIAŁY REKLAMOWE

UV/LED MANICURE

UV/LED MANICURE

HYBRID CARE SALON TREND
Nowa, innowacyjna generacja manicure
hybrydowego utwardzanego w świetle UV
lub LED. Zawiera ekstrakt z żywicy z drzewa
pistacjowego, który posiada właściwości
wzmacniające i pogrubiające płytkę paznokcia.
Nakłada się jak lakier, jest wytrzymały jak żel.
Manicure utrzymuje się nawet 14 dni.
Jest odporny na zarysowania, zdejmowany
bez naruszania płytki (bez spiłowywania)
– za pomocą płynu w 5-7min.
Bezpieczna dla paznokcia formuła „3-free”
nie zawiera: formaldehydu, toluenu i DBP.

HYBRID CARE SALON TREND
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170

APHRODITE

Paleta kolorów

EOS

NOWE KOLEKCJE

DO 14 DNI!

171

MOJITO

172

MARGARITA

173

BANANA
MAņANA

174

COSMOPOLITAN

175

176

SEX ON
THE BEACH

PURPLE
RAIN

INNOWACJA!
HYBRID CARE
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JASMINE

UV/LED MANICURE
Pierwszy na rynku lakier hybrydowy
z ekstraktem z żywicy drzewa pistacjowego!
-właściwości pielęgnujące płytkę paznokcia
-dwie cienkie warstwy zapewniają idealne krycie
-wysokiej jakości pigmenty kolorystyczne
-szeroka paleta unikatowych kolorów

02

vanilla

17

18

tropical

Sposób użycia: Dokładnie wymieszać, rolując
przed użyciem. Kolor nakładać, jak lakier, na bazę
hybrydową. Nanieść dwie cienkie warstwy koloru
i utwardzić każdą z nich po 2 minuty w lampie UV
lub 60 sekund w lampie LED.

38

aster

FIERY

39

CYKLAMEN

03

ROSE

20

CRIMSON

40

ACHILLEA

04

CORAL

21

VIOLET

41

BEGONIA

05

22

42

fuchsia

WINE

23

CLARET

gloriosa

07

06

RUBY

26

INKY

ALICE

44

46

framboise douce PÉPITE ROUGE

08

PLUM

10

chocolate

27

29*

11

ORCHID

31

JESSICA

GRACE

emily

48

52*

55*

BLACK/NOIR CHATOIEMENT DORÉ CHATOIEMENT
ARGENTE

12

peony

32

mocha

65

BLEU VERT

13

MAUVE

33

CLEMATIS

66*

Abricot

14

CAPPUCCINO

16

AMARANTH

35

37

bergenica

67

Rose Borbon

PHLOX

68

SAUMON

12ml

70

Hybrid Care

Hybrid Care

Hybrid Care

BAZA DO LAKIERU HYBRYDOWEGO
WZMACNIAJĄCA PAZNOKCIE
Stworzona do stosowania
w manicure hybrydowym
z Hybrid Care UV Color
Coat. Zwiększa trwałość
stylizacji. Wzbogacona
w ekstrakt z żywicy
z drzewa pistacjowego –
wzmacnia, odbudowuje
i regeneruje płytkę
paznokci.
Sposób użycia:
Na odpowiednio
przygotowany
i odtłuszczony paznokieć
nanieść równomiernie
jedną cienką warstwę
bazy, zachowując
minimalny odstęp od
skórek. Utwardzać
2 min w lampie UV lub
1 min w lampie LED.

TOP DO LAKIERU HYBRYDOWEGO
WZMACNIAJĄCY PAZNOKCIE
Stworzony do stosowania
w manicure hybrydowym
z Hybrid Care UV Color Coat.
Łatwo i równomiernie się
rozprowadza tworząc cienką,
elastyczną i błyszczącą warstwę
o lustrzanym wykończeniu.
Poprawia intensywność
koloru oraz trwałość stylizacji
zabezpieczając ją przed
ścieraniem, rysowaniem
i matowieniem. Wzbogacony
w ekstrakt z żywicy z drzewa
pistacjowego – wzmacnia,
uszczelnia i odbudowuje płytkę
paznokci.
Sposób użycia: Na utwardzony
lakier Hybrid Care UV Color Coat
nanieść jedną cienką warstwę
na całą powierzchnię i wolny
brzeg pomalowanych paznokci.
Utwardzić 2 minuty w lampie UV.
Usunąć lepką warstwę
dyspersyjną, przeciągając
12ml
paznokieć wacikiem nasączonym
płynem Finish Cleaner.

TOP MATOWY DO LAKIERU HYBRYDOWEGO
WZMACNIAJĄCY PAZNOKCIE

UV/LED BASE

12ml
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UV/LED TOP

72*

Vert eau

73

ADÈLE

Béate

99

100*

75

DOROTHÉE

80

81

Yvonne

82*

JUDITH

Clarisse

83

LUCETTE

84*

MYLÈNE

92

Agnes

93

BERTHE

94

CLAIRE

96

ELIANE

97

Gilberte

UV/LED TOP MATT

12ml

Top stworzony do zastosowania
zarówno w stylizacji hybrydowej
jak i soak – off. Światłoutwardzalny.
Zapewnia trwałość manicure
i intensywność koloru przez ponad
14 dni. Lakierowa konsystencja topu
łatwo i równomiernie się rozprowadza.
Aplikowany na lakier błyszczący
zamienia go w całkowity mat.
Pokryta nim powierzchnia nie
rysuje się i nie ściera. Dla uzyskania
matowego efektu wystarczy nałożenie
jednej warstwy. Usunięcie stylizacji
hybrydowej nie wymaga piłowania.
Sposób użycia: Na utwardzony
lakier hybrydowy nanieść
jedną cienką warstwę na całą
powierzchnię i wolny brzeg
pomalowanych paznokci.
Utwardzić 2 minuty w lampie UV
lub 1 min w lampie LED. Usunąć
lepką warstwę dyspersyjną,
przemywając pomalowany
paznokieć wacikiem nasączonym
płynem Finish Cleaner.

98*

Amelie

HANNAH

120

121

NUDE ORANGE SUMMER MOOD

135

Sylvie

150

AQUILEGIA

137

VANESSA

151

PASSIFLORA

- BESTSELLER!

INES

122

104

BRIGITTE

124

FIRE RED

DEEP SKY

138

139

BERNADETTE

152

ZoE

153

105

EVELYNE

125

Liliane

140

carine

154

106

Henriette

127

126

Mireille

VIVIANE

141

rhodonite

155

109

ROSALIE

156

142

jasper

157

111

MALVINE

128

GERALDINE

143

garnet

158

MONSTERA confidence independence sensuality ambition attractiveness emancipation
- NEON!

* - KOLORY PERŁOWE

112

CHRISTINE

129

Nicole

144

sapphire

159*
ADARA

113

FLORENCE

130

SOLANGE

145

emerald

160*

MIRZAM

114

SAKURA

131

Pénélope

146*

alexandrite

161*

CANOPUS

115

MISAKI

132

Sabine

147

117

YUUANA

133

Sophie

148

STRELITZIA

PROTEA

162*

163*

SIRIUS

VEGA

119

SWEET PINK

134

Suzanne

149

PAVONIA

164*

MENKALINAN

Mollon PRO Professional
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UV/LED MANICURE
HYBRID SHINE SYSTEM

Lakier hybrydowy nowej generacji. Fotoinicjatory zastosowane w unikatowej formule produktów tej linii, umożliwią szybszą polimeryzację,
znacznie skracając czas pracy. Lakiery Hybrid Shine System chronią naturalną płytkę paznokcia, jednocześnie wzmacniając ją. Stylizacja
jest odporna na zarysowania, nie ściera się i nie odpryskuje, nie ulega zmatowieniu, zapewnia naturalny wygląd paznokci po pomalowaniu.
Utrzymuje się na płytce paznokci minimum 2 tygodnie. Manicure jest bezpieczny dla paznokci, przygotowany według formuły „3-Free”
bez: formaldehydu, toluenu i DBP.

NOWE KOLEKCJE

Paleta kolorów

Hybrid Shine
System

242

AQUILEGIA

243

JESSICA

3 fazowy system
baza – kolor – top

■

elastyczna formuła
lakierowo-żelowa

■

stylizacja utrzymuje się 2-3
tygodnie

■

lakier nie kurczy się w trakcie
utwardzania

■

wzmacnia płytkę,
zabezpiecza przed pękaniem
i łamaniem

248

ATHENA

Sposób użycia:
Dokładnie wymieszać, mocno
rolując przed użyciem. Kolor
nakładać jak lakier, na bazę
hybrydową lub soak off. Nanieść
dwie cienkie warstwy koloru
i utwardzić każdą z nich po
8 ml 2 min w lampie UV lub 1 min
w lampie LED.

254

249

THEMIS

255

244

245

246

CARRIBEAN
FLAMINGO

MORNING
FOG

252

253

224*

259

236*

STRELITZIA

250

251
HEBE

APHRODITE

258

256

257

PURPLE
RAIN

2/04

2/05

2/06
WINE

FUCHSIA

2/08

2/40

2/44

2/48

2/81

MARGERITA

ADARA

EOS

BANANA COSMOPOLITAN SEX ON
MAņANA
THE BEACH

MOJITO

212

247

GRACE

SWEET
PINK

MNEMOSYNE

Paleta kolorów

VIOLET
MERMAID

213

214

BLUE
LINEN

225*

MIRZAM

237*

LILAC FIRE
FLOWER

215

216

HEATHER

MAGNOLIA

OLEANDER

226*

227*

228*

238*

239*

240*

CANOPUS

TURQUOISE
WAVE

SIRIUS

VEGA

PINK
PEONY

CORAL
CROSSETTE

217
PINK
TULIP

229*

MENKALINAN

218

219

220

CONFIDENCE INDEPENDENCE SENSUALITY

230

DOROTHėE

231

232

SAKURA

MISAKI

221

222

223

AMBITION ATTRACTIVENESS EMANCIPATION

233

CRIMSON

234*

CLARISSE

235*

CHATOIEMENT
DORė

241*

RED PALM

- NEON!

2/01

* - KOLORY PERŁOWE

2/10

CHOCOLATE

2/11
ORCHID

2/12
PEONY

2/13
MAUVE

2/16

AMARANTH

JASMINE

VANILLA

2/02

2/03

2/17

2/18

2/23

TROPICAL

FIERY

ROSE

INKY

CORAL

RUBY

ACHILLEA FRAMBOISE BLACK / NOIR
DOUCE

2/07

JUDITH

PLUM

2/84

MYLÈNE

Adhesive Bonder

2/97

GILBERTE

2/125 2/126 2/127 2/128 2/129 2/130 2/132 2/133 2/134 2/135 2/137 2/138

SOFT GREY

2/139 2/140

dragon fruit

6

grape

Mollon PRO Professional

RED
PARADISE

200

purple
red

WHITE FOG

201

blue jeans

NUDE TUTTI FRUTTI BLUE
POWDER
ECSTASY

203

blue haze

204

celar sky

205

GERALDINE

OLIVIA

206

207

polar sky olive green flaxseed
alley

YVONNE

208

Coffee
praline

VIVIANE

209

fairy roses

peach

210

apricot
brandy

raspberry

211

velvety
burgundy

Bezkwasowy podkład
intensywnie wzmacniający
przyczepność stylizacji światłoutwardzalnych
Konieczny przed nałożeniem
Base and Top Coat 2in1
Reguluje pH płytki
Do paznokci naturalnych

12ml

Base and Top 2in1 UV/Led

Lakier dwufunkcyjny – baza i top
w 1 produkcie
Nakładany cienką warstwą jako
baza wzmacnia przyczepność
stylizacji
Nakładany jako top nadaje
intensywny połysk
Samopoziomujący, bez drażniącego
zapachu
Utwardzany w lamie UV/LED
Usuwany pilnikiem o małej gradacji
i roztworem na bazie acetonu

12ml

BasE coat UV/LED

Top Coat UV/LED

8ml

8ml

Wzmacnia naturalną płytkę
Chroni jej naturalną strukturę
Zwiększa przyczepność
warstwy Color Coat
Lakierowa konsystencja
łatwo się rozprowadza

Nadaje wysoki połysk,
efekt błysku utrzymuje
się do czasu usunięcia
stylizacji
Podkreśla intensywność
i głębię koloru
Zabezpiecza manicure
przed uszkodzeniem
Lakierowa konsystencja
łatwo się rozprowadza

Mollon PRO Professional
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Hybrid Care SALON TREND Manicure krok po kroku:
wymieszać mocno kolor, rolując przed użyciem! Ważne – każdą warstwę nanoś bardzo cienko na płytkę i wolny brzeg paznokci. Zalecana lampa o minimalnej mocy 24W.
1

2

Opiłuj i nadaj kształt paznokciom.

3

Odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy preparatu Cuticle Remover
Ultra Fast Gel, następnie je usuń.

5

6

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep.
7

LUB

4

LUB

LED

Nałóż lakier podkładowy, Hybrid Care
Base Coat – utwardź w lampie UV – 2 min,
LED – 1 min.
8

LUB

2 WARSTWY
Nałóż kolor Hybrid Care Salon Trend,
jedną cienką warstwę - utwardź w lampie
UV– 2 min, LED – 1 min, drugą cienką
warstwę – utwardź w lampie UV– 2 min,
LED – 1 min.

Nałóż lakier nawierzchniowy, Hybrid Care
Top Coat - utwardź w lampie UV – 2 min,
LED – 1 min.

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
namoczonym preparatem Finish Cleaner
Super Shine.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cucitle Oil w każdy
paznokieć.

Usuwanie Hybrid Care SALON TREND manicure:
1

2

3

4

5-7 min
Nasącz wacik kosmetyczny płynem
UV Remover Quick&Easy.

Owiń każdy paznokieć folią aluminiową,
pozostaw na 5-7 min.

Delikatnie usuń manicure za pomocą
drewnianego patyczka.

Przetrzyj paznokieć wacikiem, aby usunąć
ewentualne resztki produktu.

