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Nap, mint nap azon dolgozunk, hogy minőségi termékeinkkel, maradandó 
értéket alkossunk a kézápolás és műköröm világában, jó minőségű anyagokkal 
segítsük a szakemberek és az otthoni felhasználók munkáját, szépülését.

Válogass több mint 100 divatos színárnyalat, alapozó és fedőlakk közül, az 
igényes, csillogó, egészséges és hosszantartó gél lakkozott körmökért.
Legyél tapasztalt körmös szakember, vagy egy kreatív körömfanatikus, aki a 
saját körmét ápolja, reméljük, hogy a könnyen kenhető, magas minőségű gél 
lakkjaink elnyerik tetszésedet!

Üdvözlettel: Aphrodite csapata

Ismerd meg az Aphro Nails gél lakkokat,
ismerd meg az Aphro Nails minőséget!
Próbáld ki bátran, hiszen a Te sikered a mi sikerünk is!



RÓLUNK

Az Aphro Nails az Aphrodite 97 saját márkás terméke. Több, mint 20 éve látjuk el professzionális alapanyagokkal, minősé-
gi eszközökkel, gépekkel a műkörmösöket, manikűrösöket. Tapasztalatunkat a termékfejlesztések, képzések és szakem-
berként a kéz- és lábápolás során szereztük.
Harmadik generációs pedikűrös család vagyunk, a szakma és a vállalkozói lét meghatározza mindennapjainkat, ahogy a 
műkörömépítés, kéz- és lábápolás világa is. Ezért is nagyon fontos számunkra, hogy szakmai szemléletünkkel minőségi 
termékeinkkel, maradandó értéket alkossunk, jó minőségű anyagokat és termékeket hozzunk létre. Segíteni szeretnénk 
a szakemberek és az otthoni felhasználók munkáját, szépülését. Sok pozitív visszajelzést kapunk Tőletek, mely a legna-
gyobb érték számunkra!

MIÉRT VÁLASZD AZ APHRO NAILS
GÉL LAKKOKAT?

13ml-es gazdaságos, nagy kiszerelést kínálunk
pénztárcabarát áron! 

Professzionális és otthoni
használatra

Gél lakkjaink saját fejlesztésűek, 
kimagasló minőségűek, ezért professzio-
nális és otthoni használatra is ajánljuk 
őket.

Könnyen kenhető

Nem folyik, nem nyúlik, nem ragad!
Pont annyira kenhető, amennyire kell! 
Próbáld ki, garantált sikerélmény!

Profi ecset

Az Aphro Nails elegáns üvege profi 
ecsetet is rejt, amivel könnyedén tudod 
megalkotni a színesebbnél színesebb 
körmöket

Könnyű leszedni

A felvitelnél már csak a gél lakk leszedése 
egyszerűbb, hiszen az Aphro Nails 
rendszere gyorsan, és egyszerűen 
oldható.

Teljes rendszer

A divatos színek mellett megtalálod az 
alapozó és fedő lakkokat is, ami a csillogó 
és hosszantartó hatásért fontos.

100+ trendi szín

Folyamatosan bővítjük a színpalettánkat, 
mert számunkra is fontosak a trendi 
körmök :)

13
ml



Anti Fungicid  15ml / 890 Ft

Gombaölő folyadék

Tolnaftát tartalmú gombaölő hatású folyadék. Tolnaftát összete-
vőjének köszönhetően megelőzi a körömgomba kialakulását. 
Használd a természetes körömre. Egy vékony rétegben kell 
felvinni, a NAIL PREP előkészítő folyadék használata előtt, a 
köröm fertőtlenítés után. 

Nail Prep  15ml / 790 Ft

Előkészítő folyadék

Levegőre száradó körömelőkészítő folyadék, amely dehidratálja 
a természetes körmöket, zsírtalanítja és portalanítja a köröm 
felületét, ezzel elősegítve a jobb tapadást. Primer előtt kell 
használnod egy vékony rétegben. Felkenés után várd meg, amíg 
megszárad. Gél lakkozásnál és műkörömépítésnél is egyaránt 
használhatod. 



Ultrabond  15ml / 1450 Ft

Savmentes primer – tapadás elősegítő

Az előkészített körömre tapadás elősegítő savmentes primert 
szükséges használni. Az UltraBond előkészítő folyadékot egy 
vékony rétegben kell felvinni, felkenés után várd meg, amíg 
megszárad. Egy enyhén ragacsos felület fog keletkezni, és erre 
a rétegre tökéletesen tapadnak a különböző alap gél lakkok és 
műkörömépítő anyagok. Oldható gél lakkoknál is tudod 
használni, könnyen oldódik.  

