


Η GEL.IT.UP by GIUP® είναι για ΟΛΟΥΣ, 
ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή χρώματος. Αγαπάμε 
τον πλανήτη μας και παραμένουμε πιστοί στο 
όραμά μας για ένα υγιές περιβάλλον. Πιστεύουμε 
σε πρακτικές που διασφαλίζουν την ποιότητα και 
την ασφάλεια των προϊόντων μας προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον και τα ζώα. 
Η έμφαση στη λεπτομέρεια, στην ποιότητα, στην 
ακεραιότητα και στην ικανοποίηση του πελάτη 
είναι οι κύριες αξίες της GEL.IT.UP by GIUP®. Tα 
προϊόντα μας παράγονται στην Ευρώπη σύμφωνα με 
όλους τους κανονισμούς και τις νομοθεσίες της Ε.Ε.

Express yourself. Στην GEL.IT.UP by GIUP® 
προτεραιότητα μας είναι η ικανοποίηση των 
υψηλών απαιτήσεων των επαγγελματιών του 
κλάδου. Δέσμευσή μας είναι η συνεχής ανανέωση, 
βελτίωση και τεχνική υποστήριξη των προϊόντων 
που παράγουμε. Διαθέτουμε περισσότερα από 500 
χρώματα και τεράστια ποικιλία προϊόντων nail 
art και υλικών “χτισίματος” ώστε να καλύψουμε 
όλες σας τις ανάγκες! GEL.IT.UP by GIUP® 
σημαίνει άριστη ποιότητα για τέλεια εφαρμογή. H 
καινοτομία των προϊόντων μας τα έχει καθιερώσει 
ως τα πλέον αξιόπιστα και πρώτα στην προτίμηση 
των επαγγελματιών του χώρου.

We are Love. 

We are Beauty.

We are Diversity.



Η GEL.IT.UP by GIUP® 
κυριαρχεί από τη δημιουργία 

της το 2011 κι έχει 
καθιερωθεί παγκοσμίως 

στη συνείδηση των 
επαγγελματιών του χώρου 
περιποίησης άκρων, λόγω 

των καινοτόμων και υψηλών 
προδιαγραφών προϊόντων 

και τεχνικών που έχει 
αναπτύξει πάντα με σεβασμό 
στο περιβάλλον, την κοινωνία 

και τα ζώα. Πιστεύουμε σε 
ένα βιώσιμο, cruelty free και 
όμορφο κόσμο! Είμαστε μια 

περήφανη κοινότητα...  
Είμαστε THE TRIBE!

JOIN the TRIBE...

Στην GEL.IT.UP by GIUP® 
πιστεύουμε οτι η ομορφιά 
πρέπει να είναι cruelty free 

και υπερασπιζόμαστε με 
πάθος τα δικαιώματα των 

ζώων. Ύστερα από μια πολύ 
χρονοβόρα διαδικασία 

όλα μας τα προϊόντα έχουν 
επίσημα εγκριθεί ως 100% 
Cruelty Free στο πλαίσιο 

του προγράμματος Leaping 
Bunny International!

Η έγκριση από τον 
παγκόσμιο οργανισμό 
Leaping Bunny είναι η 
καλύτερη διαβεβαίωση 

ότι μια εταιρία δεν 
πραγματοποιεί πειράματα 
σε ζώα σε κανένα στάδιο 

της παραγωγής των 
προϊόντων της αλλά ούτε 
και των προμηθευτών της 
και ο καταναλωτής μπορεί 

να είναι σίγουρος ότι τα 
προϊόντα και συστατικά δεν 

έχουν δοκιμαστεί σε ζώα.



Η Flexi Base είναι μια βάση κατάλληλη για ευαίσθητα και 
ταλαιπωρημένα νύχια  που σπάνε. Προσδίδει ελαστικότη-
τα κάνοντας ενίσχυση του φυσικού νυχιού για να μην σπά-
ει. Διατίθεται σε 3 χρώματα, clear - pink - cover, οπότε μας 
δίνει το πλεονέκτημα αν θέλουμε ένα απαλό nude χρώμα 
μετά την εφαρμογή της να κλειδώσουμε αμέσως μετά με 
top! Πολυμερίστε για 2 λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή για 60 
δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 48W.

To Brush On Builder Base είναι μια παχύρευστη βάση με 
τζελ, ανθεκτική, κατάλληλη για ενίσχυση του φυσικού 
νυχιού και μικρή επιμήκυνση με φόρμα έως 3mm. Χρησι-
μοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις ονυχοφαγίας και νύχια 
που σπάνε εύκολα. Πολυμερίστε για 3 λεπτά σε λάμπα UV 
των 36W ή για 90 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 48W.