Jak przedłużyć trwałość Hybrid UV Manicure:
1. Zastosuj Bonder (preparat bezkwasowy) jako odtłuszczacz wyrównujący pH płytki lub Primer (preparat kwasowy) odkwaszający i silnie odtłuszczający płytkę.
2. Zmatuj płytkę paznokcia pilnikiem o wysokiej gradacji (np. 500/1200).
3. Nałoż Hybrid Care Base Coat na wolny brzeg paznokcia (1/3). Utwardź w lampie UV - 2 min lub LED - 1 min. Następnie nałóż lakier podkładowy jeszcze raz na całą płytkę
paznokci i utwardź.
Hybrid Shine System UV/LED, krok po kroku:
Wymieszać mocno kolor, rolując przed użyciem! Ważne – każdą warstwę nanoś bardzo cienko na płytkę i wolny brzeg paznokci.
Zalecana lampa o minimalnej mocy 24 W.
1

2

Opiłuj i nadaj kształt paznokciom.

5

UV

LUB

3

Odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy preparatu Cuticle Remover
Ultra Fast Gel, następnie je usuń.

LED

6

UV

LUB

LED

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep. Następnie użyj
HSS Adhesive Bonder.
7

4

UV

LUB

LED

Nałóż lakier podkładowy, HSS Base Coat
UV/LED – utwardź w lampie UV – 2 min,
LED – 1 min.
8

2 WARSTWY
Nałóż 2 warstwy koloru HSS Color Coat UV/ Nałóż lakier nawierzchniowy HSS Top Coat
LED, każdą utwardź w lampie UV– 2 min,
UV/LED - utwardź w lampie UV – 2 min,
LED – 1 min.
LED – 1 min.

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
namoczonym preparatem Finish Cleaner
Super Shine.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cucitle Oil w każdy
paznokieć.

Usuwanie Hybrid Shine System UV/LED:
1

2

3

4

MOLLON COSMETICS, 66 Avenue des Champs-Élysées
LOT 41 75008 Paris, FRANCE
Client Service and Production: Mollon Cosmetics Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Geodetów 31A
tel. +48 22 750 53 03, fax: +48 22 211 17 63

5-7 min
Nasącz wacik kosmetyczny płynem
UV Remover Quick&Easy.

8

Owiń każdy paznokieć folią aluminiową,
pozostaw na 5-7 min.

Mollon PRO Professional

Delikatnie usuń manicure za pomocą
drewnianego patyczka.

www.mollonpro.com
www.mollonsklep.pl
facebook.com/mollonpro

Przetrzyj paznokieć wacikiem, aby usunąć
ewentualne resztki produktu.

Mollon PRO Professional
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SOAK OFF UV/LED
GEL
MANICURE STRONG
LACK

SOAK OFF UV/LED MANICURE

STRONG GEL LACK

POWER
of minerals

Strong Gel Lack Salon Trend to wyjątkowa linia lakiero-żelowych
produktów Mollon PRO, zapewniających najwyższą jakość koloru
oraz maksymalnie trwałą i nieskazitelną stylizację paznokci. Seria
została stworzona specjalnie dla naturalnej, a w szczególności
dla trudnej płytki paznokcia. Lakiery, dzięki swojej ultramocnej
przyczepności i długotrwałej ochrony nałożonego lakieru,
utrzymują się powyżej 3 tygodni w zależności od kondycji
paznokci, zachowując jednocześnie intensywny blask i moc koloru.
Utwardzane w lampie UV- 120 sec. LED- 60 sec.

21+ DNI

S.022*

STRONG GEL LACK
SALON TREND
■

Aqua Quartz

intensywność koloru
i blasku do 3 tygodni

■

nie zawiera formaldehydów
i pochodnych, kamfory,
TPO

■

doskonała przyczepność
produktu do płytki

S.024*
obsidian

S.025*

dark opal

S.026*

S.027*

fluorite

Torbernite

S.028*

malachite

S.029*

palladium

* - KOLORY PERŁOWE

super trwała formuła
lakierowo-żelowa
zapewniająca trwałość
manicure do 3 tygodni

■

S.023*

Gold Crystal

Laboratorium Mollon PRO stworzyło kolekcję lakierów
Power of Minerals, inspirowaną mocą i ferią barw, jakie
stworzyła Matka Natura. Wyjątkowe kolory przypominające
prawdziwe minerały, w blasku Słońca mienią się niczym
prawdziwy opal, czy drogocenny kryształ. Wprowadź
do swojego salonu luksusową kolekcję Power of
Minerals, w której Twoje Klientki zakochają się
od pierwszego wejrzenia.

Sposób użycia:
Dokładnie wymieszać, rolując
przed użyciem. Kolor nakładać,
jak lakier, na bazę hybrydową.
Nanieść dwie cienkie warstwy
koloru i utwardzić każdą z nich
po 2 minuty w lampie UV lub
60 sekund w lampie LED.
Strong Gel Lack Manicure krok po kroku:

12 ml

1

2

3

4

UV

Opiłuj i nadaj kształt paznokciom. Odsuń
skórki drewnianym patyczkiem przy
pomocy preparatu Cuticle Remover Ultra
Fast Gel, następnie je usuń.
5

UV

LUB

LED

Zmatuj płytkę.

6

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep. Następnie użyj
Bonder Non-Acid lub Primer Acid.

UV

LUB

LED

7

LUB

LED

Nałóż mocny lakier podkładowy UV,
Strong Gel Lack Base Coat – utwardź
w lampie UV – 2 min, LED – 1 min.
8

2 WARSTWY

Strong Gel Lack Base Coat
MOCNY LAKIER PODKŁADOWY UV SOAK OFF

Stworzony specjalnie do stosowania w manicure soak off
z Strong Gel Lack Color Coat. Żelowa, samopoziomująca
baza wyrównuje i maskuje niedoskonałości na powierzchni
paznokci oraz ułatwia równomierne i trwałe rozprowadzanie
koloru. Maksymalnie zwiększa jego przyczepność do płytki
oraz wydłuża trwałość stylizacji. Dodatkowo, chroni warstwę
wzmacniającą dla paznokci. Płaski pędzelek umożliwia
łatwą aplikację. Baza polecana szczególnie dla trudnej płytki
paznokci.
Sposób użycia: Na zmatowiony i odtłuszczony paznokieć
nanieść równomiernie jedną bardzo cienką warstwę,
zachowując minimalny odstęp od skórek. Utwardzić 2 minuty
w lampie UV lub LED – 1 min. Przed użyciem bazy zastosuj
Bonder Non Acid lub Primer Acid.
12ml

10

Mollon PRO Professional

Strong Gel Lack Top Coat
MOCNY LAKIER NAWIERZCHNIOWY UV SOAK OFF

Stworzony specjalnie do stosowania w manicure soak off
z Strong Gel Lack Color Coat. Chroni kolor, nadaje wysoki
połysk oraz zapewnia wyjątkową trwałość manicure.
Żelowa formuła preparatu skutecznie utwardza wykonaną
stylizację: zwiększa wytrzymałość na ścieranie, przeciwdziała
matowieniu i odpryskiwaniu. Płaski pędzelek umożliwia łatwą
aplikację. Uzyskany efekt to lśniące paznokcie do 4 tygodni.
Sposób użycia: Na utwardzony lakier Strong Gel Lack
Color Coat nanieść jedną bardzo cienką warstwę na całą
powierzchnię i wolny brzeg pomalowanych paznokci.
Utwardzić 2 minuty w lampie UV lub LED – 1 min.
Usunąć lepką warstwę dyspersyjną, przeciągając paznokieć
wacikiem nasączonym płynem Finish Cleaner.
12ml

UV Remover Soak oﬀ
PŁYN DO USUWANIA SOAK-OFF MANICURE

Profesjonalny płyn do usuwania lakierów typu soak-off
– STRONG GEL LACK SALON TREND MOLLON PRO
PROFESSIONAL. Usuwa super trwały, światłoutwardzalny
manicure w kilkanaście minut.
Sposób użycia: Poprzez delikatne spiłowanie usunąć
powierzchnię Strong Top Coat. Nasączony płynem wacik
nałożyć na paznokieć i owinąć folią aluminiową.
Po upływie kilkunastu minut zdjąć kompres i pocierając,
zsunąć rozpuszczoną warstwę z paznokci.

Nałóż jedną cienką warstwę Strong Gel Lack
- utwardź w lampie UV – 2 min, LED – 1 min.
Jeśli to konieczne nałóż drugą cienką warstwę
– utwardź w lampie UV – 2 min, LED – 1 min.

Całość dokładnie zabezpiecz lakierem nawierzchniowym Strong Gel Lack Top Coat utwardź w lampie UV – 2 min, LED - 1 min.

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
namoczonym preparatem Finish Cleaner
Super Shine.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cucitle Oil w każdy
paznokieć.

Usuwanie Strong Gel Lack Manicure:
1

2

3

4

15-17 min

175ml

Pilnikiem Mollon Pro o ziarnistości 320/500
zmatuj powierzchnię paznokcia.

Nasącz wacik kosmetyczny płynem UV
REMOVER SOAK OFF.

Owiń każdy paznokieć folią aluminiową,
pozostaw na 15-17 min.

Delikatnie usuń manicure za pomocą
drewnianego patyczka. Pilnikiem matującym
Mollon Pro o ziarnistości 320/500 delikatnie
wygładź powierzchnię. Przetrzyj paznokieć
wacikiem, aby usunąć resztki produktu.

Mollon PRO Professional
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ONE STEP
UV/LED
MANICURE

ONE STEP UV/LED MANICURE

MONOPHASE UV/LED VERNIS

MONOPHASE
UV/LED VERNIS

Paleta kolorów

Mollon Pro Monophase UV/LED Vernis to bardzo
elastyczny lakier jednofazowy, rewolucja w stylizacji
paznokci naturalnych metodą światłoutwardzalną.
Nowa generacja fotoinicjatorów światłoutwardzalnych
umożliwia polimeryzację lakieru w lampie UV i LED,
co znacznie skraca czas wykonania manicure.
Monophase to trwała stylizacja bez użycia lakieru
podkładowego i nawierzchniowego - bez bazy,
bez topu, tylko kolor oraz natychmiastowy efekt
suchych paznokci. Lakier jest bezpieczny dla
naturalnej płytki, przygotowany według formuły
„3 Free” bez: formaldehydu, toluenu i DPB.

01

02

GISELE

27

AGYNESS

54

VIVIANE

INNOWACJA!

KATE

28

CLAUDIA

56

CHLOE

03

NATALIA

29

TYRA

57

COLETTE

04

ADRIANNA

30

MILIA

58

MATHILDE

05

06

MIRANDA

34

SOPHIE

63

BIKINI
&RELAX

LARA

38*

09

RAQUEL

39

SHARLIZE

KIRA

64

65

MOUNTAINE BOAT TRIP
VIEW

11

ANJA

40

MONICA

66

MINT
MOHITO

12

13*

CINDY

NAOMI

41

JENNIFER

44

ELIN

14

LINDA

46

AURORA

15

16*

ELLE

17

HELENA

47

LETITIA

48

GIORGIA

50

ICE CREAM

DELICATE
ROSE

18

HEIDI

51

SWEET
SMELL

20

IRINA

52

BLACKOUT

23

YASMIN

53

ODETTE

67

SUMMER
CRUSH

MONOPHASE
UV/ LED VERNIS

- NEON!

LAKIER DO PAZNOKCI UV/LED, JEDNOFAZOWY

* - KOLORY PERŁOWE

Monophase UV/LED Vernis Manicure krok po kroku: wymieszać mocno, rolując przed użyciem! Ważne – każdą warstwę nanoś bardzo cienko na płytkę
i wolny brzeg paznokci. Lampy LED o większej mocy skracają czas polimeryzacji do 30 sek. pierwsza warstwa i 60 sek. druga warstwa. Ciemne kolory wymagają dłuższego
czasu polimeryzacji.

Formuła lakieru do paznokci
Utwardzany w lampie UV lub LED
3w1 - baza + top + kolor
Bez warstwy dyspersyjnej
Nie kurczy się pod lampą
Natychmiastowy efekt
suchych paznokci
Intensywny, trwały kolor po dwóch cienkich warstwach
Nie barwi naturalnej płytki
Długotrwały efekt lakierowego manicure – do 10 dni
Ekspresowe, bezinwazyjne usuwanie w 3 minuty

1

2

Opiłuj i nadaj kształt paznokciom.

5

Rekomendowany dla naturalnej płytki paznokci.
Może być zastosowany również w innych metodach stylizacji np. żel, akryl.
Profesjonalny, płaski pędzelek znacznie ułatwia aplikację koloru.

LUB

3

Odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy preparatu Cuticle Remover
Ultra Fast Gel, następnie je usuń.
6

LUB

4

Zmatuj delikatnie płytkę. W przypadku
równej, suchej i nietłustej płytki paznokci,
matowienie nie jest konieczne.
7

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep.
8

Uwaga! Niektóre składniki preparatu mogą uczulać
w wyniku długotrwałego stosowania. W przypadku wystąpienia podrażnień zaprzestać stosowania.

1. WARSTWA
Nałóż pierwszą cienką warstwę lakieru do
paznokci Monophase – utwardź w lampie
UV - 2 min lub LED - 1,5 min.

10ml

2. WARSTWA
Nałóż drugą cienką warstwę lakieru
Monophase – utwardź w lampie UV - 4 min
lub LED - 3 min. Nie przemywaj.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cucitle Oil w każdy
paznokieć.

Efekt: trwały, naturalny manicure do 10 dni,
Długotrwały efekt lakierowego manicure.

Usuwanie Monophase UV/LED Vernis Manicure:
1

FRENCH MANICURE
ELEGANCJA I KLASYKA

Mollon PRO Professional

3

4

3 min

59

SIMPLY
WHITE

12

2

60

CLASSIC
CHIC

61

POWDER
PINK

62*

Nasącz wacik kosmetyczny płynem
UV Remover Quick&Easy.

Owiń każdy paznokieć folią aluminiową,
pozostaw na 3 min.

Delikatnie usuń manicure za pomocą
drewnianego patyczka.