Ultrabond PLUS  15ml / 1450 Ft

Savmentes primer – tapadás elősegítő - 
vitaminos

D és E vitamin tartalmú tapadás elősegítő savmentes primer. 
Az előkészített körömre tapadás elősegítő savmentes primert 
szükséges használni. Az Ultrabond PLUS előkészítő folyadékot 
egy vékony rétegben kell felvinni, felkenés után várd meg, amíg 
megszárad. Egy enyhén ragacsos felület fog keletkezni és erre a 
rétegre tökéletesen tapadnak a különböző alap gél lakkok és 
műkörömépítő anyagok. Oldható gél lakkoknál is tudod használ-
ni, könnyen oldódik. 



BASE gél lakk  13ml / 2490 Ft

Színtelen alapozó réteg, amely biztosítja a gél lakk tartósságát. 
Kötés után felszíne enyhén ragacsos, tapadós, így egyenletesen 
tudod felvinni a színes gél lakkot, és tovább megóvja a körmöket 
a szín pigmentek okozta sárgulástól.

Jellemzői:

•     Kötési idő: UV: 120sec / UV LED: 30sec
•     Oldható
•     Színtelen

SZÍNES gél lakk  13ml / 1990 Ft

Aphro Nails gél lakkok állaga sűrűbb, színei teltebbek az átlag-
nál. Használat közben nem folynak el, nem nyúlnak, nem gumi-
sak, így könnyedén vihetőek fel vékonyan, mégis egyenletesen 
a körömre, így biztosítva még természetesebb érzést. Rugalmas 
anyagának köszönhetően nem repedezik, nem pattog le.

Jellemzői:

•     Kötési idő: UV: 120sec / UV LED: 30sec
•     Oldható
•     Fixálás mentes
•     Nem gumis, nem nyúlós, rugalmas, ellenálló anyag
•     Extra pigmentáltság, telt színek, kiváló színmegtartás
•     Nem kell felrázni felkenés előtt
 



TOP gél lakk  13ml / 2490 Ft

Magas fényű, fixálás mentes befejező réteg. Több héten át tartó 
csillogást biztosít a körmöknek. Egy vékony rétegben használd 
a TOP gél lakkot.

Jellemzői:

•     Kötési idő: UV: 120sec / UV LED: 30sec
•     Oldható
•     Fixálás mentes
•     Színtelen magas fényű
  

MATTE TOP gél lakk  13ml / 2490 Ft

Matt fényű, fixálás mentes befejező réteg. Több héten át tartó 
divatos, matt hatású körmöket biztosít. Egy vékony rétegben 
használd a MATTE TOP gél lakkot.

Jellemzői:

•     Kötési idő: UV: 120sec / UV LED: 30sec
•     Oldható
•     Fixálás mentes
•     Színtelen matt fényű
 



FEDŐ FRANCIA

NEON

GYÖNGYHÁZ

CSILLÁMOS PASTEL

Bordeaux
101       

Magnetic
102       

Bloody Mary
103       

Operator
104       

Reddish
105       

Cherry red
106       

Racing red
107       

Coral dream
108       

Sunset
109       

Orange juice
110       

Festival fever
111       

Summer time
112       

Dizzy pink
113       

Candy shop
114       

Simply pink
115       

Cupcake
116       

Pink girl
117       

Purple pink
118       

Sweet mania
119       

Wild grape
120       

Aubergine
121       

Spacewoman
122       

Woody
123       

Ice coffee
124       

Nudist
125       

Színes gél lakk
13ml / 1990 Ft



French dream
153       

Burgundy
154       

Sonic red
155       

Rose gold
156       

Mulberry
157       

Caramel
158       

Americano
159       

Starry glitter
160       

Espresso
161       

Neon blow
135       

Star dust
136       

Platinum
137       

Champagne
138       

Disco time
139       

Concrete
140       

Neon vest
141       

Mango schock
142       

Neon life
143       

Piggy-bank
126       

Graceful
127       

Sugar glaze
128       

Pink effect
129       

Sugar mill
130       

Hot pink
131       

Raspberry syrup
132       

Knockout
133       

Princess
134       

Pinky
144       

Troller
145       

Pink lava
146       

Party time
147       

Neon pink
148       

Magenta lady
149       

Snowball
150       

Black coat
151       

French kiss
152       



Deep blue
180       

Purple car
181       

Peach kick
182       

Summer blues
183       

Space life
184       

Green lawn
185       

Nightless
186       

Amethyst
187       

Silver storm
188       

Orchid
171       

Sweet mint
172       

Swing pink
173       

Lollipop
174       

Funky peach
175       

Soft violet
176       

Iced mint
177       

Rosy cap
178       

Grim green
179       

Cadet blue
162       

Mauve pants
163       

Midnight blue
164       

Brandy
165       

Azure
166       

Sunny coral
167       

Lilac effect
168       

Candy wall
169       

Cotton candy
170       

Rose maze
189       

Moonlight
190       

Desert island
191       

Meteorite
192       

Gemmy
193       

Emerald
194       

Dusty pink
195       

Grey foil
196       

Bubble gum
197       

    

