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PALU SALON SYSTEM to unikalny koncept 
dedykowany przede wszystkim Klientom salonów 
kosmetycznych. 
PALU to marka, której głównym przesłaniem jest 
kompleksowe zaspokajanie potrzeb najbardziej 
wymagających Klientów, uwzględniając jednocześnie 
komfort pracy osób wykonujących zabiegi.
 
Każdy produkt, przyjęty do rodziny PALU, rodzi 
się najpierw w głowach naszych ekspertów, aby 
później przejść proces wyboru najwyższej jakości 
surowców do jego wytworzenia. Gotowy produkt 
przechodzi szereg testów z zakresu potwierdzenia 
jakości zastosowanych składników, bezpieczeństwa 
oddziaływania na zdrowie, komfortu Klienta podczas 
zabiegu, ergonomii stosowania dla personelu salonu. 
Dopiero później trafia w ręce specjalistów, którzy 
markę PALU mogą zaoferować Wam. 
Wszystko po to, by spełniać naszą podstawową misję 
– dbać o Ciebie! 
 
Pamiętamy też o formie, kształcie, kolorze, zapachu. 
Nadajemy swój styl, ale inspirujemy się również 
trendami światowych centrów mody, kultury, nauki, 
innowacji. Genotyp naszych produktów zawiera 
fragmenty największych wydarzeń Mediolanu, 
Paryża, Nowego Yorku, Londynu czy Tokyo. 
PALU to geopolityczne piękno, jakość, styl, komfort, 
to wszystko, co najlepsze dla Ciebie.

Zapraszamy. 
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Stylizacje
hybrydowe

Zupełnie nowa jakość manicure hybrydowego! 
Lakier PALU to wyjątkowe połączenie trwałości 
i doskonale napigmentowanych kolorów. Nasze 
preparaty nie zawierają szkodliwych substancji, 
a w połączeniu z bazami PALU tworzą idealny 
produkt, spełniający oczekiwania nawet 
najbardziej wymagających klientek.

CECHY:
•kryją już po 1-2 warstwach
•bezproblemowa aplikacja
•intensywny połysk
•idealna, średnia gęstość
•bezpieczny dla paznokci i dłoni
•trwałość nawet do 3 tygodni
•pojemność: 11 ml

STOSOWANIE:
Na wcześniej utwardzoną bazę hybrydową PALU, 
nałóż cienką warstwę kolorowego lakieru 
hybrydowego i utwardź go w lampie UV/LED. 
W celu osiągnięcia satysfakcjonującego efektu, 
czynność możesz powtórzyć. Stylizację zabezpiecz 
aplikując i utwardzając TOP Palu.
 
CZAS UTWARDZANIA:
• lampa UV/LED 48 W – 30 sek.
• lampa UV/LED 60 W – 15 sek.
• lampa UV/36 W – 120 sek.
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KAT05014

KAT05029

KAT04990 KAT04996 KAT05001KAT04994

KAT05018

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Fiolety /  Hong Kong 11 ml 32 zł

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Czerwienie /  Hol lywood 11 ml 32 zł

KAT05020

KAT05004

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Beże /  Paris 11 ml 32 zł

KAT05032

KAT05002 KAT05003KAT04992

KAT05015 KAT05019

KAT05031

KAT05017

KAT05028 KAT05030

KAT05016

KAT05027

KAT05013

Czerwienie Hollywood to zmysłowa kompozycja czerwieni - koloru pasji, wielkich emocji, miłości 
i pożądania. Dziko prowokujące i nieposkromione jej odcienie to eksplozja zmysłów.

FIOLETY - HONG KONG

BEŻE - PARIS

CZERWIENIE – HOLLYWOOD

Zanurz się w luksusie jednego z najbogatszych miast świata razem z kolekcją lakierów hybrydowych 
HONG KONG! Co czeka na Ciebie w miejscu, które kiedyś nazywane było “pachnącym portem”? 
Nowoczesne wieżowce, świecące neony, wielkomiejski szum i piękne widoki ze słynnego Violett Hill.

Paleta celebruje wolność i niezmiennie naturalną elegancję. Kolory NUDE to hołd złożony kobiecie 
świadomej. Paris - połączenie wdzięku, siły i subtelności. To kompozycja barw skrojona na miarę 
kobiety ceniącej najbardziej ponadczasową klasykę.
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Paleta stanowi śmiałą interpretację nocy. Hipnotycznie nowoczesna elegancja tego miasta łączy kolory 
z pogranicza dwóch skrajności - ścierają się tu legendarna czerń i magiczna biel. New York - noc, którą 
rozświetlają drapacze chmur. Kolory dla szokująco eleganckiej, niezależnej i nieustraszonej kobiety.

Mediolan rozpieszcza, wciąga i nie daje o sobie zapomnieć. To kolebka międzynarodowego 
sloganu “Made in Italy”, który kojarzy się wyłącznie z luksusowymi markami. Trafia w gusta zarówno 
miłośników awangardy, jak i klasyki - zupełnie jak brąz! 

KAT05042KAT05040

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Czarny i  Biały /  New York 11 ml 32 zł

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Brązy /  Milan 11 ml 32 zł

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Niebieskie /  Moscow 11 ml 32 zł

KAT05056 KAT05058KAT05057KAT05053 KAT05055KAT05054

KAT05041

KAT05034KAT05033

NIEBIESKIE - MOSCOW

BRĄZY - MILAN

CZARNY I BIAŁY - NEW YORK

Kolekcja lakierów MOSCOW doskonale odzwierciedla mroźną i zuchwałą twarz tego miasta. 
Precyzyjnie wyselekcjonowane odcienie sprawią, że niczym Moskwa będziesz z wielkim stylem 
onieśmielać pewnością siebie i przepychem!
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RÓŻE – WARSAW

DROBINKI - VENICE

PASTELE - SYDNEY
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LAKIERY HYBRYDOWE

KAT05143

Kompozycja barw inspirowanych Wenecją to opowieść o fantazji i zakazanych pragnieniach. 
Tu wszystko czego potrzebujesz to miłość. Zatrzymaj chwilę wybuchowej erotyki w lawinie zmysłów 
miasta kochanków i gondolierów.

KAT05138

KAT05084KAT05083 KAT05086

KAT05102

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Pastele /  Sydney 11 ml 32 zł

KAT05100KAT05097 KAT05101KAT05099KAT05096 KAT05098KAT05095

KAT05085KAT05082KAT05081

KAT05153

KAT05145

KAT05151KAT05148

KAT05140

KAT05152

KAT05144

KAT05150

KAT05142

KAT05147

KAT05139

KAT05149

KAT05141

KAT05146

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Drobinki  /  Venice 11 ml 32 zł

Kolekcja Sydney to studium subtelnych kontrastów pomiędzy ciepłymi i chłodnymi pastelami. 
Zaskakuje lekkością i ponętną słodyczą, przywołując letnie słońce.

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Róże /  Warsaw 11 ml 32 zł

Elektryzująca kompozycja musujących odcieni róży, to interpretacja tętniącego życiem 
i roziskrzonego radością ducha Warszawy. Kolory wyzwolą moc i energię drzemiącą 
w duszy każdej z nas.
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KAT05121

KAT05131
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To miasto, które działa na pełnych obrotach. Miliony świateł, tysiące samochodów i zapach wolności, 
jak zabawa to tylko tutaj! Brokatowa kolekcja Las Vegas pozwoli poczuć Ci najwyższy poziom rozrywki 
i błyszczeć niczym najbardziej rozświetlona ulica na świecie!

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Zielenie /  Tokyo 11 ml 32 zł

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Szarości  /  Londyn 11 ml 32 zł

KAT04988

KAT05137

KAT05123

KAT05136

KAT05122

KAT05106

KAT05133

KAT05119

KAT05108

KAT05135

KAT04989

KAT05132

KAT05118

KAT05107

KAT05134

KAT05120

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Brokat /  Las Vegas 11 ml 32 zł

Kolekcja London to gratka dla fanów angielskiej pogody i szlachetnych szarości wprost z londyńskiej, 
eleganckiej architektury. Stolica Wielkiej Brytanii to przede wszystkim kolorowi, różnorodni i weseli 
ludzie – wybierz odpowiedni odcień i połącz go ze stylizacją w odważnej kolorystyce! 

Zieleń i Tokio? Tak - to możliwe! Oprócz wielkich korporacji, torów kolejowych i hałasu to także 
najbardziej ekologiczne miasto na świecie. Kolekcja TOKYO bierze z niego przykład i zachwyca 
naturalnością odcieni!

ZIELENIE - TOKYO

BROKAT - LAS VEGAS

SZAROŚCI - LONDON
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BASE

Baza przeznaczona jest do stosowania na naturalną płytkę paznokcia. Maksymalnie 
zwiększa przyczepność lakierów hybrydowych do naturalnej płytki. 

KAT05160

MAXI BASE
Palu Maxi Base to samopoziomująca baza hybrydowa, dzięki której możemy nadbudować, 
wyrównać oraz przedłużyć paznokieć nawet do 4 mm. Wzmacnia i utwardza płytkę 
paznokcia zwiększając jej odporność na uszkodzenia. Przy regularnym stosowaniu 
wyraźnie poprawia kondycję paznokci. Przeznaczona do cienkiej i słabej płytki.

RUBBER BASE

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05154 Base Strong - wzmacniająca baza pod lakier 
hybrydowy 11 ml 32 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02084 Palu Base - baza pod lakier 
hybrydowy 11 ml 32 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05167 Maxi Base - wzmacniająca baza pod lakier 
hybrydowy, nadbudowuje paznokieć nawet do 4 mm 11 ml 32 zł

KAT05164KAT05157 KAT05166
bezbarwna

KAT05159 KAT05163KAT05156 KAT05165KAT05158 KAT05161KAT05155

NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

Rubber Base - baza kauczukowa 11 ml 32 zł

STRONG BASE

Palu Strong Base to samopoziomująca baza hybrydowa dzięki której możemy 
nadbudować, wyrównać oraz przedłużyć paznokieć do 3 mm. Utwardza i zmniejsza ryzyko 
uszkodzeń mechanicznych.

Baza Rubber Base to baza kauczukowa przeznaczona w szczególności do łamliwych, 
kruchych, problematycznych paznokci. Znacznie zwiększa przyczepność do naturalnej 
płytki paznokcia. Odpowiednia konsystencja sprawia, że baza nie wylewa się na skórki, 
a jej aplikacja i modelowanie kształtu paznokcia jest łatwe i przyjemne. Zawiera wiązania 
kauczukowe, które zwiększają elastyczność i przyczepność. 
Można stosować jak standardową bazę pod hybrydę, nadbudować paznokieć, 
wyrównać wszelkie nierówności płytki. Gama 11 odcieni do wyboru.
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TOP COAT SHINE

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02085 Top Matt No Wipe - matowy top wykończeniowy, 
nie posiada warstwy dyspersyjnej 11 ml 32 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02446 Top Coat No Wipe - błyszczący top wykończeniowy, 
nie posiada warstwy dyspersyjnej 11 ml 32 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02086 Top Coat Shine - błyszczący top wykończeniowy, 
 posiada warstwę dyspersyjną 11 ml 32 zł

Top, który wymaga przemywania warstwy dyspersyjnej po utwardzeniu. Zapewnia długotrwały 
intensywny połysk – dający efekt “mokrych paznokci”.     

TOP COAT NO WIPE

Top, który nie wymaga przemywania warstwy dyspersyjnej po utwardzeniu. 
Zapewnia długotrwały intensywny połysk – dający efekt “mokrych paznokci”.

TOP MATT NO WIPE
Matowy top, który nie wymaga przemywania warstwy dyspersyjnej po utwardzeniu. 
Tworzy w 100% matową powierzchnię, która jest wolna od każdego rodzaju smug 
i połysków.
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PREPARATY HYBRYDOWE

CUTICLE REMOVER 

Cucticle Remover to preparat zmiękczający i ułatwiający usunięcie skórek wokół paznokcia.  
Zapobiega ich wysuszaniu i pękaniu skórek gwarantując im perfekcyjny wygląd. 

Preparat należy nałożyć na skórki na około 15 - 30 sekund, a następnie używając kopytka 
lub drewnianego patyczka usunąć zbędny naskórek. 