To Base Coat εφαρμόζεται στο νύχι μετά το 
Superbond, προσεκτικά χωρίς να έρθει σε επαφή με 
τα επωνύχια, σφραγίζοντας τις άκρες. Πολυμερίστε 
σε UV των 36W για 2 λεπτά και σε LED των 48W για 
60 δευτερόλεπτα.

11 ml

15 ml

15 ml

15 ml

Το Superbond είναι ένα primer φιλικό προς το φυ-
σικό νύχι, το οποίο δεν πολυμερίζεται. Εφαρμόζεται 
στο ελεύθερο άκρο του νυχιού πριν τη βάση, επι-
τυγχάνοντας καλύτερη συγκόλληση ενώ προσδίδει 
επιπλέον αφυδάτωση ώστε το αποτέλεσμα να έχει 
μεγαλύτερη διάρκεια. Επίσης δημιουργεί ένα λεπτό 
προστατευτικό φιλμ στο νύχι που το προστατεύει 
από τις φθορές. Κυκλοφορεί με ειδική σύνθεση με 
οξέα και χωρίς οξέα, για να επιλέξετε ανάλογα με 
τις ανάγκες σας. 

Tops & Bases

no acid

with acid

COVER

PINK

CLEAR

COVER

PINK

CLEAR



To Wipe Off topcoat  είναι ένα κλασσικό top με 
κολλώδη ουσία, με εξαιρετική αντοχή και διάρ-
κεια. Πολυμερίστε για 2 λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή 
για 60 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 48W.

To γνωστό πλέον Νοn-Wipe topcoat είναι ένα 
εξαιρετικής αντοχής και λάμψης top, χωρίς κολ-
λώδη ουσία. Πολυμερίστε για 3 λεπτά σε λάμπα 
UV των 36W ή για 90 δευτερόλεπτα σε λάμπα 
LED των 48W.

To Βlack & Co Non-Wipe topcoat έχει εξαιρετική 
αντοχή και λάμψη. Δεν περιέχει κολλώδη ουσία. 
Τοποθετείται πάνω από όλα τα χρώματα και ανάλογα 
με τη θερμοκρασία φαίνεται είτε το χρώμα της 
επιλογής σας είτε το μαύρο. Πολυμερίστε για 2 
λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή για 60 δευτερόλεπτα 
σε λάμπα LED των 48W.

To Satin Matte-Rs Non-Wipe topcoat είναι ένα 
ολοκαίνουργιο matt top που θα σας συναρπάσει. 
Εκτός από την εξαιρετική ματ όψη δίνει επιπλέον 
σάτιν/velvet αίσθηση και αναδεικνύει ακόμα και τα 
πιο ανοιχτά χρώματα. Δεν περιέχει κολλώδη ουσία. 
Πολυμερίστε για 3 λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή για 90 
δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 48W.

15 ml

15 ml

15 ml

15 ml



15 ml

Clear

Milky Pink

Soft Nude

Milky White

Pretty Pink

Glittery Peach

Η 5-in-1 Superior Base Coat είναι 
ενισχυμένη βάση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με πέντε διαφορετικούς 
τρόπους! 

1. Ως βάση πριν την εφαρμογή ημιμόνιμων 
χρωμάτων.

2. Ως ενισχυμένη βάση για λεπτά και 
εύθραυστα νύχια. 

3. Ως gel διαμόρφωσης σχήματος.
4. Ως κόλλα για στράς και άλλα 3D 

διακοσμητικά νυχιών. 
5. Ως gel για μικρή επιμήκυνση και 

ενίσχυση του φυσικoύ νυχιού.

5-in-1 Superior Base Coat



11 ml

H σειρά Spot my Top Coats 
by GIUP® είναι top τα 
οποία σας προσφέρουν την 
δυνατότητα να δημιουργήσετε 
το dot εφέ είτε με γυαλιστερό 
είτε με matte αποτέλεσμα πιο 
εύκολα από ποτέ!



