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O  firmie Silcare

Ostatnie dwa lata to bardzo szyb-
ki rozwój firmy i wzrost produkcji,  
a także większa rozpoznawalność 
marki. Zatrudnienie zwiększyło się  
o ponad 100% i obecnie firma zatrud-
nia blisko 450 osób, w tym wykwalifi-
kowanych technologów, pracowników 
produkcji, konfekcji oraz specjalistów 
w dynamicznie rozwijających się 
działach administracyjnych, handlo-
wych, graficznych oraz marketingu.  
W 2015 roku z linii produkcyjnej zeszło 
ponad 70 ton żelu UV, w 2016 roku 
wyprodukowano już ponad 80 ton. 
Firma cały czas odnotowuje wzrost 
produkcji, wprowadza innowacyjne 
rozwiązania w dziedzinie powłok 
światłoutwardzalnych oraz polime-
rów oparte na nowatorskich pomy-
słach wyspecjalizowanej kadry tech-
nologów. W asortymencie znajduje 
się ponad 4200 produktów, każdego 
miesiąca wprowadzamy co najmniej  
15 nowości - co w skali roku daje 180 
nowych artykułów kosmetycznych. 

F irma Silcare funkcjonuje na 
rynku kosmetycznym od 13 

lat. Oferujemy wysokiej jakości żele 
jedno- i trójfazowe, profesjonalne 
produkty do stylizacji i pielęgnacji 
paznokci, dłoni oraz stóp, pro-
dukty do pielęgnacji włosów oraz 
akcesoria i niezbędny sprzęt do 
wykonywania zabiegów manicure  
i pedicure. Z naszego bogatego asor-
tymentu na szczególną uwagę zasłu-
gują żele UV. W ich produkcji stosuje-
my najwyższe standardy techniczne  
i jakościowe, udoskonalając cały czas 
proces ich wytwarzania. To dzięki 
unikatowej autorskiej technologii 
chemicznej, specjalistycznym testom 
i doświadczeniu naszych specjalistów 
powstają wyjątkowe żele UV, które 
zaspokajają oczekiwania zarówno 
profesjonalistów, jak również mniej 
doświadczonych stylistów zaczyna-
jących pracę w zawodzie.

Przedsiębiorstwo zajmuje obecnie 
teren 16500 m2, gdzie znajdują się 
magazyny, hala produkcyjna oraz 
biura. Celem firmy jest tworze-
nie produktów wysokiej jakości, 
w atrakcyjnej cenie, dostępnych 
dla szerokiej rzeszy odbiorców  
w kraju i za granicą. Konsekwentnie 
budujemy swoją pozycję, dążąc do 
zostania liderem wśród firm kosme-
tycznych na całym świecie.
Produkty Silcare docierają do kra-
jów na całym świecie. Obecni jeste-
śmy w całej Europie, Ameryce Płn.  
i Płd. oraz w Azji, w tym w najbar-
dziej rozwiniętych i najszybciej roz-
wijających się państwach. 
W Polsce systematycznie rozwijamy 
sieć sklepów firmowych w najważ-
niejszych miastach i poszerzamy 
działalność o system franczyzowy, 
który z sukcesem funkcjonuje już 
na Malcie w postaci sklepu i salonu 
patronackiego. 



silcare company has been 
operating on the cosmetic 

market for 13 years. We offer high- 
quality one- and three-phase gels, 
professional products for nail care 
and nail stylization, hand and foot ca-
re, products for hair care, accessories, 
and essential equipment for manicu-
re and pedicure treatments. Among 
our rich assortment UV gels deserve 
a special attention. In their produc-
tion we use the highest technical and 
quality standards, constantly upgra-
ding the process of their production. 
Our gels are created thanks to the 
unique chemical technology and in 
conjunction with specialized tests and 
the experience of our experts. They 
are able to meet the expectations of 
both professional and non-experien-
ced stylists.

The last two years has resulted in  
a rapid development of our company, 
increase in production and a greater 
brand recognition. Our employment 
has increased by over 100% and cur-
rently our company employs around 
450 people, including high-qualified 
technologists, production workers 
and specialists in a dynamically 
developing department such as ad-
ministration, sales, graphic design 
and marketing. In 2015 we produ-
ced over 70 tons of UV gel, in 2016 
we generated more than 80 tons. 
We notice an increase in our pro- 
duction all the time, continuously in-
troducing the cutting-edge solutions 
which are based on the innovative 
concepts of our technologists. Our 
company’s assortment includes 
over 4200 products. Every month 
we introduce at least 15 brand-new 
products, which gives 180 new pro-
ducts annually.

The company currently occupies 
the area of 16500m2, where our 
warehouse, production hall and 
our office are located. Our goal is 
to create high-quality products 
at attractive prices, available for 
many potential customers not only 
in our country but also abroad.  
We consistently build our position 
in the industry, striving to became  
a leader among other cosmetic com-
panies in the world.
Silcare products reach many coun- 
tries around the world. We are pre-
sent in the whole Europe, North and 
South America, Asia, including the 
most developed and the fastest gro-
wing countries. We systematically 
develop our chain of shops in the 
major cities In Poland and we expand 
our franchising system, which has 
been operating successfully in Malta 
in a form of shop and patronage be-
auty salon.

About Silcare



ZELE UV
UV GELS



S pecjalnie dobrane produkty z linii 
Base One pozwolą Tobie na niezwykłe 

urozmaicenie codziennych oraz okazjonal-
nych stylizacji. 
W linii odnajdziesz wysokiej jakości żele 
jednofazowe budujące, maskujące, pod-
kładowe, nawierzchniowe, nabłyszczające 
oraz idealnie pasujące do zawsze modnego 
francuskiego manicure.
Pracując na żelach z linii Base One jesteś 
pewna najwyższego komfortu. To doskonała 
przyczepność, wysokie właściwości samopo-
ziomujące, elastyczna i wytrzymała masa. 
Przekonaj się, jaką przyjemność może spra-
wić Tobie praca na żelach Base One.

Specially selected products from Base 
One line will enable you to diversify 

your daily and occasional stylizations. 
The line includes high-quality gels such as 
one-phase gels, building and masking gels, 
as well as bonder and top gels and gels 
perfectly suitable for always fashionable 
French manicure. 
While working on UV gels from Base One 
line, you are given an absolute work com-
fort - perfect adhesion, high self-leveling 
properties, durable and flexible mass. Find 
out yourself how pleasant it is to work with 
Base One gels.

Nadzwyczajne efekty
Unusual effects
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5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

CLEAR

CLEAR - V

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

THICK CLEAR

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

SECURE IT

15g

GLOSSY

15g
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THICK VIOLET

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

FRENCH PINK DARK

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

SALMON FRENCH PINK

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

VIOLET

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

PINK

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

FRENCH PINK

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g
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COVER

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

BIANCO

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g

DIAMOND TOUCH

5g | 15g | 30g | 50g

SHINING

5g | 15g | 30g | 50g | 100g | 250g
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BONDER GEL ACID FREE FINISH

BONDER GEL ACID QUICK FINISH

15g

15g

8g | 15g

8g | 15g



Aromatic step towards 
beautiful nail design.

Aromatic gels from Base One line are 
an innovative combination of high  
quality clear gel with a hint of unique 
fragrances. 
Base One Aroma will bring you into 
the world of aromatic nail stylization. 
These unusual aromas harmonize 
pleasantly with an aesthetic visual 
side. They are characterized by very 
good adhesion to both artificial and 
natural nails. You can embed some 
decorations in gel and combine them 
with other gels or acrylics without any 
problems.

Pachnący krok do 
pięknych stylizacji.

Żele zapachowe z linii Base One 
to innowacyjne połączenie naj-
wyższej jakości żelu clear z nutą 
niepowtarzalnych zapachów. 
Base One Aroma zaprowadzi Cię 
w świat pachnących stylizacji.  
Te niezwykłe kompozycje zapa-
chowe przyjemnie współgrają z es-
tetyczną stroną wizualną. Cechują 
się bardzo dobrą przyczepnością 
zarówno do tipsa, jak i do natural-
nej płytki. Bez problemów można 
wtapiać elementy ozdobne i łączyć 
z innymi żelami czy akrylami.
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5g | 15g | 30g | 50g

CLEAR VANILLA MILK

5g | 15g | 30g | 50g

CLEAR RASPBERRY MELON

STRAWBERRY PINK

5g | 15g | 30g | 50g



Colors that will boost your 
imagination.

Base One Color is a palette of the 
most trendy and timeless colors. 
They are chic and reflect the unique 
character of decorations. Boost your 
imagination and reveal the power of 
sophisticated designs. Be delicate, be 
modern, be provocative with colors 
from Base One. 
Base One Color gels are characterized 
by perfect covering, high self-leve-
ling properties, they can be combined 
with other gels - providing the highest 
work comfort.

Kolory, które pobudzą 
Twoją wyobraźnię. 

Base One Color to paleta najmod-
niejszych i ponadczasowych kolorów. 
Szykowne, odzwierciedlające unikalny 
charakter zdobienia. Pobudź swoją 
wyobraźnię i odkryj siłę fantazyjnych 
wzorów. Bądź delikatna, bądź nowo-
czesna, bądź wyzywająca z kolorami 
od Base One. 
Żele Base One Color cechują się bar-
dzo dobrym kryciem, wysokimi wła-
ściwościami samopoziomującymi, bez 
problemów można je łączyć z innymi 
żelami – zapewniają najwyższy kom-
fort pracy.



15

COLOR 

5g
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GLASS

5g  



Your fragrance, Your 
name, Your choice.

With Base One Perfumelle fragrance 
gels, you will discover your second 
nature, entering the world of gel ma-
nicure scented with morning dew, su-
mmer rain or a sweet fruity note. Each 
of them combines the highest quality 
gel with unique fragrance, that will 
turn nail stylization treatment into a 
real pleasure.

Twój zapach, Twoje imię, 
Twój wybór.

Z żelami zapachowymi Base One 
Perfumelle odkryjesz swoją drugą na-
turę i przeniesiesz się do świata stylizacji 
pachnących poranną rosą, letnim desz-
czem czy słodką owocową nutą. Każdy  
z nich jest połączeniem najwyższej jako-
ści żelu z niepowtarzalnym zapachem, 
który sprawi, że zabieg stylizacji stanie 
się prawdziwą przyjemnością.



PERFUMELLE

5g  
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Czerwień zawsze 
w modzie. 

Base One Color to paleta najmod-
niejszych i ponadczasowych kolorów. 
Teraz w palecie szykownych barw 
odnajdziecie unikatową kolekcję 
czerwieni. 
Czerwień to klasyka, nigdy się nie nu-
dzi, szczególnie odważnym kobietom, 
które wiedzą czego chcą. Ponadto 
nowe odcienie trafią w gust każdej mi-
łośniczki ciepłych, miłosnych kolorów. 
Bądź prowokująca i elegancka - wy-
próbuj Base One Red Gels!

         

Red always 
in vogue.

Base One Color is a palette of fashio-
nable and timeless colors. 
Now in this palette of chic colors you 
will find a unique collection of selec-
ted reds. 
Red is classic, it will never become 
boring especially for brave women 
who know what they want. In ad-
dition, new shades will match every 
enthusiast’s taste of warm colors of 
love. Be provocative and elegant - try 
out Base One Red Gels!
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RED GELS

5g



Glow under 
UV light.

Make yourself noticeable with neon 
colors from Base One line gels. Stylish, 
eye-catching, strongly saturated co-
lors will make you stand out of the 
crowd. 
Base One Neon gels contain special 
fluorescent pigments: neon and cryp-
tolite. Thanks to them, the gel glows 
under the UV light after application. 
They cover very well, have high sel-
f-leveling properties.

     

Swiecą pod wpływem 
światła UV. 

Daj się zauważyć dzięki neonowym 
kolorom żeli Base One. Szykowne, 
przyciągające uwagę, mocno napig-
mentowane kolory sprawią, że nikt 
nie przejdzie obok Ciebie obojętnie.
Żele Base One Neon posiadają spe-
cjalne pigmenty fluorescencyjne: 
neon i cryptolite. Dzięki nim żele 
po nałożeniu świecą pod wpływem 
promieni światła UV. Bardzo dobrze 
kryją, posiadają wysokie właściwości 
samopoziomujące. 
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NEON

5g  



Gentle breeze of colors 
in the women’s world.

Take an extraordinary journey deep 
into your delicate, feminine nature. 
Base One Pastel line gels have been 
especially developed for women, who 
treasure subtle and sensual colors. 
Base One Pastel gels will discover 
a subtle world of femininity in you. 
Present your naturalness and delica-
cy with unique shades of pleasant, 
pastel colors.

  

Lekki powiew kolorów 
w kobiecym świecie. 

Wybierz się w niezwykłą podróż w głąb 
swojej delikatnej, kobiecej natury. 
Żele Base One Pastel zostały stworzo-
ne specjalnie dla kobiet, które cenią 
sobie subtelnie zmysłowe kolory. Żele  
z linii Base One odkryją w Tobie ła-
godny świat kobiecości. Zaprezentuj 
swoją naturalność i delikatność dzięki 
niepowtarzalnym odcieniom przyjem-
nych, pastelowych kolorów.
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PASTEL

5g



Błyszczący powiew 
koloru na paznokciach. 

Base One Pearl to głębia koloru, która 
zaprowadzi Cię w odległy świat ko-
lorów. Intensywne zielenie, fiolety, 
róże czy żółcie – to odcienie pasują-
ce do każdej kobiety ceniącej sobie 
mocno napigmentowane barwy na 
paznokciach. 
Niepowtarzalny efekt błyszczącej 
powierzchni zapewnia połączenie 
najmodniejszych i ponadczasowych 
kolorów z perłowym barwnikiem. 
Możliwość łączenia z innymi żelami 
to sposób na indywidualizm oraz kre-
atywność. Daj się ponieść błyszczącej 
linii żeli Base One. 

Glossy breeze of color 
on your nails.

Base One Pearl is a color depth, which 
will take you to the remote world of 
colors. Intense greens, violets, pinks 
or yellows – these are the shades 
that suit every woman, who appre-
ciates strongly pigmented colors on 
the nails. 
The unique effect of a glossy surface 
is achieved by combining the trendiest 
and timeless colors with a pearl pig-
ment. The possibility to combine with 
other gels is a way to individualism 
and creativity. Let this glossy Base 
One line gel carry you away. 
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PEARL

5g



Make your designs more 
glamorous.

Thanks to metallic gels from Base 
One it is simpler than you might 
think. Base One Metallic is a perfect 
way to make an eye-catching styliza-
tion. Trendy and dynamic colors will 
enable to create unique and sophi-
sticated designs. 
Experience the incredible visual 
effects. It is very efficient, well co-
vering and with high self-leveling 
properties.

Nadaj efektowności swo-
im zdobieniom. 

Dzięki metalicznym żelom z linii 
Base One będzie to prostsze niż my-
ślisz. Base One Metallic to sposób 
na efektowne stylizacje na Twoich 
paznokciach. Modne i dynamiczne  
kolory pozwolą Ci tworzyć niebanalne  
i fantazyjne wzory. 
Przekonaj się o niesamowitych efek-
tach wizualnych. Bardzo wydajne, 
dobrze kryjące o wysokich właści-
wościach samopoziomujących.
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METALLIC

5g



 
Feel the style and sparkle just like the 
biggest Hollywood stars. High quality 
glitter gels will take you to the exciting 
world of adventure and madness.  
The palette includes a lot of stunning 
and beautifully sparkling colors. Base 
One Las Vegas gels contain plenty of 
fine strongly pigmented glitter. One 
thin layer is enough to cover your 
nails.

 

Masz miliony powodów,  
by czuć się bogato. 

Poczuj styl i rozbłyśnij niczym naj-
większe gwiazdy Hollywood. Wysokiej 
jakości brokatowe żele UV zabiorą 
Cię w ekscytujący świat przygód  
i szaleństwa. W palecie odnajdziesz 
oszałamiające i pięknie mieniące się 
kolorów. Base One Las Vegas posiada-
ją w sobie bardzo dużą ilość drobnego 
brokatu, który jest bardzo mocno na-
pigmentowany. Cienka warstwa żelu 
kryje już za pierwszym razem!

M 

illion reasons to feel 
rich.



31

LAS VEGAS

5g 



       
       

Crowning your 
femininity…

Thousands of shiny particles, vivid, 
intense colors – Base One Pixel will 
astonish you with their exceptional 
and excellent features. The mass is 
elastic and durable. It adheres well 
to the nail tips and natural nails. Deep 
violets, greens or oranges have been 
contrasted with whites and delicate 
pinks. All colors thanks to shiny dust 
shall charm with a unique final styli-
zation effect, catching attention in a 
blink of an eye.

               

Ukoronowanie Twojej 
kobiecości… 

Tysiące błyszczących drobinek, inten-
sywne nasycenie barw – Base One 
Pixel zaskoczą Cię swoją wyjątkowo-
ścią i doskonałymi właściwościami. 
Masa jest wytrzymała i elastyczna, 
jednocześnie cechuje się bardzo dobrą 
przyczepnością zarówno do tipsa, jak  
i do naturalnej płytki. Głębokie fiolety, 
zielenie czy pomarańcze skontrasto-
wano z bielami i delikatnymi różami. 
Wszystkie barwy dzięki błyszczącemu 
drobnemu pyłowi zachwycają unika-
towym efektem wykończenia styliza-
cji, który w mgnieniu oka przyciągnie 
uwagę otoczenia.
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PIXEL

5g



In the mystic ecstasy 
of nail decorations.

Get rid of boredom off your nails and 
find out how much Mystic Aurora gels 
can surprise you.
Due to their special pigmentation, you 
will get a phenomenal effect of metal-
lic glow. If you love challenges and a bit 
of fantasy, Mystic Aurora will be the 
best choice for your designs. This gel 
gives you various possibilities – from 
highlighting the texture to changing 
the color saturation. Mystic Aurora 
can be applied on various colors, but 
the best effect is achieved on dark 
colors.

W mistycznym 
uniesieniu zdobień. 

Pozbądź się nudy na paznokciach  
i przekonaj się, jak bardzo mogą zasko-
czyć Cię unikalne żele nawierzchniowe 
Mystic Aurora. 
Dzięki specjalnej pigmentacji uzy-
skasz fenomenalny efekt metalicznej 
poświaty. Jeśli kochasz wyzwania 
i odrobinę fantazji, Mystic Aurora 
sprawdzi się w Twoich zdobieniach 
perfekcyjnie. Żel daje wiele możli-
wości – od uwypuklenia faktury, po 
zmianę natężenia i nasycenia koloru. 
Mystic Aurora można aplikować na 
różne kolory, najlepszy jednak efekt 
widoczny jest przy zastosowaniu 
ciemnych barw. 



GREEN 
SPARKLE (01)

BROWN 
SPARKLE (02)

AZURE
SHADOW (03)

VIOLET
SPARKLE (04)

BLUE
SPARKLE (05)

35

5g  

Base One 
Mystic Aurora 
Green Sparkle

Base One 
Mystic Aurora 
Green Sparkle

Base One
 Color Gel

Hot Fire

Base One
Color Gel
Night Blue

MYSTIC AURORA



Feel immensity 
in nail styling.

With Base One Galaxy you can transfer 
the whole universe onto your nails.
Galaxy decoration gels create unlimi-
ted, immense possibilities in nail deco-
rating. Each one, when used in certain 
colors’ combinations, will result in a 
phenomenal and outstanding design. 
The motif of starry sky and Milky Way 
is a spectacular final effect, that will 
delight even extremely demanding 
stylists. Create a masterpiece, which 
will please the eye!

          

Poczuj bezkres 
w stylizacji paznokci. 

Z Base One Galaxy przeniesiesz ko-
smos na swoje paznokcie. 
Żele do zdobień Galaxy nails to obec-
nie bezkres możliwości w zdobieniu 
paznokci. Każdy z nich zastosowany 
przy odpowiednich połączeniach ko-
lorystycznych pozwoli na uzyskanie 
fenomenalnego i niepowtarzalnego 
zdobienia. Motyw przewodni roz-
gwieżdżonego nieba i Drogi Mlecznej 
to widowiskowy efekt końcowy, który 
zachwyci najbardziej wymagających 
stylistów. Stwórz dzieło, które tak 
bardzo cieszy oko!
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5g  

GALAXY

GALAXY 
LYRE (01)

GALAXY 
ANDROMEDA  (02)

GALAXY
PHOENIX (03)

GALAXY 
UNICORN (04)



Classic black in a new 
release.

UV Base One Black Diamond line 
of gels consists of 10 combinations 
of timeless black with sparkling 
particles. 
High volume of glitter allows 
creating an extraordinary, ele-
gant, sophisticated stylization.  
A unique design is made already 
after applying two thin layers of 
the product. Medium thickness 
and good covering properties 
make applying process easy and 
convenient.

          

Klasyczna czerń w no-
woczesnym wydaniu. 

Kolekcja żeli UV Base One Black 
Diamond to 10 połączeń ponad-
czasowej czerni z mieniącymi się 
drobinkami. 
Duże nasycenie brokatem po-
zwoli na stworzenie niespotyka-
nej, eleganckiej i wyrafinowanej 
stylizacji. Niebanalne zdobienie 
powstanie już po nałożeniu 
dwóch cienkich warstw produktu.
Wygodną i łatwą aplikację zapew-
nia średniej gęstości konsystencja 
oraz dobre krycie żelu.



39

5g  

BLACK DIAMOND



Intriguing and mysterious 
cat eye.

It magnetizes with its glamour and 
doesn’t let to be indifferent about 
it. It astonishes and is impossible 
to forget – just like your nails. 
Base One Cat Eye are extraordi-
nary UV gels, which have magne-
tic properties. Thanks to them it 
is possible to achieve a cat eye 
effect, which means beautifully 
sparkling nails with interesting co-
lor transitions, that change depen-
ding on the hand position and light 
angle. The effect is achieved in just 
few seconds thanks to Base One 
Cat Eye gel and a special magnet. 
Each of the 10 colors is impressive 
enough to be applied on nails as it 
is, using the magnet will enrich the 
look with cat-like features.

          

Intrygujące i tajemnicze 
kocie oko. 

Magnetyzuje swoim blaskiem, 
nie pozwala przejść obok siebie 
obojętnie. Zachwyca i nie daje  
o sobie zapomnieć – tak samo jak 
Twoje paznokcie. 
Base One Cat Eye to wyjątkowe 
żele UV posiadające magnetyczne 
właściwości. Dzięki nim możliwe 
jest uzyskanie efektu kociego 
oka, czyli pięknie mieniących się 
paznokci z oryginalnymi przejścia-
mi kolorystycznymi, zmieniający-
mi się zależnie od układu dłoni  
i kąta padania światła. Efekt jest 
osiągalny w zaledwie kilka sekund 
dzięki żelowi Base One Cat Eye  
i specjalnemu magnesowi. Każda 
z 10 barw żeli jest na tyle efektow-
na, że z powodzeniem może być 
noszona na paznokciach samo-
dzielnie, a przyłożenie magnesu 
wzbogaci stylizację o niesamo-
wite kocie cechy. 
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5g  

CAT EYE



Gloss of million 
diamonds.