            

    



Tropical beach
218       

King of blue
219       

Pink bikini
220       

Rose Daiquiri
221       

Pretty woman
222       

Sweetness
209       

Fanatic
210       

Pink potion
211       

Coral Reef
212       

Naturally
213       

Bulls Blood
214       

Macaron
215       

Satin dream
216       

Deep ocean
217       

Wine list
198       

Boogie time
199       

Silvery
200       

French Rosy
201       

French latte
202       

Rose wood
205       

Marsh-mallow
206       

Creamy pink
207       

Little girl
208       

FEDŐ FRANCIA

NEON

GYÖNGYHÁZ

CSILLÁMOS PASTEL



Cat Eye gél lakk használata:

Minden esetben megfelelően készítsd elő a köröm lemezt, távolítsd el a köröm környékén és felszínén található bőröket. 
Mattítsd a köröm felszínét, használj előkészítő folyadékot, majd vidd fel a Base gél lakkot és köttesd meg UV/LED lámpá-
ban, majd:

A tetszőleges szín és alakzat elérése után használj fixálás mentes Aphro Nails Top gél lakkot, vagy Matte Top gél lakkot.
Kötési idő: UV lámpa 120 másodperc, UV LED lámpa 30 másodperc.

1. vigyél fel egy réteget a választott Cat Eye gél 
lakkból, köttesd meg, majd vidd fel a következő réteg 
Cat Eye gél lakkot és mágnesezd a kívánt alakzat 
eléréséig, majd köttesd meg ezt a réteget is.

vagy, 2. vigyél fel egy réteg alapszínt, egy tetszőleges 
Aphro Nails gél lakkot, ami illik vagy kiemeli a Cat 
Eye gél lakkot (Pl.: Fekete), köttesd meg UV/LED 
lámpában, majd vidd fel rá a Cat Eye gél lakkot és 
mágnesezd a kívánt alakzat eléréséig, majd köttesd 
meg ezt a réteget is.

Titan
228       

Meteor
229       

Cordelia
230       

Electra
231       

Mona
232       

Cupid
223       

Oberon
224       

Ariel
225       

Luna
226       

Comet
227       

Blaze
233       

Aurora
234       

Orion
235       

Cat Eye
gél lakk

13ml / 2490 Ft

ÚJDONSÁG!



UV LED lámpa 48W
szilikon kéztámaszos

Kéz szenzoros ki/bekapcsolás
Időkapcsoló funkció (10mp, 30mp, 60mp, 99mp)
Low Heat Mode – kíméletesebb lámpázás funkció,
az égető érzést okozó anyagok használatakor
Levehető alsó lámpa rész
Teljesítmény: 48W
LED szám: 33db
Méretek: 195x180x100 (szélesség x mélység x magasság)

UV LED lámpa 54W
digitális kijelzős

Kéz szenzoros ki/bekapcsolás
Időkapcsoló funkció (10mp, 30mp, 60mp, 99mp)
Low Heat Mode – kíméletesebb lámpázás funkció,
az égető érzést okozó anyagok használatakor
Levehető alsó rész
Teljesítmény: 54W
LED szám: 36db
Méretek: 225x185x105 (szélesség x mélység x magasság)

14990 Ft 14990 Ft



Step Stepby

1 Alakítsd ki a köröm tetszőleges hosszát és formáját
körömvágó ollóval és/vagy reszelővel.

7 Használj Aphro Nails Anti Fungicid előkészítőt a gombás 
fertőzés elkerülése érdekében. Levegőre szárad nem kell 
lámpázni.

8 Használj Aphro Nails Nail Prep vízelvonó és zsírtalanítót. 
Levegőre szárad, ahogy felkened el is illan, nem kell lámpázni.

2 Told fel a kutikulát bőrfeltolóval.
Tipp: Használj Cuticle Removert a bőr lokális puhítására, 
így az könnyebben kezelhetővé válik. Bátran használd gél 
lakkozás előtt is, mert ellentétben az áztatással a Cutitcle 
Remover nem hagy nedves vagy zsíros felületet maga után.

