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SPIS TREŚCI



LAKIERY HYBRYDOWE
W naszej gamie kolorystycznej znajdziesz 
wszystkie niezbędne kolory dla swoich 
klientek – od białego, poprzez pastele, róż, 
neony, czerwienie i czerń. 

Idealna kremowa konsystencja lakierów 
hybrydowych zapewni przyjemną aplikację 
produktu. Dzięki starannie dobranym kolorom, 
nasza podstawowa kolekcja spełni oczekiwana 
każdej, nawet najbardziej wymagającej klientki. 
Wystarczy dwie cienkie warstwy każdego koloru, 
aby cieszyć się piękną stylizacją. 

Dostępna pojemność: 8ml

8 ml: 36 zł

Dostępne kolory:
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Gęstość : średnio-gęsta, bez dyspersji

  idealny do wykończenia stylizacji hybrydowej i żelowej
  nie żółknie na białym kolorze, nie odbarwia czarnego
  zapewnia blask do trzech tygodni
  konsystencja pozwala na uzupełnienie nierówności
  nie świeci się na niebiesko w lampie

BAZY HYBRYDOWE
Luxury Base
Gęstość : średnio-gęsta, samopoziomująca, 
pozwalająca na nadbudowę

Wyjątkowo trwała, nawet przy klientkach 
z problematyczną płytką.
Utwardzanie : 30-60 sekund w Dual LED.

Dostępna pojemność: 8ml

8 ml: 39 zł
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Glossy Top No Wipe

Dostępna pojemność: 8ml

8 ml: 39 zł

Dostępne kolory:

Luxury
Base

Luxury
Pink Base

Luxury
Smoothie

Base

Luxury
Beige
Base
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30 g: 79 zł
50 g: 139 zł

ŻELE BUDUJĄCE
One Touch
Dostępne kolory: 
Pastel Pink – pudrowy róż
Natural Extension – ciepły beż

  żel z pamięcią cieczy, idealny do techniki „żel bez piłowania” 
  średnio gęsta konsystencja 
  pięknie się poziomuje, pracuje z pędzelkiem
  znacznie skraca czas pracy
  można nim przedłużać na szablonie

Nałożyć żel na utwardzoną wcześniej bazę żelową – Base Gel UV. 
Utwardzać w lampie Dual LED 60-90 sek. 

Dostępne pojemności: 30g, 50g
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ŻEL BUDUJĄCY

Flu�y Gel
Mleczno-różowy – 40% krycia – idealny jako podkład pod baby boomera 

  nie spływa na brzeg paznokci
  nie żółknie
  idealny do uzupełnień
  rozprowadza się mięciutko jak chmurkę (ale nie jest to żel samopoziomujący)
  można nim przedłużać na szablonie

Nałożyć żel na utwardzoną wcześniej płytkę bazą żelową – Base Gel UV 2.0
Utwardzać w lampie Dual LED 120 sek. 

Dostępne pojemności: 30g, 50g

30 g: 85 zł
50 g: 139 zł
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BAZY ŻELOWE
Base Gel UV
 
Gęstość: rzadka
Kolor: przezroczysta 

  baza do stosowania pod żele budujące Saute Nails 
  wystarczy jedna cienka warstwa, by zwiększyć trwałość
  stylizacji 
  posiada warstwę dyspersyjną pozwalającą na lepszą
  przyczepność produktu
  baza nie jest polecana do przedłużania paznokci 

Utwardzać w Dual LED 30-60 sek. 

Dostępna pojemność: 8ml

8 ml: 39 zł

Base Gel UV 2.0
 
Gęstość: gęsta
Kolor: przezroczysta 

  baza z włóknami szklanymi
  wystarczy jedna cienka warstwa, by zwiększyć trwałość
  stylizacji 
  posiada warstwę dyspersyjną pozwalającą na lepszą
  przyczepność produktu
  baza nie jest polecana do przedłużania paznokci 

Utwardzać w Dual LED 30-60 sek. 

Dostępna pojemność: 8ml

8 ml: 39 zł
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SAUTE ART

Dostępna pojemność: 5 g

5 g: 35 zł

idealnie się cieniuje
kryje przy pierwszej warstwie
świetnie sprawdza się do techniki typu 
One Stroke, Zhostovo
kolor czarny i żółty nie jest zalecany 
do malowania linii i ornamentów, ze względu 
na wysoką pigmentację
posiada dyspersję

SN01 SN02 SN03 SN04 SN05

SAUTE ART

Dostępna pojemność: 5 g

5 g: 35 zł

No.01 No.02 No.04No.03 No.05

niezastąpiony do cienkich linii i ornamentów
kolor czarny idealnie sprawdzi się do odbijania 
folii, a biały do malowania końcówek french
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PREPARATY POMOCNICZE
Dehydrator
 
Produkt mający na celu zwiększenie przyczepności materiału. 
Idealnie odtłuszcza płytkę.

Dostępna pojemność: 10 ml

10 ml: 15 zł

ACID primer
 
Primer kwasowy wytrawia płytkę, ma intensywny zapach, 
otwiera łuskę paznokcia – należy go stosować przy 
problematycznych paznokciach, nadpotliwości dłoni, oraz 
problemach hormonalnych.

Dostępna pojemność: 10 ml

10 ml: 25 zł

Ultrabond Primer
 
Produkt zwiększający przyczepność, działa jak taśma 
dwustronna.

Dostępna pojemność: 10 ml

10 ml: 29 zł
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PĘDZELKI

AKCESORIA POMOCNICZE

Do żelu: 4 x 11 mm, 6 x 9 mm
Do zdobień: 4 mm, 6 mm, 8 mm

Pędzle z wysokiej jakości włosia syntetycznego 
z zamykaną skuwką chroniącą przed 
utwardzeniem, brudem, deformacjami. 

4 mm: 45 zł

25 szt: 50 zł 10szt: 20 zł

6 mm: 45 zł 8 mm: 45 zł

4 mm: 50 zł 6 mm: 55 zł

do żelu

do zdobień do zdobień do zdobień

do żelu

Pilnik półksiężyc 100/180 Polerka półksiężyc 100/180



Moniuszki 20B
26-600 Radom

 
Dział Obsługi Klienta

733-122-144
sklep@sautenails.pl
www.sautenails.pl 