What we appreciate most about 
gel manicure is its durability. But 
what if we get bored with the sty-
lization we already have? 
Base One Chameleon gels, which 
dynamically change vivid, intense 
colors, will not allow any mono-
tony. Nails shine and shimmer, 
enchanting by many colors at the 
same time. Depending on the light 
angle and the type of base color, 
the manicure will take an original 
and unrepeatable look. One in-
conspicuous gel – millions of sur-
prising colors! Discover all embo-
diments of Base One Chameleon, 
a thin and easy to apply product, 
that ensures incredible gloss 
without a need to wipe.

          

Połysk w milionach 
odsłon. 

Trwałość to jedna z najważniej-
szych cech, które doceniamy  
w manicure żelowym. Co jednak, 
jeśli szybko nudzimy się daną 
stylizacją? 
Żele Base One Chameleon o dy-
namicznie zmieniających się, wy-
razistych barwach nie pozwolą na 
monotonię. Paznokcie połyskują 
i migoczą, zachwycając wieloma 
barwami naraz: w zależności od 
kąta padania światła oraz nałożo-
nego podkładu manicure będzie 
przybierał oryginalny, niepowta-
rzalny wygląd. Jeden niepozorny 
żel – milion zaskakujących kolo-
rów! Odkryj wszystkie wcielenia 
Base One Chameleon, produktu 
o rzadkiej, ułatwiającej aplikację 
konsystencji, który zapewnia nie-
samowity połysk bez konieczno-
ści przecierania.
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5g  

CHAMELEON



Magnetic 
combination.

Combining two innovative pig-
ments in one product – Cat Eye 
and Chameleon gels, has resulted 
in an exceptional product: Base 
One Magnetic Chameleon. Gels of 
this line surprise by the multipli-
city of hues and color transitions. 
They shimmer and shine, change 
with every light ray, charm with 
the effect again and again.

          

Magnetyczne 
połączenie. 

Zastosowanie dwóch innowa-
cyjnych pigmentów w jednym 
produkcie – żeli Cat Eye i żeli 
Chameleon – sprawiło, że po-
wstał wyjątkowy produkt: Base 
One Magnetic Chameleon. Żele 
z tej linii zaskakują wielością barw 
i przejściami kolorystycznymi. 
Bardzo mocno połyskują i migo-
czą; zmieniają się z każdym pro-
mieniem światła, wciąż na nowo 
zachwycając efektem. 
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5g  

MAGNETIC CHAMELEON



Get an awesome 
chalky effect.

Base One Matt is an innovative so-
lution in color gels. They have been 
developed on the basis of a new for-
mula. They harden after curing with 
an incredible chalky effect. 
In Base One Matt line you will find 
most interesting matt colors. Due to 
their matting properties, they should 
be applied on buffed, filed and proper-
ly prepared nail tip, not a natural nail 
plate. After curing in a UV lamp the 
nail should be wiped with Cleaner in 
order to remove the dispersive layer 
and achieve an unique matt effect.

Uzyskaj rewelacyjny 
kredowy efekt. 

Base One Matt to innowacyjne roz-
wiązanie żeli kolorowych. Zostały 
stworzone w oparciu o nową receptu-
rę – po utwardzeniu stają się twardsze 
z niebywałym kredowym efektem. 
W linii Base One Matt znajdziesz naj-
ciekawsze matowe kolory. Z racji swo-
ich właściwości matowych żel matowy 
aplikujemy na opiłowany i opracowa-
ny tips, nie na naturalną płytkę. 
Po utwardzeniu żelu w lampie UV 
należy przetrzeć go Cleanerem  
w celu usunięcia warstwy dysper-
syjnej i uzyskania niepowtarzalnego 
efektu matu. 
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MATT

5g  



Always precise 
ornaments.

Nail art Base One Paint Gels stand out 
because of their deep and vivid colors. 
They are irreplaceable in various nail 
art techniques, stroke and zhostovo 
among them, owing it to strong cove-
ring property and thick consistence. 
They enable making precise design and 
detailed ornaments. They don’t shrink 
or spill over the nail, they leave a stic-
ky dispersive layer, they are perfect 
for transfer foil applied on previously 
cured design.

Zawsze precyzyjne 
zdobienia.

Żele do zdobień Base One Paint Gel 
wyróżniają się głębokimi i wyrazistymi 
kolorami. Dzięki swoim silnie kryjącym 
właściwościom i gęstej konsystencji 
są niezastąpione w wielu technikach 
stylizacji paznokci, między innymi one 
stroke i zhostovo. Pozwalają na wyko-
nanie precyzyjnych zdobień i szczegó-
łowych ornamentów. Nie kurczą się 
i nie rozpływają, pozostawiają lepką 
warstwę dyspersyjną, są idealne do 
zdobień z folią transferową nakładaną 
na utwardzony wzór. 
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PAINT GEL

5g  



Become an artist 
with new gels.

Base One Artisto Nail Art are the most 
popular gel shades of Base One Color. 
Their thin consistency allows creating 
unique designs on nails, while a thin 
brush helps to give your stylization a 
perfect finish. 
Vivid, durable colors will turn your 
hands into works of art. Designs 
may be formed on any layer – base, 
building or shining. It gives us unli-
mited possibilities to make designs. 
Everything depends on creative 
imagination.

 

Zostań  artystą 
z nowymi żelami. 

Base One Artisto Nail Art to najbar-
dziej popularne odcienie żeli Base One 
Color. Ich rzadka konsystencja umoż-
liwia tworzenie niepowtarzalnych 
wzorów na paznokciach, natomiast 
cienki pędzelek pozwala na precyzyj-
ne wykończenie stylizacji. 
Wyraziste i trwałe kolory sprawią, że 
Twoje dłonie staną się dziełem sztu-
ki. Wzory można tworzyć w warstwie 
podkładowej, budującej i nabłyszcza-
jącej, co daje nam nieograniczone 
możliwości zdobień. Wszystko zależy 
od fantazji twórczej.
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ARTISTO

10g



ZELE UV I LED
UV AND LED GELS

52 |
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AFFINITY ICE

15g  |  30g  

LśNIENIE LAZURU NA TWOICH PAZNOKCIACH
Wypróbuj ulepszoną formułę żeli z linii Affinity Ice i ciesz się nietuzinkowym kolorem na Twoich paznokciach. Charak-
terystyczna barwa żelu jest wynikiem redukcji temperatury koloru o 20% przez wykorzystanie lazurowego filtru UV.  
Dzięki temu została również wyeliminowana możliwość zażółceń w czasie utwardzania. Ponadto formuła żeli  
z linii Affinity została ulepszona o specjalne właściwości: zwiększona przyczepność o 60% oraz sztywność łańcuchów 
polimerowych o 40%.
AZURE SHIMMER ON YOUR NAILS
Try out the improved formula of Affinity Ice gels line and enjoy an extraordinary color on your nails. The unique gel color 
has been achieved by 20% reduction in color temperature through using an azure blue UV filter. Thanks to it, the possibility 
of growing yellowness while curing has been eradicated. What’s more, the Affinity line formula has been improved greatly 
by 60% increase in its adhesion and 40% rigidity of the polymer chains.
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HIGH LIGHT LED GEL 

5g  |  15g  |  30g  | 100g

GWARANCJA NAJLEPSZEJ JAKOśCI
Innowacyjny system polimerowy High Light LED  to technologia najwyższej jakości. Dzięki unikalnej formule czas utwar-
dzania żelu został zmniejszony do 30 sekund w lampach LED oraz tradycyjnych lampach UV. W skład linii High Light LED 
wchodzą żele budujące oraz mocno napigmentowane High Light LED Color, które perfekcyjnie nadają się również do zdo-
bień. Wyróżniają się idealną konsystencją, nie spływają z płytki paznokcia, dobrze rozprowadzają, zapewniając najwyższy 
komfort pracy.
GUARANTY OF THE BEST QUALITY
The innovative polymer system High Light LED is the highest quality technology. Thanks to the unique formula, the curing 
time has been reduced to 30 seconds in LED lamps and traditional UV lamps. The line consists of building gels and strongly 
pigmented High Light LED Color gels, which are perfect for nail art as well. They distinguish by their ideal consistency, they 
don’t flow from the nail, apply well, assuring great work comfort. 
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HIGH LIGHT LED GEL COLOR

4g
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PURE LINE SUGAR EFFECT 

10g

SŁODKIE ZDOBIENIA
Pure Line Sugar Effect to perfekcyjnie biały żel do zdobień, który w połączeniu z kolorowym akrylem lub drobnym bro-
katem imituje cukrową posypkę. Wyjątkowy żel gwarantuje niepowtarzalny efekt 3D oraz zapewnia najwyższy komfort 
pracy. Można nim wykonać wyraziste kształty oraz najdrobniejsze detale z ogromną dokładnością.
SWEET CANDY BEAUTY
Pure Line Sugar Effect is a perfectly white gel for ornaments, which imitates sugar topping, when combined with color 
acrylic or fine glitter. This gel assures a unique 3D effect and the highest possible work comfort. It enables making clear 
contours and the finest details with great precision.
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PINK

15g | 30g 

COVER

15g | 30g 

CLEAR

15g | 30g 

BIANCO

15g | 30g



ACRYLICS
AKRYLE



J 

edną z popularnych metod prze-
dłużania paznokci jest akryl. 

Wysokiej jakości proszki akrylowe  
i liquidy od Silcare pozwolą na idealne 
wymodelowanie paznokci zarówno 
osobom zaawansowanym, jak i tym 
początkującym. Bez przecierania war-
stwy dyspersyjnej, bez utwardzania  
w lampie, ale za to z możliwością pracy 
materiałem w chwili jego polimeryzacji 
– taki właśnie jest manicure akrylowy. 

A 

crylic is one of the most popu-
lar methods to lengthen nails. 

Silcare high quality acrylic powders 
and liquids enable perfect nail mo-
deling not only by professionals, but 
also beginners. No need to wipe off a 
dispersive layer, no curing in the UV 
lamp, but a possibility to work with 
material at the moment of its polyme-
rization – this is what acrylic manicure 
is like.

Buduj, modeluj, uzupełniaj
Build, model, refill
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AKRYL KOLOROWY THE GARDEN OF COLOUR  / THE GARDEN OF COLOUR ACRYLICS

4g

TRWAŁE I KOLOROWE
Akryle kolorowe The Garden of Colour to seria nowoczesnych akryli do trwałego zdobienia paznokci. Idealne do pełne-
go modelowania, poprawek oraz uzupełniania. Nie zawierają szkodliwych substancji MMA oraz płynnych monomerów. 
LASTING AND COLORFUL
The Garden of Colour Acrylics is a line of modern acrylics for durable nail styling. Perfect for complete modeling,  
corrections and refills. Does not contain MMA or liquid monomers.

*

* tylko numery / only numbers 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 25
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AKRYLE SEQUENT ACRYL  / 
SEQUENT ACRYL ACRYLICS

LUX - 12g, 24g, 36g, 72g
ECO - 12g, 36g 

AKRYLE DOSKONAŁEJ JAKOśCI 
Akryle Sequent Acryl są idealne do pełnego modelowania, poprawek oraz uzupełniania. Łatwe w nakładaniu i obróbce, charakteryzują się 
doskonałą jakością i wytrzymałością. Dostępne w dwóch opakowaniach: lux i eco. 
EXCELLENT QUALITY ACRYLICS
Sequent Acrylics are ideal for complete modeling on tips or nail forms, for corrections and refills. Easy to apply and handle, present great 
quality and durability. Available in two types of packagings: lux and eco.

opakowanie LUX

opakowanie ECO
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AKRYLE SEQUENT ACRYLIC MONOMER / SEQUENT ACRYLIC MONOMER 

LUX - 50ml, 120ml
ECO - 50ml, 100ml 

DO MODELOWANIA MASY AKRYLOWEJ
Sequent Acrylic Monomer jest liquidem nadającym masie akrylowej doskonałych właściwości modelujących. 
Sprawia, że paznokcie są wolne od przebarwień i żółknięcia. 
Dostępny w dwóch opakowaniach: lux i eco oraz dwóch rodzajach: fast i slow. 
FOR ACRYLIC MODELING
Sequent Acrylic Monomer is the kind of liquid that adds excellent modeling properties 
to acrylic material. It results in beautiful nails free of pigmentation marks and yellowness. 
Available in two types of packaging: lux and eco, and in two kinds: fast and slow.

opakowanie / packaging LUX

opakowanie / packaging ECO
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Z 

abieg manicure z wykorzysta-
niem jedwabiu polecany jest  

w szczególności osobom posiadającym 
kruche i łamliwe paznokcie. Po wyko-
nanym zabiegu naturalne paznokcie 
wyglądają bardzo delikatnie, a dodat-
kowo są twarde i mocne. Polecany 
kobietom wymagającym, które cenią 
sobie klasykę i elegancję.

T 

his manicure treatment with 
the use of silk is recommen-

ded especially to people with weak and 
brittle nails. After the treatment the 
nails look naturally, they are tough and 
strong. Fiberglass is connected with a 
very gentle decorative technique, that 
uses dried flowers, for instance. It is 
recommended to demanding women, 
who treasure classics and elegance.  

Regeneracja jedwabiem

Regeneration with silk
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FIBER SYSTEM COATING - GLUE ACTIVATOR FIBER SYSTEM COATING - GLUE ACTIVATOR
MOMENTALNE UTWARDZENIE
Aktywator resiny – wygodne w użyciu opakowanie 
typu „spray on” pozwala na dokładne nanoszenie pre-
paratu. Aktywator utwardza resinę już chwilę po roz-
pyleniu bez objawów parzenia płytki paznokcia.
50ml | 100ml
Przebadano dermatologicznie. 

INSTANT CURING
Resin activator – comfortable in use thanks to a 
“spray on” bottle, which allows for precise applica-
tion of the product. Activator cures the resin just 
after spraying without a burning sensation on the 
nail plate.
50ml | 100ml
Dermatologically tested.

NABŁYSZCZA I ZABEZPIECZA
Rzadka resina budująca, silnie nabłyszczająca, samo-
poziomująca. Idealnie pokrywa strukturę jedwabiu. 
Na paznokciu tworzy się mocna i elastyczna warstwa 
zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Resina utwardzana jest aktywatorem. 
15g | 30g
Przebadano dermatologicznie. 

GLOSSES AND SECURES
Thin building resin, strongly glazing, self-leveling. Per-
fectly covers the structure of silk. A strong and flexible 
protective layer is created on a nail plate, which pre-
vents it from mechanical damage. 
Resin is cured by activator. 
15g | 30g
Dermatologically tested.

FIBER SYSTEM COATING - NAIL RESIN FIBER SYSTEM COATING - NAIL RESIN
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HYBRID GELS
HYBRYDY



S 

ystem hybrydowy w ostatnich  
latach zyskał na znaczeniu i stał 

się jednym z bardziej popularnych 
sposobów stylizacji paznokci. Hybryda 
zdobyła szerokie grono zwolenników. 
Triumfuje głównie dlatego, iż traktowa-
na jest jako alternatywa dla lakierów do 
paznokci, a także przez to, że jest bez 
wątpienia konkurencyjna dla systemu 
żelowego.

H 

ybrid gel system has gained in 
significance over the recent 

years, and has become one of the most 
popular methods of nail styling. Hybrid 
gel has gained a wide group of suppor-
ters. It triumphs mainly due to the fact 
that it is considered as an alternative to 
nail polishes, and that it is undoubtedly 
competitive to the typical gel system.

Trwały efekt, prosta aplikacja
Long-lasting effect, easy application
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ŻEL HYBRYDOWY ROCK IT / ROCK IT HYBRID GEL

8g

NOWE MOŻLIWOśCI W śWIECIE STYLIZACJI PAZNOKCI
Linia żeli hybrydowych Rock It to nowa technologia produkcji połączona z intensywnością oraz 
wyjątkową trwałością koloru. Masa żelowa jest elastyczna, równomiernie napigmentowana  
oraz maksymalnie wytrzymała. 
NEW POSSIBILITIES IN WORLD OF NAILS
The line of hybrid gels Rock It combines the new production technology with the intensity and 
exceptional durability of the color. The gel mass is flexible, evenly pigmented and very resistant.
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BAZA I ZABEZPIECZAJĄCY TOP 2 W 1 ROCK IT / ROCK IT 2 IN 1 BASE AND PROTECTIVE TOP

8g

BEZKONKURENCYJNE POŁĄCZENIE
Preparat podkładowy – baza i zabezpieczający top dzięki specjalnej formule zapewnia rewelacyj-
ną przyczepność produktu oraz trwałe zabezpieczenie koloru. 
Jako lakier nawierzchniowy produkt zapewnia wysoki połysk przez cały okres stylizacji,  
zabezpiecza również kolor przed matowieniem.
UNBEATABLE COMBINATION
Base and top coat in one. Thanks to its special formula, the product assures very good adhesion 
and lasting color protection.
When used as a top coat, it guarantees high gloss throughout the whole time of wearing the 
stylization and prevents it from becoming dull.
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DAJ WYRAZ SWOJEJ NIEPOSKROMIONEJ NATURZE 
Manicure hybrydowy to popularny trend w stylizacji paznokci. Teraz dzięki ulepszonej formule systemu 
hybrydowego Color IT Twoje paznokcie będą piękne aż przez 2 tygodnie! Hybryda od Silcare sprawi,  
że poczujesz się wyjątkowo. Doskonale utrzymuje się na paznokciach, a jej kolor jest intensywny, wygląda 
świeżo, nie matowieje. Gęstość nowej, ulepszonej formuły systemu hybrydowego została poprawiona 
o 50%. Nakłada się łatwo i szybko. Nie osłabia płytki i bezproblemowo, w 100%, ściąga się z paznokcia. 
EXPRESS YOUR UNTAMABLE NATURE 
Hybrid manicure is a very popular trend in nail styling.  Thanks to the improved formula of Color IT hy-
brid gel system, your nails will remain beautiful even for 2 weeks! Hybrid from Silcare will make you feel 
special. Perfectly holds on the nail, the color remains intense, looks fresh, and does not become matte.  
The density of the new, improved hybrid system has been increased by 50%. Application is quick and easy. 
It does not weaken the nail plate and can be fully removed from the nail without any problems.

ŻEL HYBRYDOWY COLOR IT / COLOR IT HYBRID GEL

8g
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BAZA I ZABEZPIECZAJĄCY TOP 2 W 1 COLOR IT / 
BASE IN TOP VANISH 2 IN 1 COLOR IT

Base i zabezpieczający top to kolejny już produkt Silcare z serii 2 w 1. 
Preparat podkładowy - baza i zabezpieczający top, dzięki specjalnej formule zapewniają 
rewelacyjną przyczepność produktu oraz trwałe zabezpieczenie koloru. 
Preparat jest niezwykle wydajny i prosty w użyciu. Wystarczy nałożenie jednej cienkiej 
warstwy pod i na użyty żel.
Base & Top Vanish is another Silcare product from 2 in 1 series. 
Base product - base and protective top coat, guarantees perfect adhesion and durable 
color protection due to the special formula. This product is very efficient and easy to use. 
It will be enough if you apply just one thin layer under and on applied gel.

8g
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KLASA PREMIUM WśRÓD LAKIERÓW HYBRYDOWYCH
Zwiększona ilość pigmentu w lakierach Color IT Premium daje efekt doskonałego krycia płytki 
paznokcia wybranym kolorem. Łatwa i szybka aplikacja z idealnym kryciem już przy pierwszej 
warstwie. Nie osłabia płytki, ściąga się z paznokcia acetonem lub płynem do hybryd. Doskonale 
utrzymuje się na paznokciach, a kolor jest intensywny, świeży, nie matowieje.
PREMIUM CLASS AMONG HYBRID GELS 
The increased amount of pigment In Color IT Premium results in excellent nail covering with 
the selected color. Does not weaken the plate, easily removable with acetone or hybrid liquid 
remover. Remains on nails well and for long, the color is intense, fresh and does not become dull.

ŻEL HYBRYDOWY COLOR IT PREMIUM / COLOR IT PREMIUM HYBRID GEL

6g
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BAZA COLOR IT PREMIUM / COLOR IT PREMIUM BASE

6g
SPRAWIA, ŻE STYLIZACJE SĄ O WIELE TRWALSZE
Żel polecany do stosowania pod Hybrydę Color IT Premium – zwiększa przyczepność lakieru hybrydo-
wego. Wyjątkowa formuła rzadkiego i przezroczystego żelu powoduje mocniejsze przyleganie lakieru 
hybrydowego do naturalnej płytki paznokcia. 
IT MAKES NAIL STYLIZATIONS MORE DURABLE 
This gel is recommended to be used underneath the Color IT Premium Hybrid Gel in order to increase 
the hybrid’s adhesion. The unique formula of clear gel significantly improves the adhesion to the natural 
nail plate. 

TOP COLOR IT PREMIUM / COLOR IT PREMIUM TOP

NABŁYSZCZA I WZMACNIA
To podstawowe uzupełnienie linii hybrydowej Color IT Premium, które zapewnia trwałą warstwę zapo-
biegającą blaknięciu i matowieniu. Dzięki Hybrid Color IT Premium Top paznokcie nie tylko przepięknie 
błyszczą, ale są także o wiele mocniejsze.
GLOSSES AND STRENGTHENS
This is a basic complementation for Color IT Premium Hybrid Line, which enables a durable protective 
layer against color fading and tarnishing. Nails not only shine beautifully, but are remarkably stronger.
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ŻEL HYBRYDOWY THE GARDEN OF COLOUR / THE GARDEN OF COLOUR HYBRID GEL

9g | 15g

ZACHWYCA INTENSYWNOśCIĄ, śWIEŻOśCIĄ I POŁYSKIEM 
Żel hybrydowy z linii The Garden of Colour to rozwiązanie rewelacyjne nie tylko ze względów technolo-
gicznych, ale również estetycznych. Kolor przez cały, ok. 2 tygodniowy okres noszenia będzie zachwycał 
intensywnością, świeżością i połyskiem. Żel hybrydowy posiada cechę samopoziomującą, charakteryzuje 
się doskonałą przyczepnością, stabilnością koloru, szybkością utwardzania, mniej drażniącym zapachem. 
Aby ściągnąć preparat z płytki należy namoczyć paznokcie w acetonie. Żel hybrydowy z linii The Garden 
of Colour to unikatowa struktura, cechująca się wysoką jakością i bezpieczeństwem.
ENCHANT WITH INTENSITY, FRESHNESS AND GLOSS 
Hybrid gel from The Garden of Colour line is a perfect solution not only for technological reasons, but 
also esthetic. After 2 whole weeks, the color will be still delightfully intense, fresh and shiny. Hybrid 
gel is characterized by self-leveling properties, perfect adhesion, color stability, quick curing time, 
and less irritating smell. If you want to remove the product from the nail plate, you should soak your 
nails in acetone. Hybrid gel from The Garden of Colour line is a unique structure, characterized by 
high quality and safety. 