3 Köröm kaparó segítségével távolíts el a köröm felszínén lévő 
nem kívánatos bőröket.

4 Bőrvágó olló segítségével vágd le a felesleges bőröket.
Tipp: Vigyázz nehogy túl sok bőrt vágj, a köröm környéki bőr 
kis erekben gazdag, így bőven vérzik ha megsértjük. Amel-
lett, hogy fájdalmas, begyulladhat és még a gél lakozást is 
megnehezíti.

5 Mattítsd a felszínt egy nem túl durva bufferrel (180).

A keletkező port alaposan távolítsd el portalanító kefével.
Tipp: Használd a kefe mellett még egyszer a köröm kaparót, 
hogy a köröm tövében, körömsáncban megbújó por is el 
legyen távolítva.

6



9 Használj Aphro Nails Ultrabondot, vagy Ultabond PLUS-t 
ami extra tapadást elősegítő savmentes primer. Használatá-
val tartósabb lesz a gél lakkozás, kisebb az esély arra, hogy 
a gél lakk a köröm széleiről lepattanjon vagy fellevegősödjön. 
Levegőre szárad, így nem szükséges lámpázni. A köröm 
felszíne ragacsos lesz.

A tetszőleges színű Aphro Nails gél lakkot vidd fel 1 
vékony rétegben. UV fényre köt, ezért használj UV/LED 
lámpát
Tipp: Vigyázz, ne kend túl vastag rétegben, mert akkor az UV 
fény hatására sem tud megkötni és ráncosodni fog az anyag, 
ami pár nap után felválhat a körömről. Itt is ügyelj a precíz 
felvitelre az esztétikus és hosszan tartó eredményért. 
Használj narancsfa pálcát, ha szükséges. 

1
1

Vigyél fel a körömre 1 vékony rétegben Aphro Nails Base 
gél lakkot. Ez az anyag már UV fényre köt, ezért használj 
UV/LED lámpát. A kötés után a felszín ragacsos lesz, erre 
tapad majd a következő réteg.
Tipp: Ügyelj rá, hogy csak a köröm felszínére kerüljön az 
anyag. A bőrre került anyagot narancsfa pálcával távolítsd el. 
Ha a gél lakk a bőrre kerül és úgy megköt, 1-2 napon belül 
felválik, és a környező rész is fellevegősödhet, ami fertőzéshez 
vezethet.

1
0

Ismételd meg az előző lépést, tehát vidd fel a szín második 
rétegét.
Tipp: Ha szeretnéd, hogy a szín még egyenletesebb legyen, 
vidd fel a harmadik réteget is. Ezzel a plusz réteggel 
tartósabbá is válik a gél lakkozás.

1
2

Vigyél fel a körömre magas fényt biztosító Aphro Nails Top 
gél lakkot, vagy a matt hatásért használd a szintén fixálás 
mentes Aphro Nails Matte Top gél lakkot. UV fényre köt, 
ezért használj UV/LED lámpát.

1
3

lámpázás

lámpázás

lámpázás





Step Stepby

Leoldás:

2 Tekerj acetonnal átitatott gél lakk leoldó fóliát az ujjakra úgy, 
hogy a vatta a körömnél legyen. Várj 5-8 percet.

4 Nem túl durva buffer segítségével finomítsd a köröm felszí-
nét, így a nem kívánatos maradványok is eltűnnek.
Ha nem szeretnéd leoldani, körömreszelő segítségével is el 
tudod távolítani a gél lakkot.
Tipp: Vigyázz, nehogy a köröm felszínét is megreszeld, mert 
könnyen elvékonyodhat a körmöd.
Ha szeretnéd újra gél lakkozni körmeid, ismét készen állnak. 
Kezdd az első lépéssel, már tudod, hogy kell!

Ha nem szeretnél újra gél lakkot, akkor tápláld a köröm 
lemezt és környékét Aphro Nails Cuticle Oil bőrápoló 
olajjal vagy alkalmazz japán manikűrt.

1 Mattítsd meg a körmök felszínét egy buffer segítségével.

Távolítsd el a fóliát. A feloldódott gél lakkot távolítsd el 
körömkaparó vagy narancsfa pálca segítségével.
Tipp: Ha nem oldódott meg helyenként tökéletesen a gél lakk 
ne feszegesd le a körömről, mert az a köröm elvékonyodásá-
hoz vezethet. Ebben az esetben helyezd vissza a fóliát és várj 
pár percet, majd távolítsd el a fennmaradó gél lakkot.

3



GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK:

Mennyire vehető igénybe egy géllakkozott köröm?