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00495 Cuticle Remover - płyn do usuwania skórek 11 ml 13 zł

PRIMER KWASOWY 

Produkt przeznaczony dla osób posiadających problematyczną płytkę paznokcia. 
Jest to znacznie mocniejszy preparat, który wytrawia płytkę paznokcia, doskonale łącząc 
ją z produktami przeznaczonymi do stylizacji paznokci. Zapobiega zapowietrzeniom i 
gwarantuje trwałość stylizacji.  

Aplikować bezpośrednio na płytkę paznokcia po odtłuszczeniu. 

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02463 Primer kwasowy - odtłuszczacz kwasowy do płytki, zwiększa przyczepność bazy 11 ml 17 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02465 Bonder - odtłuszczacz bezkwasowy do płytki, zwiększa przyczepność bazy 11 ml 17 zł

BONDER - PRIMER BEZKWASOWY

Preparat zwiększający przyczepność produktów (bazy i/lub żelu) do naturalnej płytki. 
Primer posiada łagodną, niemal bezwonną formułę, która nie wywołuje podrażnień. 
Odtłuszcza naturalną płytkę paznokcia oraz zmienia jej pH, tym samym zwiększając 
przyczepność całej stylizacji i zapobiegając zapowietrzeniom. 

Aplikować bezpośrednio na płytkę paznokcia po odtłuszczeniu.
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OLIWKI

PŁYNY HYBRYDOWE

REMOVER
Remover PALU delikatnie usuwa lakier hybrydowy nie powodując uszkodzeń płytki 
paznokcia. Nieprzyjemny zapach został zneutralizowany aromatem wiśni dzięki czemu 
usuwanie lakieru hybrydowego jest przyjemniejsze.

CLEANER
Cleaner PALU służy do odtłuszczania płytki paznokcia przed rozpoczęciem stylizacji, 
usuwania warstwy dyspersyjnej oraz zanieczyszczeń i pyłu po piłowaniu. Jest to niezbędny 
krok, mający wpływ na trwałość całego manicure. Zapach został zneutralizowany aromatem 
wiśni, dzięki czemu praca z tym produktem jest jeszcze przyjemniejsza.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02473 Coco & Vanilla Essential Oil - Oliwka do skórek Wanilia i Kokos 15 ml 14 zł

KAT04552 Lilac Essential Oil - Oliwka do skórek Lilia 15 ml 14 zł

KAT02472 Orange Essential Oil - Oliwka do skórek Pomarańcza 15 ml 14 zł

KAT04553 Rose Essential Oil - Oliwka do skórek Róża 15 ml 14 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02341 Remover - Płyn do usuwania masy hybrydowej 500 ml 14 zł

KAT02445 Remover  - Płyn do usuwania masy hybrydowej 1 l 24 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02102 Cleaner - Płyn do odtłuszczania i przemywania 
masy hybrydowej 500 ml 14 zł

KAT02101 Cleaner - Płyn do odtłuszczania i przemywania 
masy hybrydowej 1 l 24 zł

Oliwka to sposób na zadbane skórki - nałóż ją po wykonanym manicure. Ma działanie nawilżające i kojące, 
a przy tym regeneruje skórę i nadaje jej zdrowy wygląd. Dostępna jest w wersji waniliowej z kokosem, 
pomarańczowej, o zapachu róży oraz lilii. 
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Seria profesjonalnych jednofazowych, 
bezkwasowych żeli budujących, dzięki którym 
stylizacja nigdy nie była tak bezpieczna, prosta, 
precyzyjna i szybka. Korzystanie z nich to prawdziwa 
przyjemność. Utwardzają się w świetle UV/LED, 
co znacznie skraca czas zabiegu. 
Zachwyci zarówno Klientki, jak i profesjonalistki.
Dzięki elastycznej oraz odpornej na uszkodzenia 
formule, żele marki PALU doskonale przylegają 
do paznokcia, co zapewnia trwałość zabiegu 
na minimum 21 dni. Bezkwasowość zapewnia 
100% bezpieczeństwa dla skóry i paznokci.

Akrylo-żele łączą w sobie wytrzymałość akrylu 
i plastyczne właściwości produktów budujących. 
Są bezwonne, dzięki czemu praca z nim jest 
bezpieczna oraz nie powoduje podrażnień układu 
oddechowego. Innowacyjna, gęsta formuła sprawia, 
że aplikacja jest nie tylko przyjemna i prosta, 
lecz także szybka. Nie ma mowy o odbarwieniach 
czy uszkodzeniach - dokładna przyczepność
 do płytki to gwarancja trwałości na długo. 

Żele
i akrylo-żele
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ŻELE BUDUJĄCE

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02092 PALU Builder Gel Pink - jednofazowy, żel budujący, pink 15 ml 24 zł

KAT02091 PALU Builder Gel Pink - jednofazowy, żel budujący, pink 30 ml 38 zł

KAT03930 PALU Builder Gel Pink - jednofazowy, żel budujący, pink 50 ml 49 zł

KAT02088

KAT02092

KAT02087

KAT02091

KAT03929

KAT03930

BUILDER GEL CLEAR 

To bezbarwny jednofazowy żel, przeznaczony do pracy 
na formie lub tipsach. Dzięki gęstej, samopoziomującej  
konsystencji nie sprawia trudności podczas aplikacji. 

Występuje w trzech pojemnościach: 

15, 30 i 50 ml.

BUILDER GEL PINK

To różowy jednofazowy żel, przeznaczony do pracy 
na formie lub tipsach. Dzięki gęstej, samopoziomującej  
konsystencji nie sprawia trudności podczas aplikacji. 

Występuje w trzech pojemnościach: 

15, 30 i 50 ml.

Cechy:
• bezbarwny odcień 
• zapewnia dobrą przyczepność i trwały połysk
• tworzy twardą powłokę, odporną na kruszenie
• bezproblemowa aplikacja
• bezpieczny dla paznokci i dłoni
• zostawia lepką warstwę dyspersyjną

Cechy:
• różowy odcień 
• zapewnia dobrą przyczepność i trwały połysk
• tworzy twardą powłokę, odporną na kruszenie
• bezproblemowa aplikacja
• bezpieczny dla paznokci i dłoni
• zostawia lepką warstwę dyspersyjną

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02088 PALU Builder Gel Clear - jednofazowy, żel budujący, clear 15 ml 24 zł

KAT02087 PALU Builder Gel Clear - jednofazowy, żel budujący, clear 30 ml 38 zł

KAT03929 PALU Builder Gel Clear - jednofazowy, żel budujący, clear 50 ml 49 zł
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02094 PALU Builder Gel White - jednofazowy, żel budujący, white 15 ml 24 zł

KAT02093 PALU Builder Gel White - jednofazowy, żel budujący, white 30 ml 38 zł

KAT03932 PALU Builder Gel White - jednofazowy, żel budujący, white 50 ml 49 zł

KAT02094

KAT02090

KAT02093

KAT02089

KAT03932

KAT03931

BUILDER GEL COVER

To w pełni kryjący jednofazowy żel, przeznaczony 
do pracy na formie lub tipsach. Dzięki gęstej, 
samopoziomującej konsystencji nie sprawia 
trudności podczas aplikacji. 

Występuje w trzech pojemnościach: 

15, 30 i 50 ml.

BUILDER GEL WHITE

To biały jednofazowy żel, przeznaczony do pracy 
na formie lub tipsach. Dzięki gęstej, samopoziomującej  
konsystencji nie sprawia trudności podczas aplikacji. 

Występuje w trzech pojemnościach: 

15, 30 i 50 ml.

Cechy:
• zapewnia dobrą przyczepność i trwały połysk
• tworzy twardą powłokę, odporną na kruszenie
• bezproblemowa aplikacja
• bezpieczny dla paznokci i dłoni
• zostawia lepką warstwę dyspersyjną

Cechy:
• biały odcień 
• zapewnia dobrą przyczepność i trwały połysk
• tworzy twardą powłokę, odporną na kruszenie
• bezproblemowa aplikacja
• bezpieczny dla paznokci i dłoni
• zostawia lepką warstwę dyspersyjną

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02090 PALU Builder Gel Cover - jednofazowy, żel budujący, cover 15 ml 24 zł

KAT02089 PALU Builder Gel Cover - jednofazowy, żel budujący, cover 30 ml 38 zł

KAT03931 PALU Builder Gel Cover - jednofazowy, żel budujący, cover 50 ml 49 zł
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Prawdziwa perełka wśród żeli - łączy w sobie wytrzymałość akrylu i plastyczne właściwości produktów 
budujących. Jest bezwonny, dzięki czemu praca z nim jest bezpieczna oraz nie powoduje podrażnień układu 
oddechowego. Innowacyjna, gęsta formuła sprawia, że aplikacja jest nie tylko przyjemna i prosta, lecz także 
szybka. Nie ma mowy o odbarwieniach czy uszkodzeniach - dokładna przyczepność do płytki to gwarancja 
trwałości na długo.

Polecamy zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych specjalistów. 

Ponadto, występuje w 5 odcieniach, podkreślając kolory pastelowe hybryd lub zastępując je. Polecany zarówno 
do przedłużania, jak i nadbudowy paznokci.

ŻE
LE

AKRYLO-ŻELE

KAT04909

KAT04913

KAT04910

KAT04893

KAT04897

KAT04894

FLEXI GEL CLEAR

FLEXI GEL WHITE

FLEXI GEL COFFEE

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA
BRUTTO

KAT04909 Flexi Gel Clear - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, przezroczysty 30 ml 46 zł

KAT04893 Flexi Gel Clear - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, przezroczysty 60 ml 69 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA
BRUTTO

KAT04913 Flexi Gel White - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, biały 30 ml 46 zł

KAT04897 Flexi Gel White - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, biały 60 ml 69 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA
BRUTTO

KAT04910 Flexi Gel Coffee - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, kawowy 30 ml 46 zł

KAT04894 Flexi Gel Coffee - akrylo-żel do modelowania
i przedłużania paznokci, kawowy 60 ml 69 zł
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02095 Paint UV Gel White - żel do zdobień, biały 7 ml 23 zł

ŻE
LE

ŻELE KOLOROWE

PAINT GEL BLACK
Black Paint Gel to czarny żel przeznaczony do zdobienia paznokci za pomocą 
sondy lub cienkiego pędzelka. Dzięki gęstej konsystencji nie sprawia trudności 
podczas aplikacji. Po wykonaniu zdobienia należy dwukrotnie utwardzić 
stylizację w lampie i zabezpieczyć całość PALU Top Coat.  

KAT04896

KAT04911

KAT04912

KAT04895

FLEXI GEL PINK

FLEXI GEL PEACH

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA
BRUTTO

KAT04912 Flexi Gel Pink - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, różowy 30 ml 46 zł

KAT04896 Flexi Gel Pink - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, różowy 60 ml 69 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA
BRUTTO

KAT04911 Flexi Gel Peach - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, brzoskwiniowy 30 ml 46 zł

KAT04895 Flexi Gel Peach - akrylo-żel do modelowania 
i przedłużania paznokci, brzoskwiniowy 60 ml 69 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02096 Paint UV Gel Black - żel do zdobień, czarny 7 ml 23 zł

PAINT GEL WHITE
White Paint Gel to biały żel przeznaczony do zdobienia paznokci za pomocą 
sondy lub cienkiego pędzelka. Dzięki gęstej konsystencji nie sprawia trudności 
podczas aplikacji. Po wykonaniu zdobienia należy dwukrotnie utwardzić 
stylizację w lampie i zabezpieczyć całość PALU Top Coat.  
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Narzędzia marki PALU, wykonane są ręcznie 
z najwyższą starannością, dzięki czemu gwarantują 
niezwykłą precyzję oraz trwałość użytkowania. 
Korzystamy tylko z japońskiej stali, która jako jedyna 
na świecie zapewnia najwyższe parametry użytkowe 
narzędziom chirurgicznym. Narzędzia ze znakiem 
Palu Salon System gwarantują brak jakiegokolwiek 
dyskomfortu podczas wycinania skórek, obróbki 
paznokci i pozostałych zabiegów. Idealna gładkość 
powierzchni tnących zapewnia też wyższą 
gwarancję zachowania czystości każdego z narzędzi. 
Wszystkie nasze narzędzia można sterylizować 
w każdym dostępnym w salonie urządzeniu do 
tego przystosowanym, w tym w autoklawach 
medycznych.
 