80 |



81



ŻEL HYBRYDOWY THE GARDEN OF COLOUR CAT EYE / 
THE GARDEN OF COLOUR HYBRID GEL CAT EYE

9g

INTRYGUJĄCY BŁYSK KOCIEGO OKA W NAJWYŻSZEJ JAKOśCI!
Hybryda The Garden of Colour Cat Eye daje na paznokciach efekt kociego oka, który zachwyca oryginalnymi przejściami kolorystycznymi.  
To unikatowy produkt cechujący się wysoką jakością i bezpieczeństwem. Jest samopoziomujący, z doskonałą przyczepnością. Charakteryzuje 
się stabilnością koloru, szybkością utwardzania, mało drażniącym zapachem. Aby ściągnąć żel hybrydowy, należy namoczyć paznokcie  
w acetonie. 
INTRIGUING C AT E YE BLINK OF HIGHEST QUALITY! 
The Garden of Colour Cat Eye Hybrid Gel creates a unique cat eye effect on the nails, which enchants with original color transitions.  
It is a self-leveling product of excellent adhesion. This gel is characterized by a stable color, short curing time and non-irritating smell. 
Remove it by soaking nails in acetone.
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ŻEL HYBRYDOWY THE GARDEN OF COLOUR THERMO / 
THE GARDEN OF COLOUR HYBRID GEL THERMO

9g

PODWÓJNY KOLOR, PODWÓJNA SATYSFAKCJA
Żel hybrydowy Thermo z linii The Garden of Colour to paleta sześciu żeli termicznych, które pod wpływem różnicy temperatur zmieniają 
kolor wyjściowy na inny. Przekonaj się, jaką metamorfozę przejdzie Twój manicure po schłodzeniu lub ociepleniu dłoni! Na naturalnej, 
krótkiej płytce efekt widoczny jest na całym paznokciu. W przypadku płytki naturalnej długiej i długich tipsów można zaobserwować efekt 
przejścia – ombre. Podwójny kolor, podwójna satysfakcja!
DOUBLE COLOR, DOUBLE SATISFACTION
Thermo Hybrid Gel from The Garden of Colour Line is a palette of six thermic gels, which change their original color along with tempera-
ture change. See for yourself what metamorphosis your nails will undergo when you warm up or cool down your hands! The effect on the 
natural short nail plate is visible on the whole surface. When the natural nails or tips are long, the ombre (gradual change) effect occurs.
Double color, double satisfaction! 
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UNIVERSAL TOP MATT  THE GARDEN OF COLOUR / 
UNIVERSAL TOP MATT THE GARDEN OF COLOUR

9g

CHRONI, UTRWALA, MATUJE
Universal Top Matt z linii The Garden of Colour chroni warstwę żelów i żelów hybrydowych, nadając im matowy efekt. Możesz nakładać 
go na całą płytkę paznokcia lub tylko jej część – np. końcówki paznokcia – by uzyskać niesamowity, błyszcząco-matowy manicure. Produkt 
przedłuża żywotność żelu i jest łatwy w aplikacji.
PROTECTS, FIXES AND MATTIFIES
Universal Top Matt from The Garden of Color Line protects layers of gels and hybrid gels, adding a matt effect at the same time. You may 
apply it on the whole surface of a nail plate or only a part of it – e.g., on outer edges – in order to achieve incredible, glossy-matt manicure. 
The product prolongs gel’s durability and is easy to apply.

>>
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NIE WYMAGA PRZEMYWANIA
Dry Top z linii The Garden of Colour to produkt spełniający swoją rolę jako uniwersalny Top Coat zarówno do hybryd, jak i żeli UV.  
Nie zostawia warstwy dyspersyjnej! Produkt świetnie współgra z pyłkami Effect Powder. Dry Top jest wygodny w aplikacji, ma odpowiednią 
gęstość, po utwardzeniu staje się błyszczący na długo.
NO NEED TO WIPE OFF
Dry Top from The garden of Colour line is a product which is a versatile Top Coat both for hybrid and UV gels. It doesn’t leave a disper-
sive layer! It’s excellent to use with Effect Powders. It’s easy in application, because of appropriate thickness, and shines for a long 
time after curing.

DRY TOP THE GARDEN OF COLOUR / 
DRY TOP THE GARDEN OF COLOUR 

9g
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9g | 15g

BAZA THE GARDEN OF COLOUR / THE GARDEN OF COLOUR BASE

ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOść HYBRYDY 
Żel podkładowy pod hybrydę The Garden of Colour to doskonale dobrana formuła zwiększająca  
przyczepność lakieru hybrydowego do naturalnej płytki paznokciowej. Preparat rozpuszczalny  
w acetonie.
INCREASES ADHESION OF THE HYBRID
Base gel for The Garden of Colour hybrid gel is a perfectly selected formula that increases the 
adhesion of hybrid gel to the natural nail plate. The product is soluble in acetone.
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9g | 15g

MAKSYMALY POŁYSK SYSTEMU HYBRYDOWEGO 
Top zalecany do stosowania na hybrydę The Garden of Colour, dzięki starannie dobranym 
składnikom znacznie zwiększa ochronę koloru. Jest dopełnieniem systemu hybrydowe-
go The Garden of Colour, tworzy na paznokciach trwałą warstwę, która zapobiega blaknięciu  
i matowieniu, nadając przy tym wysoki połysk. 
MAXIMAL SHINE OF THE HYBRID SYSTEM
Top applied on The Garden of Colour hybrid. Thanks to carefully selected components, it 
provides a color protection. It is a basic complement of The Garden of Colour Hybrid system. 
It creates a durable layer on nails, which protects against fading and matting, providing a high 
gloss at the same time.

TOP THE GARDEN OF COLOUR / THE GARDEN OF COLOUR TOP
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5g

ŻEL HYBRYDOWY THE GARDEN OF COLOUR 4D /
THE GARDEN OF COLOUR HYBRID GEL 4D

STWÓRZ Z MANICURE ARCYDZIEŁO 
Hybryda 4D z linii The Garden of Colour to produkt, który dzięki swojej wyjątkowej konsystencji pozwala 
na uformowanie dowolnych kształtów na paznokciach. Dopracowując wzory, nie trzeba się spieszyć: na 
stworzenie dowolnego kształtu można przeznaczyć tyle czasu, ile tylko potrzeba. Nie posiada warstwy 
dyspersyjnej. Najlepsze efekty uzyskuje się pędzelkiem silikonowym.
CREATE A MASTERPIECE FOM YOUR MANICURE
4D Hybrid Gel from The Garden of Colour Line is a product, which thanks to its special consistency 
facilitates forming any shapes you want on nails. You don’t have to hurry when modeling design: to 
create a shape you want, you may spent as much time as you need. It has no dispersive layer. Best 
results are obtained when applied with a silicone brush.
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5g

BŁYSZCZĄCE JAK DIAMENTY
Hybryda Diamond z linii The Garden of Colour dzięki zawrotnej ilości drobinek daje niepowtarzalny efekt 
diamentu. To świetny wybór, jeśli chcesz się wyróżniać! Średniogęsta konsystencja zapewnia bardzo łatwą 
aplikację. Dwie warstwy produktu sprawią, że Twoje paznokcie będą błyszczeć jak nigdy wcześniej!
SHINING LIKE DIAMONDS
Diamond Hybrid Gel from the Garden of Colour Line thanks to tremendous amount of glitter particles 
gives a unique diamond effect. It’s an excellent choice if you want to stand out! Medium thick consisten-
cy provides easy application. Two layers of the product will make your nails shine like never before!

ŻEL HYBRYDOWY THE GARDEN OF COLOUR DIAMOND / 
THE GARDEN OF COLOUR HYBRID GEL DIAMOND
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LAKIERY
NAIL POLISHES



Bogata gama kolorystyczna 
lakierów od Silcare pozwoli 

każdej kobiecie na dobranie odpo-
wiedniej barwy do własnych potrzeb. 
W asortymencie posiadamy lakiery 
matowe, brokatowe, błyszczące oraz 
idealne do wyrafinowanych zdo-
bień. Lakiery ładnie prezentują się 
na naturalnej płytce paznokcia, jak 
również na paznokciach żelowych  
i akrylowych.

Our wide range of colors enab-
les every woman to select ap-

propriate color to match her needs. 
Within our range of products, there 
are matte, glitter and glossy nail po-
lishes, as well as, those perfect for 
sophisticated nail decorations, which 
will look great on natural nail plate, gel 
and acrylic nails.

Inspiracje czerpiemy z natury
             We are inspired by nature
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BŁYSZCZĄCE / SHINY 

 9ml  |  15ml 
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PERŁOWE / PEARL  

 9ml  |  15ml
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BROKATOWE / BROCADE

 9ml  |  15ml
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MATOWE / MATT

 9ml |  15ml
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PIASKOWE / SAND

9ml  |  15ml
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BAROQUE

 9ml  |  15ml
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ZAPACHOWE / AROMA

 9ml  |  15ml
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MARSALA 

9ml  |  15ml 

UWODZI I KUSI INTENSYWNĄ GŁĘBIĄ
Stonowana kolorystyka linii The Garden of Colour Marsala miesza się 
z ciepłym, lekko rdzawym brązem, idealnie prezentując się na paznokciach. 
Lakiery dostępne są w czterech niepowtarzalnych wariantach: matowym, 
perłowo-matowym, piaskowym oraz błyszczącym. 

SEDUCES WITH THE INTENSE DEPTH
Soft colours of The Garden of Colour Marsala line mix with warm, slightly 
rusty brown, which look beautiful on nails. Nail polishes are available in four 
unique variants: matt, pearl-matt, sand and glossy. 
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SNOW EFFECT 3D

9ml  |  15ml

BOGACTWO BLASKU ZATOPIONEGO W śNIEŻNEJ BIELI 
Nowa kolekcja 3D Snow Effect z linii lakierów The Garden of Colour to cztery efek-
towne wersje śnieżnej bieli pełnej iskrzących drobinek. Różowe, niebieskie, zielone 
i fioletowe zmienią tradycyjny manicure w luksusową i niepowtarzalną stylizację. 
Bogactwo klejnotów zatopionych w zawsze modnej bieli pozwala osiągnąć na pa-
znokciach spektakularny efekt 3D oraz piaskową fakturę.

THE WEALTH OF LIGHT IMMERSED IN SNOW WHITE
The new collection of 3D Snow Effect nail polishes from the line of The Garden of 
Colour consists of four eye-caching versions of snow white full of sparkling particles. 
Pink, blue, green and violet will alter traditional manicure into luxurious and unique 
one. The wealth of jewels embedded in always fashionable white enables for creating 
on nails spectacular 3D effect and sand texture.
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Linia lakierów Aquarelle to esencja delikatności dająca efekt niezwykle błyszczą-
cej, mokrej powierzchni. Transparentne kolory subtelnie przenikają się, tworząc 
tęczowe wzory. Intensywność i nasycenie barw zależy od ilości położonych warstw 
lakieru oraz koloru podkładu. Kolekcja Aquarelle to niebanalne odcienie świeżych 
pomarańczy, moreli, grejpfrutów, śliwek, malin i borówek, które zapewnią każdej 
chwili soczysty wyraz.   

The line of Aquarelle nail polishes is an essence of delicacy, which gives your nails 
extremely  glossy and wet surface effect. Transparent colors subtly interpenetrate 
one another creating  rainbow patterns. The intensity and saturation of color depend 
on a number of applied coats and the color of the base. Aquarelle collection consists 
of remarkable shades of fresh oranges, apricots, grapefruits, plums, raspberries and 
blueberry, which ensure juicy look at any time. 

A Q U A R E L L E
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AQUARELLE

9ml | 15ml 
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GELOOK 

9ml  |  15ml

Wypróbuj nową kolekcję Gelook z linii lakierów The Garden of Colour i poczuj siłę 
lakieru żelowego w zwykłym lakierze do paznokci! Lakier z kolekcji Gelook kryje 
za pierwszym razem, bardzo łatwo się aplikuje, bardzo dobrze rozprowadza się po 
płytce paznokcia. Nie spływa na skórki i szybko schnie.

Try the New Gelook collection from The Garden of Colour nail polish Line and feel 
the power of the gel polish in normal nail polish! Nail polish from Gelook collection 
covers the nail plate with just one layer, has very easy application and spreads easily 
on the nail plate. Does not flow over the skin and dries quickly.
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NAILART

9ml  

Nail Art to linia artystycznych lakierów do stylizacji paznokci. 
Charakteryzuje się wyrazistymi i trwałymi kolorami. Precyzyjny  
i wygodny w użyciu pędzelek bardzo dobrze aplikuje kolor na 
płytce paznokcia. 
Nail Art is an artistic nail polish line for nail stylist. Characterized 
by expressive and permanent colors. The brush is comfortable 
to use when applying the color on the nail plate. 
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LOVELY 

9ml | 15ml

106|



LOVELY CRACLE 

15ml 
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CONDITIONERS
          ODZYWKI



s ilcare’s conditioners  unimaginable do-
ses of vitamins and minerals will take 

care of your nails. You can also find special 
preparations, which will help you maintain 
the beautiful appearance of your nails and 
facilitate their styling. 

Odżywki spod znaku Silcare to niewy-
obrażalna dawka witamin i mikroele-

mentów, które zadbają o Twoje paznokcie. 
Znajdziesz tu również specjalne preparaty 
pomagające zachować ich piękny wygląd oraz 
ułatwiające ich stylizację. 

Designed to protect beauty and health of your nails

Stworzone w trosce o piekno i zdrowie Twoich paznokci
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Care Gel - to odżywka, która wzmocni płytkę, nadając jej 
świeży i zdrowy wygląd. Olej ze słodkich migdałów zawarty  
w preparacie charakteryzuje się właściwościami nawilża-
jącymi, odżywiającymi oraz wygładzającymi. Dzięki temu 
utwardza paznokcie, zapobiegając ich rozdwajaniu oraz 
łamliwości. Delikatny masaż paznokci i dłoni wykonany po 
nałożeniu odżywki zapewnia odprężenie.
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: olej ze słodkich migdałów

Care Gel - a nail conditioner which strengthens the nail plate, 
giving it a fresh and healthy look. Sweet almond oil contained 
in the product has moisturizing, nourishing and smoothing 
properties. As a result, the conditioner hardens nails preventing 
them from splitting and breaking. A gentle massage of your 
hands made after the application of conditioner will relax you.
15ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: sweet almond oil

SKONCENTROWANE WYCIĄGI ODŻYWCZE W ŻELU
CARE GEL CARE GEL

CONCENTRATED NOURISHING EXTRACTS IN A GEL

Systematyczne stosowanie Hydro Hard wpływa na wzrost 
paznokci, pomaga je utwardzić i uelastycznić. Preparat 
upora się również z negatywnym działaniem detergen-
tów oraz czynników zewnętrznych, idealnie zabezpie-
czając Twoją płytkę przy codziennych czynnościach.  
Po wyschnięciu pozostawia krystaliczną warstwę 
nabłyszczającą. 
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: gliceryna

MAKSYMALNE UTWARDZENIE W PŁYNIE
HYDRO HARD

The systematic use of Hydro Hard will help you harden your 
nails, influence their growth and make them more elastic. 
This product can also deal with negative effects of detergents 
and other external factors perfectly protecting your nail plate 
during daily activities. After drying out, Hydro Hard leaves a 
crystalline, shiny layer.
15ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: glycerin

HYDRO HARD
MAXIMAL HARDENING IN LIQUID
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Odżywka do paznokci Multi Complex UV to profesjonalny pre-
parat przeznaczony dla osób, które borykają się z problemem 
rozdwajającej się oraz słabej płytki. W bardzo szybkim czasie 
odżywia, utwardza i wygładza paznokcie, nadając im idealnie 
gładką i lśniącą powierzchnię dzięki właściwościom kompleksu 
witamin A, E, F. Regularne stosowanie odżywki sprawi, że Twoje 
paznokcie będą wyglądały zdrowo, a dłonie staną się zadbane 
i będą zachwycać swym pięknem. 
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: ekstrakt z owsa, soi, kiełków pszenicy, 
witamina A, E i F (kwas linolowy i linolenowy)

The Multi Complex UV nail conditioner is a professional pro-
duct designed for people who have problems with weak and 
splitting nails. In a really short time it nourishes, smoothes 
and hardens nails, which owing to the A, E, F vitamin complex 
have perfectly smooth and glossy surface. Regular use of 
the conditioner will make your nails look healthy and your 
hands well cared for, impressing others with their beauty.
15ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: extract of oats, soybeans, wheat germ, 
vitamin A, E and F (linoleic and linolenic acid)

NATURALNE PIĘKNO TWOICH DŁONI
MULTI COMPLEX MULTI COMPLEX 

NATURAL BEAUTY OF YOUR HANDS

Odżywka do paznokci Strong Nutrition skutecznie wzmac-
nia paznokcie, zabezpieczając je przed łamaniem i pękaniem. 
Formuła z kompleksem witamin A, E, F posiada właściwości 
wzmacniające, regenerujące oraz wygładzające. Dodatkowo 
produkt ten został wzbogacony o ekstrakt z owsa, soi oraz olej 
z kiełków pszenicy. Odżywka przywraca paznokciom doskonałą 
kondycję i zdrowy, piękny wygląd. Odżywka Strong Nutrition 
maskuje również drobne niedoskonałości oraz ułatwia równo-
mierne nakładanie lakieru do paznokci. Może być używana jako 
baza pod lakier kolorowy, polepszając właściwości wiążące. 
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: ekstrakt z owsa, soi, kiełków pszenicy, 
witamina A, E i F (kwas linolowy i linolenowy)

The Strong Nutrition nail conditioner will effectively streng-
hten your nails, preventing breaking and cracking. The A, E, 
F vitamin complex formula has regenerating and smoothing 
properties. This product is enriched with the oat and soya 
extracts, as well as a wheat germ oil. The conditioner re-
stores perfect condition and healthy look of your nails. The 
Strong Nutrition conditioner masks minor imperfections 
and facilitates even application of nail polish. Can be used 
as a base under the color nail polish, improving its binding 
properties.
15ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: extract of oats, soybeans, wheat germ, 
vitamin A, E and F (linoleic and linolenic acid)

SIŁA KOMPLEKSU WITAMIN A, E, F
STRONG NUTRITION STRONG NUTRITION

POWER OF THE COMPLEX OF VITAMINS A, E, F



Nail Hardener, preparat o podwójnym zastosowaniu, 
wzmocni płytkę, chroniąc ją przed łamaniem oraz rozdwa-
janiem. Stosowany jako base coat i utwardzacz z właściwo-
ściami wiążącymi, natychmiast utwardza paznokcie, przez co 
rosną dłuższe i mocniejsze. Produkt tworzy gładką warstwę 
na paznokciu, która zwiększa przyczepność nakładanego 
lakieru oraz znacznie przedłuża jego trwałość. Jako top coat 
- chroni kolor oraz zabezpiecza lakier przed odpryskiwaniem. 
Zawarty w produkcie składnik absorbujący promienie UV 
zapobiega blaknięciu koloru oraz żółknięciu. 
15ml
Przebadano dermatologicznie.

Nail Hardener, a dual-use conditioner which strengthen 
the nail plate, protecting it against breaking and split-
ting. Used as a base coat and nail hardener with binding 
properties, will immediately make your nails harder - they 
will grow longer and stronger. The product also creates 
a smooth layer on the nail that increases the adhesion  
of applied color, and extends the life of the product. As a top 
coat - it protects the nail polish color againts chipping. The 
contained UV ray absorber prevents the color from fading 
and yellowing.
15ml
Dermatologically tested.

WITAMINOWE UTWARDZENIE KRUCHEJ PŁYTKI 
NAIL HARDENER NAIL HARDENER

VITAMIN HARDENING OF NAIL PLATE

Calcium Gel is a nourishing product recommended for natural 
and problematic nail plates. Fills the nail imperfections, leaving 
them smooth. Due to the active ingredients, it strengthens and 
improves the nail structure. 
The unique formula contains a concentrated complex of cal-
cium, which if used regurarly, penetrates deep layers of the nail. 
As a treatment, use 7 days a week, layer upon layer. Remove 
with nail polish remover after 7 days. Repeat treatment. It is 
ideall base for the color nail polishes.
15ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: vitamin B5

GŁĘBOKA KURACJA WZMACNIAJĄCA PAZNOKCIE
CALCIUM GEL CALCIUM GEL

DEEP STRENGHTENING TREATMENT
Calcium Gel to preparat odżywczy przeznaczony do paznok-
ci naturalnych, problematycznych. Wypełni wszystkie nie-
doskonałości, nawilży i pozostawi paznokcie gładkie. Dzięki 
składnikom aktywującym wzmocni i poprawi strukturę płytki. 
Unikalna formuła zawiera skoncentrowany kompleks wapnia, 
który regularnie stosowany wnika w głąb warstwy paznokcia. 
Jako kurację stosować 7 dni w tygodniu, warstwa na warstwę. 
Usunąć zmywaczem po 7 dniach. Kurację powtórzyć. 
Idealnie nadaje się jako baza pod lakiery kolorowe. 
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: witamina B5
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Odżywka Green Spa to żel na bazie wody o zapachu kiwi, 
zawiera naturalne składniki głęboko odżywiające paznokcie 
oraz przyśpieszające ich zdrowy wzrost. Substancje aktywne  
w postaci mikrokapsułek rozpuszczają się po aplikacji, uwal-
niając witaminy, które nawilżają płytkę. Odżywka Green 
Spa zapobiega łamliwości płytki, redukuje również problem 
szorstkiej i podrażnionej skóry wokół paznokci.
15ml
Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: gliceryna, olej rycynowy, cysteina, 
panthenol-provitamina B5, wyciąg z brązowych alg, 
Ascophyllum nodosum, wyciąg z drzewa baobab Adansonia 
Digitata, witamina E, witamina A, witamina C, kwas palmi-
tynowy, ekstrakt z pokrzywy zwyczajnej

Green Spa conditioner is a water-based gel with kiwi scent 
which contains natural ingredients deeply nourishing  and 
accelerating healthy growth of nails. Active substances  
in the form of micro-capsules dissolve after application, 
releasing many vitamins which moisturize the nail plate. 
Green SPA conditioner prevents nails breaking, and reduces 
the problem of rough, irritated cuticles and hangnails.
15ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: glycerin, castor oil, cysteine, panthenol 
-provitamin B5, brown algae extract, Ascophyllum nodosum, 
baobab tree extract Adansonia Digitata, vitamin E, vitamin A,  
vitamin C, palmitic acid, nettle extract

MAGIA ZAPACHU, SIŁA REGENERACJI
GREEN SPA GREEN SPA

MAGIC OF FRAGRANCE, POWER OF REGENERATION

Vitamin Bomb - odżywka do paznokci naturalnych. Koktajl 
witaminowy o silnym działaniu odżywczym. Wysoka zawar-
tość witamin sprawia, że po kuracji preparatem Vitamin 
Bomb paznokcie naturalne są nawilżone i wzmocnione. 
Preparat dodatkowo uelastycznia je, chroniąc przed uszko-
dzeniami. Przeznaczony do wszystkich rodzajów paznokci 
jako warstwa podkładowa pod kolorowe zdobienie.
15ml
Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: olej arganowy, witamina E, witamina A,  
witamina C, olej słonecznikowy

Vitamin Bomb - is a nail conditioner for natural nail pla-
tes. A strongly nourishing vitamin complex. High vitamin 
concentration makes your nails become moisturized and 
strengthened after the treatment. Additionally this product 
makes your nails more elastic, which  protects them against 
damage. Suitable for all types of nails as a base coat under 
colorful designs.
15ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: argan oil, vitamin E, vitamin A, vitamin C, 
sunflower oil

ODŻYWIA, WZMACNIA, PIELĘGNUJE…
VITAMIN BOMB VITAMIN BOMB

NOURISHES, STRENGTHENS, CARES...
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Regenerująca odżywka przeznaczona do wzmacniania paznokci: 
zniszczonych, kruchych, słabych, matowych, rozdwajających się. 
Zawiera kompleks składników odżywczych, które sprawiają, że 
paznokcie stają się zdrowe, wygładzone, odporne na uszkodze-
nia. Mleczny kolor odżywki już przy pierwszej warstwie maskuje 
niedoskonałości paznokci, nadając im zdrowy wygląd.
15ml
Składniki aktywne: olej arganowy, olej z nasion słoneczni-
ka, minerały morskie, ekstrakt z alg brunatnych, ekstrakt 
z miłorzębu japońskiego, ekstrakt z liści oliwek, ekstrakt  
z czerwonej algi koralowej, witamina B5, witamina E

A regenerative conditioner for strengthening nails: damaged, 
brittle, weak, matte and splitting. The complex of nourishing 
ingredients makes nails healthy, smooth and resistant to 
damage. Due to milky color of the conditioner, already after 
one coat, it covers imperfections and makes nails look healthy.
15ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: Argan oil, sunflower oil, sea minerals, 
extract from ascophyllum nodosum, ginkgo biloba extract, 
olive leaf extract, coral red alga and vitamin B5 and E

PAZNOKCIE ODPORNE NA USZKODZENIA
COMPLETE REPAIR COMPLETE REPAIR

THE NAILS RESISTANT TO DAMAGE

Odżywka do paznokci Black Diamond wzbogacona o cząstecz-
ki czarnego diamentu to wzmocnienie cienkich i łamliwych 
paznokci. Odbudowuje płytkę, tworząc na niej błyszczącą  
i twardą jak diament warstwę. Preparat dodatkowo zawiera 
filtr UV zapobiegający żółknięciu paznokcia oraz system natu-
ralnych aldehydów, które pomagają w stymulacji formowania 
i utwardzania keratyny. Odżywka Black Diamond sprawi, że 
zniszczone paznokcie odzyskają lśniący połysk.
15ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: proszek diamentowy

Black Diamond nail conditioner enriched with particles of black 
diamonds strengthens thin and brittle nails. It repairs the nail 
plate, creating a glossy and diamond-hard layer on top of it. 
The product also contains UV filter which prevents yellow nails, 
and the natural aldehydes system which helps to stimulate the 
formation and the hardening of keratin. Black Diamond nail 
conditioner will make your nails regain their gloss.
15ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: diamond powder

BLACK DIAMOND BLACK DIAMOND
PAZNOKCIE WZMOCNIONE DIAMENTOWĄ SIŁĄ NAILS STRENGTHENED BY THE DIAMOND POWER
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Ultranabłyszczający preparat Top Coat do zastosowania jako 
wierzchnia warstwa na tipsy i na naturalne paznokcie. Dzięki 
starannie dobranym składnikom pozostawia idealnie gładką 
oraz lśniącą powierzchnię paznokcia. Lakier ochronny two-
rzący dodatkową warstwę zabezpieczającą płytkę, zapewnia 
wysoki połysk oraz przedłuża trwałość lakieru do paznokci. 
15ml
Przebadano dermatologicznie. 