30 g

3-PHASE BUILDER GEL (Aπαιτείται βάση για την εφαρμογή του)
• Ισχυρό και μεγάλης διάρκειας, ιδανικό για μακριά νύχια.
• Εύκολο σχηματισμό των νυχιών, ακόμη και extreme σχημάτων.
• Δεν είναι απαραίτητη η χρήση πινέλων για την εφαρμογή του.
• Εύκολο στην δημιουργία ανάποδου γαλλικού και baby boomer
• Δεν δημιουργούνται φυσαλίδες.
• Απόλυτα σταθερό χρώμα που δεν κιτρινίζει.
• Έχει χαμηλή έως καθόλου αίσθηση καψίματος.
• Ισχυρή συγκόλληση.
• Δυνατότητα εφαρμογής με μια στρώση.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΠΙΝΕΛΟ!



3-Phase Builder Gel: Τριφασικό Builder Gel. Απαιτείται βάση και top για την εφαρμογή του. Περιέχει κολλώδη 
ουσία. Συνιστάται ως primer το GEL.IT.UP by GIUP® Superbond. Απλώστε την Base Coat σε λεπτές στρώσεις 
και βεβαιωθείτε ότι σφραγίσατε τις άκρες. Εφαρμόστε προσεκτικά χωρίς να έρθει σε επαφή με τα επωνύχια. 
Πολυμερίστε για 3 min σε λάμπα UV των 36W ή για 60 sec σε λάμπα LED των 48W. Έχει εξαιρετική αντοχή, 
μέτρια ρευστότητα, κολλάει γερά και δεν στάζει. Χρόνος πολυμερισμού 3 λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή για 
90 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 48W. Αφού πολυμερίσετε, σκουπίστε το κολλώδες υλικό με GEL.IT.UP 
BY GIUP® Cleanser.

3-in-1 Builder Gel: Μονοφασικό Builder Gel. Περιέχει κολλώδη ουσία. Δεν απαιτείται βάση. Συνιστάται ως 
primer το GEL.IT.UP by GIUP® Superbond. Έχει καλή διάρκεια, ισχυρή συγκόλληση και δεν στάζει. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φόρμες χτισίματος και επέκτασης. Χρόνος πολυμερισμού 2 λεπτά σε λάμπα 
UV των 36W ή 60 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 48W. Αφού πολυμερίσετε, σκουπίστε το κολλώδες υλικό με 
GEL.IT.UP BY GIUP® Cleanser.

Builder Gel

COVERWHITE CLEAR

40 g

40 g

COVERPINK CLEAR



Premium Builder Gel

Premium Builder Gel: Μονοφασικό Builder Gel που περιέχει ίνες fibreglass καθιστώντας το εξαιρετικά 
ισχυρό και ανθεκτικό. Δεν απαιτείται βάση. Εύκολο στην εφαρμογή του και μεσαίας ρευστότητας. 
Συνιστάται ως primer το GEL.IT.UP by GIUP® Superbond. Έχει καλή διάρκεια, κολλάει γερά και δεν 
στάζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φόρμες χτισίματος και επέκτασης. Αφού πολυμερίσετε, 
σκουπίστε το κολλώδες υλικό με GEL.IT.UP BY GIUP® Cleanser. Χρόνος πολυμερισμού 2 λεπτά σε λάμπα 
UV των 36W ή για 60 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 48W. 

40 g

CLEAR PINK COVER SUPER
WHITE

BLUSH



CRYSTAL 
CLEAR

Mονοφασικό
Builder Gel εξαιρετικά 
ισχυρό και ανθεκτικό, σε 
απόλυτα διάφανη/crystal 
clear απόχρωση. Δεν έχει 
αίσθηση καψίματος κατά 
τον πολυμερισμό του! 
30 g

Mονοφασικό Builder Gel , το 
οποίο δεν έχει καθόλου αίσθηση 
καψίματος κατά τον πολυμερισμό 
του! Είναι παχύρευστο και απόλυτα 
σταθερό.Ενδείκνυται για ενίσχυση 
του φυσικού νυχιού αλλά και για 
επιμήκυνση. 30 g



60 ml
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Το Multimix Synthogel της GEL.IT.UP by GIUP® είναι ένα συνδυασμός 
gel και ακρυλικού, που επιτυγχάνει τη σκληρότητα του ακρυλικού 
και την ευκαμψία του gel.