Przetrzyj paznokieć wacikiem, aby usunąć
ewentualne resztki produktu.

STARDUST
NUDE

Mollon PRO Professional
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INNOWACJA
POLYFLEXI
GEL SYSTEM
to nowa, innowacyjna
metoda modelowania
paznokci łącząca
w sobie największe
zalety metody żelowej
i akrylowej.
Innowacyjna,
bezzapachowa
formuła, dzięki swojej
konsystencji pozwala
pracować z żelem tak
długo jak potrzebujesz,
bez spływania i zbyt
wczesnego zastygania
na paznokciu.

POLYFLEXI GEL jest mocniejszy niż żel i bardziej elastyczny niż akryl!
Dzięki nowoczesnej tubie pozwala redukować straty produktu
– wyciśnij dokładnie taką ilość żelu jaką potrzebujesz.
• Łatwy w użyciu – możesz pracować z nim tak długo jak potrzebujesz
• Elastyczny i trwały
• Bez nieprzyjemnego zapachu
• Utwardzany w lampie UV/LED
• Dostępny w 6 kolorach
POLYFLEXI GEL: to profesjonalny preparat do stylizacji paznokci,
utwardzany w lampie UV/LED. Innowacyjna formuła gwarantuje
łatwiejszą aplikację – może być formowany tak długo,
jak potrzeba. Dzięki specjalnym właściwościom żel nie spływa na
skórki. Pozbawiony jest drażniącego zapachu.

POLYFLEXI LIQUID:

Profesjonalny preparat
niezbędny do uformowania
paznokci metodą
POLYFLEXI GEL SYSTEM.

SPOSÓB UŻYCIA: niewielką
ilość preparatu przelej
do małego naczynia.
Zwilż pędzelek, następnie
uformuj odpowiedni kształt
POLYFLEXI GEL’u
na paznokciu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyciśnij odpowiednią ilość żelu z tubki i za pomocą szpatułki nałóż
na przygotowaną wcześniej płytkę paznokcia.
Zwilż pędzelek w POLYFLEXI LIQUID i formuj nim żel.
Utwardź w lampie UV/LED.

SZPATUŁKA:

Dwustronny przyrząd
niezbędny do modelowania
paznokci metodą POLYFLEXI
GEL SYSTEM.
Z jednej strony zakończony
metalową szpatułką, która
pozwola nabierać i nakładać na
płytkę paznokcia odpowiednią
ilość POLYFLEXI GEL’u.
Zakończony z drugiej strony
pędzelkiem, który umożliwia
w łatwy i szybki sposób
uformować pożądany kształt
paznokcia.

POLYFLEXI GEL krok po kroku:
1

2

Zdezynfekuj dłonie własne i klientki. Delikatnie odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy Cuticle Remover Ultra Fast Gel.

5

UV

LUB

LED

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep.

SOFT PINK
02

60ml

14

DARK PINK
03

CORAL
04

Pilnikiem o ziarnistości 320/500 usuń
połysk z naturalnej płytki i następnie
szczoteczką usuń pył.

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep.

7

6

Nanieś na płytkę Primer-Acid i pozostaw
do wyschnięcia ok. 60 sekund.
UWAGA: Primer Acid – stosujemy tylko
w wyjątkowych sytuacjach, kiedy mamy
do czynienia z bardzo dużą potliwością płytki.
8

LUB

120 sec

9

WHITE
01

4

60 sec

Nałóż lakier podkładowy, PolyFlexi System
Base Coat – utwardź w lampie UV – 2 min,
LED – 1 min.

NEUTRAL
00

3

Wyciśnij z tubki odpowiednią ilość PolyFlexi
Gel i nałóż na paznokcie.

10

LUB

Nałóż żel nawierzchniowy PolyFlexi System
Top Coat UV/LED, utwardź UV - 120 sekund,
LED - 60 sekund.

Rozprowadź na płytce za pomocą pędzelka
zwilżonego aktywatorem PolyFlexi Liquid.

11

60 sec

Po uzyskaniu pożądanego kształtu,
utwardź w lampie UV – 120 sekund,
LED – 60 sekund.
12

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
nasączonym preparatem Finish Cleaner
Super Shine.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cuticle Oil w każdy
paznokieć.

Usuwanie POLYFLEXI GEL

COVER PINK
05

1

Stylizację żelową
usuwamy pilnikiem
80/100 lub frezarką,
usuwamy pył.

200ml

Mollon PRO Professional

Mollon PRO Professional
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GEL UV/LED MANICURE

GEL UV/LED MANICURE

GEL DE CONSTRUCTION

PREPARATY DO STYLIZACJI METODĄ HYBRYDOWĄ I ŻELOWĄ

W pełni profesjonalne żele do paznokci utwardzane w lampie UV/LED. Nowa, bezkwasowa formuła żelu jest stworzona
w oparciu o monomery o zwiększonej adhezji. Samopoziomujące żele są łatwe w aplikacji i w budowaniu krzywej „C”, dają możliwość
wykonania trwałych, cienkich i naturalnie wyglądających stylizacji. Średnio-gęsta konsystencja żelu pozwala zarówno początkującym,
jak i zaawansowanym stylistkom, budować różne kształty i dekoracje światłoutwardzalne.

BONDER

KWASOWY PREPARAT
ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ

BEZKWASOWY PREPARAT
ZWIĘKSZAJĄCY PRZYCZEPNOŚĆ

Preparat kwasowy, stosowany w celu
dokładnego usunięcia nadmiaru wilgoci
oraz niepożądanej, tłustej warstwy
z powierzchni płytki. Posiada właściwości
przeciwgrzybicze oraz odkwaszające.
Należy aplikować go w bardzo niewielkiej
ilości na naturalną płytkę paznokci, unikając
kontaktu ze skórą, następnie odczekać
aż odparuje.
W razie potrzeby czynność można
powtórzyć. Primer znacznie zwiększa
przyczepność żelu lub masy akrylowej.

Preparat bezkwasowy zalecany
do naturalnej płytki paznokci,
odtłuszcza i wyrównuje pH płytki.
Po nałożeniu należy odczekać kilka
sekund, aż preparat odparuje.
Dzięki zastosowaniu Bondera znacznie
wzrasta przyczepność i trwałość
nakładanej masy do płytki.
Stosowany przed nałożeniem żelu
i akrylu oraz manicure hybrydowego.

15ml

15ml

NON-ACID

ACID

Gel De Construction UV/LED
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

PRIMER

Profesjonalny, trójfazowy żel budujący
Samopoziomujący, o średnio-gęstej konsystencji
Bezkwasowy i bezzapachowy
O doskonałej przyczepności
Bardzo łatwy w opracowaniu pilnikiem
Nie zapowietrza się i nie odpryskuje
Niska zawartość fotoinicjatorów wytwarza mniej ciepła podczas utwardzania
Elastyczna formuła żelu – daje możliwość tworzenia tunelu na formie
Nie cofa się w trakcie utwardzania
Szeroka gama kolorów daje duże możliwości korekty naturalnego koloru
paznokci

Gel De Construction UV/LED, budowa paznokci na szablonie, krok po kroku:
1

2

3

4

60 sek

Zdezynfekuj dłonie własne i klientki. Delikatnie odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy Cuticle Remover Ultra Fast Gel.

01
Perfect Clear

03
Clear Rose

04
Natural Pink

05
Cover Nude

5

Pilnikiem o ziarnistości 320/500 usuń
połysk z naturalnej płytki i następnie
szczoteczką usuń pył.

6

LUB

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep.

7

LUB

Nanieś na płytkę Primer-Acid i pozostaw
do wyschnięcia ok. 60 sekund.

8

LUB

1. WARSTWA

06
Camuflage Nude

07
Snowy White

08
Subtle White

09
Delicate Pink

Nałóż żel podkładowy Base Coat Gel UV/
LED od okolicy skórek do wolnej krawędzi,
utwardź UV - 120 sekund, LED - 60 sekund.

9

12ml
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BASE COAT
GEL UV/ LED

TOP COAT GEL
GLOSS UV/ LED

■ Przezroczysty żel
podkładowy
■ Posiada doskonałą
przyczepność
■ Aplikowany bezpośrednio
na naturalną płytkę
■ Rzadka konsystencja
■ Łatwa aplikacja za pomocą
pędzelka lakierowego
■ Po utwardzeniu tworzy
warstwę dyspersyjną
■ Utwardzać w lampie UV
– 2min, w lampie LED
– 1 min.
■ Przedłuża trwałość stylizacji

■ Żel wykończeniowy, przezroczysty
■ Samopoziomujący o rzadkiej
konsystencji
■ Aplikacja pędzelkiem lakierowym
ułatwia wykończenie stylizacji
■ Zabezpiecza żel
przed matowieniem
■ Zalecany do wykończenia stylizacji
żelowych i akrylowych
■ Intensywnie nabłyszcza
■ Utwardzać w lampie UV – 2-3min,
LED – 1 min.
■ Po utwardzeniu usunąć warstwę
dyspersyjną
■ Uszczelnia stylizację żelową,
przedłużając jej trwałość
12ml

12ml

Mollon PRO Professional

DRY TOP COAT
GEL GLOSS
NO WIPE
UV/ LED
■
■
■
■

■
■
■

■

Lakier nawierzchniowy UV/ LED
Intensywnie nabłyszcza
Jest trwały i odporny na zarysowania
Nie pozostawia warstwy
dyspersyjnej po utwardzaniu;
nie wymaga przemywania
Posiada formułę o niskiej lepkości,
co ułatwia pracę
Nie żółknie
Rekomendowany do żeli
i produktów lakiero-żelowych
(Strong Gel Lack)
Utwardzany w lampie LED:
90 sek jak i UV: 120 sek

2. WARSTWA

Precyzyjnie podłóż szablon do paznokci.
Nałóż drugą warstwę żelu budującego Gel
Pędzelkiem Mollon PRO nałóż pierwszą
De Construction UV/LED, utwardź UV - 120
warstwę żelu budującego Gel De Construction sekund, LED - 60 sekund.
UV/LED na naturalny paznokieć
i szablon, utwardź UV - 120 sekund,
LED - 60 sekund.
10

11

Przemyj paznokcie wacikiem nasączonym
płynem Dehydrator Pre Nail Prep,
usuń szablon.

12

LUB

Nadaj właściwy kształt zbudowanym
paznokciom pilnikiem 100/180, pamiętaj
o krzywej „C” i „ punkcie apex”. Zmatuj powierzchnię paznokci pilnikiem 320/500.

Nałóż żel nawierzchniowy Top Coat Gel
Gloss UV/LED, utwardź UV - 120 sekund,
LED - 60 sekund.

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
nasączonym płynem Finish Cleaner
Super Shine, od okolicy skórek do wolnej
krawędzi.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cuticle Oil w każdy
paznokieć.

Usuwanie Gel De Construction UV/LED:
1

Stylizację żelową usuwamy pilnikiem
80/100 lub frezarką, usuwamy pył.

Mollon PRO Professional
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COULEUR GEL - ŻELE KOLOROWE DO ZDOBIEŃ I DEKORACJI

DÉCOR GEL - ŻELE KOLOROWE DO ZDOBIEŃ I DEKORACJI

Dzięki nowoczesnej formule, utwardzane w lampach LED i UV. Dają nieograniczone możliwości dekoracji, tworzenia kolorów i dużą
swobodę łączenia z innymi produktami światłoutwardzalnymi. Bardzo wysoka jakość składników gwarantuje jednorodny kolor bez
smug oraz stabilność kolorowych pigmentów. Wyróżnia je trwałość, krótki czas utwardzania, 100% krycie kolorem już przy jednej
warstwie oraz niezmienność koloru w trakcie użytkowania.

5g

01 SNOW WHITE

02 MISTY ROSE

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Décor Gel to unikatowy produkt o konsystencji pasty, szczególnie dedykowany do zdobień stylizacji światłoutwardzalnych.
Szczególnie polecana jest pasta w kolorze białym, którą można łączyć z innymi kolorami, tworząc paletę nowych odcieni.

■

Bezkwasowe
Optymalna konsystencja gwarantuje łatwą aplikację
Nie spływa z płytki paznokcia
Wysoka intensywność i stabilność koloru
Perfekcyjne krycie kolorystyczne płytki jedną warstwą żelu
Do cienkiego nakładania
Niezwykle wydajne
Trwałość do 6 tygodni
Do lampy UV –2 min /LED –30-60 sec.
Aplikacja na żel budujący
Usuwamy pilnikiem lub frezarką
Trendowe kolory
Możliwość łączenia kolorów – z innymi kolorowymi i dekoracyjnymi żelami

03 PEACH PUFF

04 LIGHT CORAL

■
■
■

5g

01 WHITE STREET

06 LIGHT CYAN

05 POWDER BLUE

03 HOT PINK

02 BLACK STREET

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

07 DARK PLUM

08 JUICY BLUE

09 DEEP PINK

10 ROYAL RED

11 BERRY PINK

12 DIAMOND MIX

13 Crystal Shine

14 Antique Nude

15 Serene Rouge

16 Crimson Pink

17 Purple Orchid

18 Slate Violet

04 ROUGE NOIR

05 ORANGE JUICE

Idealny dla podstawowych i zaawansowanych technik
zdobienia jak one stroke, zostovo, four favore
Do cieniowania, efektów płaskorzeźby, wypukłych kształtów 3D
Do odbijania folii na kolorze czarnym
Aplikacja na gel budujący, bazę hybrydową i bazę żelową jako kolor lub element zdobienia
Bezkwasowy, bezzapachowy, bez formaldehydów
Gęsty jak pasta
Nie poziomuje się i nie rozpływa
Idealnie nadaje się do rozcierania – efekt światłocienia
Intensywny kolor, pełne krycie, równomierne, bez smug
Do lampy UV – 2 min /LED – 30-60 sek.
Bardzo trwały efekt do kilku tygodni
Usuwamy pilnikiem lub frezarką
Nie przebarwia się
Doskonale się łączy z innymi produktami
światłoutwardzalnymi, żelami kolorowymi, innymi decor
gelami oraz hybrydami
Paleta barw daje szerokie możliwości tworzenia kolorów,
szczególnie kolor biały - z innymi decor gelami, żelami
kolorowymi, kolorami hybrydowymi

06 SUN LIGHT

DÉCOR GEL UV/LED krok po kroku:
1

2

3

LUB

4

LUB

COULEUR GEL UV/LED krok po kroku:
1

2

3

LUB

2 min

4

1 min

2 min

LUB

2 min

1 min

Na przedłużony żelem i przygotowany
paznokieć nałóż równomiernie Couleur
Gel UV/LED za pomocą pędzelka.
5

Na przedłużony żelem i przygotowany
paznokieć nałóż równomiernie Couleur
Gel UV/LED za pomocą pędzelka.
5

Utwardź w lampie UV 2 min /
LED 1 min.