Ultra-shine Top Coat can be applied as a top coat on both  
artificial and natural nails. Thanks to the carefully selected 
ingredients, it leaves a perfectly smooth and glossy nail surface. 
This protective top coat forms an additional protective layer, 
ensures strong gloss and extends the nail polish durability. 
15ml
Dermatologically tested.

ZAPEWNI PERFEKCYJNE WYKOńCZENIE MANICURE
TOP COAT TOP COAT

IT WILL ENSURE A PERFECT FINISH OF MANICURE
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Top Coat Nano Ceramic to profesjonalny produkt stosowa-
ny jako warstwa zabezpieczająca powierzchnię paznokcia.  
Płytka pokryta preparatem wygląda niczym tafla wody. 
Błyszcząca powłoka to nie tylko walory estetyczne, to rów-
nież wzmocniony manicure oraz ochrona płytki przed uszko-
dzeniami czy zarysowaniami. Top Coat Nano Ceramic można 
stosować na paznokcie żelowe, akrylowe, naturalne oraz 
lakierowane. 
15ml

Przebadano dermatologicznie. 

TOP COAT NANO CERAMIC TOP COAT NANO CERAMIC

Top Coat Nano Ceramic is a professional product used as  
a protective coat for the nails. Every nail plate covered 
with it resembles the surface of water. Apart from esthetic 
qualities, the glossy coat strenghtens the manicure and pro-
tects the nails from damage and scratches. Top Coat Nano 
Cearmic can be applied on UV gels, acrylics, nail polishes 
and on the natural nail plates.
15ml

Dermatologically tested.

GIVES A ”WET” LOOK TO YOUR NAILSNADAJE PAZNOKCIOM „MOKRY WYGLĄD”

Piękne i zadbane paznokcie to nie tylko takie, które są pra-
widłowo opiłowane, pokryte lakierem czy oryginalnie wy-
stylizowane, ale przede wszystkim zdrowe, nie rozdwajające 
się, z naturalnym połyskiem. Jeżeli mamy słabą i łamliwą 
płytkę, można zastosować utwardzacze, które scalają płytkę 
paznokcia i wzmacniają jej strukturę. Idealnie sprawdza się 
tu Top Coat Bio. 
Odżywka w formie transparentnego lakieru zapewnia twar-
dość, przyczepność i elastyczność paznokci. Nałożony na kolo-
rowy lakier przedłuża jego żywotność, zapobiega odpryskom. 
15ml

Przebadano dermatologicznie.

BIO RESINA W FORMIE LAKIERU
TOP COAT BIO

Beautiful and well tended nails are not only those that are 
properly filed, painted or originally decorated, but above all 
else healthy, non-splitting with a natural gloss. If you have 
a weak and fragile nail plate, you can apply a nail hardener, 
which will strengthen its structure. Top Coat Bio will be a 
perfect choice here. 
This nail conditioner in the form of a transparent nail enamel 
guarantees an amazing toughness, durability, adhesion and nail 
elasticity. It will make your color nail polish to remain longer, 
preventing it from chipping off. You can use it every day in order 
to maintain the intensity of your nail polish color.
15ml

Dermatologically tested.

TOP COAT BIO
BIO RESIN IN THE FORM OF A NAIL POLI

116|



Top Coat Ultraviolet to rewelacyjny preparat posiadający kom-
pleks fotoblokerów, które zapobiegają żółknięciu płytki. Top 
Coat Ultraviolet to doskonały preparat nabłyszczający oraz 
utwardzający powierzchnię paznokci naturalnych, żelowych  
i akrylowych. Świeci w świetle UV!
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: gliceryna

Top Coat Ultraviolet is a sensational product, which contains 
a photo-blocker complex, which protects the nail plate from  
yellowing. Top Coat Ultraviolet is perfect to make your natu-
ral, gel or acrylic nails, surface shine and strengthen it. Glows 
under the UV light!
15ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: glycerin

FORMUŁA ZAPOBIEGAJĄCA ŻÓŁKNIĘCIU
TOP COAT ULTRAVIOLET TOP COAT ULTRAVIOLET

TOP COAT UV TOP COAT UV
TOTALNA OCHRONA TWOJEJ STYLIZACJI TOTAL PROTECTION OF YOUR NAIL DESIGNS

A FORMULA THAT PREVENTS YELLOWING

Top Coat UV to gwarancja idealnego zabezpieczenia paznokci. 
Utwardzony w lampie UV preparat ochronny tworzy dodatkową 
warstwę zabezpieczającą paznokcie naturalne, żelowe oraz 
akrylowe. Chroni kolor zapobiegając blaknięciu, nadaje połysk. 
Można usunąć zmywaczem.
15ml

Przebadano dermatologicznie. 

Top Coat UV is a guarantee of perfect nail protection.  
The product cured under UV lamp creates a protective layer 
which protects natural nails, gel nails and acrylic nails. Top 
Coat UV protects the color, preventing it from fading and add 
shine. Can be removed with a nail polish remover. 
15ml

Dermatologically tested.

117



118|

Połączenie matu i błysku na paznokciach zawsze wygląda 
rewelacyjnie. Teraz dajemy Wam możliwość stworzenia sty-
lizacji, w której elementy zdobienia będą przyciągały uwagę 
precyzją wykonania.
Precyzyjny w użyciu pędzelek oraz płynna konsystencja za-
pewniają wygodną i łatwą aplikację preparatu. Można go 
stosować do każdego rodzaju lakieru, sprawdza się również 
przy żelach UV.
9ml
Przebadano dermatologicznie. 

 

The combination of matt and gloss always look great on nails. 
Now we give you an opportunity to create nail creations, which 
will attract everyone’s attention.  Precise in use thin brush and 
liquid consistency assure easy and comfortable application, 
it can be used on every type of nail polish also for UV gels.
9ml
Dermatologically tested.

IDEAL DESIGNS ON YOUR NAILSIDEALNIE WZORY NA TWOICH PAZNOKCIACH
NAIL ART TOP MATT & SHINE NAIL ART TOP MATT & SHINE
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Top Coat The Garden of Colour 7 Days to innowacyjna 
formuła, dzięki której Twój manicure zyska idealne i trwałe 
wykończenie. Preparat tworzy na pomalowanym paznokciu 
twardą, gładką warstwę znacząco przedłużającą trwałość  
i blask pomalowanych paznokci. Zapewnia zachowanie połysku 
i koloru oraz zabezpiecza przed odpryskiwaniem.
15ml
Przebadano dermatologicznie. 

 
 

The Top Coat The Garden of Colour 7 Days is an innovative 
formula through which Your manicure will get an ideal and 
long-lasting finishing. The product forms on the painted nail a 
hard, smooth layer, which significantly prolong lastingness and 
shine of painted nails. It provides gloss and color protection 
and prevents from chipping.
15ml
Dermatologically tested.

EXTENDS NAIL POLISH DURABILITY UP TO 7 DAYSPRZEDŁUŻA TRWAŁOść LAKIERU NAWET DO 7 DNI 
7 DAYS TOP COAT 7 DAYS TOP COAT



Ultra Top i Top Shine to nabłyszczające preparaty nawierzch-
niowe. Mogą być stosowane zarówno na naturalną płytkę,  
jak i wykończenie efektownych stylizacji. Nie zawierają szko-
dliwych składników: formaldehyde, toluene, dibutyl phthalate. 
Łatwą i precyzyjną aplikację zapewnia wyprofilowany pędzelek 
z wysokiej jakości włosia nylonowego w technologii TYNEX® 
amerykańskiej firmy DuPont®. 
Top Shine i Ultra Top to produkty, które świecą pod wpływem 
światła UV, dodatkowo Ultra Top pozostawia na paznokciach 
lekko fioletową poświatę.
15ml
Przebadano dermatologicznie. 

 

Ultra Top & Top Shine are both gloss products. They can be 
used on the natural nail plate or as a finish for glamorous 
designs. These products do not contain harmful ingredients 
such as formaldehyde, toluene, dibutyl phthalate. Quick and 
easy application is ensured by to a profiled brush with high 
quality nylon bristles of TYNEX® technology from American 
company DuPont®. 
Ultra Top & Top Shine are products which will glow under the  
UV light. In addition, the Ultra Top leaves a delicate violet color.
15ml
Dermatologically tested.

DISCOVER THE OTHER SIDE OF STYLIZATIONODKRYJ NOWĄ STRONĘ STYLIZACJI
ULTRA TOP & TOP SHINE ULTRA TOP & TOP SHINE
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Top Universe - to preparat nawierzchniowy podkreślający 
intensywność koloru. Może być stosowany samodzielnie, bez-
pośrednio na naturalną płytkę paznokcia, jak również na tipsy 
oraz stylizacje metodą żelową. Występuje w sześciu wersjach 
kolorystycznych. Najlepsze efekty uzyskuje się, dobierając od-
cień najbardziej zbliżony do koloru lakieru lub żelu. Dodatkowo 
kolor nabiera połysku. Preparat pozostawia idealnie gładką  
i lśniącą powierzchnię. 
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
 

LET IT SHINE, GLITTER AND IMPRESSNIECH LśNI, BŁYSZCZY, ZACHWYCA
TOP UNIVERSE TOP UNIVERSE

Top Universe - is a top coat enhancing color intensity. Can be 
used directly on the natural nail plate, as well as nail tips and 
gel nail creation. Available in six colors. The best effect can 
be obtained by matching the color to that of the nail polish 
or gel. The color will gain more shine. The product leaves a 
perfectly smooth and glossy surface.
15ml
Dermatologically tested. 



Top Coat Matt - to profesjonalny, bezbarwny preparat nawierzchniowy, 
który neutralizuje połysk lakieru dzięki matującym mikrocząsteczkom. 
Unikalna formuła na bazie nitrocelulozy odpowiedzialna jest za two-
rzenie na paznokciu ochronnej powłoki przeciw odpryskiwaniu, lakier 
dłużej się trzyma, a jego kolor nie blaknie.
Płynna formuła preparatu zapewnia wygodną aplikację, natomiast  
filtr UV chroni przed przebarwianiem i żółknięciem płytki oraz  
gwarantuje długą żywotność. 
15ml

Przebadano dermatologicznie. 

Top Coat Matt is a professional, clear top coat which neutralizes nail 
polish shine due to the matting micro-particles. Unique, opalescent 
formula based on nitrocellulose is responsible for the formation of 
protective layer on the nail plate that protects nails against chipping, 
thus making the nail polish to stay on the nail plate longer, also pre-
venting the color from fading. 
The liquid formula of the product ensures easy application. UV filter 
prevents discoloration and yellow nails, guarantees long nail polish 
durability. 
15ml
Dermatologically tested.

MATOWA TRANSFORMACJA W MGNIENIU OKA
TOP COAT MATT TOP COAT MATT

MATT TRANSFORMATION IN THE BLINK OF AN EYE
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Peel Off base is an innovative formula of nail polish base coat 
that will remove glitter from nails without the need of using  
a nail polish remover. The formula is water-based, which makes 
your nails healthy and nourished.
Thanks to special pigments, it protects your nails against disco-
loring and yellowing. Base coat has a milky, opaque consistency.
15ml
Dermatologically tested.

NOWOCZESNY SPOSÓB NA USUNIĘCIE BROKATU
PEEL OFF

Stylizacja ombre / Ombre nail art
Sposób użycia / Way of use:

Lakiery brokatowe / Glittery nail polish
Sposób użycia / Way of use:

PEEL OFF
INNOVATIVE METHOD FOR REMOVING GLITTER

Peel Off - to innowacyjna baza pod lakier, dzięki której usuniesz 
brokat z paznokci bez użycia zmywacza. Wyprodukowana 
na bazie wody, co sprawia, że Twoje paznokcie są zdrowe  
i odżywione. 
Dzięki specjalnym pigmentom chroni również paznokcie przed 
przebarwieniami i żółknięciem. Baza ma mleczną, nieprzezro-
czystą konsystencję.
15ml
Przebadano dermatologicznie. 

Dry Drop liquid dryer forms a slippery layer on the painted 
nail, which protects it against damage. Apply only one drop on 
the whole nail surface. You do not have to wait until the nail 
polish dries out. You can go about your daily activities just after  
a few seconds, without worrying about ruining your manicure.
15ml
Dermatologically tested.

ZABEZPIECZA śWIEŻO NAŁOŻONY LAKIER
DRY DROP DRY DROP

PROTECTS THE FRESHLY APPLIED NAIL POLISH
Wysuszacz w płynie Dry Drop tworzy na powierzchni poma-
lowanego paznokcia śliską warstwę, która zabezpiecza świeżo 
nałożony lakier przed uszkodzeniami. Stosować jedną kroplę na 
cały paznokieć. Nie musisz już czekać aż lakier na paznokciach 
wyschnie, kilka chwil po zakończeniu stylizacji możesz zająć się 
codziennymi czynnościami, a Twój manicure się nie zniszczy.
15ml
Przebadano dermatologicznie. 



Cuticle Remover to przełomowa formuła zapewniająca zadba-
ny wygląd Twoich dłoni. Preparat zmiękcza suche i zrogowa-
ciałe skórki, ułatwiając skuteczne oraz bezbolesne usunięcie. 
Półprzezroczysty żel na bazie wody zawiera glicerynę, która 
ma działanie nawilżające, nie zawiera parabenów. Dzięki pięk-
nym kolorom: blue, pink i orange staje się również ozdobą 
stanowiska pracy.
15ml | 75ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: olej rycynowy, panthenol - prowitamina B5
 

Cuticle Remover is a breakthrough formula which makes, your 
hands look well cared for. This product softens dry and kera-
tinized cuticles, facilitatig an effective and painless removal. 
This translucent, water-based gel contains glycerin that has 
moisturizing properties and does not contain parabens. Thanks 
to the beautiful colors: blue, pink and orange, it becomes a 
perfect decoration of your workplace. 
15ml  | 75ml 

Dermatologically tested.
Active ingredients: castor oil, panthenol - provitamin B5

NAWILŻA I ZMIĘKCZA SKÓRKI
CUTICLE REMOVER CUTICLE REMOVER

MOISTURIZES AND SOFTENS CUTICLES
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Multifunkcyjna formuła 5 olejków to gwarancja zregenerowa-
nej, odżywionej i wzmocnionej płytki paznokcia oraz wygładzo-
nych, elastycznych, miękkich i nawilżonych skórek. Odżywka 
zapakowana jest w innowacyjne opakowanie z gąbką, dzięki 
niej aplikacja jest przyjemna i prosta.
50ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: olej z pestek winogron, olej ze słodkich 
migdałów, olej z awokado, olej z pestek brzoskwini, olej rycy-
nowy, prowitamina B5 

The multifunctional formula of 5 oils is a guarantee of regene-
rated, nourished and strengthened nail plate and smoothed, 
elasticized and moisturized cuticles.  The innovative package 
of the conditioner with sponge makes application pleasant 
and easy.  
50 ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: grape seed oil, sweet almond oil, avocado 
oil, peach kernel oil, castor oil, pro-vitamin B5

EFEKTYWNA I KOMPLETNA PIELĘGNACJA PAZNOKCI 
ORAZ SKÓREK

TWIST & GO SPONGE TOTAL CONDITIONER TWIST & GO SPONGE TOTAL CONDITIONER
THE EFFECTIVE AND COMPLETE NAIL AND CUTICLES 
CARE
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Stop Yellow w formie odżywki jest idealny do paznokci na-
turalnych, przebarwionych - w szybki i łatwy sposób rozja-
śnia je, powodując, że wyglądają zdrowo. Ponadto preparat 
naniesiony jako ostatnia warstwa nabłyszczająca doskonale 
zabezpiecza paznokcie żelowe i akrylowe przed żółknięciem. 
Odżywka charakteryzuje się dużą wydajnością. Stop Yellow 
pozostawia na paznokciach delikatną fioletową poświatę. 
Nakładać pędzelkiem cienkimi warstwami, w zależności od 
potrzeby dwie lub trzy warstwy.
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: wyciąg z liści aloesu i panthenol

NABŁYSZCZA, CHRONI PRZED ŻÓŁKNIĘCIEM
STOP YELLOW STOP YELLOW

Stop Yellow in the form of nail conditioner is perfect for 
discolored natural nails. It easily and quickly brightens the 
nails making them look more healthy. Additionally, when used 
as a final glossy layer, perfectly protects your gel and acrylic 
nails from yellowing. Stop Yellow is characterized by high 
efficiency. Stop Yellow nail conditioner leaves a subtle violet 
glow on your nails. Apply two or three thin layers with a brush.
15ml

Dermatologically tested.
Active ingredients: aloe vera extract and panthenol

GLOSS, PREVENTS YELLOWING

Nail Moonlit - preparat o mlecznym zabarwieniu z fioletową 
poświatą rozjaśnia paznokcie, odbijając promienie UV. Blokuje 
ich oddziaływanie na płytkę. Przeciwdziała żółknięciu. Może 
być stosowany jako baza pod lakier.
15ml
Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: witamina E, wyciąg z alg, witamina B5

Nail Moonlit is a milky colored product with a violet glow 
which will brighten your nails by reflecting the UV rays. 
Prevents them from affecting nails and yellowing. Can be 
used as a base for the nail polish.
15ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: vitamin E, algae extract, vitamin B5

ROZJAśNI TWOJE PAZNOKCIE
NAIL MOONLIT NAIL MOONLIT

IT WILL BRIGHTEN YOUR NAILS
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Line Vanish is used along the lines of the old material after 
preparing  your nails for the treatment. The preparation links 
the gel with the nail plate. Just a few seconds after application, 
the line disappears, fusing with the nail plate. This product 
eliminates necessity to file nail, does not contain MMA and 
methacrylic acid.
15ml

Dermatologically tested.

LINE VANISH LINE VANISH
IDEALNY SPOSÓB NA PERFEKCYJNĄ STYLIZACJĘ PERFECT METHOD FOR PERFECT STYLIZATION
Line Vanish stosuje się wzdłuż linii starego materiału po przy-
gotowaniu paznokci do zabiegu odnowy. Preparat sklepia żel  
z paznokciem. W kilka sekund od zastosowania linia wyraźnie 
zanika, stapiając się z płytką paznokcia. Preparat eliminuje 
konieczność piłowania pilnikiem, nie zawiera MMA ani kwasu 
metakrylowego. 
15ml

Przebadano dermatologicznie. 

Tip Vanish is a product that supports the natural nail plate 
after applying the nail tip. It is applied along the line where 
the border between the nail tip and natural nail plate is visible. 
After applying, leave for 15-30 seconds and start polishing.
15ml

Dermatologically tested.

TIP VANISH TIP VANISH
SKRACA CZAS ZABIEGU STYLIZACJI SHORTENS THE TREATMENT TIME
Tip Vanish to preparat wspierający naturalną płytkę paznokcia 
po przyklejeniu tipsa. Stosuje się go wzdłuż linii, gdzie widoczna 
jest granica pomiędzy końcówką, a paznokciem naturalnym.  
Po aplikacji należy odczekać 15-30 sekund i następnie rozpo-
cząć polerowanie.
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
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Base Polish Pink - base coat applied on the natural nail pla-
te. Quick-drying, masking small imperfections and facilitating  
the regular application of other nail polish. It improves the binding 
properties of nail polish. Base Polish Pink can be used as the base 
for color nail polishes as well as a separate, durable nail polish for 
the basic manicure. A delicate pink color imitates the color of the 
natural nail plate.
15ml  
Dermatologically tested.

BASE POLISH PINK
PERFECTLY SMOOTH NAILS, LONG-LASTING EFFECT

Base Polish Pink - lakier podkładowy do zastosowania na naturalną 
płytkę paznokcia. Szybkoschnący, maskujący drobne niedoskona-
łości oraz ułatwiający równomierne nakładanie innych lakierów- 
polepsza właściwości wiążące lakieru. Preparat może być używany 
jako baza pod lakier kolorowy, jak również stosowany osobno jako 
trwały lakier do podstawowego manicure. Lekko różowa barwa 
imituje naturalny kolor płytki paznokcia.
15ml  
Przebadano dermatologicznie.