Również w pilnikach stosowanych przez markę 
wykorzystujemy tylko produkty ścierne pochodzące 
z Japonii, które gwarantują niezwykłą delikatność, 
a zarazem skuteczność w skracaniu i obróbce 
paznokci.

Narzędzia
i urządzenia
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PILNIKI

PILNIK BANAN

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000119 Pilnik prosty - 80 / 100 1 szt 0,95 zł

AKC000120 Pilnik prosty - 100 / 180 1 szt 0,95 zł

AKC000121 Pilnik prosty - 180 / 240 1 szt 0,95 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000116 Pilnik banan - 80 / 100 1 szt 0,95 zł

AKC000117 Pilnik banan - 100 / 180 1 szt 0,95 zł

AKC000118 Pilnik banan - 180 / 240 1 szt 0,95 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000113 Pilnik łódka - 80 / 100 1 szt 0,95 zł

AKC000114 Pilnik łódka - 100 / 180 1 szt 0,95 zł

AKC000115 Pilnik łódka - 180 / 240 1 szt 0,95 zł

PILNIK PROSTY

PILNIK ŁÓDKA

PALU oferuje Ci szeroki wybór pilników i polerek o różnych kształtach i gradacjach, dostosowanej 
do każdego kroku manicure. Pilniki pokryte są powłoką z mocnego i odpornego papieru japońskiego, 
co zapewnia ich trwałość i wydajność - będą Ci służyły naprawdę długo!

Pilniki są dostępne w trzech kształtach:

• Prosty - najbardziej uniwersalny, użyj go do skracania paznokci i nadania im kształtu

• Banan - zaokrąglony kształt umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc, np. przy krawędziach płytki 
i zapobiega uszkodzeniu skórek

• Łódka - dzięki różnego rodzaju zakończeniom prostym oraz zaokrąglonym, sprawdzi się idealnie 
w przygotowaniu paznokci do dalszej stylizacji

Pilniki są dostępne w trzech gradacjach:

• 80/100 - gruboziarnisty pilnik przeznaczony do usuwania i obróbki żeli oraz innych materiałów

• 100/180 - średnioziarnisty, najbardziej uniwersalny idealnie sprawdzi się do nadania kształtu 
oraz przygotowania paznokcia do stylizacji

• 180/240 - drobnoziarnisty, przeznaczony do lekkiego zmatowienia płytki lub spiłowania topu przed 
zdjęciem hybrydy
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POLERKI

Polerka to sposób na uzyskanie gładkiej i jednolitej powierzchni paznokcia. Dzięki niej pozbędziesz się rys 
i niedoskonałości na płytce oraz stworzysz idealną bazę pod manicure i pedicure.

Polerki są dostępne w dwóch kształtach:

• Prosty - uniwersalny kształt, to rozwiązanie idealne do osiągnięcia szybkiego efektu wygładzenia 

• Trapez - różne zakończenia polerki ułatwią Ci dotarcie do trudno dostępnych miejsc i nadanie połysku na całej
powierzchni płytki 

Pilniki są dostępne w dwóch gradacjach:

• 100/180 - idealna podczas pierwszego etapu wygładzania, znakomicie sprawdza się przy twardszej płytce
• 180/240 - polerka o większej gradacji, sprawdzi się przy codziennej pielęgnacji,  nadaje paznokciom 

połysk i gładką fakturę

POLERKA TRAPEZ

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000128 Polerka trapez - 100 / 180 1 szt 1,25 zł

AKC000129 Polerka trapez - 180 / 240 1 szt 1,25 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000130 Blok czterostronny  - 180 1 szt 1,25 zł

PILNIK BANAN

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000113 Pilnik łódka - 80 / 100 1 szt 0,95 zł

AKC000114 Pilnik łódka - 100 / 180 1 szt 0,95 zł

AKC000115 Pilnik łódka - 180 / 240 1 szt 0,95 zł

PILNIK PROSTY

PILNIK ŁÓDKA
NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000124 Polerka prosta - 100 / 180 1 szt 1,25 zł

AKC000126 Polerka prosta - 180 / 240 1 szt 1,25 zł

BLOK CZTEROSTRONNY

POLERKA PROSTA 
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CĄŻKI DO SKÓREK 5 MM, CS1
 

CĄŻKI DO SKÓREK 6 MM, CS2

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04391 CS2 - cążki do skórek ze stali nierdzewnej, długość ostrza 6 mm 1 szt 65 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04386 CS1 - cążki do skórek ze stali nierdzewnej, długość ostrza 5 mm 1 szt 65 zł

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali chirurgicznej  
• długość całkowita 10,6 cm  
• długość ostrza 5 mm 
• podwójna sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali chirurgicznej  
• długość całkowita 10,6 cm  
• długość ostrza 6 mm 
• podwójna sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi
  chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi
  chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 

Cążki zostały wykonane zgodnie z najwyższymi standardami produkcji narzędzi chirurgicznych z najwyższej 
klasy japońskiej stali chirurgicznej. Twardość użytej stali determinuje ręczny proces obróbki dając 
jednocześnie zdecydowanie dłuższą od konkurencji trwałość jakości ostrza. Cążki, dzięki temu zdecydowanie 
dłużej pozostają ostre i rzadziej od konkurencji wymagają ostrzenia. Są zdecydowanie przeznaczone 
do profesjonalnych zabiegów w gabinetach kosmetycznych. 
Posiadają certyfikat CE oraz roczną gwarancję. 
Narzędzie posiada bezpieczny i niezawodny mechanizm sprężynujący oraz innowacyjny system ręcznie 
montowanych nitów. Te elementy narzędzia gwarantują cichą pracę oraz większą trwałość podczas wycinania 
skórek. Posiadają wszelkie cechy jakie powinny spełniać narzędzia do gabinetów specjalistycznych.  
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CĄŻKI DO SKÓREK 5 MM, CS3

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04498 CS3 - cążki do skórek ze stali nierdzewnej, długość ostrza 5 mm 1 szt 65 zł

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali chirurgicznej  
• długość całkowita 11 cm  
• długość ostrza 6 mm 
• pojedyncza sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali chirurgicznej  
• długość całkowita 11 cm  
• długość ostrza 5 mm 
• pojedyncza sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi
  chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi
  chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 

CĄŻKI DO SKÓREK 6 MM, CS4

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04460 CS4 - cążki do skórek ze stali nierdzewnej, długość ostrza 6 mm 1 szt 65 zł
25
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04908 CS6 - cążki do skórek ze stali nierdzewnej, długość ostrza 9 mm 1 szt 65 zł

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali chirurgicznej  
• długość całkowita 10,5 cm  
• długość ostrza 9 mm 
• pojedyncza sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali chirurgicznej  
• długość całkowita 10,9 cm  
• długość ostrza 9 mm 
• podwójna sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi

chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi

chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 

CĄŻKI DO SKÓREK 9 MM, CS6

CĄŻKI DO SKÓREK 9 MM, CS5

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04500 CS5 - cążki do skórek ze stali nierdzewnej, długość ostrza 9 mm 1 szt 94 zł
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CĘGI

CĘGI DO WRASTAJĄCYCH PAZNOKCI, CP1 

CĄŻKI DO SKÓREK 14 MM, CS7
 

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05005 CS7 - cążki do skórek ze stali nierdzewnej, długość ostrza 14 mm 1 szt 65 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05116 CP1 - cęgi do wrastających paznokci, ze stali nierdzewnej 11,5 mm 1 szt 94 zł

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali chirurgicznej  
• długość całkowita 11,8 cm  
• długość ostrza 14 mm 
• pojedyncza sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali kobaltowej chirurgicznej  
• długość całkowita 11 cm  
• długość ostrza 11,5 mm 
• pojedyncza sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi

chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi

chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 
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Kopytko posiada dwa różne zakończenia:

Końcówka pierwsza: szpikulec wypukły z zakończeniem 
punktowym                                         

Końcówka druga: dłutko lejkowate wypukłe zaokrąglone

Szpikulec: służy do bocznego precyzyjnego wybierania 
zmiękczonego, niepotrzebnego naskórka, natomiast dłutko 
lejkowate do usuwania żelu, akrylu, odpychania mocno przyległego 
naskórka okołopaznokciowego od płytki paznokcia. 

Kopytko posiada specjalnie wyprofilowaną rękojeść 
(lekko karbowana, antypoślizgowa), która zapewnia wysoką precyzję, 
wygodę i komfort pracy. Kopytko można dezynfekować i sterylizować 
dowolnymi metodami (chemicznymi, termicznymi, 
chemiczno-termicznymi): preparaty dezynfekcyjne, autoklawy. 

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04613 K1 - kopytko do manicure / pedicure, dwustronne 1 szt 26 zł

KOPYTKO DO MANICURE/PEDICURE, K1

CĘGI DO PAZNOKCI CZOŁOWE, CP2

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05093 CP2 - cęgi do paznokci czołowe, chromowane 11,5 mm 1 szt 94 zł

Cechy narzędzia:
• nierdzewne, ze stali kobaltowej chirurgicznej  
• długość całkowita 11,2 cm  
• długość ostrza 11,5 mm 
• pojedyncza sprężyna
• certyfikat CE  
• rok gwarancji 

Zalety produktu: 
• wykonane z japońskiej stali używanej do produkcji narzędzi

chirurgicznych  
• niespotykana precyzja użycia 
• najwyższa trwałość ostrza, z możliwością wielokrotnego ostrzenia 
• najwyższy stosunek jakości do ceny 
• niezwykła trwałość ostrza w stanie niezmienionym 
• możliwość dowolnej ilości sterylizacji w autoklawach 
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04064 K2 - kopytko do manicure / pedicure, dwustronne 1 szt 26 zł

KOPYTKO DO MANICURE/PEDICURE, K2

Kopytko posiada dwa różne zakończenia:

Końcówka pierwsza: nożyk skośny lekko podgięty 

Końcówka druga: dłutko zaokrąglone wypukłe 

Nożyk skośny: służy do bocznego precyzyjnego wybierania 
zmiękczonego, niepotrzebnego naskórka, natomiast dłutko 
zaokrąglone wypukłe do usuwania żelu, akrylu, odpychania mocno 
przyległego naskórka okołopaznokciowego od płytki paznokcia. 
Kopytko posiada specjalnie wyprofilowaną rękojeść (lekko 
karbowana, antypoślizgowa), która zapewnia wysoką precyzję, 
wygodę i komfort pracy.

Kopytko można dezynfekować i sterylizować dowolnymi metodami 
(chemicznymi, termicznymi, chemiczno-termicznymi): preparaty 
dezynfekcyjne, autoklawy. 

Kopytko posiada dwa różne zakończenia: 

Końcówka pierwsza: nożyk płaski z obustronnym ostrzem: 
(prostym i lekko skośnym)  końcówka druga: dłutko zaokrąglone 
wypukłe typ rynienki

Nożyk skośny: służy do bocznego precyzyjnego wybierania 
zmiękczonego, niepotrzebnego naskórka, natomiast dłutko 
zaokrąglone wypukłe do usuwania żelu, akrylu, odpychania mocno 
przyległego naskórka okołopaznokciowego od płytki paznokcia. 
Kopytko posiada specjalnie wyprofilowaną rękojeść (lekko 
karbowana, antypoślizgowa), która zapewnia wysoką precyzję, 
wygodę i komfort pracy.

Kopytko można dezynfekować i sterylizować dowolnymi metodami 
(chemicznymi, termicznymi, chemiczno-termicznymi): preparaty 
dezynfekcyjne, autoklawy.

KOPYTKO DO MANICURE/PEDICURE, K3

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05070 K3 - kopytko do manicure / pedicure, dwustronne 1 szt 26 zł 29
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PĘDZELKI 

Sonda do zdobienia paznokci, to profesjonalne narzędzie 
stosowane w manicure i pedicure. 
Przyrząd ten zakończony jest z dwóch stron metalowymi 
kuleczkami (różniącymi się wielkością). 
Ułatwia wykonanie linii uśmiechu przy frenchu żelowym 
oraz aplikację wszelkich ozdób (cekiny, cyrkonie itp.). 
Sonda umożliwia dowolne kształtowanie (żłobienie) akrylu 
i żelu. 

