


PUBLICIDAD

Deze zomer is GREENIK gekleurd met de kleur Boho Chic, 
een stijl die voortkomt uit de vereniging van bohemien en 
chic, waarbij chic wordt begrepen als elegant of verfijnd.

Boho Chic combineert verschillende culturen en stijlen, uit 
het Arabisch naar hindoes die door Afrika gaan met altijd een 
omgeving vol kleur, iets cools met hippie en vrolijke accenten.

In Boho Chic gaat niets uit de mode, het is waar vintage en 
modern vormen een perfecte mix, want Boho Chic is dat 
niet zozeer de essentie van dingen, maar het vermogen om 
verschillende essenties te combineren om een casual, exclu-
sief, comfortabel te creëren en verfijnde stijl, waar goede 
energieën en mensen van het goede zijn en karma regeert.

Dus ga je gang, vertraag en ontspan om te genieten van 
onze Boho Chic-kleuren.

This summer GREENIK has been colored Boho Chic, a style 
that comes from the union of Bohemian and Chic, unders-
tanding chic as elegant or sophisticated.

Boho Chic mixes different cultures and styles, from Arabic 
to Hindu passing through African with environments always 
full of color, something cool with hippie and happy touches.

In Boho Chic nothing goes out of style, it is where vintage 
and modern make a perfect mix, because Boho Chic is not 
so much the essence of things but the ability to combine di-
fferent essences to create a casual, exclusive, comfortable 
and refined style , where good energies and people of good 
karma reign.

So go ahead, slow down and relax to enjoy our Boho Chic colors.
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Zon, strand, licht, warmte ... wat een genot!
Zomer = Feest !!!! Zomer = Comporta (Portugal). maximale expressie 
van BOHO CHIC op het Iberisch schiereiland.
Mix van verfijning en natuurlijkheid in de omslagmanicure met eenvou-
dige decoratie van de natuur.
F020 Soak Off Gel met heldere microdeeltjes in intens groen kleur, die 
de manicure helderheid geeft.
G017 Polish Gel zachtgroene kleur.
PG02 Natuurmotiefdecoratie met Painting Gel, W001 Polish Witte 
gelbasis voor de versierde nagel.

COVER PAGE

Sun, beach, light, heat ... what a joy!
Summer = Party !!!! Summer = Comporta (Portugal). maximum ex-
pression of BOHO CHIC in the Iberian Peninsula.
Mix of sophistication and naturalness in the cover manicure with 
simple decoration of nature.
F020 Soak Off Gel with bright microparticles in an intense green 
color, which brings luminosity to the manicure.
G017 Polish Gel soft green color.
PG02 Nature motif decoration with Painting Gel, W001 Polish 
White gel base for the decorated nail.
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De oorsprong gaat terug tot het einde van de 18e eeuw, 
naar de Franse revolutie waar kunstenaars, schrijvers, dich-
ters en creatievelingen werden gedwongen in armoede te 
leven, waardoor ze verplicht werden oude en tweedehands 
kleding te dragen. Wanneer de crisis voorbij is en de eco-
nomische situatie hersteld is, begonnen de kunstenaars hun 
creatieve kant uit te drukken in kleding maar altijd met be-
houd van hun essentie dat niets uit de mode raakt en alles 
wordt gerecycled, opnieuw uitgevonden en gecombineerd.

Het algemene idee van die tijd is dat kunstenaars gekleed als no-
madische zigeuners met hun oorsprong in de Balkan, in Oost-Eu-
ropa, een regio genaamd Bohemen. Zo werd het woord “bohe-
mien” een levensstijl en cultuur geassocieerd met creativiteit en 
artistieke uitdrukking tegen sociale en esthetische stereotypen.

De Boheemse beweging kreeg in 1960 een nieuwe beteke-
nis, toen de hippiebeweging de conventionele levensstijl be-
gon te raken. Nieuwe kledingstijlen, hippiejurken, rokken en
broek met borduursels, gemengde prints, bloemen, etnisch 
en franjes. Deze hippiebeweging die zijn maximale expres-
sie had in het beroemde Woodstock-festival in 1969, heeft 
gebracht modekleur, comfort, keuzevrijheid zonder vooraf 
bedachte regels en het idee dat kleding en voorwerpen niet 
gaan uit de mode maar worden gerecycled, waardoor het 
gebruik en de combinaties opnieuw worden uitgevonden.

Beetje bij beetje en tot op de dag van vandaag heeft de mo-
de-industrie die bohemien-stijl met hippie-invloeden ontwi-
kkeld en de term ‘chic’ die glamour, elegantie en verfijning 
komt brengen in een stijl die werd geboren met een volledig 
tegenovergestelde doelstelling, waardoor het voldoende 
balans kreeg, wat resulteerde in de Boho Chique stijl geeft 
ons een sterk gevoel van vrijheid, zorgeloosheid, ontspan-
ning en elegantie.