 

BASE POLISH PINK
IDEALNIE GŁADKIE PAZNOKCIE, DŁUGOTRWAŁY EFEKT
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Japoński manicure służy do naturalnego zabezpieczenia płytki paznok-
cia. Zabieg zalecany jest na paznokcie kruche, łamliwe i rozdwajające 
się. W skład preparatów wchodzą: keratyna, witaminy A, E oraz wosk 
pszczeli i krzemionka z Morza Japońskiego. Intensywne nacieranie 
płytki paznokcia odpowiednimi substancjami sprawia, że zyskuje ona 
blask i staje się zdrowsza. Pasta w znacznym stopniu wygładza, niwe-
lując przy tym nierówności oraz pęknięcia płytki.
Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: keratyna, witaminy A i E

Japanese manicure is aimed to secure the nail plate with natural ingre-
dients. This treatment is recommended for weak, brittle and splitting 
nails. This product contains: keratin, vitamins A and E, beeswax and 
silica from the Japanese Sea. By rubbing suitable substances into the 
nail plate, the nail regains its shine and becomes healthier. The paste 
smoothes the nail plate largely, as well as evens ridges and cracks.
Dermatologically tested.
Active ingredients: keratin, vitamins A and E

DLA ZROWYCH I MOCNYCH PAZNOKCI FOR HEALTHY AND STRONG NAILS
MANICURE JAPOńSKI JAPANESE MANICURE
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C olorful, fragrant and most im-
portantly - nourishing! Silcare 

cuticle oils are professional care pro-
ducts that will strengthen your cutic-
les, and improve their look and con-
dition. Carefully selected ingredients 
will make your hands well cared for, 
and your nails perfectly smooth and 
properly nourished. Silcare oils are also 
characterized by aesthetic advantages 
and the ease of application thanks to 
many options - stick, brush, pipette or 
roll on. Fresh, fruity fragrances of these 
oils will change your ordinary manicure 
into magical moments.

Kolorowe, pachnące i co naj-
ważniejsze - odżywcze! 

Oliwki od Silcare to profesjonalny 
produkt pielęgnacyjny, który wzmoc-
ni Twoje skórki, poprawi ich wygląd  
i kondycję. Starannie dobrane składniki 
sprawią, że Twoje dłonie będą zadba-
ne, a paznokcie idealnie wygładzone  
i właściwie odżywione. Oliwki od Silcare  
to również walory estetyczne i łatwość 
aplikacji dzięki wielu możliwościom - 
sztyft, pędzelek, pipeta, roll on. Świeży 
owocowy zapach oliwek zamienia zwy-
kły manicure w magiczną chwilę.

The unique formula of ingredients, colors and scents

Unikalna formuła składników, kolorów i zapachów
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Available in five different packages 

Dostepne w pieciu róznych opakowaniach
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SE L EC T YOU R F R AGR A NCE
Silcare nail and cuticle oil belongs to the wide range of products 
for professionalists, but also for anyone who particularly appre-
ciates high quality. The abundance of aromas will reward the 
senses of those who seek special fragrance experiences. Just a 
small amount of oil is enough to discover its caring properties. 
The product contains active ingredients that moisturize the nail 
matrix. For etery day use.
 

Available in various packages and application possibilities:
clear (NATURAL), with flowers (FLOWER), with shells (SHELL). 
75ml (pipette) | 33ml (brush) | 15ml (pipette) 11,5ml  
(brush) | 10ml (roll on, sponge)

Dermatologically tested.
Active ingredients: peach oil, almond oil, vitamins: A, D, E, 
H, K, PP and vitamins from B group that contain folic acid

OLIWKA CUTICLE OIL
STANĄ SIĘ OZDOBĄ STANOWISKA PRACY DECORATION OF YOUR WORKSPACE
Oliwka do skórek i paznokci wpisuje się w szeroką gamę pro-
duktów dla profesjonalistów, ale również dla każdego, kto ceni 
sobie szczególnie wysoką jakość. Bogactwo aromatów sprawi, 
że każda osoba poszukująca wyjątkowych doznań zapacho-
wych w szczególny sposób nagrodzi swoje zmysły. Wystarczy 
niewielka ilość oliwki, by odkryć jej właściwości pielęgnujące 
skórki oraz płytkę paznokcia. Produkt zawiera aktywne składniki 
nawilżające macierz paznokcia. Przeznaczone do codziennego 
stosowania. 
Dostępne w różnych opakowaniach i możliwościach aplika-
cji. Dodatkowo pojemności 75ml, 33ml i 11,5ml występują  
w opcjach: przeźroczyste (NATURAL) i z kwiatkami (FLOWER), 
a 75ml i 33ml z muszelkami (SHELL).
75ml (pipeta) | 33ml (pędzelek) | 15ml (pipeta) | 11,5ml 
(pędzelek) | 10ml (roll on, gąbka)
Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: olej brzoskwiniowy, olej migdałowy, wi-
taminy: A, D, E, H, K, PP oraz witaminy z grupy B, które zawie-
rają kwas foliowy

W Y BI ER Z SWóJ Z A PACH
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Bio Line cuticle oil is a source of unsaturated fat acids, such 
as linoleic, linolenic and oleic acid that are indispensable in 
maintaining a good condition of the nail plate and nail folds. 
Avocado oil has highly nourishing and moisturizing properties. 
Provides care for dry, brittle, damaged nails and cracked cutic-
les. Regular application of the Bio Line cuticle oil guarantees 
100% sastisfaction.
15ml 
Dermatologically tested.
Active ingredients: peach oil, almond oil, grape and avocado 
oil, vitamins: A, D, E, H, K, PP and vitamin from B group that 
contain folic acid. 

OLIWKA BIO LINE
WITAMINOWA SIŁA UDERZENIA 

CUTICLE OIL BIO LINE
THE VITAMIN IMPACT

Oliwka Bio Line jest źródłem nienasyconych kwasów tłusz-
czowych, takich jak linolowy, linolenowy i oleinowy, które są 
niezbędne do utrzymania dobrej kondycji płytki paznokcia oraz 
okolic wału paznokciowego. Olej awokado posiada właściwości 
silnie nawilżające oraz odżywcze. Zapewnia pielęgnację su-
chym, łamliwym i zniszczonym paznokciom oraz popękanym 
skórkom. Regularne stosowanie oliwki Bio Line to gwarancja 
100% zadowolenia.
15ml 
Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: olej brzoskwiniowy, migdałowy, wino-
gronowy oraz olej z avokado, witaminy: A, D, E, H, K, PP oraz 
witaminy z grupy B, które zawierają kwas foliowy
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MOC NATURALNYCH OLEJKÓW
OLIWKA W ŻELU

THE POWER OF NATURAL OILS
CUTICLE GEL OIL

Żelowa konsystencja gwarantuje wygodną i łatwą aplikację, 
natomiast świeży zapach - miłe wrażenia zmysłowe. Oliwka 
zapewni doskonałe odżywienie skórek oraz regenerację płytki 
paznokcia. Wchłania się stopniowo, nie pozostawiając przy tym 
tłustej warstwy. Produkt jest bardzo wydajny, zapakowany  
w eleganckie szklane opakowanie z pipetą. Dostępne kompo-
zycje zapachowe: Pink Nature, Yellow Garden, Aroma Tea, 
Oriental Flirting.
15ml

Przebadano dermatologicznie. 
Składniki aktywne: olej brzoskwiniowy, olej migdałowy,  
witaminy: A, D, E, H, K, PP oraz witaminy z grupy B, które za-
wierają kwas foliowy

Gel consistency guarantees you a comfortable and easy appli-
cation, the fresh scent will create pleasant sensory impressions. 
The olive guarantees a perfect nourishment of your cuticles,  
and regeneration of the nail plate. The oil is absorbed gradu-
ally, thus leaving no greasy layer. The product is very efficient, 
packed in a elegant, glassy bottle with a pipette.
Available fragrances: Pink Nature, Yellow Garden, Aroma Tea, 
Oriental Flirting.
15ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: peach oil, almond oil, vitamins: A, D, E, 
H, K, PP, and vitamins from B group that contain folic acid
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B eauty treatments are necessa-
ry to feel beautiful in your own 

skin. Silcare creams, scrubs or butters 
tempt not only with great nourishing 
properties, but also caress your senses 
with gentle scents. Give your hands and 
nails a moment of blissful care.

Z 

abiegi pielęgnacyjne to pod-
stawa, by czuć się pięknie we 

własnej skórze. Kremy, peelingi czy 
masełka Silcare kuszą nie tylko do-
skonałymi właściwościami pielęgna-
cyjnymi. Pieszczą również zmysły de-
likatnymi zapachami. Podaruj swoim 
dłoniom i paznokciom chwile rozkosz-
nej pielęgnacji.

Well cared-for hands are a woman’s pride

Zadbane dłonie wizytówka kobiety
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Cztery specjalistyczne serie do pielęgnacji skóry dłoni z wyselekcjono-
wanymi składnikami zapewnią kompleksową, codzienną pielęgnację. 
Bogata formuła kremu gwarantuje skuteczną ochronę przed wy-
suszeniem, doskonale odżywia, regeneruje, wygładza oraz wzmacnia 
barierę hydrolipidową naskórka.  Lekka konsystencja ułatwia aplikację 
oraz zapewnia doskonałą wchłanialność.
Produkt dostępny w czterech wersjach.
30ml  | 200ml  
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne:  
OMEGA 3+6 - SWEET GRAPE | SWEET LEMON | SWEET MANGO |

NNKT oleju lnianego i oleju avocado 
TERAPIA PROTEINOWA  - MILKY CHOCOLATE | MILKY VANILLA | 

masło Shea, proteiny 
NATURALNA ALANTOINA - GREEN FRUIT | GREEN APPLE | 

alantoina, mocznik, masło Shea
NATURALNA LECYTYNA - FROZEN FLOWER | FROZEN LADY | FROZEN 

BREEZE | lecytyna z oleju avocado, olej lniany

Four specialised hand care series contain selected ingredients, which 
provide the complex daily care. The rich formula of the cream guaran-
tees effective protection against drying, perfectly nourishes, regene-
rates, smoothes and strengthens hydro-lipid barrier of the skin. The 
light consistency facilitates application and enables fast absorption. 
The product is available in four versions. 
30ml | 200ml  
Dermatologically tested.

Active ingredients:
OMEGA 3+6 - SWEET GRAPE | SWEET LEMON | SWEET MANGO |

EFAs of linseed oil and avocado oil
THE PROTEIN THERAPY - MILKY CHOCOLATE | MILKY VANILLA | 

Shea butter, proteins
NATURAL ALLANTOIN - GREEN FRUIT | GREEN APPLE | 

allantoin, urea, Shea butter
NATURAL LECITHIN - FROZEN FLOWER | FROZEN LADY | FROZEN BREEZE |

lecithin from avocado oil, linseed oil

KREM DO RĄK HAND CREAM
TWOJE DŁONIE POD STAŁĄ, SKUTECZNĄ OCHRONĄ YOUR HANDS UNDER CONSTANT AND EFFECTIVE PROTECTION 



• effectively cleanse, removes dead epidermis
• perfectly oils, moisturizes and softens skin
• provides immediate effect of velvet smooth 
   and well cared hands
• rich in linseed oil, avocado oil and glycerin
The product is available in 2 versions: Milky 
Vanilla, Sweet  Grape.
110ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: linseed oil (EFAs), 
avocado oil, glycerin, vitamin E

TWOJE DOMOWE SPA
KREMOWY PEELING DO DŁONI  CREAMY HAND SCRUB 

YOUR HOME SPA
• skutecznie oczyszcza, usuwa martwy naskórek
• doskonale natłuszcza, nawilża i zmiękcza skórę
• natychmiastowy efekt aksamitnej, gładkiej, 
   oczyszczonej i perfekcyjnie zadbanej skóry
• kompleks idealnie dobranych składników: olej 
lniany, olej avocado oraz gliceryna
Produkt występuje w 2 wersjach: Milky Vanilla, 
Sweet  Grape.
110ml  
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: olej lniany, olej z awokado, 
gliceryna, witamina E
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The innovative formula of the hand cream with 
5% of urea, almond oil, vitamin E and glycerin 
guarantees effective moisturizing, regeneration 
and care of the very dry and irritated skin. Regular 
use will ensure the improvement of elasticity and 
make the skin of hands velvety soft.
110ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: Urea, glycerin, vitamin E

PIELĘGNACJA BARDZO SUCHEJ
I WRAŻLIWEJ SKÓRY

KREM DO RĄK Z MOCZNIKIEM 
I WITAMINĄ E 

HAND CREAM WITH UREA 
AND VITAMIN E 
VERY DRY AND SENSITIVE
SKIN CARE

Innowacyjna formuła kremu do rąk z 5% moczni-
kiem, olejem migdałowym, witaminą E i gliceryną 
gwarantuje doskonałe nawilżenie, regenerację 
oraz pielęgnację skóry suchej i podrażnionej. 
Regularne stosowanie zapewni poprawę ela-
styczności oraz sprawi, że skóra dłoni stanie się 
aksamitnie miękka i delikatna.
110ml  
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: mocznik, gliceryna, witamina E
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NABŁYSZCZAJĄCE I REGENERUJĄCE 
MASEŁKO DO MANICURE

SHINE AND REGENERATE MANICURE 
BUTTER

NAIL BUTTER PINK SHINE NAIL BUTTER PINK SHINE

Formuła Nail Butter Pink Shine charakteryzuje się 
wyjątkową kompozycją składników aktywnych,  
dzięki którym paznokcie odzyskują piękny, zdrowy 
wygląd. Zapewnia optymalną pielęgnację słabym 
i łamliwym paznokciom, wzmacnia je oraz nadaje 
lekko różowy kolor. Sprawia, że dłonie stają się 
zadbane, a paznokcie idealnie wygładzone i wła-
ściwie odżywione. Łagodny, kwiatowy zapach.
Lekka konsystencja produktu zapewnia szybkie 
wchłanianie i łatwą aplikację, nie pozostawiając 
na dłoniach tłustej warstwy.
Niewielką ilość masełka należy nałożyć na lek-
ko zmatowioną naturalną płytkę paznokcia. Po 
kilku minutach wmasować w paznokieć i skórki, 
a następnie wypolerować płytkę do uzyskania 
pożądanego połysku.
12ml  
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: wiatminy A, E, F, olej rycyno-
wy, masło Shea, olej z pestek winogron

The Nail Butter Pink Shine formula characterize 
with a unique composition of the active ingre-
dients, which enable beautiful and healthy look 
of the nail plate. 
The light consistency of the product provides 
quick absorption and easy application, without 
leaving a greasy layer on hands.
It provides optimal care for weak and brittle nails, 
strengthening them, giving a healthy and slightly 
pink color. Makes your hands look neat, and nails 
perfectly polished and properly nourished. Gentle 
floral fragrance. 
 Apply a small amount  of the butter on a slightly 
matted  natural nail plate. After a few minutes 
massage it into the nail and cuticles, subsequently 
polish the nail plate to achieve the desired gloss.
12ml  
Dermatologically tested.
Active ingredients: vitamins: A,E,F, castor oil, 
Shea butter and grape seed oil 
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ZMIĘKCZAJĄCE MASEŁKO DO SKÓREK
CUTICLE BUTTER SOFT TOUCH CUTICLE BUTTER SOFT TOUCH

Cuticle Butter Soft Touch to delikatny dotyk na-
wilżenia, dzięki któremu dłonie zyskają zdrowy  
i piękny wygląd. Preparat zapobiega wysychaniu 
skórek wokół paznokci, zmiękcza je i natłuszcza.
Łagodny, mleczny, przyjemny zapach idealnie 
współgra z nieocenionymi właściwościami ma-
sełka. Lekka konsystencja produktu zapewnia 
szybkie wchłanianie i łatwą aplikację, nie pozo-
stawiając na dłoniach tłustej warstwy.
Wskazane do suchych, pozadzieranych skórek. 
Idealne do stosowania przy paznokciach po-
malowanych. Wskazany również do pękających 
 i wysuszonych kłykci.
12ml  
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne:  mocznik, NNKT (olej rycyno-
wy i z pestek winogron, masło Shea), gliceryna

The Cuticle Butter Soft Touch is a delicate to-
uch of moisture that will make your hands look 
healthy and beautiful. The product prevents 
from drying out of cuticles, softens and no-
urishes them at the same time protecting aga-
inst external factors. A mild, milky and pleasant 
scent perfectly matches invaluable properties 
of the butter. The light consistency of the pro-
duct enables quick absorption and easy appli-
cation, without leaving a greasy layer on hands.                                                                                  
Intended for dry and rough cuticles. Ideal to use 
on painted nails. Also indicated for cracked and 
dried knuckles.
12ml  
Dermatologically tested.
Active ingredients: urea, EFAs (castor and grape 
seed oil, Shea butter), glycerin 

SOFTENING CUTICLES  BUTTER
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Hand Creams from Macadamia, Abyssinian and 
Olive Lines perfectly moisturize and protect the 
skin of hands, making it soft and gently lubricated. 
Every of these creams has a unique fragrance: flo-
ral, fruity and refreshing with a scent of green tea.
110ml
Dermatologically tested.

Active ingredients: MACADAMIA LINE: macada-
mia oil, grape seed oil, glycerin, vitamin E
ABYSSINIAN LINE: Abyssinian oil, grape seed oil, 
glycerin, vitamin E OLIVE LINE: olive oil, grape 
seed oil, glycerin, vitamin E

WYBIERZ SWÓJ ULUBIONY
KREMY DO RĄK HAND CREAMS

PICK YOUR FAVOURITE ONE
Kremy do rąk z serii macadamia, abisyńskiej 
i oliwkowej doskonale nawilżają i chronią skórę 
dłoni, sprawiając, że ta staje się miękka i deli-
katnie natłuszczona. Każdy z kremów posiada 
niepowtarzalny zapach: kwiatowy, owocowy 
i orzeźwiający z nutą zielonej herbaty.
110ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: SERIA MAKADAMIA: olej ma-
cadamia, olej winogronowy, gliceryna, witamina E
SERIA ABISYŃSKA: olej abisyński, olej winogro-
nowy, gliceryna, witamina E
SERIA OLIWKOWA: olej z oliwek, olej winogrono-
wy, gliceryna, witamina E
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It is a light, easily absorbed cosmetic product, 
which effectively moisturizes dry skin and guaran-
tees a long-lasting improvement of its condition. 
This active product with nice, floral scent is in-
tended for everyday hand, elbow and knee care.
A complex of ingredients contained in this crème, 
such as glycerin, vitamin E, soybean oil and paraf-
fin, prevents the skin from excessive drying, no-
urishes and improves its elasticity. When applied 
regularly, restores skin smoothness and softness.
100ml 
Dermatologically tested.

Active ingredients: vitamin E, soybean oil,  
vegetable glycerin

DELIKATNIE NATŁUSZCZA I NAWILŻA
KREM DO SKÓRY DŁONI, ŁOKCI I KOLAN ELBOW AND KNEE CREAM

GENTLY OILS AND MOISTURIZES
Lekki, szybko wchłaniający się krem, który sku-
tecznie nawilża suchą skórę, gwarantując trwałą 
poprawę jej stanu. Preparat o delikatnym, kwia-
towym zapachu przeznaczony do codziennej 
pielęgnacji skóry dłoni, łokci i kolan.
Zawarty w kremie kompleks składników: glicery-
ny, witaminy E i oleju sojowego chroni przed nad-
miernym wysuszeniem skóry, odżywia i poprawia 
elastyczność. Stosowany regularnie przywraca 
skórze gładkość i delikatność.
100ml 
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: witamina E, olej sojowy,  
gliceryna roślinna
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Intensively nourishing hand butter will make the 
skin feeling well-cared and silky smooth. Specially 
selected ingredients, vitamin E and pro-vitamin 
B5 soothe, soft, restore epidermis and delay 
the aging process. The velvet consistency and 
quick absorption cause immediate smoothing 
and moisture. 
200ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: D-Panthenol (vitamin B5), 
glycerin 

BY TWOJE DŁONIE BYŁY PRZYJEMNE 
W DOTYKU

MASŁO DO RĄK HAND BUTTER
HANDS SOFT TO TOUCH

Intensywnie odżywcze masło do dłoni zapewni 
uczucie wypielęgnowanej i jedwabiście gładkiej 
skóry. Specjalnie wyselekcjonowane składniki, 
witamina E i prowitamina B5 działają łagodząco, 
zmiękczająco, odbudowują naskórek oraz hamują 
proces starzenia. Aksamitna konsystencja i bar-
dzo dobra wchłanialność powodują natychmia-
stowe wygładzenie i nawilżenie.
200ml  
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: D-pantenol (witamina B5), 
gliceryna
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RELAKS I PIELĘGNACJA W JEDNYM RELAXATION AND CARE IN ONE
RĘKAWICZKI I SKARPETKI NAWILŻAJĄCE MOISTURIZING GLOVES AND SOCKS

Rękawiczki  i skarpetki wykonane z bawełnianej 
frotte z wkładem żelowym wzbogacone o natu-
ralne olejki roślinne z lawendy, jojoby, oliwek 
oraz witaminę E. Sprzyjają odnowie naskórka, 
intensywnie pielęgnują, nadają dłoniom miękkość 
i delikatność, a stopom ułatwiają regenerację. 
Zawierają hipoalergiczny żel, zapobiegają tward-
nieniu naskórka. Produkty wielokrotnego użytku 
– przystosowane do prania ręcznego. 
Składniki aktywne: witamina E, olej z lawendy, 
olej z jojoby, olej z oliwek

Gloves and socks made of cotton terry with gel 
inner layer,  enriched with natural lavender, jo-
joba, olive oils and vitamin E. They support the 
regeneration process of the epidermis, provi-
de intensive care and soften hand skin, as well 
as facilitate foot skin regeneration. The socks 
contain hypoallergenic gel, which prevents skin 
hardening. They are reusable – suitable for hand 
washing.
Active ingredients: vitamin E, lavender oil, jojoba 
oil, olive oil
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T he highest quality liquids in-
tended for  manicure, pedi-

cure and nail extensions treatments.  
Nail polish removers, cleaners, ace-
tone and products used in antiseptics 
constitute the basis for the process of 
creating nail designs. Check diversity 
of products of the Silcare brand and 
try the best products for you. 

Najwyższej jakości płyny ko-
smetyczne przeznaczone do 

zastosowania przy zabiegu manicu-
re, pedicure i przedłużania paznokci. 
Zmywacze, cleanery, acetony oraz pre-
paraty wykorzystywane w antysepty-
ce to podstawa w pracy przy styliza-
cji paznokci. Sprawdź różnorodność  
i wypróbuj najlepszy dla siebie pro-
dukt marki Silcare.

Gently and effectively

                 Delikatne i skuteczne



ACETON / ACETONE:
Dostępne zapachy / Available fragrances:

• Green Apple 
• Melon Orange 
• Strawberry Pink
• Vanilla Blue

CLEANER / ZMYWACZ
CLEANER / NAIL POLISH REMOVER:
Dostępne zapachy / Available fragrances:

• Green Apple 
• Melon Orange 
• Strawberry Pink
• Coffee Violet
• Cocos Red 
• Lemon Yellow
• Vanilla Blue (Zmywacz / Nail Polish Remover) 

• Kiwi Blue (Cleaner / Cleaner ) 
ZMYWACZ ACETON

CLEANER

NAIL POLISH REMOVER ACETONE

CLEANER
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Doskonałej jakości płyn kosmetyczny 
skutecznie rozpuszczający żel, akryl, 
lakier hybrydowy.
• dostępny w czterech wersjach 
   zapachowych i kolorystycznych
• posiada szerokie spektrum działania 
   począwszy od korekty źle przyklejone-  
   go tipsa do usuwania różnego rodzaju 
   ozdób
150ml  |  300ml  |  570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.