SONDA DO ZDOBIEŃ, S1

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05603 Sonda do zdobień S1 1 szt 26 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000207 PALU Super Liner 0 1 szt 27,60 zł

SUPER LINER 0
- #4; długość włosia: 9 mm: średnica: 0,3 mm
- idealny do cienkich długich linii, które wymagają dłuższego 
  oraz stabilnego ruchu pędzlem
- polecany do ornamentów oraz tworzenia linii uśmiechu
- dedykowany do pracy z lakierami hybrydowymi, żelami 

(typu paint i kolorowymi) oraz farbek akrylowych

SUPER LINER 000, 00, 0
- profesjonalne pędzle do zdobień z włosiem nylonowym o długości 9 mm (0),  7 mm (00) i 5 mm (000)
- wykonane z syntetycznego włosia najwyższej jakości, nie rozdwajają się
- delikatnie i miękko układają się na paznokciu
- idealnie docięte i bardzo cienkie włosie – umożliwia precyzyjne malowanie wzorów  i ornamentów
- nadają się do wielu technik takich jak: micropainting, sugar effect, biżu, czy pop art
- wykonane z materiałów najwyższej jakości służą stylistce przez długi czas
- ergonomiczna rączka i elastyczne włosie najlepszej jakości – zapewnia komfort pracy
- stylowe opakowanie ze skuwką - chroni włosie przed uszkodzeniami i deformacją w czasie przechowywania 

pędzla, co znacznie wydłuża jego żywotność
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SONDA DO ZDOBIEŃ, S1

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000208 PALU Gel Master I 1 szt 36,30 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000206 PALU Super Liner 00 1 szt 27,60 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000205 PALU Super Liner 000 1 szt 27,60 zł

PALU GEL MASTER I
- #2; długość włosia: 8 mm; średnica: 3 mm
- profesjonalny pędzel do formowania i budowania paznokci

metodą żelową
- wykonany z równo ściętego i dobrze wyprofilowanego 

o średniej długości włosia nylonowego wysokiej jakości
- jest niezwykle trwały i odporny na działanie czynników

chemicznych i mechanicznych (odkształcenia)
- umożliwia precyzyjną aplikację żelu
- w stylizacji typu french - pomaga uzyskać czystą, mocno

odciętą linię uśmiechu 
- niweluje ryzyko powstawania pęcherzyków powietrza,

nierówności i żłobień w czasie nakładania żelu

SUPER LINER 00
- długość włosia: 7 mm; średnica: 0,3 mm
- idealny do cienkich linii i drobnych ornamentów, 

gdzie istotne jest zachowanie małego 
  rozmiaru wykonywanych elementów
- polecany do stylizacji typu: Op Art., Chanel, Sugar Effect,

Biżu czy Nails Iconic
- dedykowany do pracy z lakierami hybrydowymi oraz żelami

SUPER LINER 000
- długość włosia: 5 mm; średnica: 0,3 mm
- idealny do malowania bardzo szczegółowych detali,

cienkich, krótkich, mocno zawiniętych i precyzyjnych kresek
- polecany do stylizacji typu: Op Art., Chanel, Sugar Effect,

Biżu czy Nails Iconic
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000211 PALU DOTTING M 1 szt 17,30 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000209 PALU Gel Master II 1 szt 36,30 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000210 PALU DOTTING S 1 szt 17,30 zł

PALU DOTTING M
- profesjonalna sonda, zakończona metalową kuleczką: M (1,02 mm)
- stosowana zarówno w mani- jak i pedicure
- polecana do Nail Art’u - nabierania produktu i dowolnego 

żłobienia (kształtowania) akrylu i żelu i dokładnego nakładania 
ozdób typu: kryształki Swarovskiego, ćwieków, cyrkonii, biżuterii

PALU GEL MASTER II
- #6; długość włosia: 10,5 mm; średnica: 3,9 mm
- profesjonalny pędzel do formowania i budowania paznokci

metodą żelową
- wykonany z elastycznego, syntetycznego włosia nylonowego

ułożonego na półokrągło tzw. koci język
- idealnie współpracuje z masą, zapewniając odpowiednią 

jej aplikację
- umożliwia precyzyjną i równomierną aplikację produktu 

oraz żeli kolorowych w obrębie skórek i bez smużenia
- w stylizacji typu french - pomaga uzyskać czystą, mocno 

odciętą linię uśmiechu 
- szczególnie polecany do żeli o średnio-gęstej i rzadkiej

konsystencji

PALU DOTTING S 
- profesjonalna sonda, zakończona metalową kuleczką: S (0,6 mm)
- stosowana zarówno w mani- jak i pedicure
- polecana do Nail Art’u - nabierania produktu i dowolnego 

żłobienia (kształtowania) akrylu i żelu i dokładnego 
nakładania ozdób typu: kryształki Swarovskiego, 
ćwieków, cyrkonii, biżuterii
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000214 PALU GEL PRO 1 szt 36,30 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000212 PALU DOTTING L 1 szt 17,30 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000213 PALU WAX DOTTING TOOL 1 szt 17,30 zł

PALU DOTTING M
- profesjonalna sonda, zakończona metalową kuleczką: M (1,02 mm)
- stosowana zarówno w mani- jak i pedicure
- polecana do Nail Art’u - nabierania produktu i dowolnego 

żłobienia (kształtowania) akrylu i żelu i dokładnego nakładania 
ozdób typu: kryształki Swarovskiego, ćwieków, cyrkonii, biżuterii

PALU GEL PRO
- dwustronny pędzel przeznaczony głównie do malowania zdobienia 

typu french 
- z jednej strony zakończony cienką końcówką, która idealnie sprawdza się

przy malowaniu linii uśmiechu oraz przy zdobieniach - #000, długość 
włosia: 9 mm; średnica: 0,3 mm

- z drugiej strony jest pędzel płaski służący do nakładania żelu bądź 
przecierania linii uśmiechu; wykonany z najwyższej jakości 
syntetycznego włosia 

- #4; długość włosia: 9 mm; średnica: 3,5 mm

PALU DOTTING L
- profesjonalna sonda, zakończona metalową kuleczką: L (1,26 mm)
- stosowana zarówno w mani- jak i pedicure
- polecana do Nail Art’u - nabierania produktu i dowolnego żłobienia 

(kształtowania) akrylu i żeli i dokładnego nakładania ozdób typu: 
kryształki Swarovskiego, ćwieków, cyrkonii, biżuterii

PALU WAX DOTTING TOOL
- uniwersalny przyrząd do zdobienia paznokci
- z jednej strony zakończony małą kulką (sondą do zdobień) – średnica: 1 mm
- z drugiej woskowym czubkiem, który ułatwia chwytanie i aplikację ozdób 

wypukłych typu bulion, czy cyrkonie
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Frez ceramiczny przeznaczony do zdejmowania masy żelowej i akrylowej oraz usuwania skórek. 
Wykonany z tlenku cyrkonu. Odporny na wszelkie pęknięcia i uszkodzenia mechaniczne. Wielkość ząbków 
zapewnia bezpieczne i delikatne ściąganie masy z paznokcia, bez ryzyka podrażnień. 

Nie nagrzewa się jak inne rodzaje frezów i nie przenosi ciepła, podczas użycia nie powoduje drgań. 
Wolnoobrotowy, wykonany z tlenku cyrkonu, odporny na uszkodzenia mechaniczne i wytrzymały, zapewnia 
komfort pracy podczas zabiegów manicure i pedicure, ale także podczas zabiegów podologicznych. 
Nadaje się do usuwania zrogowaceń z naturalnej płytki paznokcia. Frez można dezynfekować i sterylizować.                                                                

PŁOMIEŃ

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000088 Frez ceramiczny gradacja F (drobna) - płomień niebieski 1 szt 27 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000091 Frez ceramiczny gradacja M (średnia) - łezka niebieski 1 szt 27 zł

Do usuwania odcisków oraz obrabiania skórek paznokci dłoni i stóp.  

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000089 Frez ceramiczny gradacja F (drobna) - kulka mała czerwony 1 szt 27 zł

AKC000090 Frez ceramiczny gradacja M (średnia) - kulka mała niebieski 1 szt 27 zł

KULKA MAŁA

ŁEZKA
Frez ceramiczny przeznaczony do obrabiania skóry dłoni, stóp i odcisków.

Zrogowaciałe paznokcie, zgrubienia okołopaznokciowe na dłoniach i stopach. 
Zabiegi oczyszczania pięt. 
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DUŻY WALEC

WALEC ZAOKRĄGLONY

Do usuwania żelu, akrylu lub lakieru hybrydowego. 
Nadawania kształtu przedłużanym paznokciom. Usuwania stwardnień z pięt.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000080 Frez ceramiczny gradacja C (gruba) - duży walec zielony 1 szt 27 zł

AKC000081 Frez ceramiczny gradacja F (drobna) - duży walec czerwony 1 szt 27 zł

AKC000079 Frez ceramiczny gradacja M (średnia) - duży walec niebieski 1 szt 27 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000083 Frez ceramiczny gradacja 3XC (b. gruba) - walec zaokrąglony różowy 1 szt 27 zł

AKC000082 Frez ceramiczny gradacja M (średnia) - walec zaokrąglony niebieski 1 szt 27 zł

AKC000084 Frez ceramiczny gradacja C (gruba) - walec zaokrąglony zielony 1 szt 27 zł

Do usuwania żelu, akrylu lub lakieru hybrydowego. Zaokrąglona końcówka 
ułatwi pracę przy wale paznokciowym, nie naruszając jego struktury.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000087 Frez ceramiczny gradacja C (gruba) - stożek zielony 1 szt 27 zł

AKC000085 Frez ceramiczny gradacja F (drobna) - stożek czerwony 1 szt 27 zł

AKC000086 Frez ceramiczny gradacja M (średnia) - stożek niebieski 1 szt 27 zł

STOŻEK
Doskonały do usuwania i opracowywania żelu i akrylu.

KULKA MAŁA

ŁEZKA
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FREZY DIAMENTOWE
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KULKA 1.2, 1.8, 2.5 MM

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000071 Frez diamentowy gradacja C (gruba) - kulka 1.2 mm zielony 1 szt 6,40 zł

AKC000067 Frez diamentowy gradacja M (średnia) - kulka 1.2 mm niebieski 1 szt 6,40 zł

AKC000072 Frez diamentowy gradacja C (gruba) - kulka 1.8 mm zielony 1 szt 6,40 zł

AKC000068 Frez diamentowy gradacja M (średnia) - kulka 1.8 mm niebieski 1 szt 6,40 zł

AKC000073 Frez diamentowy gradacja C (gruba) - kulka 2.5 mm zielony 1 szt 6,40 zł

AKC000070 Frez diamentowy gradacja F (drobna) - kulka 2.5 mm czerwony 1 szt 6,40 zł

AKC000069 Frez diamentowy gradacja M (średnia) - kulka 2.5 mm niebieski 1 szt 6,40 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000076 Frez diamentowy gradacja M (średnia) - łezka duża niebieski 1 szt 6,40 zł

AKC000054 Frez diamentowy gradacja F (drobna) - łezka czerwony 1 szt 6,40 zł

AKC000066 Frez diamentowy gradacja M (średnia) - łezka mała niebieski 1 szt 6,40 zł

SZPIC, WALEC

Profesjonalny frez z nasypem diamentowym, przeznaczony do manicure 
kombinowanego. Dokładnie odsuwa skórki przy wałach okołopaznokciowych
i usuwa skórki z trudno dostępnych miejsc. 

Frez można sterylizować w autoklawie lub innych urządzeniach przeznaczonych 
do sterylizacji narzędzi.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000075 Frez diamentowy gradacja F (drobna) - szpic 1.8 mm czerwony 1 szt 6,40 zł

AKC000074 Frez diamentowy gradacja M (średnia) - walec 4.0 mm niebieski 1 szt 6,40 zł

Profesjonalny frez diamentowy z okrągłą głowicą stożkową. 

Wysokiej klasy produkt, przeznaczony głównie do usuwania nabłonka z płytki 
paznokcia oraz pielęgnacji skórek. Wytrzymałe ścierniwo diamentowe zapewnia 
szybką i sprawną pracę oraz nie zapycha się przy szlifowaniu.                                          

ŁEZKA

Przeznaczony jest do usuwania/opracowania skórek i modzeli. 
Może być również stosowany do stylizacji paznokci np. przy uzupełnieniu frencha.  