A gél lakk a háziasszonyok álma, bátran lehet vele főzni, mosogatni takarítani. Mindennapi teendők mellett is akár 2-3 
hétig is tökéletes lehet a manikűrünk. Vigyázz a takarítószerekkel, mert egyes szerek elszínezhetik a gél lakkot.
A géllakkozott lábkörmök esetében végre nem kell aggódnunk, hogy megnyomódik, ledörzsölődik a cipőben.

Miért válhat fel vagy pattoghat le a körömről a géllakk?

Ennek több oka is lehet:

•  Nem lett hiánytalanul mattítva a köröm bufferrel vagy kopott buffer lett használva. Fontos lépés a mattítás, mert az így 
    keletkezett apró barázdákba tud az anyag „kapaszkodni”. 

•  Nem lettek használva az előkészítő folyadékok (Nail Prep portalanító, zsírtalanító, UltraBond tapadást elősegítő).

•  Nem lett eltávolítva tökéletesen a köröm felszínéről a bőr, vagy a gél lakk kifolyt a bőrre. Ezekben az esetekben 1-2 
    napon belül elválik a gél lakk, ami aztán a használattal egyre nagyobb területet érint.

•  Előkészítés után hozzá ért a körömhöz valami zsíros pl. hozzányúltunk a másik kezünkkel.

•  Túl vastag rétegben került felvitelre az anyag, ami így nem tudott megkötni. Ennek ismertető jele, hogy apró ráncok 
    látszanak a gél lakkon a köttetést követően.

•  Ha a köröm lemezei vannak szétválva. Ebben az esetben nem arról van szó, hogy a köröm felszínétől válik el a gél lakk, 
    hanem a köröm válik el egymástól amit a gél lakk nem tud megállítani, így az lepattan.

•  A köröm az átlagosnál vékonyabb. Ebben az esetben érdemes 1 réteggel többet felvinni a színes gél lakkból, illetve 
    előkészítéskor a vitaminos UltraBond PLUS-t használni, amely táplálja a körmöt.

•  Túl hosszú a köröm. Mindenkinek van egy maximális hossz, amit elbír a körme. Bár a gél lakk stabilabbá tudja tenni 
    természetes körmeinket, van egy bizonyos határ, amit ha átlépünk a gél lakk könnyebben sérül vagy akár le is törhet
    a körmünk.



Vékonyítja a géllakkozás a körmeimet?

Amennyiben szabályosan használod, nem vékonyítja. Ami vékonyíthatja:

•  Előkészítéskor túl erős buffert használsz, vagy túl erősen nyomod a körömhöz, avagy túl sokáig reszeled a köröm
    felszínét. A buffer is egy reszelő finoman kell használni.

•  Eltávolításkor a saját körmödet is elreszeled.

•  Leoldás nélkül lefeszegeted a géllakkot.

Elszíneződött körmöm, mi lehet a baj?

Előfordulhat, hogy a gél lakk pigmentjei enyhén elszínezik a köröm felszínét, ez bufferrel könnyedén eltávolítható.

Zöldes folt van 1-2 körmön, penészes?!

Amennyiben fellevegősödött a gél lakk, a víz be tud menni alá, ahol kórokozók telepedhetnek meg. Gombás vagy bakteri-
ális fertőzés állhat a háttérben. Amennyiben a folt nő forduljon orvoshoz. Lehetséges, hogy a folt a körömmel együtt lenő. 
Amíg a folt látható tilos lakkozni, vagy géllakkozni! Elkerülhető a gél lakk fellevegősödése ha az előkészítéskor körültekin-
tőek vagyunk és használjuk a megfelelő előkészítő folyadékokat.

Megfelelő ideig használtam az UV/LED lámpát, egyes rétegek mégis ragadtak utána, 
akkor mégsem száradt meg?

Az teljesen normális, hogy a kötési idő után is ragacsos a felszíne. A gél lakkok rétegei ekkor tudnak egymáshoz jól tapad-
ni. A fixálás mentes Top Coat, vagy Matte Top Coat felszíne lesz csak sima. Amennyiben a Top Coat a lámpázást követően 
ragacsos marad, valószínűleg nem volt jól behelyezve a kéz a lámpába, ami miatt nem tudott tökéletesen megkötni.

A géllakozás után mennyi ideig kell vigyázni a teljes száradásig?

Az UV fény hatására tökéletesen megköt/megszárad a gél lakk, tehát azonnal azt csinálhatunk, amit csak szeretnénk. 
Lábkörmök festése esetén azonnal felhúzhatjuk rá a cipőt, nem fog megnyomódni.
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