An excellent quality cosmetic liquid which 
effectively dissolves gel, acrylic and hy-
brid gel.
• available in four fragrances and colors
• many functions: from correction of  
   misapplied artificial nails up to removal 
   of various types of embellishments
150ml  |  300ml  |  570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.

Kolekcja cleanerów w siedmiu różnych 
kolorach i zapachach. 
• usuwają wszystkie tłuszcze z powierzchni 
   paznokcia naturalnego
• likwidują warstwę dyspersyjną
• przyjemne zapachy niwelują woń 
   Izopropanolu
• zawartość alkoholu izopropylowego 98%, 
   ekstrakt zapachu i koloru 1,5%
100ml  z atomizerem |  150ml  |  300ml  |
570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.

The line of cleaners in seven different  
colors and fragrances. 
• remove all types of grease from the 
   natural nail plate surface
• remove the dispersion layer
• pleasant fragrances remove the smell 
   of isopropanol
• the content of isopropyl alcohol is 98%,  
     the extract of fragrance and color 1.5%
100ml with atomizer |  150ml  |  300ml |  
570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.

Bezacetonowy zmywacz do paznokci 
w 7 kolorach i zapachach. 
• usuwa lakier z naturalnej płytki oraz 
   sztucznych paznokci
• bezpieczny dla stylizacji żelowych 
   i akrylowych.
150ml  |  300ml  |  570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: olej z pestek 
winogron, olej rycynowy

Acetone free nail polish remover in  
7 colors and fragrances. 
• removes nail polish from natural nail 
   plate and artificial nails
• safe for gel and acrylic nail creations
150ml  |  300ml  |  570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: castor and grape 
seed oil

ACETON 

ACETONE

CLEANER 

CLEANER

ZMYWACZ

NAIL POLISH REMOVER 

ZASKAKUJE SZYBKOśCIĄ DZIAŁANIA, 
GAMĄ KOLORÓW I ZAPACHÓW

SURPRISE WITH A SPEED OF ACTION,  
VARIETY OF COLORS AND FRAGRANCES

UNIKATOWA ODSŁONA PROFESJONAL-
NEGO ODTŁUSZCZANIA

THE UNIQUE VERSION OF 
PROFESSIONAL DEGREASING

SKUTECZNOść I PRECYZJA 
DZIAŁANIA

EFFICIENCY AND PRECISION IN ACTION 
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Profesjonalny płyn kosmetyczny 
przeznaczony do rozpuszczania masy 
żelowej, akrylowej i hybrydowej. 
• produkt najwyższej czystości, zawartość 
  acetonu 99,9%
• pomocny przy korekcie źle przyklejonych 
  tipsów oraz przy usuwaniu różnego 
  rodzaju ozdób (rozpuszcza klej)
90ml  |  570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.

The professional liquid intended to dis-
solve gel, acrylic and hybrid mass. 
• high purity product, the content of 
   acetone is 99.9%
• helpful in correction of misapplied 
   artificial nails or removal of various 
   embellishments (dissolves glue)
90ml  |  570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.

Profesjonalny preparat kosmetyczny 
przeznaczony do odtłuszczania płytki 
paznokcia.
• produkt najwyższej czystości -  zawartość 
  alkoholu izopropylowego 99,9%
• usuwa warstwę dyspersyjną
• stosowany przy stylizacjach metodą 
  żelową, akrylową, hybrydową i przy 
  systemie fiberglass
90ml | 100ml z atomizerem | 570ml | 
1000ml
Przebadano dermatologicznie.

The professional cosmetic product 
intended to degrease the nail plate. 
• high quality product- the content of  
   isopropyl alcohol is 99.9%
• removes the dispersion layer
• used for nail designs made with gel, 
   acrylic, hybrid and fiberglass system
90ml  |  100ml  with atomizer |  570ml  
|  1000ml
Dermatologically tested.

Profesjonalny zmywacz bezacetonowy do 
paznokci.
• nie powoduje odbarwień mas żelowych 
    i akrylowych
• dokładnie oczyszcza i odtłuszcza płytkę
90ml  |  570ml  | 1000ml
Przebadano dermatologicznie.

The professional nail polish remover 
without acetone. 
• does not cause discoloration of gel and 
   acrylic mass
• precisely cleanses and degreases a nail 
   plate
90ml  |  570ml  | 1000ml 
Dermatologically tested.

ACETON 

ACETONE

CLEANER 

CLEANER

ZMYWACZ

NAIL POLISH REMOVER 

WYDAJNY I NIEZWYKLE SKUTECZNY

EFFICIENT AND VERY EFFECTIVE

WYDAJNY I NIEZAWODNY

EFFICIENT AND RELIABLE

SKUTECZNIE USUWA KAŻDY RODZAJ 
LAKIERU

EFFECTIVELY REMOVES EVERY TYPE OF 
NAIL POLISH
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Płyn odtłuszczający płytkę paznokcia na bazie 
izopropanolu (98%).
• wzbogacony o ekstrakt z kiwi oraz witaminy: 
   A, E, F, H i B5 i glicerynę
• nie wysusza płytki paznokcia i skórek
• stosowany przy stylizacjach metodą żelową, 
  akrylową, hybrydową i systemie fiberglass
90ml  |  100ml z atomizerem |  570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: retinol, wapń, witaminy E, F, H, 
B5, olej rycynowy

The nail plate degreasing liquid made on the basis 
of isopropanol (98%).
• enriched with kiwi, vitamins: A, E, F, H 
   and B5, and glycerin 
• does not dry out the nail plate and cuticles
• used for nail designs made with gel, 
   acrylic, hybrid and fiberglass system 
90ml  |  100ml  with atomizer |  570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: retinol, vitamins E, F, H, B5,  
castor oil, calcium

Łagodny, bezacetonowy zmywacz do paznokci 
z kompleksem witamin.
• zawiera witaminy A, E, F, H i B5 oraz retinol
• usuwa lakier z naturalnej płytki oraz sztucznych 
   paznokci
• nie wysusza 
100ml  |  570ml  |  1000ml 
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: witaminy A, B5, E, F, H, olej 
rycynowy, wapń 

The gentle nail polish remover with a vitamin 
complex and without acetone. 
• contains vitamins A, E, F, H and B5 and retinol
• removes nail polish from natural nail plate 
   and artificial nails
• does not dry out
100ml  |  570ml  |  1000ml 
Dermatologically tested.
Active ingredients: vitamins A, B5, E, F, H, 
castor oil, calcium

CLEANER 

CLEANER

ZMYWACZ

NAIL POLISH REMOVER 

GWARANCJA JAKOśCI I 100% ZADOWOLENIA

THE GUARANTEE OF QUALITY AND 100% 
SATISFACTION

ODŻYWCZA FORMUŁA, SKUTECZNE DZIAŁANIE

THE NOURISHING FORMULA AND EFFECTIVE 
ACTION
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The liquid is intended to degrease nail plate and 
less harmful to the environment.
• product is on the basis of ethyl alcohol
• biodegradable product
• acts antibacterially
• removes the dispersion layer
90ml  |  100ml with atomizer |  570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.

EKOLOGICZNA FORMUŁA POŁĄCZONA 
Z DOSKONAŁĄ JAKOśCIĄ

CLEANER LOVELY ECO+ CLEANER LOVELY ECO+
ECO FORMULA COMBINED WITH 
GREAT QUALITY

Płyn przeznaczony do odtłuszczania płytki 
paznokcia o obniżonej szkodliwości dla środowiska.
• preparat na bazie alkoholu etylowego
• produkt biodegradowalny
• wykazuje działanie antybakteryjne
• usuwa warstwę dyspersyjną
90ml  |  100ml z atomizerem |  570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.
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The product on the basis of  isopropyl alcohol 
(approx.70%)  and distilled water (approx.20%).
• prepares the nail plate for creating nail designs 
   with gel, acrylic, hybrid and fiberglass system
• removes the dispersion layer
90ml  |  100ml with atomizer |  570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.

DELIKATNE DZIAŁANIE, DOSKONAŁE 
WŁAśCIWOśCI ODTŁUSZCZAJĄCE

CLEANER BASE ONE CLEANER BASE ONE
GENTLY ACTS AND PERFECTLY 
DEGREASES

Produkt na bazie alkoholu izopropylowego 
(ok. 70%) oraz wody destylowanej (ok. 20%).
• przygotowuje płytkę paznokcia do zabiegu 
    stylizacji żelem, akrylem czy systemem fiberglass
• usuwa warstwę dyspersyjną 
90ml  |  100ml z atomizerem |  570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.
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Nowość wśród produktów do zmywania paznokci o podwójnym 
działaniu.
• do wyboru trzy rodzaje: odżywczo-nabłyszczający (acetonowy), 
  nawilżająco-wygładzający (bezacetonowy) oraz regenerująco
  -wzmacniający (bezacetonowy)
• dwufazowa formuła - składniki aktywne + substancja rozpuszczająca
• po aplikacji pozostawiają delikatny, owocowy zapach
• zawierają m. in. oleje avocado, migdałowy, z pestek brzoskwini 
   oraz proteiny jedwabiu
150ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: 
REGENERUJĄCO-WZMACNIAJĄCY: gliceryna, olej migdałowy, pante-
nol, proteiny jedwabiu
ODŻYWCZO - NABŁYSZCZAJĄCY: gliceryna, olej awokado, olej z pestek 
winogron, proteiny  jedwabiu
NAWILŻAJĄCO-WYGŁADZAJĄCY: gliceryna, olej z pestek brzoskwini, 
olej rycynowy, proteiny jedwabiu

New among nail polish remover products, with double action.
• three types: nourishing-shine (acetone), 
   moisturizing-smoothing (acetone free) 
   and regenerating-strengthening (acetone free)
• two-phase formula - active ingredients + solving substance
• leaves gentle, fruit scent after application
• contain a.o. oils from: avocado, almond, peach kernel
   and silk proteins
150ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: 
REGENERATING-STRENGHTENING: glycerin, almond oil, 
Panthenol, silk proteins
NUTRITIOUS-GLOSSING: glycerin, avocado oil, grape seed oil, silk 
proteins
MOISTURIZING- SMOOTHING: glycerin, peach kernel oil, castor oil, 
silk proteins 

ZMYWACZE DWUFAZOWE TWO-PHASE NAIL POLISH REMOVER
DELIKATNE, PACHNĄCE, A ZARAZEM BARDZO SKUTECZNE GENTLE, AROMATIC AND VERY EFFECTIVE                                                                                   
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Seria trzech zmywaczy w opakowaniu z pompką zapewnia wygodną 
aplikację i skuteczne działanie.
• bogate w witaminy A i E oraz glicerynę
• nie wysuszają płytki paznokcia i skórek
• pielęgnują oraz nawilżają
• dodatkowo każde opakowanie posiada kod QR, który po 
   zeskanowaniu udostępnia muzykę Pop, Rock i Disco
118ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: CRAZY ROCK / SWEET DISCO: olej z pestek 
winogron, olej rycynowy NATURAL POP: olej z pestek winogron

The line of three nail polish removers in bottle with a pump provides 
comfortable and effective action.  
• rich in vitamins A and E, and glycerin
• does not dry out the nail plate and cuticles
• care and moisturize
• additionally each bottle has QR code, which after scanning 
   share Pop, Rock and Disco music
118ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: CRAZY ROCK / SWEET DISCO: castor and grape 
seed oil NATURAL POP: grape seed oil

ZMYWACZ MUSIC NAIL POLISH REMOVER MUSIC
NIEBANALNA FORMA PROFESJONALNEGO PRODUKTU AN ORIGINAL FORM OF THE PROFESSIONAL PRODUCT                                
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The line of three nail polish removers with 
addition of moisturizing glycerin.
• does not dry out the natural nail plate 
   and cuticles
• quickly and effectively removes nail 
     polish without leaving white precipitate
• pleasant fruit fragrance
• available versions: with acetone and 
   without acetone
• yellow nail polish remover contains 
   additionally linseed oil
90ml  |  150ml  |  300ml | 570ml | 1000ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: 
ACETONE (RED) AND ACETONE FREE 
(BLUE): glycerin GLYCERIN AND LINSEED 
OIL (YELLOW): linseed oil, glycerin

WIELOWYMIAROWE DZIAŁANIE, 
MAKSYMALNE NAWILŻANIE

ZMYWACZ GLICERYNOWY GLYCERIN NAIL POLISH REMOVER 
MULTIDIMENSIONAL EFFECT AND 
MAXIMUM MOISTURIZING

Linia trzech zmywacz do paznokci z dodatkiem 
nawilżającej gliceryny.
• nie wysuszają naturalnej płytki paznokcia 
   oraz skórek
• szybko i skutecznie usuwają lakier, 
   nie zostawiając przy tym białego osadu
• mają przyjemny owocowy zapach
• dostępne w wersjach: bezacetonowej 
   i acetonowej
• żółty zmywacz zawiera dodatkowo olej lniany
90ml  |  150ml  |  300ml | 570ml | 1000ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: 
ACETONOWY (CZERWONY) I BEZACETONOWY 
(NIEBIESKI): gliceryna ACETONOWY Z OLEJEM 
LNIANYM (ŻóŁTY): gliceryna, olej lniany
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The nail polish is enriched with vitamin 
complex: A, B5, B8, E, F, H, lanoline and 
glycerin. 
• black grape fragrance removes 
   unpleasant smell of alcohol
• practical packaging, which is perfect 
   when in travel
• quickly and effectively removes any type 
   of nail polish
50ml 
Dermatologically tested.
Active ingredients: vitamins A, B5, B8, E, 
F, H, lanolin, glycerin, calcium

IDEALNY DLA KOBIET W CIĄGŁYM 
RUCHU

ZMYWACZ DO PAZNOKCI 
TWIST & GO W OPAKOWANIU 
Z GĄBKĄ

NAIL POLISH REMOVER TWIST & GO 
IN PACKAGING WITH SPONGE 
IDEAL FOR WOMAN IN 
CONSTANT MOVEMENT

Zmywacz do paznokci wzbogacony kom-
pleksem witamin: A, B5, B8, E, F, H oraz 
lanoliną i gliceryną.
• preparat o zapachu czarnych winogron,  
   który niweluje nieprzyjemną woń 
   alkoholu
• praktyczne opakowanie sprawdza się 
   doskonale w podróży
• szybko i skutecznie usuwa wszelkie 
    rodzaje lakierów
50ml  
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: witaminy A, B5, B8, E, 
F, H, lanolina, gliceryna, wapń 
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The liquid with lanolin is intended to remove 
hybrid gels.
• effectively removes hybrid gel and acrylic mass
• due to high quality mixture of solvents and 
   lanolin, it does not dry out nails and cuticles
90ml  |  150ml   |  300ml  |  570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: lanolin

WIELOWYMIAROWE I SKUTECZNE 
DZIAŁANIE

SOAK OFF REMOVER Z LANOLINĄ SOAK OFF REMOVER WITH LANOLIN
MULTIDIMENSIONAL AND EFFECTIVE 
ACTION

Płyn z lanoliną przeznaczony do ściągania 
lakierów hybrydowych.
• skutecznie usuwa lakier hybrydowy oraz 
    masę akrylową
• dzięki mieszance wysokiej jakości 
   ropuszczalników i lanoliny nie wysusza 
   paznokci i skórek
90ml  |  150ml   |  300ml  |  570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: lanolina 
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• contains a composition of 3 natural oils
• acts strongly soothing-calming 
• leaves a delicate fruit scent of black 
   grape and bubble gum on the skin
150ml   |  300ml  |  570ml  |  1000ml
Dermatologically tested.
Active ingredients: BUBBLE GUM: peach kernel oil, 
almond oil, castor oil BLACK GRAPE:  avocado oil, olive 
oil, peach kernel oil

USUWA LAKIER HYBRYDOWY, ROZPOCZYNA 
PIELĘGNACJĘ PAZNOKCI I SKÓREK

SOAK OFF REMOVER COLOR IT Z OLEJAMI SOAK OFF REMOVER COLOR IT WITH OILS
REMOVES HYBRID GEL AND TAKES CARE OF 
YOUR NAILS AND CUTICLES 

• zawiera kompozycję 3 olejów naturalnych
• wykazuje silne właściwości kojąco-łagodzące
• pozostawia na skórze delikatny zapach
   czarnych winogron i gumy balonowej 
150ml   |  300ml  |  570ml  |  1000ml
Przebadano dermatologicznie.
Składniki aktywne: BUBBLE GUM: olej z pestek brzo-
skwini, olej migdałowy, olej rycynowy BLACK GRAPE:  
olej awokado, olej z oliwek, olej z pestek winogron

BUBBLE GUM - polecany dla osób, które po usunięciu  
hybrydy poddają się kolejnej stylizacji / it is recommen-
ded for people, who after removing hybrid gel do new  
manicure

>>

BLACK GRAPE - polecany dla osób, które po usunięciu 
hybrydy nie poddają się kolejnej stylizacji / it is recom-
mended for people, who after removing hybrid gel 
don’t do new manicure

>>
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Nail polish dryer in spray.
• perfect atomization
• absorption time 60-120 sec.
• for every type of nail polish
• gentle and pleasant fragrance
10ml
Dermatologically tested.

SZYBKI I SKUTECZNY
EXPRESS DRY NAIL POLISH DRYER EXPRESS DRY NAIL POLISH DRYER

QUICK AND EFFECTIVE
Wysuszacz do lakieru w formie spray’u. 
• idealne rozpylenie 
• czas wysychania 60-120 sek.
• do każdego typu lakieru
• delikatny i przyjemny zapach
10ml  
Przebadano dermatologicznie.
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Nail polish dryer in spray. 
• strengthens nail polish gloss, 
   lubricate the skin around nails
• perfect atomization
• absorption time 60-120 sec.
• for every type of nail polish
• gentle and pleasant fragrance
• enhances nail polish gloss
10ml 
Dermatologically tested.

DOSKONAŁY MANICURE W 2 MINUTY
SMART DRY NAIL POLISH DRYER SMART DRY NAIL POLISH DRYER 

PERFECT MANICURE IN TWO MINUTES
Wysuszacz w formie spray’u.
• wzmacnia połysk lakieru, natłuszcza skórę 
   wokół paznokci
• idealne rozpylenie 
• czas wysychania 60-120 sek.
• do każdego typu lakieru
• delikatny i przyjemny zapach
• wzmacnia połysk lakieru
10ml 
Przebadano dermatologicznie.
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• the solvent is intended for every type 
   of nail polish 
• does not affect properties of a product 
   and it does not cause its delamination
50ml | 100ml 
Dermatologically tested.

PRZEDŁUŻY TRWAŁOść 
TWOJEGO ULUBIONEGO LAKIERU

SOLVENT FOR NAIL POLISH SOLVENT FOR NAIL POLISH 
IT WILL PROLONG THE LIFESPAN 
OF YOUR FAVOURITE NAIL POLISH

• preparat rozcieńczający, przeznaczony 
  do każdego rodzaju lakieru
• nie zmienia właściwości produktu, 
   nie powoduje jego rozwarstwiania
50ml | 100ml  
Przebadano dermatologicznie.
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The liquid intended for cleansing impurities 
of natural and artificial brush bristle.
• great in removing residues of gel and acrylic
• disinfects
• preserve and extends tools  
   service life
50ml | 100ml
Dermatologically tested.

EFEKTYWNY I NIEZASTĄPIONY 
W SWOIM DZIAŁANIU

BRUSH CLEANER BRUSH CLEANER 
EFFECTIVE AND IRREPLACEABLE  
IN ITS ACTION

Płyn do zmywania zanieczyszczeń z włosia 
pędzla naturalnego i sztucznego.
• doskonale czyści z resztek żelu i akrylu
• dezynfekuje
• konserwuje, przedłużając żywotność 
   narzędzi
50ml | 100ml
Przebadano dermatologicznie.
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The liquid intended for quick and effective 
disinfection of tools and surface. 
• destroys bacteria (including Tbc, MRSA), 
   fungus and viruses (including HBV, HCV, 
  HIV, SARS, Vaccinia, H5N1, A/H1N1)
• if used according to the instructions 
  of the manual the product is safe for 
  all surfaces
200ml  |  250ml  |  500ml 
Dermatologically tested.

PROFESJONALNE DZIAŁANIE
HYDROSEPT HYDROSEPT 

THE PROFESSIONAL ACTION
Płyn przeznaczony do szybkiej i efektyw-
nej dezynfekcji narzędzi i powierzchni.
• zabija bakterie (włącznie z Tbc, MASA), 
   grzyby i wirusy (włącznie z HBV, HCV, HIV, 
  SARS, Vaccinia, H5N1, A/H1N1)
• stosowany zgodnie z instrukcją 
  użycia jest bezpieczny dla wszystkich 
  powierzchni
200ml  |  250ml  |  500ml 
Przebadano dermatologicznie.
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The product intended for disinfection of the 
skin of hands.
• destroys bacteria (including Tbc, MRSA), 
   fungus and viruses (including HBV, HCV, HIV, 
   SARS, Vaccinia, H5N1, A/H1N1)
• gentle, does not cause irritation
• does not cause allergy
200ml  |  250ml  |  500ml 
Dermatologically tested.

DEZYNFEKCJA DŁONI 
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

 IZOSOL  IZOSOL 
HANDS DISINFECTION ON THE 
HIGHEST LEVEL

Preparat przeznaczony do dezynfekcji 
skóry rąk.
• zabija bakterie (włącznie z Tbc, MASA), 
   grzyby i wirusy (włącznie z HBV, HCV, HIV, 
  SARS, Vaccinia, H5N1, A/H1N1)
• delikatny, nie powoduje podrażnień
• nie wywołuje alergii
200ml  |  250ml  |  500ml 
Przebadano dermatologicznie.
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Wysokiej jakości płyn bezkwasowy.
• odtłuszcza i odkwasza płytkę paznokcia
• preparat szybkoschnący
• zwiększa przyczepność żelu lub masy akrylowej 
   do naturalnej płytki paznokcia
9ml  |  15ml 

Przebadano dermatologicznie.

Nail prep - produkt odtłuszczający i oczyszczający naturalną 
płytkę. Zwiększa przyczepność żelu, lakieru hybrydowego oraz 
akrylu. Usuwa wilgoć z płytki paznokcia. Preparat bezkwasowy, 
nie wymaga przemywania. 
9ml  |  15ml 

Przebadano dermatologicznie.

The high quality acid free liquid.
• degrease and deacidify
• fast drying product
• improve gel or acrylic mass adhesiveness to the 
   natural nail plate
9ml  |  15ml 

Dermatologically tested.

Nail prep - degreases and cleanses the natural nail plate.  
It improves adhesion of gel, hybrid gel or acrylic. Removes 
moisture from the nail plate. The acid-free product, does not 
require washing.
9ml  |  15ml 

Dermatologically tested.