Niesamowita precyzja wykonania gwarantuje długotrwałe i bezproblemowe 
użytkowanie. Może być sterylizowany w autoklawach lub innych 
urządzeniach przeznaczonych do sterylizacji narzędzi.     
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000078 Frez kamienny - stożek 1 szt 7,20 zł

AKC000077 Frez kamienny - stożek ścięty 1 szt 7,20 zł
FR
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INNE FREZY 

Obrabianie skórek przy paznokciach oraz obrabianie wału paznokciowego.

Przeznaczenie frezu:
• matowienie paznokci przed naklejeniem/zakładaniem klamer plastikowych na wrastające paznokcie,
• piłowanie,
• usuwanie skórek przy obrąbku oraz wale paznokciowym,
• obrabianie skórek przy paznokciach oraz obrabianie wału paznokciowego,
• skracanie paznokci,
• szlifowanie i wygładzanie skóry,
• matowienie naturalnej płytki paznokcia, tipsa, żelu czy akrylu.

FREZY KAMIENNE

Frez kamienny wykorzystywany w podologii, manicure oraz pedicure. Wykonany z obrobionego kamienia 
(tlenek glinu), o średniej ziarnistości. Frez można stosować na mokro, jak i na sucho. W celu uzyskania 
maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa, frez mocujemy możliwie najdalej do środka frezarki.

STOŻEK ŚCIĘTY

STOŻEK

Usuwanie skórek przy obrąbku oraz wale paznokciowym.

Profesjonalny frez z nasypem diamentowym, przeznaczony do manicure 
kombinowanego. Dokładnie odsuwa skórki przy wałach okołopaznokciowych 
i usuwa skórki z trudno dostępnych miejsc. Frez można sterylizować w autoklawie 
lub innych urządzeniach przeznaczonych do sterylizacji narzędzi.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000110 Frez diamentowy gradacja M (średnia) - gwoździk niebieski 1 szt 7,20 zł

AKC000111 Frez diamentowy gradacja M (średnia)  - trapez niebieski 1 szt 7,20 zł

GWOŹDZIK I TRAPEZ

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000112 Frez silikonowy 1 szt 7,20 zł

FREZ SILIKONOWY
Z twardego silikonu, stosowany przy zabiegach manicure i pedicure. Przeznaczony 
do polerowania akrylu, tytanu oraz naturalnej płytki paznokcia. Sprawdzi się przy 
zabiegu pedicure do wygładzenia skóry po szlifowaniu frezarką. Frez można 
sterylizować w autoklawie lub innych urządzeniach przeznaczonych 
do sterylizacji narzędzi.
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KAPTURKI ŚCIERNE

Kapturki ścierne używane do polerowania masy żelowej lub akrylowej przy wykonywaniu manicure i pedicure. 
Wykonane z mocnego materiału, idealne również do prac związanych z zabiegami na skórze stóp, dokładnie 
usuwają zgrubienia i zrogowacenia.

KAPTURKI ŚCIERNE

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00284 Kapturek ścierny frez 10 x 15 - gradacja 120 10 szt 14 zł

KAT00285 Kapturek ścierny frez 10 x 15 - gradacja 80 10 szt 14 zł

KAT00286 Kapturek ścierny frez 13 x 19 - gradacja 120 10 szt 18 zł

KAT00287 Kapturek ścierny frez 13 x 19 - gradacja 80 10 szt 18 zł

KAT00288 Kapturek ścierny frez 16 x 25 - gradacja 120 10 szt 18 zł

KAT00289 Kapturek ścierny frez 16 x 25 - gradacja 80 10 szt 18 zł

KAT00290 Kapturek ścierny frez 5 x 11 - gradacja 120 10 szt 12 zł

KAT00291 Kapturek ścierny frez 5 x 11 - gradacja 180 10 szt 12 zł

KAT00292 Kapturek ścierny frez 5 x 11 - gradacja 80 10 szt 12 zł

KAT00293 Kapturek ścierny frez 7 x 13 - gradacja 120 10 szt 14 zł

KAT00296 Kapturek ścierny frez 7 x 13 - gradacja 180 10 szt 14 zł

KAT00301 Kapturek ścierny frez 7 x 13 - gradacja 80 10 szt 14 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000092 Frez z węglika spiekanego gradacja M (średnia) - łezka mała żółty 1 szt 39 zł

AKC000094 Frez z węglika spiekanego gradacja C (gruba) - stożek niebieski 1 szt 39 zł

AKC000093 Frez z węglika spiekanego - stożek, niebieski 1 szt 39 zł

FREZY Z WĘGLIKA SPIEKANEGO
Z karbidu (węglik spiekany), przeznaczone do zabiegów manicure, tj. usuwanie 
skórek przy wale paznokciowym, matowienie, usuwanie i obrabianie masy 
na paznokciu. Bardzo trwały i twardy. Dzięki poprzecznym rowkom bardzo szybko 
szlifują powierzchnię, nie rozgrzewając jej. Przeznaczony do pracy na sucho i mokro. 
Można je dezynfekować.                                                                                             
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NOŚNIKI DO FREZÓW

FREZARKI

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05170 Bezszczotkowa przenośna frezarka - biało-różowa 1 szt 590 zł

KAT05171 Bezszczotkowa przenośna frezarka - czarno-biało 1 szt 590 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00390 Nośnik do frezów - papierowych 5 x 11 1 szt 4,80 zł

KAT00391 Nośnik do frezów - papierowych 7 x 13 1 szt 4,80 zł

KAT00311 Nośnik do frezów - papierowych 10 x 15 1 szt 4,80 zł

KAT00312 Nośnik do frezów - papierowych 13 x 19 1 szt 4,80 zł

KAT00313 Nośnik do frezów - papierowych 16 x 25 1 szt 4,80 zł

NOŚNIKI DO FREZÓW
Gumowy nośnik do frezarki. Nośnik umieszczamy w głowicy frezarki, a na niego zakładamy kapturek ścierny.
Nośnik posiada trzpień o uniwersalnej średnicy 2,32 mm, który pasuje do wszystkich frezarek dostępnych 
na rynku.

BEZSZCZOTKOWA PRZENOŚNA FREZARKA
Bezprzewodowa frezarka to wygodny sposób na piękny manicure. Urządzenie wykorzystasz do pracy 
na naturalnych, jak i sztucznych paznokciach. Niewielka, zgrabna i perfekcyjna w działaniu. 
Dzięki niej sprawnie i bezpiecznie opracujesz płytkę naturalną oraz sztuczną. 

Cechy:
• silnik bezszczotkowy na łożyskach japońskich
• energooszczędna
• wysoki moment obrotowy – 35 000 obrotów
• 15 ustawień prędkości

• nie nagrzewa się
• ładowanie 2h
• czas pracy na naładowanym akumulatorze -10h
• zawiera 1 frez ceramiczny - stożek
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FREZARKA JD 102H 40 W
Funkcjonalna frezarka niezbędna do wykonania idealnego manicure i pedicure. Urządzenie wykorzystywane 
w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Osiąga moc aż do 40 W, idealnie nadaje się do pracy nie tylko 
na delikatnej skórze dłoni, ale również podczas pedicure.

• moc 40 W i prędkość obrotowa do 30 tysięcy na minutę płynnie zwalczą nierówności
• regulacja prędkości pozwoli dostosować działanie urządzenia do twoich potrzeb
• sprawdzi się przy pracy z dłońmi i paznokciami naturalnymi

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02553 Frezarka JD 102H 40 W 1 szt 470 zł

FREZARKA JD 5500 60 W
Łatwa w obsłudze, funkcjonalna frezarka, niezbędna do wykonania idealnego manicure i pedicure. 
Wykorzystywana w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Osiąga moc do 60 W, nadaje się do pracy 
na delikatnej skórze dłoni, oraz podczas pedicure.

• moc 60 W i prędkość obrotowa do 30 tysięcy na minutę gwarantują płynną pracę
• regulacja prędkości ułatwia dostosowanie pracy urządzenia do danego etapu zabiegu
• moc odpowiednia do manicure jak i pedicure - urządzenie poradzi sobie bez problemu

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02551 Frezarka JD 5500 60 W 1 szt 470 zł
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LAMPY UV/LED

LAMPA SUN3 SMART 2.0

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05162 Lampa Sun3 Smart 2.0 - profesjonalna lampa UV/LED, moc 48 W 1 szt 250 zł

Lampa UV/LED jest niezbędna do utwardzania wszystkich produktów światłoutwardzalnych, a jej jakość 
przekłada się zarówno na komfort klientki oraz walory użytkowe stylizacji. Lakiery i żele posiadają w swoim 
składzie tzw. fotoinicjatory, które odpowiadają za twardnienie używanego preparatu. Ilość i jakość składników 
wiążących preparat oraz długość fali światła i jego moc decydują o tym jak długo paznokcie poddawane są 
naświetlaniu w lampie w celu uzyskania pożądanego efektu. 

Palu Salon System gwarantuje, że w naszej lampie zastosowane są bezpieczne/certyfikowane diody UV/LED 
o precyzyjnie dobranej długości światła 365 nm oraz 405 nm co przekłada się na skuteczne/szybkie wiązanie 
preparatu. Moc diod jest regulowana tak, aby klientka nie odczuwała dyskomfortu cieplnego, dlatego można 
dobierać różną moc lampy i różne czasy naświetlania. 

Wszystko dla wygody  klientki, jakości stylizacji oraz  komfortu pracy osoby wykonującej zabieg. 
Tak więc nasze urządzenie to jakość wykonania, bezpieczeństwo stosowania oraz bezwzględny komfort 
obu stron biurka do manicure. Razem z Tobą dbamy o twoje Klientki. 

• Moc: 48W
• Ilość diod: 36 diod Dual LED
• Rozmiar produktu: 21 x 17,5 x 9 cm 
• Żywotność 50 000 h
• sensor ruchu i timer
• podwójna moc 48 W lub opcja „low heat” 99 s
• wyświetlacz wskazujący pozostały czas
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• Timer: wbudowany
• Moc: 48W
• Ilość diod: 24 diody Dual LED
• Moc wejściowa: 00-240 V, 50/60 Hz, 1 A
• Rozmiar produktu: 22 x 19,5 x 10,5 cm
• Żywotność 50 000 h

 

LAMPA SUN1

Lampa SUN1 o mocy 48 W zbudowana w oparciu o diody nowej generacji dual LED/UV. Lampa LED 
stworzona z myślą o profesjonalnych stylistkach paznokci, do użytku w salonach kosmetycznych. 
Opatentowana technologia diod Dual LED emituje białe nieszkodliwe dla oczu światło o długościach fali 
365 nm oraz 405 nm. 
Lampa może utwardzać wszystkie rodzaje żeli i lakierów hybrydowych, posiadające zarówno fotoinicjatory UV 
lub LED, zdejmowany spód, wyświetlacz LCD, sensor podczerwieni.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05168 Lampa Sun1 - lampa UV/LED, moc 48 W 1 szt 130 zł

Profesjonalna lampa do paznokci UV/LED. Lampa o mocy 54 W. Urządzenie posiada zarówno manualny tryb 
pracy jak i automatyczny z sensorem ruchu. Produkt wysokiej jakości pozwoli Ci uzyskać idealny efekt, a Twoje 
paznokcie będą piękne przez kilka tygodni. Czas gwarancji produktu wynosi 12 miesięcy.

PROFESSIONAL UV/LED
• Timer: wbudowany
• Moc: 54 W
• Ilość diod: 36 szt.
• Moc wejściowa: 100-240 V,50/60 HZ
• Ustawienie czasu: 10 sek, 30 sek, 60 sek, 99 sek
• Waga lampy: 760 g 
• Rozmiar produktu: 228 mm x 207 mm x 109 mm

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05169 Professional UV/LED - lampa UV/LED, moc 54 W 1 szt 130 zł
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05169 Professional UV/LED - lampa UV/LED, moc 54 W 1 szt 130 zł
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05172 Parafiniarka 1 szt 95 zł

PARAFINIARKA

PARAFINIARKA
Praktyczny zestaw do podgrzewania parafiny i zabiegu pielęgnacji parafinowej z dołączonym w zestawie 
aromatycznym woskiem. Zabieg parafinowy połączony z aromaterapią możesz teraz z łatwością wykonać 
w domu oraz w profesjonalnym salonie, jest niezwykle kompaktowa i prosta w użyciu. 
Błyskawicznie rozpuszcza i podgrzewa parafinę.