Acrygel

100 ml



Εφαρμογή με
Dual Reverse Tips

• Προετοιμάστε τα νύχια με ξηρό μανικιούρ.
• Εφαρμόστε το Superbond και αφήστε το να στεγνώσει μόνο του για μερικά δευτερόλεπτα.
• Εφαρμόστε με προσοχή μία λεπτή στρώση Base Coat αποφεύγοντας τα επωνύχια.
• Πολυμερίστε για 2 λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή για 60 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 

48W. 
• Τοποθετήστε την επιθυμητή ποσότητα υλικού στο Dual Reverse Nail Tip.
• Βρέξτε το πινέλο σας με το SynthoLiquid και δώστε το σχήμα που θέλετε.
• Τοποθετήστε τα Dual Tips πάνω από το φυσικό νύχι και πολυμερίστε.
• Χρόνος πολυμερισμού 90 δευτερόλεπτα σε λάμπα UV των 36W ή για 60-90 δευτερόλεπτα 

σε λάμπα LED των 48W.
• Αφαιρέστε προσεκτικά το Tip και καθαρίστε την κολλώδη ουσία από την επιφάνεια του 

νυχιού με Cleanser/ Sanitizer.
• Λιμάρετε και δώστε στο νύχι το σχήμα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας μια λίμα 100/180 

grid.
• Εφαρμόστε το αγαπημένο σας ημιμόνιμο χρώμα.
• Εφαρμόστε το Top Coat της επιλογής σας.αρμογή με

Εφαρμογή με  
Nail Forms

• Προετοιμάστε τα νύχια με ξηρό μανικιούρ.
• Εφαρμόστε το Superbond και αφήστε να στεγνώσει μόνο του για μερικά δευτερόλεπτα.
• Εφαρμόστε με προσοχή μία λεπτή στρώση Base coat αποφεύγοντας τα επωνύχια.
• Πολυμερίστε για 2 λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή για 60 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 

48W.
• Εφαρμόστε την φόρμα επέκτασης ή τα nail tips και φροντίστε για την σωστή τοποθέτηση 

τους στο νύχι.
• Εφαρμόστε την απαραίτητη ποσότητα υλικού ξεκινώντας από την βάση το νυχιού και 

απλώνοντας το προς την φόρμα επέκτασης ή τα nail tips δίνοντας το σχήμα που επιθυμείτε. 
Βρέξτε το πινέλο σας με το ιδικό υγρό και αρχίστε να απλώνετε προς την φόρμα επέκτασης 
ή τα nail tips ανάλογα με το μήκος και σχήμα που επιθυμείτε.

• Χρόνος πολυμερισμού 90 δευτερόλεπτα σε λάμπα UV των 36W ή για 60-90 δευτερόλεπτα 
σε λάμπα LED των 48W.

• Στο σημείο αυτό αφαιρείτε τις φόρμες χτισίματος.
• Καθαρίστε την κολλώδη ουσία από την επιφάνεια του νυχιού με το Cleanser/ Sanitizer.
• Λιμάρετε και δώστε στο νύχι το σχήμα που επιθυμείτε χρησιμοποιώντας μια λίμα 100/180 

grid.
• Εφαρμόστε το αγαπημένο σας GEL.IT.UP by GIUP® ημιμόνιμο χρώμα.
• Εφαρμόστε το Top Coat της επιλογής σας.



Classic Acrylic Powder και Classic Υγρό Ακρυλικού από την
GEL.IT.UP by GIUP® που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αρχάριους 
τεχνίτες και των σχολές ονυχοπλαστικής διότι προσφέρει πιο 
αργό χρόνο στεγνώματος.

Acrylics

Compete Acrylic Powder και Compete Υγρό Ακρυλικού 
από την GEL.IT.UP by GIUP® έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
επαγγελματίες τεχνίτες ονυχοπλαστικής και διαγωνισμούς 
διότι προσφέρει ταχύτερους χρόνους στεγνώματος.

EXTREME
WHITE

WHITEMILKY
WHITE

PINK COVER CLEAR

CLEARPINK WHITE

35 g

200 ml

35 g

200 ml



Δημιουργήστε εύκολα και γρήγορα το απόλυτο trend με τα ολοκαίνουργια 
top coats:  το super flash top coat & το μαγνητικό top coat!  
Προσφέρουν την απόλυτη γυαλάδα ενός top σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη 
λάμψη μικροσκοπικών ιριδισμών. Μπορείτε να τα εφαρμόσετε πάνω από 
οποιοδήποτε χρώμα της επιλογής σας.

Top Coats

FAN 12

Rainbow Dreams
Magnetic Top

Flash Top
Super
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11 ml



Marble It Marble-It by GIUP®, η μοναδική σειρά marble-
it για το τέλειο marble nail effect εύκολα και 
γρήγορα!