6

7

LUB

2 min
Nałóż Top Coat Gel Gloss UV/LED
aby zabezpieczyć i nabłyszczyć
stylizację.

Nałóż drugą warstwę Couleur Gel
aby uzyskać jednolity nasycony kolor.

6

Nałóż drugą warstwę Couleur Gel
aby uzyskać jednolity nasycony kolor.
7

Na zakończoną stylizację nanieś
i wmasuj jedną kroplę oliwki
Cuticle Oil w każdy paznokieć.

9

Aplikuj Décor Gel UV/LED za pomocą
odpowiedniego pędzla w zależności od
wzoru, jaki chcesz uzyskać, decor gel
możesz cieniować i rozcierać.
10

LUB

1 min

Utwardź w lampie UV 2 min / LED 1 min.

8

LUB

2 min

8

Przemyj paznokcie, które będziesz
zdobić, preparatem Dehydrator
Pre Nail Prep, następnie je zmatuj
oraz usuń pył.
Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
namoczonym preparatem Finish
Cleaner Super Shine.

Utwardź w lampie UV 2 min / LED 1 min.

Utwardź w lampie UV 2 min /
LED 1 min.

1 min

Utwardź w lampie UV 2 min / LED
1 min.

2 min

1 min

1 min

Utwardź w lampie UV 2 min / LED 1 min.

Nałóż Top Coat Gel Gloss UV/LED, aby
zabezpieczyć i nabłyszczyć stylizację.

Usuwanie DÉCOR GEL UV/LED:
1

11

Usuwanie COULEUR GEL UV/LED:
2 min

1

Stylizację żelową usuwamy pilnikiem
80/100 lub frezarką, usuwamy pył.

18
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1 min

Utwardź w lampie UV 2 min / LED 1 min.

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
namoczonym preparatem Finish
Cleaner Super Shine.

Na zakończoną stylizację nanieś
i wmasuj jedną kroplę oliwki
Cuticle Oil w każdy paznokieć.

Stylizację żelową usuwamy pilnikiem
80/100 lub frezarką, usuwamy pył.

Mollon PRO Professional
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TRIPLE POWER OF EXTREME
Mollon PRO TRIPLE POWER OF EXTREME to innowacyjny, 3 fazowy system lakierowy do stylizacji paznokci. Dzięki formule, która
w składzie zawiera polimery, system utwardzany jest pod wpływem naturalnego światła, umożliwia uzyskanie wyjątkowego błysku i trwałości
do 10 dni. Nakłada się jak lakier klasyczny, zmywa zwykłym zmywaczem acetonowym, bez konieczności robienia kompresów.
Extreme Smooth Base Coat 1 wypełnia nierówności płytki i zwiększa przyczepność warstwy kolorowej. EXTREME VERNIS COLOR 2 jest
wyjątkowo elastyczny, szybkoschnący, a także bogato zapigmentowany, co umożliwia uzyskanie nasyconego koloru już przy pierwszej
warstwie. Nowoczesna i przełomowa technologia EXTREME GLOSS TOP COAT 3 przyspiesza wysuszanie stylizacji, przedłuża jej trwałość
i nadaje efekt ekstremalnego połysku.

01.SNOW STORM

02.BALMY LOVE

03.DELICATE NUDE

05.COLOR CHIC

06.CAPPUCINO

07.SOFT PINK

08.SWEET CANDY

09.LAVENDER

10.FLORAL ODOR

11.SUMMER RAYS

12.MINT COCTAIL

14.APRICOT CAKE

16.CORAL DREAM

17.RACY SMILE

18.MILD RED

20.CRIMSON RED

21.RED ROSE

23.SKY SPACE

24.MIDNIGHT

26.BRIGHT PINK

28.SO IN LILAC

29.ARONIA

30.AUBERGINE*

31.Morning Fog

32.Blue Linen

33.Heather

34.Magnolia

35.Oleander

36.Pink Tulip

EXTREMALNY POŁYSK
Efekt żelowych paznokci

EXTREMALNA TRWAŁOŚĆ
10 dni bez odprysków

EXTREMALNY KOLOR
Idealne krycie już po pierwszej
warstwie

12ml

Nie wymaga naświetlania lampą UV/LED

Extreme Vernis System krok po kroku:
przed każdym użyciem lakieru EXTREME VERNIS COLOR 2, należy wstrząsnąć buteleczką. Każdy z produktów wymaga precyzyjnej aplikacji – nie poprawiaj raz nałożonej warstwy.
1

2

3

4

1 min

Nadaj kształt paznokciom za pomocą
pilnika 320/600.

5

Odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy preparatu Cuticle Remover
Ultra Fast Gel, następnie je usuń.
6

7

2 min

2 min

1. WARSTWA
Nałóż cienką warstwę wybranego koloru
Extreme Vernis Color 2, odczekaj 2 minuty.

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep.

Nałóż jedną cienką warstwę Extreme Smooth
Base Coat 1, odczekaj ok.1 minuty.

8

10 min

2. WARSTWA
Nałóż drugą, cienką warstwę wybranego
koloru Extreme Vernis Color 2, odczekaj 2
minuty.

Nałóż cienką warstwę Extreme Gloss
Top Coat 3, odczekaj ok. 10 minut do
całkowitego wyschnięcia.

Po zakończeniu stylizacji nanieś i wmasuj
1 kroplę oliwki Cuticle Oil w każdy
paznokieć.

Usuwanie Extreme 3 STEPS VERNIS SYSTEM:
1

2

5 sec

Nanieś na wacik zmywacz do paznokci
Remover Hydrobalance.

20

Ekstremalnie dlugotrwaly!
Ekstremalnie intensywny!
Ekstremalnie blyszczacy!

Potrzymaj około 5 sekund i usuń
w kierunku wolnego brzegu.

Mollon PRO Professional
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CLASSIC NAIL MANICURE
LAKIERY DO PAZNOKCI

HARDENING&CARE
NAIL LACQUER

Paleta kolorów

Paleta kolorów

PIELĘGNUJĄCO-WZMACNIAJĄCY
LAKIER DO PAZNOKCI

Super trwałe i szybkoschnące lakiery do paznokci
Doskonale się rozprowadzają, nie tworząc smug
Posiadają bogatą formułę wzbogaconą
w utwardzacz i żywicę
z drzewa pistacjowego
Wzmacniają płytkę paznokcia,
pielęgnują ją i regenerują

01

02

03

GLADIOLA CHRYSAN- NARCISSUS
THEMUM

04

LILY

05

ASTER

06

ROSE

07

MALLOW

08

PEONY

09

HEATHER

20

10

105

10ml

11*

12*

13*

14*

15

LUPINE GILLYFLOWER DAHLIA AMARYLLIS GERBERA

16*
IRIS

17*

18*

19*

20*

ORCHID EDELWIESS HYDRANGEA GARLIC
BLUE

21*

NETTLE

44

INTENSE
HOT
BLACK CAPPUCCINO

FORGET
-ME-NOT

106

49*

52

DARK
CHERRY

TICKLED
ROSE

SPAIN

GREECE

FRANCE

107

108*

128*

129

130

131

178

179

180

200

201*

202*

22

TANGO
DE FEU

56

57

59

61

TUSCAN
SANDS

PINK
MOCHA

SILKY
MAUVE

CORAL
PINK

109

111

112

113

62

70

114*

115

EVERLASTING PURPLE
ROSE
SAGE

TERRE CUITE COCKTAIL DE RIDEAU
ROUGE SORBIER DES ROUGE
ANTIQUE FRAMBOISE ÉCARLATE CLASSIQUE OISEAUX ROUGE SENSUEL

71

72

DEEP
WINE

LIGHT
SILVER

117*

119

158

159

MUSIQUE
CELTIQUE

NUDE
BEIGE

97

98

RUDDY
BEIGE

DIRTY
ROSE

120

121

HOWLITE
CAFE

99

100

101

123*

124*

TROPICAL AMARANTH MAGNETIC
SEDUCTION
FURY
RED

122

CAFE
AU LAIT

QUARTZ
FUME

165*

166*

SARDONYX

102

104

DIAMOND
RED

ITALIA

125

127

175

176

VERT
OUTREMER TRANCHES
EMERADUE
VERT
D’ORANGE

BLACK
TACCA

JAUNE DE CORNALINE POUSSIÈRE
DE CORAIL
CADMIUM ORANGE

177
LOVE

199

BEIGE AMBER

220*

SPARKLING
RAIN

LAVE
COLOREE

HYPNOSE MADEMOISELLE AMOR

ANYX

SILVER
DROPS

221* 222*

SILVER
SHIMMER

GOLDEN
SHIMMER

HARDENING

BLUE
DREAM

223

TULUZA

132

135*

ROUGE
DE L’INDE

NUIT DU
CAIRE

181

182

ARPEGE

203*

RUSH

206*

136

ELEGANCE
GRAPHITE

183

CRYSTAL

207

VIOLET
TOUCH

PEACH
SPARKLE

LIGHT
MALVA

224

225

226

260

261

262

LUGDUNUM MARSEILLE BORDEAUX

155

AURELIE

184

185

ESCADA

EUPHORA

208

209

227

228

263

264

SWEET
GRAY

BERRY

DELICATE SHOPPING AMBROSIA BLISSFUL
MOMENT
LINGERIE QUEEN

NAIL LACQUER

156

BERTHE

ROSE
KISS

NICE

BLUE
DREAM

157

CELINE

186*

DELPHINE

187

NEOMAGIC

LOUNGE

210

211

SEA
WHITE
REFLECTION ELEGANCE

229
VICHY

265

MERLOT

230

AMIENS

266

SYRAH

EVE

188

DELICIOUS

212

SENSITIVE
CORAL

231

160

FRANCINE

189

ATTITUDE

213

NUDE
PEARL

232

NANTES

AVIGNON

267

268

ZWEIGELT SAPERAVI

CLOTILDE

193

SPARKLE

214

COVER
ROUGE

233

CALAIS

269

PINOT
NOIR

LEA

194

DESEO

215

SAPPY
RAISIN

167*

173*

195

196

MICHELE

LEONIE

PLEASURES STYLESSENSE

197

BLUE BERYL PINK QUARTZ PLATINUM

216

SWEET
BERRY

217

198

PURPLE
AMETYST

MELLOW
CHERRY

CLASSIC
JEANS

218

219*

259

COLOR
GLITTER

ORLEANS

SEVRES

VANILA CASHMERE SWEET
CUPCAKE
BEIGE CAPPUCCINO

257

258

270

271

272

273

234

235

906*

ZINFANDEL MONTE- TEMPRA- NEBBIOLO
PULCIANO NILLO

SHIMMER

Mollon PRO Professional
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GOLD

UTWARDZAJĄCY LAKIER DO PAZNOKCI

15ml

Linię Mollon PRO Nail Lacquer tworzy
kolekcja super trwałych, szybkoschnących
lakierów do paznokci. Formuła lakieru
została wzbogacona w utwardzacz,
który przedłuża trwałość lakieru do 7 dni.
Wysoka jakość komponentów zapewnia
idealne krycie i konsystencję.
Profesjonalny pędzelek, doskonale
rozprowadza lakier na płytce paznokcia,
nie tworząc smug. Aby spotęgować trwałość
lakieru, na początku manicure należy użyć
Base Coat Nail Repair, następnie 2 warstwy
Nail Lacquer i Top Coat Quick Dryer.
3Free – bez toluenu, formaldehydu i DBP.

01

02

PURE WHITE VANILLA
MIST

10

RUBY
FOUNTAIN

11*

FIRE
OF LOVE

03

04

PASTEL
ORCHID

ROSE
DIAMOND

12

13

AFRICAN MOROCCAN
ADVENTURE VELVET

05

ORCHID
OPERA

14

FUCHSIA
FALLS

06

SALSA MELT

15

PASSION
PLUM

07

DESERT
ROSE

16

MAGNETIC
VIOLET

08

REAL RED

18

STRONG
MOCCA

09

RED
FLAMENCO

19*

SPLENDID
BLUE
- BESTSELLER!
- NEON!

*
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NAIL ART

NAIL PREPARATIONS
Wyjątkowy pyłek w postaci mikronizowanych drobinek, idealny do finezyjnych zdobień paznokci.
Niepowtarzalny efekt manicure w zależności od użytego koloru pyłku oraz sposobu aplikacji.