Świetnie nawilża i odżywia dłonie a także stopy. Skóra po zabiegu jest gładka i miła w dotyku, odzyskuje 
elastyczność oraz właściwe nawilżenie. Parafiny mają przyjemny zapach. 
Można stosować przy zwalczaniu skutków odmrożeń lub przy zabiegach poprawiających estetykę skóry dłoni 
i stóp.  Stosowanie parafiny sprawia, że szorstka i wysuszona skóra odzyskuje miękkość i zdrowy wygląd. 
Substancje odżywcze i łagodzące podrażnienia łatwo wnikają w głąb skóry. Warstwa parafiny utrzymuje ciepło 
i wilgoć, otwiera pory skóry. Kąpiel parafinowa zmiękcza naskórek wokół paznokci - ułatwia to wykonanie 
manicure i pedicure.
Efekt jest natychmiastowy i widoczny przez kilka dni: już po pierwszym zabiegu widać pozytywne efekty, 
skóra jest gładka, miękka i delikatna. W celu utrzymania efektu zaleca się systematyczne stosowanie, 
przynajmniej dwa razy w tygodniu. Przed i po zabiegu zaleca się użycie kremu do rąk.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05174 Parafina - o zapachu aloesowym 400 ml 15,50 zł

KAT05175 Parafina - o zapachu brzoskwiniowym 400 ml 15,50 zł

KAT05176 Parafina - o zapachu truskawkowym 400 ml 15,50 zł

KAT05177 Parafina - o zapachu kokosowym 400 ml 15,50 zł

KAT05178 Parafina - o zapachu melonowym 400 ml 15,50 zł

PARAFINA
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POZOSTAŁE URZĄDZENIA

WANIENKA DEZYNFEKCYJNA

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05179 Wanienka dezynfekcyjna 1 szt 20 zł

Profesjonalna wanienka do dezynfekcji narzędzi, pilników i innych 
akcesoriów jest niezbędna w każdym salonie kosmetycznym. 
Zapewnia odpowiednią higienę pracy, oraz co najważniejsze 
bezpieczeństwo i jakość wykonanej usługi. Wykonana jest z solidnego 
tworzywa sztucznego, odpornego na dostępne na rynku preparaty 
dezynfekujące i rozpuszczalniki. 

Prosta konstrukcja pozwala łatwo utrzymać czystość, wysuwana 
szufladka to wygodne suszenie wysterylizowanych narzędzi.

LAMPA Z LUPĄ POWIĘKSZAJĄCĄ - 3 DIOPTRIE

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05218 Lampa z lupą powiększającą  - biała, 3 dioptrie 1 szt 199 zł

Ta lampa okrągła z 3 - dioptrami nadaje się idealnie do 
wykonywania zabiegów kosmetycznych i zabiegów pedicure. 
Lampa daje możliwość swobody poruszania – możliwość  montażu 
bezpośrednio do stolika zabiegowego oraz dokupienia stabilnego 
statywu składającego się z 5 kół.

• 3 dioptrie = powiększenie o 1,75
• materiał z jakiego wykonana jest soczewka: szkło
• średnica szkła powiększającego: 6 cali / 15,24 cm
• źródło światła: SMD LED
• ilość diod LED: 60 szt
• moc diod LED: 10 W
• żywotność diod LED: 20 000 godzin
• materiał z jakiego wykonana jest obudowa: plastik, metal
• gwarancja: 12 miesięcy

LAMPA BEZCIENIOWA - 7 W

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05180 Lampa bezcieniowa - 7W na biurko 1 szt 89 zł

Bezcieniowa lampka, idealna na biurko wyposażona w diody LED 
zapewniające rozproszone, bezcieniowe światło. 
Daje jasne, niemęczące oczu światło. Idealnie nadaje się do pracy 
przy biurku, sprawdzi się również w gabinetach kosmetycznych 
przy zabiegu manicure.
Dotykowy panel z trzystopniową regulacją jasności świecenia 
pozwala na łatwą obsługę, a elastyczne ramię umożliwia 
ustawienie światła w dogodnej dla nas pozycji. Zastosowanie 
innowacyjnej technologii LED gwarantuje energooszczędność
 i długą żywotność lampy.
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LAMPA Z LUPĄ POWIĘKSZAJĄCĄ - 3 DIOPTRIE
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POCHŁANIACZ PYŁU

STERYLIZATOR S2 59S

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05173 Pochłaniacz pyłu 1 szt 109 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05673 Sterylizator S2 59S 1 szt 179,00 zł

To urządzenie niezbędne przy stylizacji paznokci charakteryzuje się 
komfortem obsługi i funkcjonalnością. Jest przystosowany do pracy 
w domu, oraz w gabinetach kosmetycznych. Pochłania nawet 99% pyłu,  
nie wytwarzając przy tym dużego hałasu. Pył wchłaniany jest natychmiast 
po spiłowaniu do środka. Pochłaniacz pyłu to bardzo wygodne, 
sprawdzone i komfortowe urządzenie, które docenią również Twoi 
Klienci. Pokryty jest skórą ekologiczną, co znacznie ułatwia higienę pracy. 
Może on służyć jako podkładka pod dłoń.

Pojemnik do dezynfekcji suchej narzędzi i akcesoriów wykorzystywanych 
w zabiegach mani- i pedicure, kosmetycznych oraz fryzjerskich. 

Bez użycia roztworów chemicznych, wykorzystując technologię 
59-sekundowej szybkiej dezynfekcji diodami LED, emitującymi 
promieniowanie UVC, zapewnia higienę i bezpieczeństwo 
w trakcie zabiegów.

• Zasilanie: 220/240V;50/60Hz.
• Wiatraki: 3
• Wymiary: 28,5 x 34 x 10 cm

• 8 diod LED emitujących promieniowanie UVC
• długość fali diod LED: 260 - 280 nm
• żywotność diod LED: 10 000 godzin
• zasilacz sieciowy 230 V (wyjście 10 V, 700 mA, złącze USB-C)
• temperatura pracy: 0°C - 40°C
• temperatura przechowywania: - 10°C - 45°C
• wymiary: 216 mm x 105 mm x 70 mm
• waga netto: 420 g

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05221 Stojak pod lampę - okrągły, biały 1 szt 199 zł

KAT05220 Stojak pod lampę - jodełka, biały 1 szt 199 zł

STOJAK POD LAMPĘ
Statyw służy do mocowania lampy lupy. Wykonany ze stali lakierowanej. 
Zainstalowane kółka ułatwiają przesuwanie po posadzce.

Dostępne kształty: jodełka i okrągły.
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Kosmetyka 
biała

Skóra dłoni i stóp nie tylko wykazuje skłonności 
do przesuszania czy pękania, lecz także narażona 
jest na urazy i działanie substancji drażniących. 
To sprawia, że jej pielęgnacja staje się nie lada 
wyzwaniem, ale... nie dla nas! Dzięki przemyślanym 
recepturom i odpowiednio dobranym składnikom 
stworzyliśmy serię 10 produktów spełniających 
potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów 
- praca z nimi to niezwykła przyjemność, a efekty 
ich stosowania przychodzą błyskawicznie! 
Do drużyny PALU SALON SYSTEM zaprosiliśmy 
plejadę naturalnych substancji: enzymy roślinne, 
sole mineralne, oleje bogate w sterole, kwasy 
tłuszczowe oraz wiele innych składników 
o działaniu antyoksydacyjnym, przeciwzapalnym 
i przeciwstarzeniowym. Wszyscy gramy do jednej 
bramki - naszym celem jest maksymalne odżywienie, 
nawilżenie i zabezpieczenie Twojej skóry! 
PALU SALON SYSTEM to luksusowe peelingi, maski, 
sole, kremy i serum oraz profesjonalne procedury 
zabiegowe, które pozwalają w sposób prosty, 
precyzyjny i całkowicie bezpieczny, przywrócić skórze 
miękkość i gładkość. Jednocześnie stoją 
na straży przed wszelkimi podrażnieniami, a Ty 
możesz poczuć się jak najlepiej chroniona gwiazda!
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DŁONIE

PORTULA HAND SERUM 
Intensywnie regenerujące serum do dłoni

PORTULA HAND MASK
Kremowa maska do dłoni

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05189 Portula Hand Mask - kremowa maska do dłoni 200 ml 29 zł

PORTULA HAND CREAM 
Regenerujący krem do dłoni

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05190 Portula Hand Cream - regenerujący krem do dłoni 200 ml 29 zł

Portula Hand Cream jest przeznaczony do intensywnej regeneracji zniszczonej, 
delikatnej skóry dłoni. Składnik aktywny kremu - ekstrakt z portulaki (Portulaca oleracea) 
działa regeneracyjnie i kojąco. Masło shea i gliceryna nadają skórze gładkość i miękkość 
oraz pomagają zabezpieczyć ją przed drażniącym wpływem czynników zewnętrznych. 
Allantoina i pantenol mają działanie przeciwzapalne i przeciwświądowe. 

Regularne stosowanie kremu pozostawia skórę gładką, nawilżoną na długi czas.

Sposób użycia: Niewielką ilość kremu aplikować na oczyszczoną skórę dłoni 
kilkakrotnie w ciągu dnia.

Pojemność: 200 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego

Maska Portula Hand jest przeznaczona do pielęgnacji zniszczonej, delikatnej skóry dłoni. 
Składnik aktywny maski - ekstrakt z portulaki (Portulaca oleracea) działa regeneracyjnie 
i kojąco. Zawarta w masce witamina E to jeden z najsilniejszych antyoksydantów. 
Nazywana jest również „witaminą młodości”, ponieważ wpływa na proces starzenia się 
skóry. Z kolei olej z pestek słonecznika, to źródło kwasów tłuszczowych i steroli, dzięki 
czemu ma działanie nawilżające, wygładzające i przeciwzapalne, normalizuje wydzielanie 
sebum i pomaga odbudować uszkodzoną barierę naskórka. Zastosowanie maski 
w połączeniu z Portula Hand Serum zwiększa wchłanianie substancji aktywnych 
i intensyfikuje jego działanie.

Sposób użycia: Umyć i osuszyć skórę dłoni. Następnie zaaplikować cienką warstwę 
maski i pozostawić na 20 minut. Na koniec nałożyć krem do rąk. W celu zintensyfikowania 
działania maski, zaleca się przed położeniem maski aplikację Portula Hand Serum.

Pojemność: 200 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05191 Portula Hand Serum - intensywnie regenerujące serum 30 ml 34 zł

Portula Hand Serum to silnie regenerujące serum do dłoni. Receptura oparta 
na ekstrakcie z Portulaki Pospolitej (Portulaca Oleracea) działa łagodząco oraz silnie 
regenerująco. Zawarte: wit. E, C oraz D-panthenol odżywiają skórę, zaś biofunkcyjny 
składnik TelosenseTM  przeciwdziała procesom starzenia się skóry. 
Sposób użycia: Niewielką ilość serum rozprowadzić na oczyszczonej i osuszonej 
skórze dłoni, pozostawić do wchłonięcia. Zaleca się stosować przed aplikacją 
PORTULA HAND Mask.

Sposób użycia: Niewielką ilość serum aplikować na oczyszczoną skórę dłoni.

Pojemność: 30 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. 
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05193 Bamboo & Acid Hand Scrub - peeling kwasowy do dłoni z drobinkami bambusa 200 ml 29 zł
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05192 Luxury Hand Lift Cream - krem liftingująco-nawilżający do dłoni 200 ml 29 zł

Luxury Hand Lift Cream to krem liftingujący o silnych właściwościach nawilżających. 
Zawiera ekstrakt z dębu korkowego Suberlift™, którego biologicznie aktywny składnik 
– suberyna wykazuje działanie napinające, poprawia jędrność i elastyczność skóry. 
Mocznik wpływa na poprawę nawilżenia skóry, witamina E działa antyoksydacyjnie 
przeciwdziałając procesom starzenia, a allantoina zapobiega podrażnieniom i procesom 
zapalnym. Regularne stosowanie kremu poprawia wygląd dłoni, elastyczność skóry 
i poziom nawilżenia naskórka.

Sposób użycia: Niewielką ilość kremu aplikować na oczyszczoną skórę dłoni kilkakrotnie 
w ciągu dnia.

Pojemność: 200 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. 