NIEZBĘDNY W PROCESIE PRZEDŁUŻANIA PAZNOKCI
PRIMER BASE ONE PRIMER BASE ONE

ODTŁUSZCZANIE, OCZYSZCZANIE, USUWANIE WILGOCI 
Z PŁYTKI PAZNOKCIA

BASE ONE NAIL PREP BASE ONE NAIL PREP

NECESSARY WHEN EXTENDING NAILS

DEGREASING, CLEANSING, NAIL PLATE MOISTURE 
REMOVING
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Perfect Primer, wysokiej jakości bezkwasowy płyn wytrawiają-
cy naturalną płytkę paznokcia. Zwiększa przyczepność powłoki 
nałożonej na paznokieć. Zapobiega liftowaniu materiału. Można 
go stosować pod akryl jak również żel.
9ml  

Przebadano dermatologicznie.

Perfect Primer is a high quality acid free liquid for etching 
the natural nail plate. It improves adhesion of coat applied 
to the nail. Prevents lifting. It can be used under acrylic as 
well as gel. 
9ml 

Dermatologically tested.

BEZKWASOWY PŁYN WYTRAWIAJĄCY
PERFECT PRIMER PERFECT PRIMER

AN ETCHING ACID-FREE LIQUID

Silcare Primer, kwasowy płyn wytrawiający naturalną płyt-
kę paznokcia. Zwiększa przyczepność powłoki nałożonej na 
paznokieć. Zapobiega liftowaniu materiału. Do stosowania 
pod żel lub akryl. Opakowanie z ergonomicznym pędzelkiem.
9ml  

Przebadano dermatologicznie.

Silcare Primer acidic liquid etches the natural nail plate. 
It improves adhesion of coat applied to the nail. Prevents 
lifting. For use under gel or acrylic. The package with an 
ergonomic brush.
9ml 

Dermatologically tested.

WYGODNA APLIKACJA, NAJWYŻSZA JAKOść
PRIMER BASIC PRIMER BASIC

COMFORTABLE APLICATION, HIGHEST QUALITY
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AKCESORIA
ACCESSORIES
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T he Word of manicure is colorful 
and diverse. To enjoy

the final effect of stylizations, multiple
tools have to be used. Silcare accesso-
ries will certainly allow each procedu-
re to be performed professionally and
comfortably, they will also help you 
keep your work place in perfect order.

Swiat manicure jest kolorowy  
i różnorodny. Aby w pełni cieszyć 

się efektem końcowym stylizacji,
należy korzystać z wielu przyborów 
do paznokci. Akcesoria Silcare za-
dbają o to, by każdy zabieg przebiegł  
w profesjonalny i komfortowy sposób, 
a także pomogą Ci utrzymać czystość
i porządek w miejscu pracy.

Professional’s Must Have

 Niezbednik profesjonalistki



PĘDZELEK DO ŻELU
GEL BRUSH
Włosie nylonowe / Nylon bristle
Kolory i długość włosia / Colors and bristle length:

bordowy / burgundy 4 mm - Ż04B / 6 mm - Ż06B 
niebieski / blue 4 mm - Ż04N / 6 mm - Ż06N
różowy / pink 4 mm - Ż04R / 6 mm - Ż06R
szary / grey 4 mm - Ż04S / 6 mm - Ż06S
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PĘDZELEK DO ŻELU SKOśNY
A N G L E D  B R U S H
Włosie nylonowe / Nylon bristle 
Szerokość włosia / Bristle width: 

4 mm - ANF100-04
6 mm - ANF100

21

1

2
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Kolory i długość włosia / Colors and bristle length:
różowy / pink - 4 mm - Ż04-10C / 6 mm - Ż06-10C
czarny / black - 4 mm - Ż04-03C / 6 mm - Ż06-03C
biały / white - 4 mm - Ż04-04C / 6 mm - Ż06-04C

PĘDZELEK DO ŻELU Z KRYSZTAŁKAMI
NAIL BRUSH WITH CRYSTALS FOR GELS
Włosie nylonowe / Nylon bristle
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PĘDZELEK DO ŻELU I ZDOBIEń  
Z KRYSZTAŁKAMI
Włosie nylonowe 
Kolory i długość włosia:
      długość: 7 mm, szerokość: 4 mm

kolor: srebrny - ZDŻ04-01MD
biały - ZDŻ04-04MD
długość: 8 mm, szerokość: 6 mm
kolor: niebieski - ZDŻ06-06MD
różowy - ZDŻ06-10MD

1

2

BRUSH WITH CRYSTALS 
FOR GEL AND NAIL ART 
Nylon bristle
Colors and bristle length:

length: 7 mm, width: 4 mm
color: silver - ZDŻ04-01MD
white - ZDŻ04-04MD
length: 8 mm, width: 6 mm
color: blue - ZDŻ06-06MD
pink - ZDŻ06-10MD

1

2
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PĘDZELEK DO ZDOBIEń Z KRYSZTAŁKAMI
NAIL ART BRUSH WITH CRYSTALS
Włosie naturalne / Natural bristle
Długość włosia: 10 mm / Bristle length: 10 mm
Kolory / Colors:

różowy / pink - ZD-10C
czarny / black - ZD-03C
biały / white - ZD-04C
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PĘDZELEK DO ZDOBIEń
NAIL ART BRUSH
Włosie naturalne / Natural bristle
Kolory i długość włosia / Colors and bristle length:

srebrny / silver
4 mm - ZD00-01C / 6 mm - ZD0-01C / 8 mm - ZD01-01C 
10 mm - ZD02-01C / 15 mm - ZD03-01C / 20 mm - ZD04-01C 
różowy / pink
4 mm - ZD00-10C / 6 mm - ZD0-10C / 8 mm - ZD01-10C
10 mm - ZD02-10C / 15 mm - ZD03-10C / 20 mm - ZD04-10C
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PĘDZELEK DO AKRYLU
ACRYLIC BRUSH 
Naturalne końskie włosie / Natural horse hair bristle
Długość włosia i kolory / Bristle length and colors:

12 mm - PA04-06C / 15 mm - PA06-06C / 17 mm - PA08-06C 
12 mm - PA04-11C / 15 mm - PA06-11C / 17 mm - PA08-11C
12 mm - PA04-18C / 15 mm - PA06-18C / 17 mm - PA08-18C
12 mm - PA04-01C / 15 mm - PA06-01C / 17 mm - PA08-01C
12 mm - PA04-10MZ / 15 mm - PA06-10MZ / 17 mm - PA08-10MZ
12 mm - PA04-04SP / 15 mm - PA06-04SP / 17 mm - PA08-04SP
12 mm - PA04-06SP / 15 mm - PA06-06SP / 17 mm - PA08-06SP

1

3

4

5

6

7

2
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ZESTAW PĘDZELKÓW 
SILIKONOWYCH
NIEZASTĄPIONE W PRACY 
STYLISTKI
Zestaw zawiera 5 pędzelków  
z różnymi końcówkami: 
stożek, skos, ścięte dłutko, 
płaskie dłutko, skośne dłutko. 
Długość całkowita: 13,5 cm
zestaw 5 szt. - S-10Q5

SET OF SILICONE 
BRUSHES
IRREPLACABLE NAIL 
TECH’S TOOLS
Set consists of 5 brushes with 
different tips: 
taper point, cup round, cup 
chisel, flat chisel, angle chisel.
Overall length: 13.5 cm
set 5 pcs - S-10Q5
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STYLOGRAFY
PIÓRA DO ZDOBIEń
Dzięki stylografom stworzysz efektowne stylizacje  
z ogromną łatwością. Idealnie sprawdzają się w kreacji 
rozmaitych kształtów i ornamentów. 

STYLOGRAPHS
PENS FOR DECORATING
Thanks to these nail art pens you can create spectacu-
lar stylizations without much effort. Ideal for creating 
various shapes and ornaments.

2 4

31 Stylograf ze wzorem / Stylograph with a design
czarny / black - SF03MD
różowy / pink - SF10MD

Stylograf z 5 stalówkami (2 szt.) / Stylograph with 5 nibs (2 pcs)
czarny / black - SF03Q2

Stylograf z kryształkami / Stylograph with crystals
czarny / black - SF03C
biały / white - SF04C
srebrny / silver - SF01C
Stylograf / Stylograph
różowy / pink - SF10
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SONDY
PROFESJONALNY ZESTAW
Dwustronne sondy z dwiema 
różnymi końcówkami. 
Sprzedawane w zestawie 5 szt. 
Kolory:

czerwony SN-05Q5
bordowy SN-18Q5
różowy SN-10Q5
fioletowy SN-11Q5
pomarańczowy SN-12Q5
niebieski SN-06Q5

DOTTING PENS 
PROFESSIONAL SET
Double-ended pen with two 
different endings. 
Come in 5 pcs sets. 
Colors:

red SN-05Q5
burgundy SN-18Q5
pink SN-10Q5
purple SN-11Q5
orange SN-12Q5
blue SN-06Q5
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SONDY
DO ZDOBIEń I STYLIZACJI
Idealne do nakładania ozdób oraz  
precyzyjnego modelowania żelu  
i akrylu, formowania linii uśmiechu 
przy french manicure.
Rodzaje i kolory:

 sonda z kryształkami:  
 różowe - SN-10T
 białe - SN-04T
 drewniana - SN-19

DOTTING PENS 
FOR ORNAMENTS AND STYLING
Ideal for placing decorative elements 
and precise forming acrylic or gel de-
signs, forming a smile line in a French 
manicure. 
Types and colors:

 dotting pen with pink crystals:   
 pink- SN-10T
 white- SN-04T
 wooden dotting pen - SN-19

1 1

2 2

1 2
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MAGNES DO ŻELU MAGNET FOR GELS 
NIEZBĘDNY DO UZYSKANIA 
UNIKALNEGO EFEKTU

NECESSARY TO OBTAIN AN 
EXTRAORDINARY EFFECT

Magnes rekomendowany do magnetycz-
nych żeli Cat Eye z linii Base One i hybry-
dy Cat Eye z linii The Garden of Colour. 
Pozwala stworzyć na paznokciach efekt 
kociego oka, który zmienia swoje położe-
nie w zależności od kąta padania światła 
i układu dłoni. 

M13C 
M03N02
M03N05
M03N07

The magnet is recommended for Cat Eye 
Magnetic Gels out of Base One Line and 
Cat Eye Hybrid Gels out of The Garden of 
Colour Line. It enables making a cat eye 
effect, which changes position depending 
on the light angle and hand position. 

M13C 
M03N02
M03N05
M03N07

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4
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PISAK MAGNETYCZNY MAGNETIC PEN 
REWELACYJNE ZDOBIENIA 
ZA JEDNYM DOTKNIĘCIEM 

OUTSTANDING ORNAMENTS 
WITH ONE TOUCH

Pisak magnetyczny Cat Eye rekomen-
dowany do żeli Cat Eye z linii Base One 
i hybrydy Cat Eye z linii The Garden of 
Colour. Pozwala tworzyć dowolne wzory 
na paznokciach i zestawiać je z efektem 
kociego oka. 
pisak - P15C

Magnetic Cat Eye Pen is recommended 
for Cat Eye Gels from Base One Line and 
Hybrids from The Garden of Colour Line. 
It allows creating various ornaments on 
nails and set them together with a cat 
eye effect.
pen- P15C
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POLERKI
DLA GŁADKICH 
I BŁYSZCZĄCYCH PAZNOKCI 
Dostępne różne rodzaje.

POLISHERS
FOR SMOOTH AND SHINY 
NAILS
Available in various types.

1
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1

2
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10
2

3
SP
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4
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5
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10
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PILNIKI
BEZWZGLĘDNIE POTRZEBNE 
Dostępne ISO i WP. 
Rodzaje: prosty, banan, 
półksiężyc, szeroki
Kolory: biały, czarny, zebra
Gradacje: 80/80, 100/100, 
100/180, 180/240

FILES
ABSOLUTELY NECESSARY
ISO and WP available. 
Types: straight, banana, 
crescent, wide
Colors: white, black, zebra
Gradation: 80/80, 100/100, 
100/180, 180/240

1

2

3

4

Rodzaje:
BANAN / BANANA:
BIAŁY / WHITE: 80/80 - (ISO) - IBI-B80/80, (WP) - WBI-B80/80, 100/100 - (ISO) - IBI-B100/100, 
(WP) - WBI-B100/100, 100/180 - (ISO) - IBI-B100/180, (WP) - WBI-B100/180,
180/240 - (ISO) - IBI-B180/240, (WP) - WBI-B180/240
CZARNY / BLACK: 80/80 - (ISO) - ICZ-B80/80, (WP) - WCZ-B80/80, 100/100 - (ISO) - ICZ-B100/100, 
(WP) - WCZ-B100/100, 100/180 - (ISO) - ICZ-B100/180, (WP) - WCZ-B100/180,
180/240 - (ISO) - ICZ-B180/240, (WP) - WCZ-B180/240
ZEBRA / ZEBRA: 80/80 - (ISO) - IZE-B80/80, 100/100 - (ISO) - IZE-B100/100, 
100/180 - (ISO) - IZE-B100/180, 180/240 - (ISO) - IZE-B180/240

PROSTY / STRAIGHT: 
BIAŁY / WHITE: 80/80 - (ISO) - IBI-P80/80, (WP) - WBI-P80/80, 100/100 - (ISO) - IBI-P100/100, 
(WP) - WBI-P100/100, 100/180 - (ISO) - IBI-P100/180, (WP) - WBI-P100/180,
180/240 - (ISO) - IBI-P180/240, (WP) - WBI-P180/240
CZARNY / BLACK:  80/80 - (ISO) - ICZ-P80/80, (WP) - WCZ-P80/80, 100/100 - (ISO) - ICZ-P100/100, 
(WP) - WCZ-P100/100, 100/180 - (ISO) - ICZ-P100/180, (WP) - WCZ-P100/180,
180/240 - (ISO) - ICZ-P180/240, (WP) - WCZ-P180/240
ZEBRA / ZEBRA: 80/80 - (ISO) - IZE-P80/80, 100/100 - (ISO) - IZE-P100/100, 
100/180 - (ISO) - IZE-P100/180, 180/240 - (ISO) - IZE-P180/240

PóŁKSIĘŻYC / CRESCENT:
BIAŁY / WHITE: 80/80 - (WP) - WBI-PK80/80, 100/100 - (WP) - WBI-PK100/100,
100/180 - (ISO) - IBI-PK100/180
CZARNY / BLACK:  80/80 - (WP) - WCZ-PK80/80, 100/180 - (ISO) - ICZ-PK100/180
ZEBRA / ZEBRA: 100/100 - (ISO) - IZ-PK100/100, 100/180 - (ISO) - IZ-PK100/180 

SZEROKI /  STRAIGHT WIDE: 
BIAŁY / WHITE: 80/80 - (ISO) - ISZ-BI80/80, (WP) - WSZ-BI80/80, 100/100 - (ISO) - ISZ-BI100/100, 
(WP) - WSZ-BI100/100, 100/180 - (ISO) - ISZ-BI100/180, (WP) - WSZ-BI100/180,
180/240 - (ISO) - ISZ-BI180/240, (WP) - WSZ-BI180/240
CZARNY / BLACK: 80/80 - (ISO) - ISZ-CZ80/80, (WP) - WSZ-CZ80/80, 
100/100 - (ISO) - ISZ-CZ100/100, (WP) - WSZ-CZ100/100, 100/180 - (ISO) - ISZ-CZ100/180, 
(WP) - WSZ-CZ100/180, 180/240 - (ISO) - ISZ-CZ180/240, (WP) - WSZ-CZ180/240
ZEBRA / ZEBRA: 80/80 - (ISO) - ISZ-ZE80/80, (WP) - WSZ-ZE80/80, 100/100 - (ISO) - ISZ-ZE100/100, 
(WP) - WSZ-ZE100/100, 100/180 - (ISO) - ISZ-ZE100/180, (WP) - WSZ-ZE100/180, 
180/240 - (ISO) - ISZ-ZE180/240, (WP) - WSZ-ZE180/240
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BLOKI śCIERAJĄCE
POLERUJĄ I MATUJĄ PŁYTKĘ 
PAZNOKCIA 
Gradation: 100/100
uwaga: Kolory mogą różnić się od 
zamieszczonych w katalogu.

ABRASIVE BUFFERS 
BUFFING  AND TARNISHING 
OF NAIL PLATE 
Gradation: 100/100
note: Colors may differ from  
those shown in the catalogue.

Kolory / Colors: 
żółty / yellow - BL04H08
zielony / green - BL04H07
fioletowy / purple - BL04H11
niebieski / blue - BL04H06
różowy / pink - BL04H10
biały / white - BL04H04
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GILOTYNY
PRZYCINAJĄ TIPSY 
BEZ ICH USZKADZANIA
Kolory:

srebrna - GL-BS-M01B
czarna - GL-BS-M03B
czerwona - GL-BS-M05B

GUILLOTINES
CUT TIPS WITH 
NO HARM
Colors:

silver - GL-BS-M01B
black - GL-BS-M03B
red - GL-BS-M05B
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CĄŻKI
NIEZWYKLE PRECYZYJNE I SOLIDNE
Zapewniają perfekcyjne cięcie dzięki ostrym krawędziom. 
Idealnie nadają się do szybkiej i efektywnej pracy. 
Bardzo dobrze usuwają skórki z trudnodostępnych miejsc.

Cążki Stalowe Dwusprężynowe - ostrze 5 mm 
(matowe) Blister - NI09-B
Cążki Nierdzewne Jednosprężynowe Blister - NI01-B
Cążki Duże - Obcinaczki Blister - NI13-B
Cążki Średnie - Obcinaczki Blister - NI14-B
Cążki Stalowe Dwusprężynowe 5 mm - NI11
Nierdzewne Dwusprężynowe - ostrze 3 mm 
(wzorek) - NI04

CUTICLE NIPPERS 
EXTREMELY PRECISE AND STRONG
They allow perfect cuts thanks to very sharp edges. They 
make work quick and efficient. Remove cuticles and 
hangnails from tight places.

Steel Double Spring Nippers - 5 mm blade (matt) 
Blister - NI09-B
Stainless Single Spring Blister - NI01-B
Large Nippers - Cutters Blister - NI13-B
Medium Size Nippers - Cutters Blister - NI14-B
Steel Double Spring Nippers 5 mm - NI11
Stainless Double Spring - 3 mm blade 
(with design) - NI04

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

6 7
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NOŻYCZKI 
OSTRE I PRECYZYJNE

SCISSORS 
SHARP AND PRECISE

Rodzaje: 
nożyczki do manicure - NO01
nożyczki do jedwabiu - umożliwiają 

wycięcie każdego kształtu z jedwabnej 
taśmy przy technice fiberglass:
pelikan złote - PE02B 
pelikan srebne - PE01B

Types: 
manicure scissors  - NO01
silk scissors - enable cutting any shape

 off the silk wrap in the Fiberglass system:
gold pelikan  - PE02B 
silver pelikan  - PE01B
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PĘSETY
BY KSZTAŁT ŁUKU BRWIOWEGO 
BYŁ IDEALNIE ZARYSOWANY 

PĘSETA DO AKRYLU 
POZWALA OSIĄGNĄć PIĘKNY TUNEL 
PRZEDŁUŻONYM PAZNOKCIOM 

ACRYLIC NAIL PINCHING TWEEZERS 
GIVES EXTENDED NAILS A BEAUTIFUL C-CURVE

TWEEZERS
PERFECT SHAPE OF EYEBROWS

Precyzyjne i wygodne pęsety do regulacji brwi
Rodzaje: 2-14

Narzędzie niezbędne przy stylizacji wymagającej dogięcia mechanicznego materiału. 
Odpowiednio długie ramiona pozwalają na formowanie bardzo długich paznokci,  
a pozbawione żłobień końcówki nie naruszają profilowanego materiału.

This tool is necessary for mechanical bending stylization of the material. Suitably 
long arms allow for forming  very long nails, thanks to smooth endings the tweezers 
do not damage the profiled material.

Precise and handy tweezers for eyebrow shaping.
Types: 2-14
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RADEŁKA CUTICLE PUSHERS 
PROFESSIONAL AND RELIABLEPROFESJONALNE I NIEZAWODNE

Radełka do skórek wykonane ze stali chirurgicznej. 
Mają różne końcówki pozwalające na precyzyjne 
odsuwanie skórek. Do zabiegów manicure i pedicure. 

Cuticle pushers are made of stainless steel. They 
have two different end which enable to push back 
cuticles precisely. Suitable for manicure and pedicure 
treatments.

1
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107

109
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WZORNIKI
WYGODNA METODA EKSPOZYCJI

NAIL ART DISPLAYS 

Przeznaczone do prezentacji kolorów 
oraz przykładowych zdobień.
Rodzaje: 

wachlarz kwiat naturalny - K12N
prostokątny: przeźroczysty - PR60C / naturalny - PR60N
słoneczko: przeźroczyste - SŁ20C / naturalne - SŁ20N
wachlarz: przeźroczysty - W50C / naturalny -  W50N 
stojak - ST120C 

CONVENIENT WAY OF EXPOSURE
They are meant for presenting colors 
and nail designs.
Types: 

flower fan natural - K12N
rectangular: clear - PR60C / natural - PR60N
sun-shaped: clear - SŁ20C / natural - SŁ20N
fan-shaped: clear - W50C / natural -  W50N 
stand - ST120C 

4
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PĘDZEL DO ODPYLANIA 
SOLIDNY I TRWAŁY 
Idealny do usuwania pyłu żelowego 
i akrylowego po piłowaniu paznokci. 
Wykonany z miękkiego włosia 
nylonowego.

P10M03
P10M04

DUST REMOVING BRUSH 
HIGH QUALITY AND DURABLE
Perfect for removing gel and acrylic 
dust off nails after filing. Made of soft 
nylon bristle.

P10M03
P10M041

1

1

2

2

2
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SZCZOTECZKI
USUNĄ PYŁ Z PŁYTKI 
PAZNOKCIA
Rodzaje i kolory: 

Okrągłe: 
różowy - SZOK-10T
przeźroczysty - SZOK-15T
Prostokątne: 
biały - SZPR-04C
niebieski - SZPR-06C
zielony - SZPR-07C
żółty - SZPR-08C
fioletowy - SZPR-11C
pomarańczowy - SZPR-12C

BRUSHES 
DUSTING OFF 
NAIL PLATE
Types and colors:

Round: 
pink - SZOK-10T
clear - SZOK-15T
Rectangular: 
white - SZPR-04C 
blue - SZPR-06C
green - SZPR-07C
yellow - SZPR-08C
purple - SZPR-11C
orange - SZPR-12C

11
1 1

2 2

2
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CELETY
IDEALNIE CHŁONNE

NAIL WIPES 
IDEAL ABSORPTION

Waciki celulozowe do przemywania masy 
UV oraz wszelkich substancji pomocni-
czych przy stylizacji paznokci. Wykonane 
z dwunastowarstwowej ligniny bielonej, 
mają gładką, równomierną strukturę  
o wysokiej zdolności absorpcyjnej. Nie 
pozostawiają pyłków.
500 szt. - CE-Q500

Cellulose wipes for wiping off UV gels 
or any other nail products used in styli-
zations. They are made of multilayered 
bleached lignin of smooth, homogeneous 
structure and high absorption capacity. 
Do not leave dust or lint.
500 pcs - CE-Q500
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FORMY DO PAZNOKCI
śWIETNIE PRZYLEGAJĄ 
DO PAZNOKCI

NAIL FORMS 
SUPERB NAIL 
ADHENSION

Formy do przedłużania paznokci żelem 
bądź akrylem. Wykonane z elastycznego 
i trwałego materiału, który pozwala na 
dopasowanie formy do każdego kształtu 
paznokcia. Precyzyjna i funkcjonalna po-
działka długości paznokcia ułatwia pracę.
Rodzaje i kolory: 

różowe szerokie - FR500-SZ10 
czerwone dwustronne - FR500-DS05
srebrne szerokie - FR500-PF01
prostokątne:
złote - FR500-PR02
srebrne - FR500-PR01
różowe - FR500-PR10

Rolka po 500 szt.