Color Ink

01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18

15 ml



Επιλέγοντας τη σειρά LINE.IT.UP by GIUP® 
μπορείτε να δημιουργήσετε γραμμικά 
σχέδια εύκολα και γρήγορα, λόγω του ειδικά 
διαμορφωμένου πινέλου έχετε τη δυνατότητα 
να δημιουργήσετε από λεπτές έως και πιο 
παχιές γραμμές ανάλογα με το σχέδιο που 
επιθυμείτε να σχεδιάσετε.

7 ml



Aφήνει την αίσθηση της άμμου στην 
αφή και την όψη. Συνδυάστε το με το 
glitter finish και θα εντυπωσιαστείτε 
με το αποτέλεσμα.

5 g



Για 3η συνεχόμενη χρονιά συνεχίζουμε να 
στηρίζουμε το όραμα μας για ένα καλύτερο 
αύριο μέσω ενεργειών όπως η ανακύκλωση 
και η επιλογή Cruelty Free προϊόντων!

Ανακυκλώστε τις χρησιμοποιημένες ή 
τελειωμένες συσκευασίες ημιμόνιμων 
βερνικιών (οποιασδήποτε εταιρίας) και 
κερδίστε -15% έκπτωση ανά τεμάχιο 
ανακύκλωσης... γιατί κάθε άδειο 
μπουκαλάκι έχει αξία!  
*Η προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες 
προσφορές!

Οι μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μας 
ενεργώντας κοινωνικά και οικολογικά υπεύθυνα, 
είναι αυτές που θα φέρουν τις μεγάλες αλλαγές... 
Όλοι μαζί μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε 
τα αποτελέσματα για έναν πλανήτη που όλοι 
ονειρευόμαστε. 

REDUCE 

REUSE

RECYCLE

ΚΕΡΔΙΣΤΕ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ -15%& ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ  



11 ml

FAN09

FAN10

FAN12

FAN11

FAN08

FAN01

FAN02

FAN03

FAN04 FAN05

FAN06

FAN07

Magnetic Folklore



Οκτώ νέες φθινοπωρινές ημιδιάφανες 
αποχρώσεις που θα αναδείξουν 

εύκολα και γρήγορα το nail art σας!

11 ml

A Dedication to the Season...

01 02 03 04 05 06 07 08

Vitro Collection





11 ml

2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218

2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225

2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233



Color chart

2101

03 07 0902 02B 02C 05 06

FFF 01 04 08 08A 08B 10

N004 N008 N001 N002 N003 N007 N009 N010 N005 N006

1804 1805 1922 1923 1924 1947 2037 N011 N012 N013

N014 N015

2141

1921 140 11 14 1811 12 1814 16 1815 18

15 15Α 2032 2033 2034 2053 2059 2055 2061 2062

2142

1900 20A 20 20B 20C 25 22 21 20232022

20562054 2103 2143

32 30 34 101 23 41 1905

2201

1901 40 1906

1823 33 37 31 39 110 35 36 38 1925

1926 2020 2021 2102 2138

5151A 57 59 50 58 52 56 1801

54 53 64 55 1802 60 61 63 62

1943

1932

2049 2050 2051 2134 2135 2136 2137 2146

French
&
Whites

Nude

Greys
&
Black

Yellows

Corals
&
Oranges

Reds

153 154 155 1806 1807 142 141 149 148 143

156 144 152 151 145 150 146 147 2139 2140

163 165 162 160 161 164 166 1903 1912

Browns

Glow in
the
Dark



1913 70 72 705 707 71 73 405 7061916

701 702 708 703 74 78 75 91 704 1812

76 79 77 1816 17 1934 1935 2027 2028 2029

2030 2031 2053 2126 2127 2128 2129
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Oδηγίες εφαρμογής του GEL.IT.UP by GIUP®

1. Προετοιμάστε τα νύχια κάνοντας ξηρό μανικιούρ.
2. Εφαρμόστε το Superbond και αφήστε το να στεγνώσει μόνο του για μερικά 

δευτερόλεπτα.
3. Εφαρμόστε με προσοχή μία λεπτή στρώση Base coat.
4. Πολυμερίστε για 2 λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή για 60 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED 

των 48W.
5. Αρχίζοντας από την βάση του νυχιού και προχωρώντας προς το ελεύθερο άκρο, 

εφαρμόστε μία λεπτή στρώση ημιμόνιμου χρώματος GEL.IT.UP by GIUP®.
6. Πολυμερίστε για 2 λεπτά σε λάμπα UV των 36W ή για 30 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED 

των 48W.
7. Εφαρμόστε μία δεύτερη λεπτή στρώση από το ημιμόνιμο χρώμα της επιλογής σας και 

πολυμερίστε ξανά.
8. Απλώστε το top coat της επιλογής σας και πολυμερίστε για 3 λεπτά σε λάμπα UV των 

36W ή για 90 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED των 48W.
9. Αν χρησιμοποιείτε Wipe Off Top Coat, αφαιρέστε το κολλώδες υλικό με Cleanser/

Sanitizer.
10. Βάλτε λαδάκι επωνυχίων και κάντε απαλό μασάζ.