LUXURY HAND LIFT CREAM 
Krem liftingująco-nawilżający do dłoni

Bamboo&Acid HAND Scrub  to delikatny peeling zawierający kwasy wykazujące niezwykle 
zróżnicowane działanie: kwas cytrynowy i mlekowy działają złuszczająco 
i antyoksydacyjnie; kwas kojowy oprócz działania przeciwbakteryjnego 
i przeciwutleniającego hamuje działanie tyrozynazy - enzymu biorącego udział 
w syntezie melaniny, co wpływa na wyrównanie pigmentacji skóry; kwas hialuronowy 
ma silne działanie nawilżające i stymuluje syntezę endogennego kwasu hialuronowego 
wpływającego na napięcie i jędrność skóry. 

Drobinki bambusa wspomagają proces usuwania martwego naskórka podczas zabiegu, 
a allantoina, pantenol i mocznik nawilżają, działają przeciwzapalnie i przeciwdziałają 
podrażnieniom.

Sposób użycia: Peeling aplikować na oczyszczoną skórę dłoni i pozostawić na 5-10 
minut. Po upływie wskazanego czasu delikatnie przemasować skórę okrężnymi ruchami 
i zmyć preparat za pomocą wody.

Pojemność: 200 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. 

BAMBOO & ACID HAND SCRUB  
Peeling kwasowy do dłoni z drobinkami bambusa

Brzoskwiniowa sól do kąpieli dłoni. Sól oczyszcza, nawilża oraz zmiękcza, a brzoskwiniowy 
aromat relaksuje i odpręża.  Optymalnie przygotowuje dłonie do zabiegu manicure.
Sposób użycia: Niewielką ilość wsypać do miseczki z ciepłą wodą. Moczyć dłonie przez 
około 10 minut, a następnie wykonać zabieg manicure.

Pojemność: 600 g

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. 

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05194 Peach Hand Salt - brzoskwiniowa sól do dłoni 600 g 27 zł

PEACH HAND SALT 
Brzoskwiniowa sól do dłoni
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ENZIMATIC FOOT SCRUB
Peeling enzymatyczno-mechaniczny do stóp

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05199 Enzimatic Foot Scrub - enzymatyczny peeling do stóp 500 ml 29 zł

Enzimatic FOOT Scrub to specjalistyczny peeling enzymatyczny umożliwiający złuszczenie zrogowaciałego 
naskórka dzięki zawartości aktywnego enzymu proteolitycznego - papainy pozyskiwanej z tropikalnej rośliny, 
melonowca właściwego (Carica papaya). Enzym ten, stosowany na skórę rozbija łańcuchy białkowe, 
m.in. korneodesmosomów i koperty rogowej komórek naskórka, co powoduje rozluźnienie warstw martwych, 
zrogowaciałych komórek i łatwe ich usunięcie przy pomocy zawartej w peelingu naturalnej krzemionki 
o silnych właściwościach ściernych. 

Enzymy te działają jedynie na powierzchni naskórka rogowego i nie wnikają do skóry właściwej, 
wobec czego ich działanie jest bardzo bezpieczne.

Sposób użycia: Peeling aplikować na oczyszczoną skórę dłoni i pozostawić na 5-10 minut. Po upływie 
wskazanego czasu delikatnie przemasować skórę okrężnymi ruchami i zmyć preparat za pomocą wody.

Pojemność: 200 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05197 30% Urea Foot Mask - zmiękczająca maska do stóp na bazie 30% mocznika 200 ml 29 zł

30% UREA FOOT MASK
Maska zmiękczająca do stóp na bazie 30% mocznika

Zmiękczająca maska do stóp z dodatkiem 30% mocznika, przeznaczona do 
pielęgnacji bardzo suchej i skłonnej do powstawania zrogowaceń skóry stóp. 
W kompozycji obecne są też substancje o działaniu przeciwzapalnym 
i przyspieszającym gojenie takie jak allantoina oraz lanolina - naturalny wosk 
zabezpieczający naskórek przed przesuszeniem i przyspieszający jego regenerację. 
Zawartość oleju kokosowego i witamin A i E zapewnia stopom uczucie gładkości 
i nawilżenia.

Sposób użycia: Aplikować na oczyszczoną skórę stóp i pozostawić do wchłonięcia. 
Idealnie sprawdza się przy zabiegach parafinowych.

Pojemność: 200 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
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Sól do kąpieli stóp z proszkiem arganowym. Argan odmładza, oczyszcza i silnie pielęgnuje skórę stóp czyniąc 
je jedwabiście gładkie. Sól doskonale przygotowuje stopy do zabiegu pedicure. 

Sposób użycia: 2-3 łyżki soli rozpuścić w 3 litrach ciepłej wody. Moczyć stopy 10-15 minut.

Pojemność: 600 g

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05195 Green Tea Foot Salt - sól do kąpieli na bazie zielonej herbaty 600 g 29 zł

KAT05196 Argan Foot Salt - sól do kąpieli z proszkiem arganowym 600 g 29 zł

ARGAN FOOT SALT
Sól do kąpieli z proszkiem arganowym

GREEN TEA FOOT SALT
Sól do kąpieli na bazie zielonej herbaty

Sól do kąpieli stóp z dodatkiem zielonej herbaty. Zawarty ekstrakt z zielonej herbaty poprawia nastrój, 
odświeża i orzeźwia. Sól doskonale przygotowuje stopy do zabiegu pedicure.

Sposób użycia: Niewielką ilość wsypać do miseczki z ciepłą wodą. Moczyć dłonie przez około 10 minut, 
a następnie wykonać zabieg manicure.

Pojemność: 600 g

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05198 30% Urea Foot Cream - zmiękczający krem do stóp na bazie 30% mocznika 200 ml 29 zł

30% UREA FOOT CREAM
Krem zmiękczający do stóp na bazie 30% mocznika

Zmiękczający krem do stóp z dodatkiem 30% mocznika, przeznaczony 
do pielęgnacji bardzo suchej i skłonnej do powstawania zrogowaceń skóry stóp. 
W kompozycji obecne są też substancje o działaniu łagodzącym takie jak allantoina.
Zawarte w kremie masło shea i olej arachidowy są bogatym źródłem witamin, 
trójglicerydów i fitosteroli, nawilżają, przyspieszają regenerację oraz chronią przed 
wolnymi rodnikami.

Sposób użycia: Aplikować na oczyszczoną i suchą skórę stóp. Dla wzmocnienia 
efektów po aplikacji kremu na skórę stóp, nałożyć bawełniane skarpetki.

Pojemność: 200 ml

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
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Produkty
uzupełniające

ofertę

W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór 
artykułów jednorazowych, które znacznie ułatwią 
wszystkie zabiegi kosmetyczne przeprowadzane 
w Twoim profesjonalnym salonie, a także zapewnią 
niezbędną higienę podczas ich trwania. 
Dodatkowe bezpieczeństwo podczas wykonywania  
każdego zabiegu kosmetycznego, pielęgnacji 
skóry, manicure lub pedicure, zagwarantuje 
gama preparatów przeznaczonych 
do dezynfekcji - Barbicide.
Dzięki zróżnicowanym materiałom marketingowym, 
takim jak logowane filiżanki, fartuszki, plakaty 
i roll-upy stworzysz niepowtarzalny, przyciągający 
klientów klimat. 
Za pomocą naszych wzorników w wygodny 
i estetyczny sposób zaprezentujesz wszystkie 
kolory ze swojej kolekcji lakierów hybrydowych, 
zachęcając przy tym klientki do skorzystania z usługi  
profesjonalnego manicure i pedicure. 
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DEZYNFEKCJA BARBICIDE 

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05181 Barbicide - koncentrat do dezynfekcji 
narzędzi i akcesoriów 480 ml 45 zł

KAT05182 Barbicide - koncentrat do dezynfekcji 
narzędzi i akcesoriów 1900 ml 145 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05183 Barbicide - spray do dezynfekcji 
wszystkich powierzchni, zapachowy 1000 ml 39 zł

KAT05184 Barbicide - spray do dezynfekcji wszystkich powierzchni, 
zapachowy - uzupełnienie 5000 ml 145 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05186 Barbicide Hand Disinfection- 
spray do dezynfekcji skóry i rąk 250 ml 36 zł

KAT05187 Barbicide Hand Disinfection- 
płyn do dezynfekcji skóry i rąk 1000 ml 99 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05185 Pojemnik szklany do dezynfekcji - podręczny 120 ml 75 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05188 Barbicide Wipes - chusteczki do dezynfekcji
wszystkich powierzchni 120 szt 46 zł

KONCENTRAT DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI I AKCESORIÓW

SPRAY DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

SPRAY DO DEZYNFEKCJI SKÓRY 

POJEMNIK SZKLANY DO DEZYNFEKCJI

CHUSTECZKI DO DEZYFEKCJI POWIERZCHNI

Wygodne rozwiązanie do dezynfekcji narzędzi metodą zanurzeniową. Poręczny mały 
pojemnik rewelacyjnie sprawdza się w dezynfekcji niewielkich przedmiotów jak frezy, 
końcówki z urządzeń np. mikrodermabrazja, pędzelki, obcinaczki.

Skoncentrowany preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 
do profesjonalnej dezynfekcji, bez etanolu, aldehydów i fenoli. Skutecznie niszczy 
wszystkie bakterie oraz wirusy łącznie z BVDV, Vaccinia, HIV (AIDS), H1N1, HBV i HCV.

Spray do natychmiastowego użycia, profesjonalna dezynfekcja już po 1 minucie. 
Nowoczesna technologia na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez etanolu, 
aldehydów i fenoli to pełna ochrona przed zakażeniami.

Produkt do użytku profesjonalnego, higieniczna dezynfekcja skóry i rąk. Bezpieczny 
dla skóry, zawiera aloes i nie wysusza skóry. Można go stosować na skórę zabrudzoną 
mikrobiologicznie. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze i drożdżakobójcze.

Doskonałe do szybkiej i łatwej dezynfekcji każdego rodzaju powierzchni - blatów, 
poręczy, oparć, klamek, urządzeń itp., które trudno zdezynfekować spray’em.
Szerokie spektrum działania (bakterie, grzyby, wirusy).
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PRODUKTY POMOCNICZE

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

PRE000017 Klej do tipsów 7,5 g 5,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02593 Tipsy mleczne w pudełku 500 szt 16,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000034 Zaciskarka do żelu / akrylu 1 szt 6,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00749 Szablony szerokie - złote 500 szt 13,90 zł

KAT00750 Szablony wąskie - złote 500 szt 11,95 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02674 Stylograf 1 szt 15,90 zł

KLEJ DO TIPSÓW

TIPSY MLECZNE W PUDEŁKU

ZACISKARKA DO ŻELU/AKRYLU 

SZABLONY

STYLOGRAF

Wygodny w aplikacji, przezroczysty klej do tipsów. Łatwo się nakłada przy pomocy pędzelka, 
szybko schnie, jest wodoodporny  i trwale mocuje tipsy do naturalnej płytki paznokcia.

Dzięki giętkiej strukturze, nie łamią się i nie pękają, a nałożony na ich powierzchnię żel 
nie odpryskuje. Tipsy należy aplikować na końcówkę naturalnego paznokcia. 
Długa kieszonka zapewnia większą przyczepność, co potęguje odporność stylizacji.

Samoprzylepne szablony sprawdzą się idealnie przy przedłużaniu paznokci. Dostępne w wersji 
szerokiej oraz wąskiej.

Pozwala szybko utworzyć idealny tunel paznokci przedłużanych na formie, dzięki czemu stają 
się smukłe i bardziej estetyczne. Posiada system samozaciskowy, dzięki czemu nie wymaga 
użycia siły - praca z tym narzędziem to czysta przyjemność. 

Przy pomocy stylografu możemy łatwiej niż przy pomocy pędzelka namalować ornamenty 
czy cieńsze i delikatniejsze linie.
Stylograf to przyrząd kształtem przypominający piórko. Posiada wymienne stalówki i skuwkę, 
która zabezpiecza stalówkę po zakończeniu pracy. Niezbędny do użycia stylografu 
jest tusz kreślarski. 
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT01892 Pacynki 12 szt 4,50 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00404 Waciki bezpyłowe 500 szt 6,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00434 Wzornik wachlarz - mleczny 50 szt 6,90 zł

KAT00735 Wzornik wachlarz - transparenty 50 szt 6,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT01686 Poduszka pod dłonie - biała 1 szt 14,90 zł

KAT00903 Poduszka pod dłonie - różowa 1 szt 14,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000131 Holder do tipsów + jeden metalowy uchwyt 1 szt 9,90 zł

AKC000132 Metalowy uchwyt do holdera 1 szt 3,90 zł

PACYNKI

WACIKI BEZPYŁOWE

WZORNIK WACHLARZ

PODUSZKA POD DŁONIE

HOLDER I UCHWYT

Aplikatory idealne do tworzenia stylizacji z użyciem pyłków i drobnych zdobień.