ODPOWIEDŹ NA JEDEN Z NAJGORĘTSZYCH ŚWIATOWYCH TRENDÓW W STYLIZACJI PAZNOKCI
• nieograniczone możliwości zdobień i wyjątkowych stylizacji
• spektakularnie lśniące wykończenie

• półtransparentne, pozwalają uzyskać efekt metalicznej tafli, której odcień zależy od koloru użytego lakieru hybrydowego

Multifunkcyjne:
stosowane na sucho (po usunięciu warstwy dyspersyjnej) – dają efekt „metaliczny”
stosowane na „mokro” (na warstwę dyspersyjną) – dają efekt „syrenki”
do nakładania na: żele kolorowe, lakiery hybrydowe, top hybrydowy
niezwykle trwałe i łatwe w aplikacji

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na
czarnym lakierze
hybrydowym

na warstwie
dyspersyjnej

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na
czarnym lakierze
hybrydowym

na warstwie
dyspersyjnej

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na
czarnym lakierze
hybrydowym

na warstwie
dyspersyjnej

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na
czarnym lakierze
hybrydowym

na warstwie
dyspersyjnej

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

Nasza kosmiczna podróż wciąż trwa! Przenieś swoje paznokcie w nowy wymiar! COSMO FLAKES – CHAMELEON GLOW to wyjątkowa kolekcja
3 transparentnych folii w postaci mini płatków, która pozwoli Ci stworzyć niepowtarzalną, niczym kameleon, mieniącą kolorami stylizację.
Każdy kolor to mix iskrzących barwami drobinek, który pozwala uzyskać dwa zupełnie różne efekty.
Baw się kolorami i przenieś swoją stylizację w nowy wymiar!
• jeden pyłek, dwa niesamowite efekty
• Ty decydujesz, który najlepiej wyraża Ciebie
• nałożony po usunięciu warstwy dyspersyjnej daje efekt iskrzących, kolorowych płatków i pozwala tworzyć na paznokciach wyjątkowe wzory
nałożony na warstwę dyspersyjną lakieru hybrydowego tworzy na paznokciu efekt mieniącej się kolorami tafli
• aplikacja możliwa jest na dowolny kolor lakieru hybrydowego, najlepiej prezentuje się na kolorze czarnym
• stylizację należy pokryć topem

LUXURY GLOW – pyłki dostępne w 5 kolorach; dające efekt paznokci rozświetlonych milionem iskrzących się drobinek

•
•
•
•

COSMO FLAKES

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na
czarnym lakierze
hybrydowym

na warstwie
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na
czarnym lakierze
hybrydowym

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

na warstwie
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na
czarnym lakierze
hybrydowym

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

na warstwie
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na
czarnym lakierze
hybrydowym

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

na warstwie
dyspersyjnej

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

MIRROR GLOW

• pyłek dający zniewalający efekt lustrzanego blasku

HOLO ME GLOW

• efekt miliona iskrzących się drobinek we wszystkich kolorach tęczy

ROSE GOLD GLOW

Mirror Glow / Luxury Glow / Holo Me Glow / Rose Gold Glow / Cosmo Flakes - efekt "metaliczny" krok po kroku:

• efekt glamour mieniący się kolorem różowego złota

1

Efekt
kolorystyczny
uzyskany
na czarnym
lakierze
hybrydowym

na warstwie
dyspersyjnej

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany
na czarnym
lakierze
hybrydowym

na warstwie
dyspersyjnej

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany na lakierze
hybrydowym
Hybrid Care nr 11
HSS nr 2.11

na warstwie
dyspersyjnej

2

3

4

LUB

LED

po usunięciu warstwy
dyspersyjnej

Opiłuj i nadaj kształt paznokciom.

5

LUB

Odsuń skórki drewnianym patyczkiem
przy pomocy preparatu Cuticle Remover
Ultra Fast Gel, następnie je usuń.
6

Odtłuść płytkę paznokci preparatem
Dehydrator Pre Nail Prep.
7

Nałóż lakier podkładowy Hybrid Care
Base Coat – utwardź w lampie
UV – 2 min, LED – 1 min.
8

LUB

COSMO GLOW
Wraz z nowymi, ultraopalizującymi drobinami z linii COSMO GLOW odkrywamy kolejną przestrzeń kosmiczną…. Zainspirowani obłokami gazu i pyłu
międzygwiezdnego stworzyliśmy 3 nowe „pyłki”, które przenoszą stylizacje w zupełnie nowy wymiar! Daj się porwać w drogę do wnętrza mgławicy: kraba,
meduzy, czy ślimaka. Wybierz jeden z 3 wyjątkowych produktów i stwórz nową galaktykę na Swoich paznokciach! Kreuj oryginalne i zaskakujące stylizacje pełne
futuryzmu i mistycyzmu. Odkrywaj nowe możliwości i wyjątkowe efekty!
• efekt najlepiej jest widoczny na czarnej i na białej hybrydzie
• aplikować na warstwę dyspersyjną
• drobiny dokładnie docisnąć do płytki, aby idealnie do niej przylegały
• stylizację pokryć topem; używać transparentnego topu np.: z linii HSS
• w razie potrzeby, w celu uzyskania bardziej gładkiej powierzchni, nałożyć drugą warstwę topu

Efekt
kolorystyczny
uzyskany
na lakierze
hybrydowym

białym
na warstwie
dyspersyjnej

czarnym
na warstwie
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany
na lakierze
hybrydowym

białym
na warstwie
dyspersyjnej

czarnym
na warstwie
dyspersyjnej

Efekt
kolorystyczny
uzyskany
na lakierze
hybrydowym

białym
na warstwie
dyspersyjnej

czarnym
na warstwie
dyspersyjnej

2 WARSTWY
Nałóż lakier nawierzchniowy Hybrid Care
Nałóż kolor Hybrid Care UV Color Coat: jedną
cienką warstwę – utwardź w lampie UV – 2 min, Top Coat – utwardzić w lampie UV – 2 min,
LED – 1 min.
LED – 1 min; drugą cienką warstwę – utwardź
w lampie UV – 2 min, LED – 1 min.
9

Nadmiar pyłku usuń pędzelkiem.

10

LUB

Całość dokładnie zabezpiecz lakierem
nawierzchniowym, Hybrid Care UV Top
Coat - utwardź w lampie UV – 2 min,
LED – 1 min.

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
nasączonym preparatem Finish Cleaner
Super Shine.
11

Opuszkiem palca lub pędzelkiem wetrzyj
delikatnie, kolistymi ruchami pyłek
na warstwę dyspersyjną.
12

Usuń warstwę dyspersyjną wacikiem
nasączonym preparatem Finish Cleaner
Super Shine.

Na zakończenie stylizacji nanieś i wmasuj
jedną kroplę oliwki Cucicle Oil w każdy
paznokieć.

Pyłki nakładać preferowanym rodzajem aplikatora: pędzelkiem do zdobień, aplikatorem, gąbeczką lub palcem. Efekt uzależniony jest od koloru użytego lakieru
hybrydowego. UWAGA: chcąc uzyskać efekt „syreniego pyłu” postępuj według instrukcji powyżej, pomijając krok nr 6 i 7.
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NAIL ART STICKERS

PREPARATY DO PAZNOKCI

Mollon PRO Nail Art Stickers to naklejki do paznokci
przeznaczone do profesjonalnych zdobień typu Nail Art.
Wykonane z cienkiej i trwałej folii, doskonale nadają się
do zastosowania na manicure klasyczny, hybrydowy,
one step oraz gel décor. Zalecenia: naklejki transparentne
najlepiej wyglądają na kolorze białym, pastelowym
lub jasnym. Naklejki złote lub srebrne można śmiało
stosować na każdy kolor lakieru.

BASE COAT

TOP COAT

UTWARDZAJĄCY LAKIER
PODKŁADOWY

SZYBKOSCHNĄCY LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

NAIL REPAIR

Preparat posiada właściwości
utwardzające płytkę paznokcia,
pozostawiając ją jednocześnie
elastyczną i sprężystą. Jego
formuła została opracowana
w celu stymulowania wzrostu
naturalnych paznokci. Zawarta
w składzie metionina szybko
i skutecznie utwardza kruchą,
cienką i rozdwajającą się płytkę
paznokcia, przygotowując ją
do dalszego manicure.
Dodatkowo zawarte filtry
UV chronią paznokcie przed
szkodliwym działaniem promieni
UV. Zwiększa przyczepność
lakieru do paznokci.

70ml

QUICK DRYER

Bardzo wytrzymały lakier
nawierzchniowy, szybko
wysychający na paznokciu.
Tworzy na pomalowanym
paznokciu twardą, gładką
i nieżółknącą warstwę,
podkreśla intensywność
barwy, nadaje połysk.
Top coat zapewnia większą
wytrzymałość na odpryskiwanie
i ścieranie lakieru.
Pokryta nim powierzchnia
nie rysuje się i dzięki temu
nie staje się matowa.
Nie zmienia koloru
pod wpływem warunków
atmosferycznych
czy światła UV.

70ml

15ml

15ml

NAIL LACQUER
REMOVER

EXPRESS DRY
GLOSS EFFECT

HYDROBALANCE

PREPARAT PRZYSPIESZAJĄCY
SCHNIĘCIE LAKIERU

NAWILŻAJĄCY
ZMYWACZ DO PAZNOKCI

Profesjonalny, nawilżający zmywacz do
paznokci bez efektu wysuszania płytki.
Skuteczny przy usuwaniu lakieru o
różnych teksturach i kolorach, zawiera
aceton. Wzbogacony w D-pantenol i
witaminę E, które działają na paznokieć
silnie nawilżająco, zachowują jego
odpowiednie nawilżenie i zapobiegają
zmatowieniu. Zastosowany olej
mineralny, o silnych właściwościach
natłuszczających, stanowi dodatkowe
zabezpieczenie przed nadmiernym
wysuszeniem i zapobiega utracie wody
z płytki. Preparat pozostawia bardzo
przyjemny zapach.
Sposób użycia: Wał paznokciowy
zabezpieczyć nawilżającym olejkiem do
paznokci i skórek. Zmywacz nanieść na
wacik i nałożyć na paznokieć. Rodzaj
usuwanej stylizacji ma duży wpływ na
długość trzymania wacika z płynem na
paznokciu, od kilku do kilkunastu sekund.
Po upływie tego czasu usuń lakier z
paznokci.

F009S F022G F023S F035G F052B F069G F069W F078G F078S F079G F079S F085G F085W F087G F087S F090B F094B F094S F113S

F114S F116S F119S F120G F120S F121S F123G F123S F126G F130G F130S F131G F131S F132G F132S J086

J059

J076

J085

J131 J096PG J097PS J102

J103

J014 J040

Express Dry Gloss Effect to preparat
przyspieszający schnięcie lakieru, znacznie
skraca czas wykonania manicure. Poprzez
dobór odpowiednich składników zapewnia
również wspaniały połysk.

J058

J104 N163 N169 N213 N803P N299 N286 N293 N332 N345 F110G

N443 N446 N462 N568 N588 N590 N624 N602 N627 N645 N646 N662P N665 N156
1000ml
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50ml

70ml

15ml
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PREPARATY DO PAZNOKCI
Z EFEKTEM SPECJALNYM

PREPARATY DO PAZNOKCI
I EFEKTY SPECJALNE

TOP COAT

TOP COAT

MATUJĄCY LAKIER
NAWIERZCHNIOWY

LAKIER NAWIERZCHNIOWY
SUPER NABŁYSZCZAJĄCY

MATT LACQUER

Lakier nawierzchniowy
Power Shine chroni i wzmacnia
paznokcie, nadając im piękny,
intensywny połysk.
Ochronna formuła
„non-yellowing” i „uv protection”
zabezpiecza kolory przed
żółknięciem, matowieniem oraz
przebarwieniem.
Lakier błyskawicznie
szybkoschnący. Przedłuża
trwałość lakieru do kilku dni.
Power Shine można nakładać
dla odświeżenia lakieru, aby
przedłużyć jego super połysk.

Lakier nawierzchniowy
o delikatnie białym
zabarwieniu.
Aplikowany na powierzchnię
błyszczącą zamienia ją
w całkowity mat.
Dla uzyskania pożądanego
efektu wystarczy nałożenie
jednej warstwy. Zapobiega
odpryskiwaniu lakieru.
Top można zastosować
na lakier klasyczny
i zakończoną stylizację
światłoutwardzalną:
Hybrid Shine System,
Hybrid Care, Monophase,
Strong Gel Lack.

CUTICLE OIL

70ml

15ml

15ml

Top można zastosować na lakier
klasyczny i zakończoną stylizację
światłoutwardzalną: Hybrid Shine
System, Hybrid Care, Monophase,
Strong Gel Lack.

CUTICLE
REMOVER

MOISTURIZING
REPAIR

POWER SHINE

ULTRA FAST GEL

NAWILŻAJĄCY OLEJEK
DO SKÓREK I PAZNOKCI

Olejek zapewnia wysoki
poziom nawilżenia
i natłuszczenia płytki
paznokcia oraz skóry wokół
niego. Zawiera kompleks
olejków wyselekcjonowanych
pod względem ich
właściwości zmiękczających:
olejek ze słodkich migdałów
- działa nawilżająco
i zmiękczająco, olejek
z kiełków pszenicy posiada
właściwości odżywcze,
zawiera witaminę A i E.

70ml

PREPARAT DO ZMIĘKCZANIA
I USUWANIA SKÓREK

Niezwykle skuteczny żel,
dzięki któremu możliwe jest
efektywne zmiękczenie, odsunięcie
i usunięcie skórek znajdujących
się wokół paznokcia.
Posiada delikatną formułę, dzięki
której zabieg można dokonywać
bezpośrednio przed stylizacją
paznokci. Posiada właściwości
kojące i łagodzące.
Preparatu nie powinno używać
się na uszkodzoną lub wrażliwą
skórę. Nie należy stosować
częściej niż dwa razy w tygodniu.

70ml

15ml

15ml

CUTICLE&NAILS
REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA
W POŁĄCZENIU Z NATURALNYMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI

TOP COAT

PLUMPING
TOP COAT

UV PROTECTION
LAKIER NAWIERZCHNIOWY

FRESHING COLOR

Lakier nawierzchniowy o delikatnie
fioletowym zabarwieniu.
Nałożony bezpośrednio na płytkę paznokci
zapewnia im ochronę przed odbarwieniem,
nadając piękny połysk. Top Coat aplikowany
na lakier kolorowy przedłuża jego trwałość
i odporność na odpryskiwanie, a także
delikatnie zmienia jego odcień nadając
mu efekt fluorescencyjny. Zawiera filtry
UV, które chronią lakier kolorowy przed
odbarwieniem i blaknięciem oraz witaminę E.

Top błyskawicznie odświeża kolor
i nadaje olśniewający efekt paznokci
żelowych na lakierze. Top dodaje
objętości, podkreśla efekt krzywej C
na płytce paznokcia. Lakier nawierzchniowy
szybko wysychający – 60 sek.
Zawiera filtry UV, dzięki czemu chroni kolor.
Top można zastosować na lakier
klasyczny i zakończoną stylizację światłoutwardzalną: Hybrid Shine System, Hybrid
Care, Monophase, Strong Gel Lack.