Οδηγίες αφαίρεσης GEL.IT.UP by GIUP®

1. Kαθαρίστε τα χέρια και την επιφάνεια του νυχιού με cleanser.
2. Τρίψτε την επιφάνεια των νυχιών με buffer.
3. Τοποθετήστε ένα βαμβάκι με καθαρό ασετόν (που δεν είναι διαλυμένο σε νερό) στο 

νύχι και τυλίξτε το με αλουμινόχαρτο. Αφήστε το να ενεργήσει για 8-10 λεπτά.
4. Με ένα αποστειρωμένο μεταλλικό pusher αφαιρέστε το ημιμόνιμο από την επιφάνεια 

του νυχιού. 
5. Με μία λίμα 240 grit τρίψτε μαλακά την επιφάνεια του νυχιού για να αφαιρέσετε τα 

υπολείμματα του προϊόντος.
6. Βάλτε λάδι επωνυχίων και κάντε μασάζ.

• Εάν επιλέξετε Non Wipe Top Coat δεν αγγίζουμε για μερικά δευτερόλεπτα την 
επιφάνεια του νυχιού.

• Εάν επιλέξετε Wipe Off Top Coat πρέπει μετά τον πολυμερισμό να αφαιρέσετε την 
κολλώδη ουσία με το Cleanser/Sanitizer.

• Οι χρόνοι πολυμερισμού για το 15 Total Eclipse είναι 3 λεπτά σε λάμπα 36W UV ή για 
60 δευτερόλεπτα σε λάμπα LED 48W.

Extra tips:



Nail Art

Τζελ Γραμμικού σχεδίου μεσαίας 
ρευστότητας με έντονη χρωστική 
ουσία.

5 g

WHITE

BLACK

Παχύρευστη πάστα (spider gel) για τη δημιουργία λεπτών 
γραμμών και γεωμετρικών σχεδίων. Προσφέρει τέλεια 
ελαστικότητα ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε 
γραμμικά σχέδια. Κυκλοφορεί σε νέον και μεταλλικές 
αποχρώσεις.

5 g
WHITEBLACK

MB01 MF01 MG01 MGD MSV

01 02 03 04 05 06 07 08

1 g

Ιριδίζουσα συμπιεσμένη σκόνη 
νυχιών με υψηλή περιεκτικότητα 
σε χρωστική (high pigment), 
που χρησιμοποιείται πάνω από 
οποιοδήποτε χρώμα και δημιουργεί  
εφέ πέρλας σε διαφορετικούς 
χρωματικούς συνδυασμούς.



1 g

Χρησιμοποιήστε την 3D Sculpture 
Paste για να δημιουργήσετε 3D 
σχέδια.

5 g
3D-RED

3D-WHITE

3D-GOLD 3D-SILVER

3D-BLACK

Παχύρευστη πάστα για τη 
δημιουργία ανάγλυφων σχεδίων. 
Λόγω της πιο διάφανης σύστασής 
της, μπορεί να αναμιχθεί με μικρή 
ποσότητα ημιμόνιμου χρώματος 
για να δημιουργήσετε το χρώμα της 
επιλογής σας.

WHITE

BLACK

5 g

3D-SCULPTURE PASTE

Μεταλλική συμπιεσμένη 
σκόνη νυχιών με υψηλή 
περιεκτικότητα σε χρωστική 
(high pigment), που δίνει 
μεταλλικό αποτέλεσμα.



2 gr

Νέο προϊόν

Flakes - Φύλλα σε αποχρώσεις 
του χρυσού, του χαλκού 
και του αργήρου για τα πιο 
εντυπωσιακά nail art designs! 

2 gr

Τα πιο αστραφτερά glitters 
έφτασαν και είναι έτοιμα 
να διακοσμήσουν τις πιο 
εντυπωσιακές nail art 
δημιουργίες!
Ανακαλύψτε τα σε 8 
πανέμορφες αποχρώσεις.



• Μπορείτε να τοποθετήσετε glitter 
πάνω από το 3D Bijou Gel για 
καλύτερη συγκόλληση.

• Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
ως gel/κόλλα για διάφορα strass και 
διακοσμητικά. 

• Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
για να μετατρέψετε nail art σχέδια 
και γραμμικά σε 3D.

12 ml

10 gr & 30gr

Πολύ σκληρό gel χαμηλής 
ρευστότητας, ιδανικό για τη 

δημιουργία 3D abstract σχεδίων! 

Νέο προϊόν



ARi by GIUP®  βερνίκια  νυχιών  
με  ΕΦΕ  ΤΖΕΛ, σε μοναδικές 
αποχρώσεις ίδιες  με τα αγαπημένα 
σας ημιμόνιμα GEL.IT.UP by GIUP®, 
σχεδιασμένα για τη βελτιστοποίηση 
της αντοχής και της λάμψης των 
νυχιών. Φιλικά  προς το  περιβάλλον 
και χωρίς χημικά επιβλαβή για την 
υγεία! 

Κατάλογος χρωμάτων

12 ml



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΜΕ ΕΦΕ ΤΖΕΛ

NAIL POLISH
REMOVER

500 ml

STRENGTHENING BASE
Το συγκεκριμένο προϊόν κάνει 
τα νύχια σας πιο σκληρά 
ώστε να εξασφαλίσει ένα 
τέλειο μανικιούρ/πεντικιούρ. 
Το εκχύλισμα μύρου και η 
μεθειονίνη που περιέχει βοηθούν 
στην ανάπτυξη της κερατίνης των 
νυχιών ώστε να προσφέρει υγιή 
και δυνατά νύχια. Είναι πολύ 
εύκολο στην εφαρμογή 
και στεγνώνει πολύ γρήγορα.

12 ml

2-IN-1
TOP/BASE

12 ml

GROWTH STIMULATOR
Το συγκεκριμένο προϊόν έχει 
σχεδιαστεί για να τονώνει και 
να βοηθά στην ανάπτυξη των 
εύθραυστων, αδύναμων και 
κατεστραμμένων νυχιών.  
Περιέχει πολύτιμες πρωτεΐνες 
μεταξιού και μεθειονίνη. 

Χρησιμοποιείστε το ως βάση 
και θα αισθανθείτε τα νύχια 
σας πιο δυνατά και υγιή από 
την πρώτη κιόλας εφαρμογή!

12 ml

1. Μετά την προετοιμασία του μανικιούρ/πεντικιούρ, βεβαιωθείτε ότι η πλάκα των νυχιών είναι 
εντελώς στεγνή και χωρίς καμία λιπαρότητα. 

2. Εφαρμόστε τo 2-IN-1 TOP/BASE και αφήστε να στεγνώσει για 3 λεπτά. 

3. Για τις στρώσεις χρώματος, που είναι πιο παχιές συγκριτικά με το απλό βερνίκι νυχιών, απαιτούνται 
3 λεπτά ανά στρώση χρώματος για το ιδανικό στέγνωμα του βερνικιού με εφέ τζέλ. 

4. Εφαρμόστε το 2-IN-1 TOP/BASE ως top coat και αφήστε το να στεγνώσει για 3 λεπτά.

* Για αδύναμα και εύθραυστα νύχια συνιστάται η χρήση της STRENGTHENING BASE πριν την εφαρμογή 
του χρώματος.
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Περιποίηση

1. Hand Gels
Αντισηπτικό & ενυδατικό gel χεριών, με άρωμα μέντας, 
λεβάντας ή λεμονιού. Η αντισηπτική κι ενυδατική του 
δράση, προσφέρει καθημερινή προστασία και ενυδάτωση. 
Απορροφάται εύκολα και δεν αφήνει λιπαρότητα. 100 ml  

3. Cuticle Oils - Λαδάκια επωνυχίων
Με άρωμα καρύδας, ροδάκινου ή πεπονιού καταπραΰνουν,
θρέφουν και ενυδατώνουν τα δάκτυλα, ενώ συγχρόνως
προστατεύουν από ερεθισμούς και από την παρατεταμένη
έκθεση στον ήλιο. Περιέχουν: Λινολεϊκό και ολεϊκό οξύ,
έλαιο αβοκάντο, βιταμίνες Α, Β1, D, Ε, λεκιθίνη, πρωτεϊνες,
Β-καροτένιο, κάλιο, μαγνήσιο, φιλικό οξύ. 15 ml