Użyj ich do przemywania paznokci podczas wykonywania manicure i pedicure. 

Poduszka z gąbki, w futerale z frotte zasuwanym na zamek. Wygodna podpórka 
pod dłonie podczas wykonywania manicure.

Na naszych wzornikach wygodnie i estetycznie zaprezentujesz wszystkie kolory 
ze swojej kolekcji lakierów. 

Holder ułatwiający tworzenie stylizacji. Dzięki kryształowej podstawce świetnie 
wyeksponujesz swoje prace, idealny również do profesjonalnej sesji zdjęciowej.
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00897 Klipsy do ściągania hybryd 1 szt 8,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT01080 Patyczek magnetyczny 1 szt 4,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000134 Butelka na płyny z dozownikiem 180 ml 3,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04082 Poly pen 1 szt 19,90 zł

KLIPSY DO ŚCIĄGANIA HYBRYD

PATYCZEK MAGNETYCZNY

BUTELKA NA PŁYNY Z DOZOWNIKIEM

POLY PEN

Wielokrotnego użytku, plastikowe klipsy do usuwania hybryd. Produkt wykonany 
z tworzywa odpornego na aceton. W opakowaniu znajduje się 10 sztuk.

Magnes przeznaczony jest do lakierów hybrydowych magnetycznych. 
Niezbędnik do wykonania efektu „kociego oka”.

Pędzelek do użytku przy aplikacji Flexi Gelu i innych bardzo gęstych produktów jak np. 
żel. Idealnie blenduje dzięki czemu z łatwością można uzyskać efekt ombre lub słynny 
baby boomer. Zakończony metalową szpatułką, która ułatwia nabieranie i aplikację 
produktu na płytkę paznokcia. 
Ochronne zamknięcie ułatwia przechowywanie oraz chroni włosie przed uszkodzeniem.

Praktyczna plastikowa butelka z wygodnym dozownikiem, do przechowywania płynów. 
Pojemność 180 ml.
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000133 Guma do holdera 1 op (120 szt) 5,90 zł

GUMA DO HOLDERA

Wysokiej jakości guma do holdera. Opakowanie zawiera 120 sztuk. 
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT05222 Kieliszek do płynów 1 szt 2,50 zł

KIELISZEK 

Kieliszek wykonany ze szkła, ułatwia korzystanie z płynów niezbędnych 
do wykonania stylizacji paznokci.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02571 Klapki japonki niebieskie 1 para 0,99 zł

KAT02510 Klapki japonki niebieskie 14 par 12,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02570 Klapki z zakrytymi palcami 1 para 1,45 zł

KAT02513 Klapki z zakrytymi palcami 25 par 35 zł

KLAPKI JAPONKI NIEBIESKIE

KLAPKI Z ZAKRYTYMI PALCAMI

ARTYKUŁY JEDNORAZOWE

Japonki jednorazowe do pedicure. Wykonane z trwałej pianki, przydatne podczas 
profesjonalnych zabiegów pedicure. 

Jednorazowe kapcie do pedicure, które sprawdzą się idealnie w salonach kosmetycznych 
podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych stóp. 
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT04165 Formy silikonowe 100 szt 11,90 zł

FORMY SILIKONOWE

Specjalnie zaprojektowane do szybkiego formowania paznokci przy użyciu 
Flexi Gelu, żeli budujących oraz akryli. Formy wielokrotnego użytku.
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Jednorazowe kapcie do pedicure, które sprawdzą się idealnie w salonach kosmetycznych 
podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych stóp. 

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02511 Serwetka medyczna podfoliowana - biała 50 szt 12,90 zł

KAT02515 Serwetka medyczna podfoliowana - liliowa 50 szt 12,90 zł

KAT02533 Serwetka medyczna podfoliowana - niebieska 50 szt 12,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02766 Skarpetki do zabiegów parafinowych 100 szt 12,70 zł

KAT02767  Rękawice do zabiegów parafinowych 100 szt 8,80  z ł

KAT02509 Torebki foliowe do brodzika 50 szt 12,89 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

AKC000045 Maseczka jednorazowa niebieska 50 szt 8,90 zł

SERWETKA MEDYCZNA

SKARPETKI, RĘKAWICE I TOREBKI FOLIOWE

MASECZKA JEDNORAZOWA

Wykonana ze specjalnego materiału serwetka zapewnia wygodę i higienę podczas 
zabiegów manicure. 

Warstwowa maseczka, która zapewni higienę i bezpieczeństwo podczas wykonywania 
zabiegów kosmetycznych. 

Torebki foliowe do brodzika ułatwiają utrzymanie naczynia w czystości i zapewnią 
higienę wykonywania zabiegu pedicure. 
Rękawice do zabiegów parafinowych wykonane z materiału utrzymującego ciepło. 
Ułatwiają wykonywanie zabiegów i przyspieszają wchłanianie substancji aktywnych.
Skarpetki do zabiegów parafinowych wykonane z materiału utrzymującego ciepło. 
Ułatwiają wykonywanie zabiegów i przyspieszają wchłanianie substancji aktywnych.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02494 Ręcznik jednorazowy 30 x 40 cm 50 szt 19,90 zł

RĘCZNIK JEDNORAZOWY 30 x 40 cm

Ręcznik wykonany z chłonnego materiału, będzie pomocny przy każdym zabiegu 
kosmetycznym. 
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00580 Rękawice foliowe białe M/L 100 szt 4,90 zł

RĘKAWICE FOLIOWE BIAŁE 

Ochronne rękawice foliowe, umożliwiają swobodne wykonywanie zabiegów 
kosmetycznych.
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02517 Rękaw do sterylizacji 57 x 100 mm 200 szt 17,90 zł

KAT05200 Rękaw do sterylizacji 90 x 230 mm 200 szt 24,70 zł

KAT02518 Rękaw do sterylizacji 70 x 230 mm 200 szt 37,60 zł

KAT02519 Rękaw do sterylizacji 90 x 135 mm 200 szt 19,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02536 Rękawice nitrylowe bezpudrowe - 
niebieskie L 100 szt 13,90 zł

KAT02535 Rękawice nitrylowe bezpudrowe 
- niebieskie M 100 szt 13,90 zł

KAT02504 Rękawice nitrylowe bezpudrowe 
- niebieskie S 100 szt 13,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02505 Rękawice winylowe pudrowe L 100 szt 9,99 zł

KAT02538 Rękawice winylowe pudrowe M 100 szt 9,99 zł

KAT02537 Rękawice winylowe pudrowe S 100 szt 9,99 zł

RĘKAW DO STERYLIZACJI

RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE

RĘKAWICE WINYLOWE PUDROWE

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02522 Podkład medyczny podfoliowanany 
- papier + PE

1 rolka (132 szt) 
58x38cm 35 zł

KAT02521 Podkład medyczny celuloza 1 rolka 34 zł

PODKŁAD MEDYCZNY 

Podkład medyczny wykonany z celulozy. Idealnie sprawdzi się jako podkładka 
zapewniająca czystość przy wykonywaniu zabiegów kosmetycznych. 

Szczelny papierowo-foliowy rękaw, który ułatwia dokładną sterylizację narzędzi.

Pudrowane rękawice winylowe, które przydadzą się przy wykonywaniu manicure, 
pedicure, jak i innych zabiegów. Zapewniają bezpieczeństwo i wygodę. 

Rękawice, które ułatwią wykonanie zabiegów kosmetycznych. Niebieskie bezpudrowe 
tworzywo nie pozostawia osadu na dłoniach i umożliwia pewne trzymanie przyrządów 
i produktów. 
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02516 Separatory jednorazowe 20 par 12,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02428 Patyczki bambusowe 100 szt 7,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT002574 Szpatułka drewniana 1 szt 0,30 zł

KAT002500 Szpatułka drewniana 100 szt 6,90 zł

SEPARATORY JEDNORAZOWE

PATYCZKI BAMBUSOWE

SZPATUŁKA

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT00570 Szpatułka do alg fioletowa 1 szt 0,30 zł

KAT00572 Szpatułka do alg niebieska 1 szt 0,30 zł

KAT00571 Szpatułka do alg zielona 1 szt 0,30 zł

SZPATUŁKA DO ALG

Drewniane patyczki ułatwią precyzyjne odsunięcie skórek wokół paznokci. 
Ścięta końcówka doskonale sprawdzi się również przy aplikacji ozdób do paznokci. 

Drewniane szpatułki do wykonywania zabiegów z pomocą wosku. Wygodnie leżą 
w dłoni i nie wyślizgują się w trakcie pracy. 

Poręczne szpatułki ułatwiające wykonanie zabiegów z użyciem alg.

Wykonane z lekkiej pianki separatory do stóp, które ułatwią zabiegi pielęgnacyjne stóp 
i zapewnią estetyczne wykonanie pedicure. 
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02555 Reklamówka - 29 x 40 cm 1 szt 0,40 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

MAT000007 Wzornik kolorów - zestaw 1 szt 45 zł

REKLAMÓWKA

WZORNIK

Praktyczny wzornik, prezentujący paletę kolorów PALU. 

Foliowa reklamówka, w którą zapakujesz zakupy dla siebie lub klientek. 

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

MAT000009 Fartuszek biały S 1 szt 99 zł

MAT000010 Fartuszek biały M 1 szt 99 zł

MAT000011 Fartuszek biały L 1 szt 99 zł

MAT000012 Fartuszek szary - rozmiar uniwersalny 1 szt 53 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

MAT000016 Filiżanka 1 szt 29 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT03584 Bloczek - termin kolejnej wizyty 1 szt 23,90 zł

FARTUSZEK

FILIŻANKA

BLOCZEK - TERMIN KOLEJNEJ WIZYTY

Wygodny w użytkowaniu fartuszek ochronny o estetycznym i modnym kroju. 
Doskonałe wykonanie podniesie komfort pracy w każdym salonie kosmetycznym.

Piękna, logowana filiżanka ze spodkiem, uprzyjemni klientkom każdą wizytę w 
profesjonalnym salonie kosmetycznym.

Funkcjonalny i elegancki bloczek składający się ze 100 wizytówek wykonanych 
ze sztywnego papieru, z miejscem na wpisanie terminu następnego zabiegu.
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NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

KAT02555 Reklamówka - 29 x 40 cm 1 szt 0,40 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

MAT000014 Ręcznik biały bawełniany - 30 x 50 cm 1 szt 14,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

MAT000008 Podkładka do zdjęć silikonowa 1 szt 9,90 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

MAT000019 Roll up - 100 x 200 cm 1 szt 265 zł

MAT000020 Plakat - A2 1 szt 10 zł

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

MAT000017 Ekspozytor mały - na 40 lakierów 1 szt 179 zł

RĘCZNIK BIAŁY BAWEŁNIANY

PODKŁADKA SILIKONOWA

ROLL-UP I PLAKAT

EKSPOZYTOR

Podkładka silikonowa doskonale sprawdza się w trakcie wykonywania manicure 
oraz jako tło do sfotografowania Twojej stylizacji. 

Ekspozytor w dwóch rozmiarach, świetny do prezentacji kosmetyków PALU. 

Materiały wizerunkowe PALU. Produkowane pod zamówienie.

Bawełniany biały ręcznik, wykonany z chłonnego materiału. 
Wymiary: 30 x 50 cm.

NR KAT. NAZWA PRODUKTU POJEMNOŚĆ CENA BRUTTO

MAT000013 Ręcznik biały bambusowy - 30 x 50 cm 1 szt 24,00 zł

MAT000028 Ręcznik szary bambusowy - 30 x 50 cm 1 szt 24,00 zł

RĘCZNIK BAMBUSOWY
Bambusowy ręcznik, wykonany z chłonnego materiału. Wymiary: 30 x 50 cm.
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