Top można zastosować na lakier klasyczny
i zakończoną stylizację światłoutwardzalną:
Hybrid Shine System, Hybrid Care,
Monophase, Strong Gel Lack.

15ml
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10ml

Mollon PRO Professional

KIWI PEELING
WITH 4 OILS

PEELING DO SKÓREK
I PAZNOKCI O ZAPACHU
KIWI

ODŻYWKA DO
PAZNOKCI SILVER
PROTECTION

ODŻYWKA DO PAZNOKCI
ZE SREBREM

Formuła ze zmielonymi nasionami marakui
delikatnie złuszcza martwy naskórek
i odświeża płytkę paznokcia.
Zawarta witamina E, oleje z żeń-szenia,
słodkich migdałów, słonecznika
i orzechów kukui zmiękczają i nawilżają
paznokcie, nadając dłoniom promienny
i atrakcyjny wygląd.
Aplikacja: Nakładać bezpośrednio na skórki
i paznokcie. Delikatnie wmasować w celu
złuszczenia. Umyć ręce przed malowaniem
paznokci.

Natychmiastowo ukrywa niedoskonałości
i redukuje żółknięcie paznokci stóp
i dłoni. Zawarte cząsteczki srebra działają
antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo.
Przywraca świeży, zdrowy wygląd słabym
i łamliwym paznokciom, jednocześnie
chroniąc je przed ścieraniem,
przenikaniem wody i detergentów.
Zawiera filtry UV.
Aplikacja: Nakładać na oczyszczone
paznokcie jedną lub dwie warstwy odżywki.
Pozostawić do wyschnięcia.

15ml

15ml

Mollon PRO Professional
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PIELĘGNACJA DŁONI I STÓP

CUTICLE&NAILS

HCSYNERGY I FCSYNERGY

REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA
W POŁĄCZENIU Z NATURALNYMI SKŁADNIKAMI AKTYWNYMI

RĘKAWICE REGENERUJĄCE NASĄCZONE
SKONCENTROWANYM SERUM
Profesjonalne rękawice regenerujące z linii HC SYNERGY to wyjątkowy
produkt, który charakteryzuje się dobroczynnym składem wspomagającym
odnowę skóry dłoni. Skoncentrowane serum, którym nasączone są
rękawice, likwiduje suchość, szorstkość i łuszczenie się naskórka.
Produkt jest odpowiedzią na potrzeby salonów kosmetycznych,
jak i klientów, którzy wolą wykonywać zabiegi pielęgnacyjne w domu.
Działają kojąco, regenerująco i łagodząco
Przynoszą natychmiastową ulgę
Skutecznie odbudowują zniszczony naskórek
Poprawiają gęstość i elastyczność skóry dłoni
Wspomagają regenerację płytki paznokcia

15ml

70ml

15ml

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen
Betaina
Mocznik
Olej Arganowy
Ekstrakt z płatków Róży Stulistnej
Ekstrakt ze słodkiej Pomarańczy
Ekstrakt z owocu Limonki

15ml

REGENERUJĄCY
OLEJEK RÓŻANY

NAWILŻAJĄCY
OLEJEK WRZOSOWY

Skutecznie regeneruje i uelastycznia skórki
wokół wału paznokciowego.
Wcierany w macierz, odżywia kruche, łamliwe
i rozdwajające się paznokcie.
Wzmacnia je i nabłyszcza.
Aplikacja: Olejek stosuj codziennie.
Wmasuj niewielką ilość w skórki,
macierz i paznokcie.

Intensywnie nawilża i zmiękcza skórki wokół
paznokci, poprawia ich elastyczność oraz
zapobiega ich zadzieraniu. Odżywcza moc
wrzosu wzmacnia, utwardza i nabłyszcza
płytkę paznokci.
Aplikacja: Olejek stosuj codziennie.
Wmasuj niewielką ilość w skórki i paznokcie.

ZMIĘKCZAJĄCY
ANTYBAKTERYJNY
OLEJEK NAGIETKOWY
Intensywnie zmiękcza szorstkie
i popękane skórki wokół paznokci.
Działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie,
łagodzi podrażnienia, goi mikropęknięcia.
Aplikacja: Olejek stosuj kilka razy dziennie.
Wmasuj niewielką ilość w skórki
do całkowitego wchłonięcia.

3 pary x 21g

SKARPETY ZŁUSZCZAJĄCE
I INTENSYWNIE REGENERUJĄCE
Profesjonalne skarpety złuszczające z linii FC SYNERGY to produkt przeznaczony
dla salonów kosmetycznych, jak i dla osób samodzielnie wykonujących zabiegi
pielęgnacyjne w domu. Skoncentrowane serum, którym nasączone są skarpety
intensywnie złuszcza nagromadzony, suchy i zgrubiały naskórek, widocznie
poprawiając kondycję skóry stóp.
Bezpiecznie złuszczają zrogowaciały naskórek stóp
Usuwają zgrubienia i odciski
Regenerują zniszczoną skórę
Nawilżają i zapobiegają zrogowaceniom
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Arginina
Kwas mlekowy
Ekstrakt z Lawendy
Wyciąg z korzenia Perełkowca Japońskiego
1 para x 50g

15ml

15ml

OLEJEK DO PAZNOKCI
Z MIKROKAPSUŁKAMI

ODŻYWKA DO PAZNOKCI 10W1

Wyjątkowe serum do skórek i paznokci oparte na
innowacyjnej technologii mikrokapsułek. Zawiera naturalny
olejek arganowy i jojoba oraz witaminy C, E i F. Zapewnia
intensywną kurację nawilżająco-regenerującą dla suchych,
podrażnionych skórek oraz osłabionych paznokci.
Wzmacnia paznokcie, poprawia ich wygląd i kondycję.
Aplikacja: Olejek stosuj regularnie w zależności od potrzeb.
Wmasuj niewielką ilość w skórki i płytkę paznokcia.

NAIL THERAPY RÉGÉNÉRÉE

PROFESJONALNA TERAPIA ODBUDOWUJĄCA PŁYTKĘ PAZNOKCIA

Intensywnie wzmacnia i regeneruje łamliwe paznokcie,
zapobiega ich pękaniu i rozdwajaniu. Zawiera proteiny
z pszenicy, soi i kukurydzy oraz wapń, metioninę, witaminy
E, C, F. Daje efekt lśniącego wykończenia i sprawia,
że matowe paznokcie odzyskują gładką powierzchnię
i zdrowy połysk.
Aplikacja: Odżywkę stosuj regularnie w zależności
od potrzeb. Nałóż warstwę odżywki na czyste,
niepomalowane paznokcie. Pozostaw do wyschnięcia.

PRZEZNACZONA DLA PAZNOKCI MIĘKKICH, ROZDWAJAJĄCYCH SIĘ
I ŁAMLIWYCH

Wyjątkowa skuteczność terapii polega na głębokim działaniu w warstwie rogowej paznokcia.
Zawarte w preparatach składniki aktywne działają silnie regenerująco, wzmacniają
i odnawiają jego struktury.
Kompleksowe stosowanie dwóch preparatów zapewnia skuteczne działanie i maksymalne efekty terapii.
W celu szybkiego wzmocnienia płytki stosować przez okres 1 tygodnia.
W celu zapewnienia pełnej kuracji regenerującej stosować przez okres 4 tygodni.

2x15ml
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HAND CARE
PIELĘGNACJA DŁONI

Mollon PRO to linia kosmetyków
profesjonalnych, przeznaczona do pielęgnacji
dłoni i paznokci. Formuły preparatów
oparte są na innowacyjnych bazach,
które łączą w sobie naturalne oleje i emolienty
z aktywnymi substancjami, o właściwościach
charakterystycznych dla każdego z produktów:
oczyszczające, wygładzające, zmiękczające,
nawilżające i odżywcze. Wyspecjalizowana
gama preparatów w połączeniu z dobrymi
właściwościami aplikacyjnymi i pięknym
zapachem, pozwala na wykonanie zabiegu
dla każdego typu skóry, biorąc pod uwagę jej
stan i potrzeby Klientki. Kremy zalecane przy
wykonaniu każdego manicure
w gabinecie kosmetycznym.

NATURALNE OLEJE I EMOLIENTY
wspomagają optymalne nawilżenie
i natłuszczenie skóry dłoni, wzmacniają
funkcjonowanie naturalnego płaszcza
hydrolipidowego na skórze, ograniczają
przeznaskórkową utratę wody
(tzw. TEWL). Zmniejszają suchość
i szorstkość skóry, działają
zmiękczająco, wygładzająco
i odżywczo. Wzmacniają naturalne
bariery ochronne skóry i wspomagają
jej ochronę przed niekorzystnym
wpływem czynników zewnętrznych.

REGENERUJE / ODŻYWIA / WZMACNIA

ZMIĘKCZA / WYGŁADZA /
REDUKUJE UCZUCIE SZORSTKOŚCI

Profesjonalny krem regenerująco-odżywczy
przeznaczony do intensywnej pielęgnacji dłoni
i paznokci. Formuła stworzona w oparciu
o naturalne oleje, emolienty oraz składniki aktywne,
które intensywnie odżywiają i regenerują skórę
dłoni. Tworzą na jej powierzchni ochronną warstwę
okluzyjną, która zachowuje naturalną barierę
lipidową naskórka, jednocześnie nie pozostawia
uczucia tłustości. Substancje zawarte w kremie
stymulują podział, odnowę i regenerację komórek
macierzystych naskórka, działają wzmacniająco
na skórę, utrzymują odpowiedni poziom nawilżenia
i natłuszczenia. Krem chroni skórę przed działaniem
czynników zewnętrznych, zmniejsza ryzyko
podrażnień, zapobiega suchości i szorstkości skóry,
zachowuje jej naturalny koloryt .
Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość kremu
na skórę dłoni i paznokci, delikatnie wmasować.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Ekstrakt z żywokostu,
Witamina E, B5, B6,
Gliceryna,
Alantoina.
Przebadany dermatologicznie
Poj. 500 ml
250 ml

Profesjonalny krem zmiękczający, przeznaczony
do intensywnej pielęgnacji dłoni i paznokci.
Formuła stworzona w oparciu o mocznik,
naturalne oleje, emolienty oraz składniki aktywne,
które zmiękczają i nawilżają skórę dłoni. Krem
wspomaga prawidłowy proces wzrostu nowo
powstałych komórek, zapobiega nadmiernemu
odtwarzaniu warstwy zrogowaciałej. Ułatwia
złuszczanie martwych komórek naskórka.
Działa przeciwzapalnie i łagodząco. Redukuje
uczucie szorstkości skóry dłoni, nadając jej
miękkość, gładkość i równomierny koloryt.
Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość kremu
na skórę dłoni i paznokci, delikatnie wmasować.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Mocznik,
Ekstrakt z lnu,
Kwas mlekowy,
Betaina.
Przebadany dermatologicznie
Poj. 500 ml
250 ml

LONG LASTING HYDRATING
HAND CREAM

WYGŁADZA / UELASTYCZNIA /
DZIAŁA PRZECIWSTARZENIOWO

DŁUGOTRWAŁE NAWILŻENIE
RÓWNOWAGA WODNO-LIPIDOWA

Oczyszczający scrub solny do dłoni. Usuwa martwy naskórek, pobudza krążenie,
wygładza oraz lekko natłuszcza skórę dłoni, zmniejsza uczucie szorstkości. Składniki
zawarte w produkcie zmiękczają oraz nawilżają dłonie, pozostawiając na nich ochronny
film oraz przyjemną gładkość. Scrub wzmacnia działanie aplikowanych później
kosmetyków.
Sposób użycia: Nanieść scrub na wilgotną skórę dłoni i delikatnie masować.
W razie potrzeby dodatkowo zwilżyć wodą. Na zakończenie, scrub spłukać i osuszyć
ręcznikiem.

Profesjonalny krem wygładzająco-napinający przeznaczony do intensywnej
pielęgnacji dłoni i paznokci. Formuła stworzona
w oparciu o naturalne oleje, emolienty oraz
składniki aktywne, przywraca dłoniom naturalną
sprężystość, miękkość i gładkość. Krem
poprawia strukturę włókien kolagenowych
i elastynowych, stymuluje ich regenerację.
Ogranicza TEWL, czyli transepidermalną utratę
wody, zapewnia odpowiednie nawilżenie
i kondycję skóry. Dzięki właściwościom
przeciwrodnikowym, zapewnia dłoniom
silną ochronę przeciwstarzeniową.
Krem regularnie stosowany, wyraźnie poprawia
napięcie skóry, pozostawiając skórę dłoni
miękką i gładką.
Sposób użycia: Nanieść niewielką ilość kremu
na skórę dłoni i paznokci, delikatnie wmasować.

Profesjonalny, wodoodporny krem
o długotrwałym działaniu nawilżającym,
przeznaczony do codziennej pielęgnacji
dłoni i paznokci. Zapewnia odpowiedni
stopień nawilżenia, zarówno w krótkim,
jak i dłuższym czasie po aplikacji.
Wielofunkcyjna formuła wspomaga wiązanie
wody w skórze, przeciwdziała wysuszeniu,
utracie elastyczności i jędrności, zapewnia
odpowiednie nawilżenie i utrzymuje równowagę
wodno-lipidową. Krem niweluje nieprzyjemne
uczucie ściągania i przywraca dłoniom uczucie
komfortu, sprawia że dłonie są miękkie, gładkie
i aksamitne w dotyku. W kontakcie dłoni
z wodą, krem ponownie aktywuje swoje działanie.
Sposób użycia: Nałożyć niewielką ilość kremu
i wmasować w skórę dłoni i paznokci.
Stosować rano i wieczorem.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Masło shea,
Wosk pszczeli,
Olej słonecznikowy,
Antyoksydanty.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kwas Hialuronowy,
Kolagen,
Witamina E,
D-Pantenol.