4. Έλαιο Argan
Βοηθά στην ενίσχυση και την 
ενυδάτωση των νυχιών και των 
επωνυχίων λόγω της υψηλής 
περιεκτικότητάς του σε βιταμίνες 
και λιπαρά οξέα. Η τέλεια 
επιλογή για δυνατά και υγιή 
νύχια.  15 ml            

2. Aντισηπτικό & ενυδατικό gel 
χεριών σε σωληνάριο με άρωμα 
μέντας. 50 ml

5. Κρέμα για χέρια, αγκώνες και γόνατα 
Μία πλούσια κρέμα με διακριτικό άρωμα, που 
απορροφάται γρήγορα από το δέρμα. Ενυδατώνει 
αποτελεσματικά το ξηρό δέρμα και εγγυάται τη 
διαρκή βελτίωσή του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καθημερινά στα χέρια, τα γόνατα και τους αγκώνες.
Δεν περιέχει σιλικόνη. 100 ml   



6. Vanilla Pod Kρέμα χεριών
Η κρέμα περιποίησης χεριών με φλούδα Βανίλιας 
αφήνει στα χέρια σας μεταξένια υφή, καθώς η πλούσια 
σε πρωτεΐνη θεραπεία που προσφέρει ενυδατώνει και 
αναδομεί την επιδερμίδα σας. Κατάλληλα σχεδιασμένη 
για ξηρά, ταλαιπωρημένα χέρια που εκτίθενται σε 
σκληρές χημικές ουσίες κι απορρυπαντικά. Δεν αφήνει 
λιπαρότητα. Υποαλλεργικό προϊόν που βοηθά στην 
ανακούφιση των ερεθισμών. 200 ml

7. All Mint Pedi Treat Κρέμα ποδιών 
Πλούσια κρέμα που αναζωογονεί προσφέρωντας 
άμεση ανακούφιση στα κουρασμένα και πρησμένα 
πόδια. Περιέχει: Μείγμα ελαίων μέντας και 
ευκαλύπτου, γλυκερίνη, αμυγδαλέλαιο, έλαιο από 
κουκούτσια σταφυλιών, βιταμίνη Ε. Ιδανική για ξηρό 
και ταλαιπωρημένο δέρμα. Απορροφάται αμέσως. 
Καταπραΰνει και βελτιώνει την ελαστικότητα του 
δέρματος. Ενισχύει το δερματικό φραγμό και 
προσφέρει αντιγηραντική και αντιφλεγμονώδη 
δράση. 200 ml          

9. Dead Sea Foot and Body Salt – Coarse
Κόκκοι αλάτων που μπορείτε να αναμίξετε 
με το αγαπημένο σας αιθέριο έλαιο. 
Ενυδατώνει το δέρμα, δημιουργεί αντίσταση 
ενάντια σε κοινές ασθένειες, βελτιώνει την 
κυκλοφορία του αίματος, επιταχύνει το 
μεταβολισμό, απομακρύνει την εξάντληση 
και την κούραση, έχει χαλαρωτικά 
αποτελέσματα, θρέφει το δέρμα για να 
είναι υγιές, απαλό και λαμπερό. Περιέχει 
μαγνήσιο, κάλιο, ασβέστιο, σίδηρο, χρώμιο, 
μαγγάνιο και ψευδάργυρο στην καθαρότερη 
μορφή τους.  1200 g 

10. Dead Sea Foot and Body Salt – Fine                                                                                                
Ένα υπέροχο απολέπιστικό προϊόν που 
μπορεί να αναμιχθεί και με βότανα. 
Eνδείκνυται για τα χέρια και το πρόσωπο 
αλλά είναι κατάλληλο και για τα πόδια και 
ολόκληρο το σώμα. Περιέχει: Μαγνήσιο, 
νάτριο, κάλιο, βρωμιούχα και χλωριούχα 
άλατα, ασβέστιο, ψευδάργυρο.  1200 g

8. Salt of the 7 Seas - Scrub ποδιών
Αφήνει το δέρμα των ποδιών λείο και  μεταξένιο. 
Προσφέρει απαλό καθαρισμό και απολέπιση καθώς 
και διέγερση της κυκλοφορίας του αίματος. Ιδανικό 
για χρήση πριν από άλλες θεραπείες πεντικιούρ 
για την ενίσχυση του αποτελέσματος. Δεν αφήνει 
λιπαρότητα. Είναι μη αλλεργιογόνο. Περιέχει: 
Αλάτι, έλαιο αβοκάντο, ουρία, καστορέλαιο, έλαιο 
καρπού ροδακινιάς. 300 g
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