The nail forms are used for extending 
nails with acrylics or gels. They are made 
of flexible and durable material, which 
allows fitting the form to any nail shape. 
Precise and functional nail measurement 
scale makes work easier.
Types and colors:

wide pink - FR500-SZ10 
double-sided red - FR500-DS05
wide silver - FR500-PF01
rectangular:
gold - FR500-PR02
silver - FR500-PR01
pink - FR500-PR10

500 pcs in a roll
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PODUSZKA POD DŁONIE
DOSKONALE PODTRZYMUJĄ 
DŁONIE
Poduszki pod dłonie – niezbędne  
w pracy stylistki. Umożliwiają wygodne 
wykonanie pracy kosmetyczce oraz kom-
fort klientce. 
Dostępne w różnych kolorach i pokry-
ciach z dermy lub frotte.  

HANDRESTS
PERFECTLY SUPPORTED 
HANDS
Handrests are inevitable in nail tech’s 
work. They make beautician’s work co-
nvenient and assure client’s comfort. 
They come in various colors and covers 
– either terry or fake leather. 

Rodzaje / Types: 
DERMA / FAKE LEATHER:

biały / white - PD-04C
niebieski / blue - PD-06C
zielony / green - PD-07C
żółty / yellow - PD-08C
różowy / pink - PD-10C

FROTTE / TERRY:
biały / white - PF-04C
niebieski / blue - PF-06C
zielony / green - PF-07C
żółty / yellow - PF-08C
różowy / pink - PF-10C
fioletowy / purple - PF-11C
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PATYCZKI DŁUGIE I KRÓTKIE 
DO WYGODNEGO 
ODSUWANIA SKÓREK
Trwałe, nie rozwarstwiają się, 
posiadają szpatułkowate i stoż-
kowe zakończenia.
100 szt.
Rodzaje: 
długie 180 mm - PT-L
krótkie 110 mm - PT-M

LONG AND SHORT WOODEN STICKS
FOR CONVENIENT 
CUTICLES REMOVAL  
Durable, non-splitting, spatu-
la-shaped and cone-shaped 
ends.
100 pcs
Types:
long 180 mm - PT-L
short 110 mm - PT-M
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TIPSY
TIPSY NAJWYŻSZEJ JAKOśCI
Tipsy Exellent wykonane z czystego, elastycznego plastiku 
ABS. Szeroka gama rozmiarów pozwala dobrać odpowiednią 
wielkość na każdy paznokieć. Kieszonka jest idealnie wypro-
filowana, cienka i elastyczna, tak aby ograniczyć piłowanie 
do minimum. 
Dostępne także UZUPEŁNIENIA DO TIPSóW EXELLENT pako-
wane po 50 szt. z rozmiaru.

TIPS
HIGHEST QUALITY NAIL TIPS
Excellent Tips are made of clear, flexible ABS plastic. A wide 
range of sizes allows selecting the right size for each nail. The 
pocket is perfectly profiled, thin and flexible, in order to reduce 
filing as much as possible.
Also available: EXELLENT TIPS REFILL PACKS of 50 pcs in 
each size.

8
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2
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Rodzaje / Types: 
Clear - długa kieszonka / long pocket 
100 szt. - EX100CD / 250 szt. - EX250CD / 500 szt. - EX500CD
Clear - krótka kieszonka / short pocket
100 szt. - EX100CK / 250 szt. - EX250CK / 500 szt. - EX500CK
Clear - bez kieszonki / perfect form
100 szt. - EX100CPFB / 250 szt. - EX250CPFB / 500 szt. - EX500CB

6
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Natural - długa kieszonka / long pocket
100 szt. - EX100ND / 250 szt. - EX250ND / 500 szt. - EX500ND
Natural - krótka kieszonka / short pocket
100 szt. - EX100NK / 250 szt. - EX250NK / 500 szt. - EX500NK

Russian Style - bez kieszonki  / perfect form (100 szt.): 
Clear - EX100CRSB
French - EX100FWRSB
Natural - EX100NRSB

4

5

French - krótka kieszonka / short pocket
100 szt. - EX100FWK / 250 szt. - EX250FWK / 500 szt. - EX500FWK
French - bez kieszonki /  perfect form
100 szt. - EX100FWB / 100 szt. - EX100FWMB (MAT) 
250 szt. - EX250FWB / 500 szt. - EX500FWB



KLEJE DO TIPSÓW 
PRZEZROCZYSTE, SZYBKO
-SCHNĄCE I BARDZO TRWAŁE
Klej do tipsów zapewnia doskonałą 
przyczepność tipsa do płytki paznok-
cia. Można nim również przyklejać 
ozdoby. 
Pojemność: 

klej 3 g - C3
klej 7,5 g - CPE7,5

GLUES FOR TIPS  
TRANSPARENT, QUICK
-DRYING AND DURABLE
Special glue for tips ensures a perfect 
tip adhesion to a nail plate. May be 
used for ornament sticking.

Capacity:
glue 3 g - C3
glue 7.5 g - CPE7,5
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PALCE DO ćWICZEń 
GDY POTRZEBUJESZ PRAKTYKI
Palce do ćwiczeń manicure 
wykonane z plastiku. 
Kolory:

różowy - PL10
niebieski - PL06
fioletowy - PL11

PRACTICE FINGERS  
WHEN YOU NEED PRACTICE
Special plastic fingers for 
practicing manicure. 
Colors:

pink - PL10
blue - PL06
purple - PL11
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DOZOWNIKI
WYGODNE PRZECHOWYWANIE
Butelki z pompką Silcare niezbęd-
ne do przechowywania różne-
go rodzaju płynów: zmywacza 
do lakieru, cleanera itp. Pompka  
i korek wykonane są z odpornego na 
chemikalia tworzywa.
Kolory:

biały - PM118-14T04
niebieski - PM118-14T06

pojemność 118 ml

DISPENSERS
HANDY STORAGE
Silcare bottles with pumps are neces-
sary for storing all types of liquids: 
removers, cleaners etc. Pump and 
cap are made of chemical-resistant 
material.
Colors:

white - PM118-14T04
blue - PM118-14T06

capacity: 118 ml
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POJEMNIK DO CZYSZCZENIA 
PĘDZLI 
ODPORNY NA DZIAŁANIE 
PŁYNÓW CZYSZCZĄCYCH
Wykonany z plastiku z ośmioma 
uchwytami na pędzle różnej grubości. 
Wymiary: 
głębokość: 11 cm
średnica zakrętki: 6,5 cm
średnica podstawy: 5,5 cm 
PM-14T03

BRUSH CLEANING 
CONTAINER 
RESISTANT TO CLEANSING 
LIQUIDS
Made of plastic with eight brush hol-
ders for brushes of different sizes.
Dimensions:
depth: 11 cm
cap diameter: 6.5 cm
base diameter: 5.5 cm 
PM-14T03

213



POJEMNIK NA NARZĘDZIA 
WSZYSTKO POD RĘKĄ
Wygodny zamykany piórnik 
wykonany z plastiku. 
Wymiary:
długość: 19 cm
szerokość: 5,5 cm
wysokość: 3,5 cm 
Kolory: 
transparentny - PM-15T
różowy - PM-10T

TOOL CONTAINER 
EVERYTHING AT HAND
Handy plastic box with a lock. 
Dimensions:
length: 19 cm
width: 5.5 cm
height: 3.5 cm
Colors: 
clear - PM-15T
pink - PM-10T
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POJEMNIK DO CZYSZCZENIA 
NARZĘDZI DO PAZNOKCI 
ZAPEWNIA ODPOWIEDNIĄ HIGIENĘ 
PRACY I BEZPIECZEńSTWO
Pojemnik do dezynfekcji narzędzi i akcesoriów 
kosmetycznych przed sterylizacją. Wykonany 
z solidnego tworzywa sztucznego z wysuwaną 
szufladką do wygodnego suszenia zdezynfe-
kowanych narzędzi. 
Wymiary:
długość: 22 cm
szerokość: 12 cm
wysokość: 6,5 cm
wanienka: ok. 19 x 8 cm
biały - PM-04C

MANICURE TOOL CLEANING 
CONTAINER 
ASSURES PROPER HYGIENE AND 
SAFETY
It’s a special container for disinfection of co-
smetic tools and accessories before steriliza-
tion. Made of solid plastic, with a drawer for 
convenient disinfected tools’ drying.
Dimensions:
length: 22 cm
width: 12 cm
height: 6.5 cm
tub: approx. 19 x 8 cm
white - PM-04C
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URZADZENIA
DEVICES
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O n Silcare offer you will find 
easy to operate and safe  

devices, which are suitable for pro-
fessional use. Lamps, drill machines, 
absorbers – they are all of highest 
quality.

Wofercie Silcare znajdziesz
łatwe w obsłudze i bez-

pieczne sprzęty, które idealnie nadają
się do użytku profesjonalnego. Lampy,
frezarki, pochłaniacze – wszystkie naj-
wyższej jakości.

Indispensable in manicure treatments

Niezbedne do pracy przy manicure
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FREZARKA EN 202
• moc: 15 W
• napięcie: 220-240 V
• częstotliwość: 50 Hz 
• średnica frezów: 2,35 mm
• długość rączki: 14 cm
• regulacja w zakresie do 30 000 obr./min
   w prawo i lewo
• regulacja obrotów możliwa jest z bazy 
   lub za pomocą pedała nożnego
• rękojeść-głowica twist-lock zapewnia 
   szybką i bezproblemową wymianę 
   frezów
• posiada przełączenie na tryb pracy 
   ze stopami
• kolory: srebrny, biały, różowy

DRILL MACHINE EN 202
• power: 15 W 
• voltage: 220-240 V
• frequency: 50 Hz
• drill diameter: 2.35 mm 
• handle length: 14 cm
• up to 30 000 rotations per minute 
   right or left rotation
• operating by hand from the base 
   or by a foot pedal
• twist-lock handgrip-head connection 
   assures quick and easy drill bits 
   exchange
• has a switch to foot operation
• colors: silver, white, pink
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MISKA PARAFINOWA DR-550A
• moc: 200 W
• napięcie: 220-240 V
• częstotliwość: 50 Hz
• zalecana temperatura: 50-60oC
• posiada wyświetlacz

PARAFFIN WAX BOWL DR-550A
• power: 200 W
• voltage: 220-240 V
• frequency: 50 Hz
• temperature recommended: 50-60oC
• display panel
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MISKA PARAFINOWA MP 300
• moc: 150 W
• napięcie: 230 V

PARAFFIN WAX BOWL MP 300
• power: 150 W
• voltage: 230 V
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POCHŁANIACZ PYŁU DC-200
• moc: 20 W
• napięcie: 220 V
• częstotliwość: 50-60 Hz
• posiada certyfikat CE
• bezpieczny włącznik
• pochłania nawet 99% pyłu
• kolory: biały, różowy 

DUST ABSORBER DC-200
• power: 20 W
• voltage: 220 V
• frequency: 50-60 Hz
• has CE Certificate
• safe on/off switch
• absorbs up to 99% of dust
• colors: white, pink
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LAMPA UV 36W EN304 
• moc: 36 W
• napięcie: 220-230 V
• częstotliwość: 50 Hz     
• wymiary: 26,9 x 22 x 10,7 cm
• wymiary obudowy: 
   28,4 x 22,5 x 12 cm
• waga: 1,3 kg
• kolory: czarny, biały 

36W EN304 UV LAMP 
• power: 36 W
• voltage: 220-230 V
• frequency: 50 Hz
• size: 26.9 x 22 x 10.7 cm
• body size: 
   28.4 x 22.5 x 12 cm
• weight: 1.3 kg
• colors: black, white
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LAMPA COMPACT 24/48 W UV/LED 
• moc: 24 W, 48 W
• napięcie: 110-240 V
• częstotliwość: 50-60 Hz
• żywotność: 50 000 h
• wymiary: 15 x 19 x 8,5 cm
• timer: 5 s., 30 s., 60 s.

24/48 W COMPACT UV/LED LAMP  
• power: 24 W, 48 W
• voltage: 110-240 V
• frequency: 50-60 Hz 
• lifetime: 50 000 h
• size: 15 x 19 x 8.5 cm
• timer: 5 s., 30 s., 60 s.
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LAMPA ELEGANCE 48 W UV/LED 
• moc: 48 W
• napięcie: 110-240 V
• częstotliwość: 50-60 Hz
• żywotność: 50 000 h
• wymiary: 20 x 17 x 10 cm
• timer: 10 s., 30 s., 60 s., 90 s.
• trzy wymienne nakładki

48 W ELEGANCE UV/LED LAMP  
• power: 48 W
• voltage: 110-240 V,
• frequency: 50-60 Hz 
• lifetime: 50 000 h
• size: 20 x 17 x 10 cm
• timer: 10 s., 30 s., 60 s., 90 s.
• three exchangeable silicone caps
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LAMPA UV 36 W EN818 
• moc: 36 W (4 x 9 W)
• napięcie: 220-230 V
• częstotliwość: 50 Hz
• wymiary: 24 x 21,8 x 10,7 cm
• timer: 120 s. lub tryb ciągły
• długość fali: 365 nm żarówka UV
• rozmiar żarówki: 16,6 x 3,5 x 1,7 cm

36 W EN818 UV LAMP
• power: 36 W (4 x 9 W)
• voltage: 220-230 V
• frequency: 50 Hz
• size: 24 x 21.8 x 10.7 cm
• timer: 120 s. or constant mode
• wave length: 365 nm, UV bulb
• bulb size: 16.6 x 3.5 x 1.7 cm
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LAMPA CCFL+LED DIAMOND 
• moc: 18 W (12 W CCFL, 6 W LED)
• napięcie: 100-240 V  
• częstotliwość: 50-60 Hz
• żywotność: 50 000 h
• wymiary: 17,2 x 15,2 x 8,2 cm
• timer: 30 s., 60 s. lub tryb ciągły
• kolory: czarny, biały, różowy

DIAMOND CCFL+LED LAMP
• power: 18 W (12 W CCFL, 6 W LED)
• voltage: 100-240 V  
• frequency: 50-60 Hz
• lifetime: 50 000 h
• size: 17.2 x 15.2 x 8.2 cm
• timer: 30 s., 60 s. or constant mode
• colors: black, white, pink
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GADZETY
GADGETS 
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I tems which surround us have a 
huge impact on us as well. Try 

to make sure that all things that you 
use are not only practical, but also 
aesthetic. Silcare gadgets will make 
your life easier and definitely more 
beautiful.

Przedmioty, którymi się otacza-
my, mają na nas duży wpływ. 

Postaraj się, by używane przez Ciebie 
rzeczy były zarówno funkcjonalne, jak 
i estetyczne. Gadżety Silcare ułatwią 
Ci życie i sprawią, że będzie ono po 
prostu piękniejsze. 

Perfect not only as a present

Idealne nie tylko na prezent 



DŁUGOPIS
PRAKTYCZNY I ELEGANCKI
Długopis z grawerem logo firmy 
Silcare i rysikiem to doskonały upo-
minek biznesowy oraz konferencyjny, 
połączenie elegancji oraz praktyczne-
go zastosowania. Doskonała czułość 
rysika zapewnia maksymalną precyzję  
w szybkiej obsłudze każdego ekranu 
dotykowego. 
Rodzaje:

biały - CP04-L-15
różowy - CP10-L-10

PEN
PRACTICAL AND ELEGANT
Ballpoint and touch screen pen with 
Silcare logo engraved is a perfect 
business and conference gift. It’s a 
combination of elegance and utility. 
Excellent sensitivity of the stylus ena-
bles great precision of handling any 
touch screen device.
Types:

white - CP04-L-15
pink - CP10-L-10
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MATA
DO PRZEDSTAWIENIA 
WYKONANYCH STYLIZACJI
Dwustronna podkładka pod dło-
nie przeznaczona do robienia 
zdjęć.

MAT
FOR PRESENTING NAIL 
STYLIZATIONS
Double-sided mat for presenting 
and taking photos of hands with 
nails stylizations.
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ZAWIESZKI
WYPEŁNIĄ TWOJE AUTO 
PRZYJEMNYM ZAPACHEM 
Zapach odgrywa bardzo ważną rolę również 
w samochodzie. Zawieszki Silcare odświeżą 
powietrze i podkreślą charakter Twojego auta. 
Występują w 3 nutach zapachowych: 

New Car - NCL / Solar Orange - SPL
For Men - FMO

Dostępne kształty:
koło: 8 cm
lakier: 10,5 x 8,5 cm 

AIR FRESHENERS 
FILLING YOUR CAR 
WITH NICE FRAGRANCE
A scent is very important in a car. Silcare Air 
Fresheners will refresh air in your car and hi-
ghlight its character. 
Come in three scents: 

New Car - NCL / Solar Orange - SPL
For Men - FMO

Available shapes:
Circle: 8 cm
Nail polish bottle: 10.5 x 8.5 cm

1
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TORBA
NIEZBĘDNA PODCZAS 
CODZIENNYCH ZAKUPÓW
Solidna, praktyczna i wytrzymała 
torba wykonana z włókniny.  
Rozmiar: 40 x 40 x 15 cm
Torba Silcare - 01

SHOPPING BAG  
DAILY SHOPPING 
NECESSITY
Practical and durable shopping 
bag made of strong material.
Size: 40 x 40 x 15 cm
Silcare Bag - 01
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ŻEL JEDNOFAZOWY 
ONE-PHASE GEL

ŻEL SAMOPOZIOMUJĄCY 
S  ELF-LEVELING GEL

ŻEL GĘSTY 
THICK GEL

ŻEL ŚREDNIOGĘSTY  
MEDIUM-THICK GEL

ŻEL RZADKI 
THIN GEL

ŻEL TRANSPARENTNY 
TRANSPARENT GEL

ŻEL PóŁTRANSPARENTNY 
HALF-TRANSPARENT GEL

ŻEL CAŁKOWICIE KRYJĄCY 
ENTIRELY OPAQUE GEL 

UTWARDZAć 2 MIN. 
CURE FOR 2 MIN.

UTWARDZANY W LAMPIE UV  
CURED UNDER UV LAMP

ŻEL MASKUJĄCY
MASKING GEL

ZMIENIA KOLOR W ZALEŻNOŚCI OD KĄTA PADANIA ŚWIATŁA
CHANGES COLOR DEPENDING ON THE ANGLE OF LIGHT INCIDENCE

BROKATOWY 
GLITTERY

IDEALNY DO FRENCH MANICURE
PERFECT FOR FRENCH MANICURE

IDEALNY DO BUDOWANIA PAZNOKCIA NA TIPSIE I SZABLONIE 
PERFECT FOR BUILDING NAILS ON TIPS AND FORM

DOBRA PRZYCZEPNOŚć
GOOD ADHESION

BARDZO WYDAJNY
VERY EFFICIENT

ŚWIECI W ULTRAFIOLECIE 
SHINES UNDER UV LIGHT

ZMIENIA KOLOR POD WPŁYWEM TEMPERATURY
CHANGES COLOR UNDER THE TEMPERATURE INFLUENCE

MOŻNA ŁĄCZYć Z INNYMI LINIAMI
CAN BE COMBINED WITH OTHER LINES

ŻEL ODMACZA SIĘ POD WPŁYWEM ACETONU
GEL SOAKS OFF IN ACETONE

UTWARDZANY W LAMPIE LED  
CURED UNDER LED LAMP

UTWARDZANY W LAMPIE UV I LED
CURED UNDER UV AND LED LAMP

ŻEL KWASOWY
ACID GEL

ŻEL BEZKWASOWY 
ACID-FREE GEL

WARSTWA DYSPERSYJNA
DISPERSION LAYER

BRAK WARSTWY DYSPERSYJNEJ 
LACK OF DISPERSION LAYER

TOP COAT 
TOP COAT

BAZA 
BASE COAT

ŻEL NABŁYSZCZAJĄCY  
SHINING GEL

ŻEL NADAJĄCY POŁYSK
SHINE-CREATING GEL

PIKTOGRAMY DOTYCZĄCE 
PRODUKTóW DO PAZNOKCI
NAIL PRODUCT PICTOGRAPHS



UWAGA / CAUTION DOŁĄCZ DO NAS / JOIN US

KOLORY W KATALOGU ZE WZGLĘ-
DóW TECHNICZNYCH MOGĄ OD-
BIEGAć OD RZECZYWISTOŚCI 

COLORS IN THE CATALOGUE MAY 
DIFFER FROM THE REALITY DUE TO 
TECHNICAL REASONS

Szkolenia z zakresu stylizacji paznokci: 
szkolenia@silcare.com
Training courses in nail styling: szkolenia@silcare.com
Salony Patronackie: szkolenia@silcare.com
Patronage Salons: szkolenia@silcare.com
www.edukacja.silcare.com

Niniejsza ulotka promocyjna nie jest ofertą handlową i nie może być uznana za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego. 
Ulotka stanowi zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.



www.silcare.com

Szczecin
Al. Piastów 74, tel. +48 91 311 98 52
sklep.szczecin@silcare.pl
ul. B. Krzywoustego 55, tel. +48 91 433 28 44
sklep2.szczecin@silcare.com 

Gorzów Wlkp.
ul. Wł. Łokietka 32, tel. +48 95 722 85 68
sklep.gorzow@silcare.pl
ul. Sikorskiego 136 , tel. +48 95 717 68 75
sklep.gorzow2@silcare.pl 
ul. Witosa 50, tel. +48 95 724 15 14
sklep.gorzow3@silcare.pl

Zielona Góra
ul. A. Grottgera 11, tel. +48 68 324 12 57
sklep.zielonagora@silcare.pl

Poznań
ul. Długa 9, tel. +48 61 81 829 25
sklep.poznan@silcare.com

Wrocław
ul. Jedności Narodowej 157/1b
sklep.wroclaw@silcare.pl

Kraków
ul. Starowiślna 22, tel. +48 12 422 04 49
sklep.krakow@silcare.com

Warszawa
ul. Żelazna 67/20a, tel. +48 22 620 35 91
sklep.warszawa@silcare.pl

Drogerie Firmowe w Polsce / 
Silcare brand stores Poland:

Siedziba Główna / Headquarters: 

Serwis Konsumenta / Customer Service: 
uwagi@silcare.pl

Kalisz
ul. Garbarska 2, tel. +48 62 751 19 97
sklep.kalisz1@silcare.pl

/SilcareCosmetics

nails.silcare.com

POLSKA - Gorzów Wlkp. 
ul. Kostrzyńska 1
tel. +48 95 725 03 28

ED
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Silcare sp. z o.o. sp. k. 