SKŁADNIKI AKTYWNE:
Kolagen,
Witamina E,
Alantoina,
Gliceryna.

Przebadany dermatologicznie.
Poj. 350g

Przebadany dermatologicznie
Poj. 500 ml
250 ml

Przebadany dermatologicznie
Poj. 250 ml

OCZYSZCZA / ZMIĘKCZA / WYGŁADZA

Mollon PRO Professional

SOFTENING & EXFOLIATING
HAND CREAM

SMOOTHING & LIFTING
HAND CREAM

SMOOTHING SALT SCRUB

32

REGENERATING & NOURISHING
HAND CREAM

Mollon PRO Professional
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FOOT CARE

Mollon Pro to linia profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji
stóp. Formuły produktów są oparte na innowacyjnym połączeniu naturalnych
olejków i emolientów ze specjalnie dobranymi składnikami aktywnymi.
Każdy z produktów ma inne właściwości oraz ma działanie: regeneracyjne,
oczyszczające, zmiękczające, złuszczające, odżywcze lub nawilżające. Dzięki
idealnie dobranym proporcjom składników aktywnych produkty odpowiadają
potrzebom każdego rodzaju skóry.
Dzięki zawartości naturalnych emolientów produkty pomagają w kontrolowaniu
naturalnego funkcjonowania hydrolipidowego skóry oraz zmniejszają
przeznaskórkową utratę wody. Produkty serii fcsynergy wzmacniają naturalną
barierę ochronną skóry i pomagają chronić ją przed niekorzystnym wpływem
czynników zawnętrznych.

CRACK SKIN ELIMINATOR

CREAM FOR CRACKED
HEELS with 15% UREA

ODŻYWCZO – NAWILŻAJĄCY
BALSAM DO STÓP Z MOCZNIKIEM

ZMIĘKCZAJĄCY KREM NA PĘKAJĄCE
PIĘTY Z MOCZNIKIEM

Balsam przeznaczony do pielęgnacji stóp.
Lekka formuła stworzona w oparciu
o mocznik, olejek z drzewa herbacianego
oraz naturalne oleje i emolienty wspomaga
prawidłowe funkcjonowanie skóry stóp,
przyspiesza proces regeneracji, zapobiega
ich nadmiernemu wysuszeniu. Balsam
delikatnie zmiękcza i głęboko nawilża skórę,
co zapobiega powstawaniu zgrubień
i pęknięć. Substancje aktywne działają
antyseptycznie oraz przeciwdziałają skutkom
nadmiernego pocenia. Mentol zapewnia
relaksujące uczucie chłodu, przynosi ulgę
stopom. Balsam szybko się wchłania,
nie pozostawia uczucia lepkości.
Sposób użycia: Delikatnie wmasować
na oczyszczoną i osuszoną skórę pięt i
pozostawić do wchłonięcia.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Mocznik 5%,
Olejek z drzewa herbacianego,
Olejek miętowy,
Witaminy: E, A

Intensywnie zmiękczający krem do pielęgnacji
suchej, zgrubiałej i popękanej skóry pięt.
15% zawartość mocznika zwiększa
przepuszczalność warstwy rogowej,
działa silnie zmiękczająco i złuszczająco,
ułatwia usuwanie skóry z nadmiernym
rogowaceniem. Krem stymuluje mikrokrążenie w skórze właściwej, normalizuje
proces rogowacenia, wspomaga regenerację
oraz przywraca jej naturalną strukturę dzięki
zawartości olejku z kiełków pszenicy oraz
masła Shea. Krem ma niezwykle silne
działanie nawilżające i naprawcze skóry.
Redukuje szorstkości, skóra stóp pozostaje
miękka, gładka i zregenerowana.
Sposób użycia: Na oczyszczoną i osuszoną
skórę pięt dokładnie wmasować krem
i pozostawić do wchłonięcia.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Mocznik 15%,
Olej z kiełków pszenicy,
Masło Shea,
Pantenol

Przebadany dermatologicznie.
Poj. 250 ml

Przebadany dermatologicznie.
Poj. 250 ml

PRZED

ŻEL DO USUWANIA TWARDEJ, ZGRUBIAŁEJ I PĘKAJĄCEJ
SKÓRY PIĘT
Preparat dzięki specjalnej formule skutecznie zmiękcza i ułatwia
usuwanie zgrubiałego i szorstkiego naskórka, odcisków i modzeli.
Łatwa aplikacja umożliwia skuteczne działanie w kilka minut
po nałożeniu. Regularne stosowanie zapobiega nadmiernemu
odtwarzaniu się zrogowaciałych miejsc na skórze. Działanie
preparatu powoduje, że pięty stają się naturalnie gładkie i miękkie
w dotyku.
Sposób użycia: Namoczyć stopy w ciepłej wodzie i osuszyć.
Nanieść żel na zrogowaciałą skórę pięty lub podeszwy stopy.
Pozostawić na kilka minut w zależności od grubości stwardniałej
warstwy. Następnie zetrzeć zgrubiałą skórę tarką, usuwając jej
nadmiar. Umyć dokładnie stopy wodą.
Uwaga: Po użyciu dokładnie zmyć wodą resztki preparatu.
Stosować tylko na zrogowaciałą skórę rąk i stóp. Unikać kontaktu
ze zdrową skórą. Jeżeli pojawi się uczucie pieczenia, należy
niezwłocznie zmyć preparat. W przypadku kontaktu z oczami
natychmiast przemyć je dużą ilością wody.
Składnik aktywny: wodorotlenek potasu.

REVITALISING FOOT BALM
with 5% UREA

PO

CLEANSING SUGAR SCRUB

HEEL TREATMENT OINTMENT

ZŁUSZCZA / ODŚWIEŻA / REGENERUJE

MAŚĆ DO PIELĘGNACJI PIĘT

Oczyszczający scrub cukrowy. Zmiękcza i złuszcza wysuszoną skórę, tworzy
na niej ochronną warstwę okluzyjną. Składniki aktywne przeciwdziałają stanom
zapalnym, wzmacniają naturalną barierę ochronną. Piling zapewnia skórze
świeżość i gładkość, poprawia ukrwienie, nadaje elastyczność, wzmacnia
działanie aplikowanych później kosmetyków.
Sposób użycia: Nanieść scrub na wilgotną skórę stóp i energicznie
masować przez kilka minut. Następnie spłukać letnią wodą i osuszyć
ręcznikiem.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Masło Shea,
Olej słonecznikowy,
Witamina E,
Olej marchwiowy,
Prowitamina A

Naprawcza maść do pielęgnacji zrogowaciałej, popękanej i szorstkiej skóry
pięt. Kojąca formuła aktywuje naturalny proces regeneracji, przyspiesza
gojenie mikrouszkodzeń, skutecznie zmiękcza i wygładza. Maść działa
antyseptycznie, bakteriobójczo i grzybobójczo. Regularnie stosowana
poprawia elastyczność i naturalną odporność skóry pięt, chroni przed
ponownymi uszkodzeniami.
Sposób użycia: Dokładnie wmasować w oczyszczoną skórę pięt, jeden
lub dwa razy dziennie.
SKŁADNIKI AKTYWNE:
Lanolina,
Olejek z drzewa herbacianego,
Witamina A

Przebadany dermatologicznie.
Poj. 350 g

Przebadany dermatologicznie.
Poj. 50 ml

300ml
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UV/LED MANICURE

HYBRID UV/LED MANICURE

PŁYNY I PREPARATY

PŁYNY I PREPARATY

FINISH CLEANER
SUPER SHINE

PREPARAT DO PRZEMYWANIA

Profesjonalny preparat do usuwania lepkiej
warstwy dyspersyjnej, o delikatnym zapachu
migdałowym. Zapewnia paznokciom wysoki
połysk.
Sposób użycia: Płyn nanieść na pyłowy wacik,
a następnie przetrzeć nim warstwę dyspersyjną
po utwardzeniu stylizacji w lampie.

1000ml

175ml

50ml

175ml

UV REMOVER

DEHYDRATOR

PŁYN DO USUWANIA LAKIERU UV/LED

PREPARAT DO ODTŁUSZCZANIA

QUICK & EASY

Profesjonalny płyn do usuwania stylizacji światłoutwardzalnych
( UV/LED ) oraz mas akrylowych, bez efektu wysuszenia płytki.
Specjalna formuła preparatu oparta na acetonie z olejkiem rycynowym
i polimerem siloksanowym zapewnia skuteczne i szybkie usuwanie
stylizacji oraz ochronę płytki paznokci. Substancje aktywne zawarte
w płynie intensywnie chronią płytkę przed nadmiernym wysuszeniem,
zapobiegają kruchości i łamliwości paznokci. Pomagają zachować
naturalne sebum i wygląd płytki paznokci. Pozostawia przyjemny
migdałowy zapach.
Sposób użycia: Wał paznokciowy zabezpieczyć olejkiem do
paznokci i skórek. Namoczony płynem wacik nałożyć na paznokieć
i owinąć folią aluminiową. Po upływie kilku minut (długość
utrzymywania kompresu na paznokciu zależy od rodzaju usuwanej
stylizacji) zdjąć kompres i, pocierając, zsunąć rozpuszczoną warstwę
z paznokcia.
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50ml

PRE NAIL PREP

Profesjonalny preparat do odtłuszczania naturalnej płytki paznokci.
Zalecany przed nałożeniem każdej stylizacji manicure i pedicure.
Płyn skutecznie usuwa nadmiar sebum i wilgoć z powierzchni paznokci
oraz optymalizuje przyczepność wykonywanej stylizacji.
Sposób użycia: Płyn nanieść na bezpyłowy wacik.
Uwaga: dla dokładnego odtłuszczenia wszystkich paznokci,
stosuj nowy wacik nasączony płynem dla każdego paznokcia.
W ten sposób unikniesz przenoszenia sebum
z paznokcia na paznokieć.

1000ml

175ml

50ml

Butelka
z dozownikiem
Butelka 175 ml z dozownikiem talerzykowym,
znacznie ułatwia pracę podczas wykonywania
zabiegów manicure, pedicure czy stylizacji
paznokci. Opakowanie jest doskonałym
zabezpieczeniem przed rozlaniem się płynu,
pozwala na jego łatwą aplikację na wacik.
Pojemnik odporny na substancje chemiczne.
Butelka pusta do uzupełniania.

175ml

Mollon PRO Professional
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PROFESJONALNE NARZĘDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ
CĄŻKI DO PEDICURE

DO WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI
Z WĄSKIM OSTRZEM, 18 mm

ZESTAW 10 KLIPSÓW

DO USUWANIA STYLIZACJI ŚWIATŁOUTWARDZALNYCH
I LAKIERU DO PAZNOKCI

Mocne cęgi Mollon PRO do wrastających paznokci u stóp, wykonane ze stali nierdzewnej (z takiego samego gatunku stali wykonywane są
instrumenty chirurgiczne). Ostrza cążęk są wyjątkowo wąskie, długie i szpiczaste - ułatwiające podejście do trudno dostępnych miejsc
z wrośniętymi paznokciami. Cążki posiadają symetryczną sprężynę ułatwiającą rozwieranie.

Wykonane z wysokiej jakości trwałego tworzywa
Uniwersalne, zamykane na zatrzaski z możliwością regulacji siły zacisku
Dobrze trzymają się paznokci, nie spadają
Równomiernie dociskają wacik, przyspieszając proces usuwania stylizacji
Ergonomiczna konstrukcja umożliwia wykonywanie innych czynności
w czasie ich użytkowania np.: korzystanie z telefonu czy klawiatury komputera
Praktyczny zamiennik „kompresów foliowych”
Poprawiają szybkość i komfort pracy
Wielokrotnego użytku

Materiał: stal nierdzewna, chirurgiczna
Długość całkowita: 13 cm
Długość ostrza: 18 mm
Profil ostrza: szpiczaste
Można dezynfekować w płynach, sterylizować w sterylizatorze oraz w autoklawie
Nie powoduje alergii na metale ciężkie

CĄŻKI DO PEDICURE

DO WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI Z WĄSKIM OSTRZEM, 16 mm

Mocne cęgi Mollon PRO do wrastających paznokci u stóp, wykonane ze stali nierdzewnej (z takiego samego gatunku stali wykonywane
są instrumenty chirurgiczne). Ostrza cążęk są wyjątkowo wąskie, długie i szpiczaste - ułatwiające podejście do trudno dostępnych miejsc
z wrośniętymi paznokciami. Cążki posiadają symetryczną sprężynę ułatwiającą rozwieranie.
Materiał: stal nierdzewna, chirurgiczna
Długość całkowita: 11,5 cm
Długość ostrza: 16 mm
Profil ostrza: szpiczaste
Można dezynfekować w płynach, sterylizować w sterylizatorze oraz w autoklawie
Nie powoduje alergii na metale ciężkie

PROFESSIONAL NAIL STEAMER

INNOWACYJNE URZĄDZENIE PAROWE DO SZYBKIEGO,
BEZPIECZNEGO I BEZINWAZYJNEGO USUWANIA
LAKIERÓW HYBRYDOWYCH.

CĄŻKI DO SKÓREK
3.5 mm

Cążki do skórek Mollon PRO wykonane ze stali nierdzewnej. Wyposażone w symetryczną sprężynę listkową, ułatwiającą rozwieranie.
Wysokiej jakości stal szlachetna gwarantuje długotrwałą ostrość i umożliwia sterylizowanie i dezynfekcję narzędzia. Cążki mają zastosowanie
do manicure i pedicure.
Materiał: stal nierdzewna, chirurgiczna
Długość całkowita: 10 cm
Długość ostrza: 3.5 mm
Profil ostrza: szpiczaste
Można dezynfekować w płynach, sterylizować w sterylizatorze oraz w autoklawie
Nie powoduje alergii na metale ciężkie

PĘSETA DO ZDOBIENIA PAZNOKCI
12CM

Pęseta profilowana Mollon PRO do zdobienia paznokci. Wykonana z wysokiej
jakości stali nierdzewnej (z takiego samego gatunku stali wykonywane są
instrumenty chirurgiczne). Można stosować również podczas wykonywania
zabiegu przedłużania rzęs.

Materiał: stal nierdzewna, chirurgiczna
Długość całkowita: 12 cm
Profil końcówek: szpiczaste, wygięte
Można dezynfekować w płynach,
sterylizować w sterylizatorze oraz
w autoklawie. Nie powoduje alergii
na metale ciężkie

DWUSTRONNA ŁOPATKA DO ODPYCHANIA SKÓREK
14,2 CM

Dwustronna łopatka Mollon PRO do odpychania skórek z zaokrąglonym kopytkiem oraz z kopytkiem z wyostrzonymi końcówkami. Strona z zaokrąglonym kopytkiem służy do odpychania/podnoszenia
skórek. Druga strona, z wyostrzonym kopytkiem, usuwa zalegający na płytce naskórek. Narzędzie wykonane jest z wysokiej jakości nierdzewnej stali chirurgicznej. Nacięcia na rączce zapobiegają wyślizgiwaniu
się narzędzia podczas pracy. Łopatka ma zastosowanie do manicure i pedicure.
Materiał: stal nierdzewna, chirurgiczna
Długość całkowita: 14,2 cm
Długość kopytek: około 30 mm
Profil końcówek: zaokrąglony / wyostrzony
Można dezynfekować w płynach, sterylizować w sterylizatorze oraz w autoklawie. Nie powoduje alergii na metale ciężkie.

PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc: 36W
Napięcie: 100 -240V 50-60 Hz
Waga netto: 0,7 kg
Rozmiar opakowania: 19.5 x19 x18cm

FREZARKA DO STYLIZACJI PAZNOKCI
NATURALNYCH I SZTUCZNYCH MOLLON PRO

Urządzenie do profesjonalnego użytku, dedykowane do zabiegów manicure i pedicure.
Służy do szybkiego, wygodnego oraz bezpiecznego wykończenia paznokci.
Dane techniczne:
• Waga - ok. 1,5 kg
• Waga/długość rączki: ok. 200g / ok. 14 cm (bez przewodu i frezu)
• Wymiary frezarki - 12 cm x 8 cm x 12 cm
• Zasilanie 230/115 V
• Napięcie - 50/60 Hz
• Moc - do 90W
• Płynna regulacja obrotów do 30 000obr./min
• Dopuszczalna średnica trzpienia mocującego od 2,32 do 2,35 mm.
• Obroty zarówno w prawo jak i w lewo.
• Sterowanie nożne.

SONDA DWUSTRONNA DO WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI
15,2 CM

Dwustronna sonda Mollon PRO do pedicure ze stali nierdzewnej, używana do pracy z wrastającymi paznokciami u nóg. Z jednej strony narzędzia - zagięty szpic, z drugiej strony - miniaturowa spłaszczona
kuleczka. Nacięcia na rączce zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzia podczas pracy.
Materiał: stal nierdzewna, chirurgiczna
Długość całkowita: 15,2 cm
Profil końcówek: spłaszczona kuleczka / zagięty szpic
Można dezynfekować w płynach, sterylizować w sterylizatorze oraz w autoklawie. Nie powoduje alergii na metale ciężkie.

SONDA DWUSTRONNA DO WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI
15,3 CM

Dwustronna sonda Mollon PRO do pedicure ze stali nierdzewnej, używana do pracy z wrastającymi paznokciami u nóg. Obydwie końcówki mają postać płaskich zaostrzonych haków.
Nacięcia na rączce zapobiegają wyślizgiwaniu się narzędzia podczas pracy.
Materiał: stal nierdzewna, chirurgiczna
Długość całkowita: 15,3 cm
Profil końcówek: płaskie, zaostrzone haki
Można dezynfekować w płynach, sterylizować w sterylizatorze oraz w autoklawie. Nie powoduje alergii na metale ciężkie.
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STOLIK MOBILNY DO MANICURE

PRZENOŚNY STOLIK DO MANICURE W FORMIE
WYGODNEGO KUFERKA Z ROZKŁADANYM
BLATEM ORAZ WYGODNĄ LAMPĄ

Posiada solidną konstrukcję, chroni produkty przed zniszczeniem, a także
wygodną rączkę oraz cztery obrotowe kółka na spodzie. Dodatkowo
posiada cztery wysuwane półki, w których można pomieścić około 30
butelek lakierów oraz otwierany od góry głęboki kufer na wysokie produkty.
Wymiar stolika: 420x 335x 825 mm
Kolor: czarny

Mollon PRO Professional
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PĘDZELKI DO APLIKACJI ŻELU

PILNIKI MATUJĄCE DO PAZNOKCI

Profesjonalne pilniki do paznokci naturalnych. Obustronnie pokryte elastyczną
pianką o doskonałych właściwościach matujących i wyrównujących, precyzyjnie
dopasowującą się do kształtu paznokcia. Specjalnie dobrana, wysoka gradacja
pilników nie niszczy płytki, a w delikatny sposób przygotowuje ją do dalszej obróbki.
Zastosowanie pilników zwiększa przyczepność nakładanej masy do płytki, co wpływa
na trwałość wykonanego manicure. Wysoka jakość użytych materiałów zapewnia
doskonałe właściwości ścierne i wpływa na długość pracy pilnika.
Pilniki do dezynfekcji. Przeznaczony do manicure klasycznego,
hybrydowego i soak off.

Pilnik półksiężyc o ziarnistości 320/500

Pilnik półksiężyc o ziarnistości 500/1200

PILNIKI DO PAZNOKCI

6020

6050

7040

Profesjonalny pędzel z drewnianą rączką
do aplikacji żelu na paznokciach naturalnych
i tipsach. Wykonany ze złotego nylonu,
wysokiej jakości włosia syntetycznego.
Kształt pędzla płaski, prosto zakończony.

Profesjonalny pędzel z drewnianą rączką do
aplikacji żelu. Idealny do tworzenia końcówek
„french” i „chevron”. Wykonany ze złotego
nylonu, wysokiej jakości włosia syntetycznego.
Kształt pędzla płaski, skośnie zakończony.

Profesjonalny pędzel z drewnianą rączką
do aplikacji akrylu i żelu na paznokciach
i tipsach. Specjalnie dobrany włos
z czerwonej kuny i uformowany w „koci
język” bardzo dobrze wchłania płyn,
charakteryzuje się dużą wytrzymałością.

Długość /szerokość włosia: 7/2 mm

Długość /szerokość włosia: 8/4 mm

Długość /szerokość włosia: 10/4 mm

Długość /szerokość włosia: 10/6 mm

Długość /szerokość włosia: 10/4 mm

Długość /szerokość włosia: 12/6 mm

Profesjonalne, dwustronne pilniki do paznokci z granulatem naniesionym na papier lateksowy odporny na wodę i rozerwanie. Pilniki zmywalne, do dezynfekcji.
Długość /szerokość włosia: 10/6 mm

Pilnik banan o ziarnistości 80/100,
zalecany do żelu i akrylu.

Pilnik prosty o ziarnistości 320/600,
zalecany do paznokci naturalnych, delikatnych i rozdwajających się.

Pilnik prosty o ziarnistości 180/240,
zalecany do paznokci naturalnych.

Pilnik prosty o ziarnistości 80/100,
zalecany do żelu i akrylu.

Pilnik banan o ziarnistości 180/240,
zalecany do paznokci naturalnych.

Pilnik elipsa o ziarnistości 180/240,
zalecany do paznokci naturalnych.

Pilnik prosty o ziarnistości 150/150,
zalecany do żelu i akrylu.

Pilnik prosty o ziarnistości 180/180,
zalecany do żelu i akrylu.

PILNIK
DO PAZNOKCI
Dwustronny piankowy pilnik do paznokci. Szybko i skutecznie

wygładza naturalną płytkę paznokcia i zapewnia trwały i silny połysk.
Kolor zielony - bardzo delikatnie matuje.
Kolor biały - mocno nabłyszcza.
Wymiary: 180x20 mm

Cienki precyzyjny pilnik o ziarnistości 180/180,
zalecany do paznokci u rąk i stóp.

BLOK
POLERSKI BIAŁY
Czterostronny biały blok polerski o drobnoziarnistej
powierzchni. Przeznaczony głównie do wykańczania
oraz matowienia naturalnej płytki paznokcia.

Pilnik prosty nabłyszczający o ziarnistości 600/4000.

TARKA DO PEDICURE

Profesjonalna, dwustronna tarka do pedicure. Dokładnie usuwa zrogowaciałą
i popękaną skórę stóp oraz idealnie wygładza ich powierzchnię dzięki dwóm
rodzajom ziarnistości. Produkt wykonany z bardzo wysokiej jakości drewna,
co powoduje, że tarka jest lekka i sztywna, cała siła nacisku kierowana
jest na łatwe, ale skuteczne ścieranie. Tarka może być używana na sucho
i mokro. Wykończona białym sznurkiem, na którym można powiesić ją
do wyschnięcia. Zalety produktu: dokładnie usuwa martwy naskórek,
zrogowacenia oraz modzele, nie powoduje podrażnień.
Bezpieczna i wygodna w użyciu, estetycznie wykonana, łatwa w czyszczeniu
a także trwała – można ją myć i dezynfekować.
Wymiary: długość całkowita – 288 mm, długość powierzchni ściernej
i wygładzającej – 150 mm, szerokość - 55 mm, grubość – 15 mm.

PODUSZKA DO MANICURE

Profesjonalna poduszka do manicure. Umożliwia komfort pracy przy wykonywanym zabiegu.
Wykonana z gąbki, obszyta gładkim materiałem skóropodobnym, zapinana na rzep.
Dostępna w dwóch kolorach: białym i czarnym.
Wymiary: 300 x 140 x 70 mm.
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SZABLONY

PATYCZKI DREWNIANE

Szablony jednorazowego użytku do
przedłużania paznokci metodą żelową.
Dzięki optymalnej sztywności umożliwiają
przedłużanie paznokci każdej długości.

Dwustronne patyczki drewniane przeznaczone
do odsuwania skórek. Ułatwiają usuwanie stylizacji
światłoutwardzalnej.

FARTUCH KOSMETYCZNY MOLLON PRO
Profesjonalny fartuch kosmetyczny to produkt, który zapewnia czystość i higienę pracy.
Dopasowuje się do każdej sylwetki, dzięki zastosowanym paskom.
Fartuch jest przewiewny, dzięki czemu idealny na lato!
Haftowanego logo gwarantuje, że napis nie zejdzie podczas prania.
Fartuch w kolorze czarnym z czerwoną lamówką i białym logo.
Skład:
• 65% poliestru
• 35% bawełny

RĘCZNIK
FIRMOWY

JEDNORAZOWA MATA
KOSMETYCZNA DO MANICURE

Miękki i puszysty ręcznik
z haftem z logo firmy Mollon PRO.
Wykonany jest ze 100% bawełny.
Wysokiej jakości produkt, idealnie
sprawdzi się podczas wykonywania
manicure i pedicure. Ręcznik
doskonale wchłania wodę.

Niezbędna w każdym salonie
kosmetycznym. Wykonana z najwyższej
jakości materiału, chroniącego
powierzchnię przed zabrudzeniem.
Zapewnia higieniczne i komfortowe
wykonanie zabiegu manicure w
gabinetach kosmetycznych lub SPA.
Rozmiar: 48x33 cm
40 szt. na rolce

Kolor: biały
Rozmiar: 30x50 cm
Gramatura: 500 g/m2

PROFESIONALNA LAMPA UV/LED
– 24W

PROFESIONALNA LAMPA UV/LED – 48W

Profesjonalna lampa UV/LED 48W przeznaczona do utwardzania lakierów
hybrydowych, jednofazowych oraz żeli. Umożliwia zaprogramowanie trzech czasów
Profesjonalna lampa UV/LED 24W przeznaczona do utwardzania lakierów utwardzania: 30, 60 i 99 sekund. Opcja 99 sekundowego czasu pracy stopniuje
hybrydowych, jednofazowych oraz żeli. Umożliwia zaprogramowanie dwóch moc pracy lampy tak by zredukować nieprzyjemne odczucia podczas utwardzania
czasów utwardzania: 30 i 60 sekund. Posiada czujnik automatycznie
manicure. Posiada czujnik automatycznie włączający lampę po umieszczeniu dłoni
włączający lampę po umieszczeniu dłoni w obszarze czujnika ruchu
w obszarze czujnika ruchu. Dzięki połączeniu światła LED oraz UV utwardza wszystkie
oraz 15 strategicznie umieszczonych diod LED, aby zapewnić dokładne
produkty marki Mollon PRO.
i całkowite utwardzenie produktów swiatłoutwardzalnych. Dzięki połączeniu PARAMETRY TECHNICZNE:
światła LED oraz UV utwardza wszystkie produkty marki Mollon PRO.
• Moc max: 48 W
PARAMETRY TECHNICZNE:
• Połączenie światła LED oraz UV (360 nm + 406 nm)
• Moc: 24 W
• Ilość diod LED 20
• Połączenie światła LED oraz UV
• Wymiary: 21x21x9 cm
(360 nm + 406 nm)
• Napięcie: 100-240V
• Ilość diod LED: 15
• Timer: 30/60/99 sekund – stopniuje moc pracy lampy.
• Wymiary: 21x12x8 cm
Od 1-30 sekund lampa generuje 40% mocy,
• Napięcie: 100-240V
30-50 sekund lampa generuje 60% mocy,
• Timer: 30/60 sekund
50-99 sekund – 100% mocy.
• Sensor dłoni
• Sensor dłoni

Mollon PRO Professional
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ADVERTISING MATERIALS
MATERIAŁY REKLAMOWE

Wzornik Nail Lacquer - komplet

Wzornik Hybrid Care Salon Trend - komplet

Wzornik Hybrid Shine System - komplet

Wzornik Extreme
Wzornik Monophase UV/LED vernis

Wzornik Strong Gel Lack Salon Trend

Wzorniki na 12 kolorów do samodzielnego malowania.
Wzornik Nail Lacquer

Wzornik Monophase

Wzornik Extreme

Roll up

Wymiary: 85x200mm
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