The origins go back to the end of the 18th century, to the 
post-revolution French where artists, writers, poets and 
creatives were forced to live in poverty, thus finding themsel-
ves obliged to wear old and second-hand clothes. When the 
crisis has ended and the economic situation has recovered, 
the artists began to express their creative side in clothing but 
always keeping their essence that nothing goes out of style 
and everything is recycled, reinvented and combined.

The general idea of   the time is that artists dressed like no-
mad gypsies with origins in the Balkans, in eastern Europe, 
a region called Bohemia. Thus the word “bohemian” became 
a lifestyle and culture associated with creativity and artistic 
expression against social and aesthetic stereotypes.

The bohemian movement took a new meaning in 1960, 
when the hippie movement began to hit the conventional 
lifestyle. New styles of clothing hippie dresses, skirts and 
pants with embroidery, mixed prints, florals, ethnic and frin-
ges. This hippie movement that had its maximum expression 
in the famous Woodstock festival in 1969, has brought to 
fashion color, comfort, freedom to choose without pre-con-
ceived rules and the idea that clothes and objects do not go 
out of style but are recycled, reinventing its uses and com-
binations.

Little by little and until today the fashion industry has evol-
ved that bohemian style with hippie influences, adding the 
term “chic” that comes to bring glamor, elegance and sophis-
tication, to a style that was born with a completely opposi-
te objective, giving it enough balance resulting in the Boho 
Chic style gives us a strong sense of freedom, carefree, rela-
xation and elegance.
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LANGE NAGELS, KORTE NAGELS, KLEUR, 
KLEUR, KLEUR... 

LONG NAILS, SHORT NAILS, 
COLOR, COLOR, COLOR ...

PLEZIER EN COMPLICITEIT IN DE REUNIE, 
MIDDAGWANDELINGEN, GELACH, 

VERTROUWEN ...

FUN AND COMPLICITY IN THE REUNION, 
AFTERNOONS WALKS, LAUGHTER, 

CONFIDENCES ...Plezier en medeplichtigheid aan de reünie, middagwande-
lingen, gelach, vertrouwen ...
Lange nagels, korte nagels, kleur, kleur, kleur ...
Meng alle kleuren van het seizoen en creëer leuke, jeugdige 
nagels met een paar slagen. Wauw!
Of ontwerp met Painting Gel enkele simpele bloemen er bove-
nop de Neon Powder aangebracht op lichtgekleurde nagels en 
versterken met kleine puntjes Gel Fantasy als het midden van 
de bloemen, je creëert een delicate en elegante decoratie.

Fun and complicity in the reunion, afternoons walks, laugh-
ter, confidences ...
Long nails, short nails, color, color, color ...
Mix all the colors of the season and create fun, youthful nails 
with a few strokes. Wow!
Or design with Painting Gel some simple flowers on top of 
the Neon Powder applied on light-colored nails and enhance 
with small dots of Gel Fantasy as the center of the flowers, 
you will create a delicate and elegant decoration.
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EXOTISCH, DROMER, ROMANTISCH, 
HIPPIE GEEST EN DURF.

BLOEMEN DECORATIE OP NATUURLIJKE
TOON, GEMAAKT MET SCHILDERIJ IN

DIVERSE LICHTKLEUREN EN ROZE
EN GOUD SPIEGELPOEDER OM

ELEGANTIE EN VERFIJNING TOE TE  
VOEGEN.

EXOTIC, DREAMER, ROMANTIC, HIPPIE 
SPIRIT AND DARING.

FLORAL DECORATION ON A NATURAL 
TONE, MADE WITH PAINTING GEL IN 
VARIOUS LIGHT COLORS AND PINK 

AND GOLD MIRROW POWDER TO ADD 
ELEGANCE AND SOPHISTICATION.

LOREM IPSUM Y SIMPLEMENTE   

COMFORTABEL MAAR GLAMOUR IN HET LAND.
HIPPIE, LAND, FRANJES, ACCESSOIRES, TRIVAL

DECORATIES, ...
MENG STERKE KLEUREN (B016) MET BASIS ...

ALLES GAAT!

COMFORTABLE BUT GLAMOROUS IN THE COUNTRY.
HIPPIE, COUNTRY, FRINGES, ACCESSORIES, TRIVAL 

DECORATIONS, ...
MIX STRONG COLORS ( B016 ) WITH BASIC ...

ANYTHING GOES!
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SPREUKEN VAN MARRAKECH, DE BOHO
STAD, DE RODE STAD, ... 

SPELLS OF MARRAKECH, THE BOHO 
CITY, THE RED CITY, ...

Spreuken van Marrakech, de Boheemse stad, de rode stad, ...
De stad van paleizen, tuinen, mozaïeken, luxueuze versieringen ...
De stad van geuren, kleuren ...
Laat jezelf betoveren met het verhaal van een verteller, Zen-
ders van populaire wijsheid.
Uitbundigheid op de nagels, veelkleurige bloemendecoratie
met Paint Gel op een witte achtergrond (W002), gecombi-
neerd met andere schmink in BOHO-kleur (R023).

Spells of Marrakech, the bohemian city, the red city, ...
The city of palaces, gardens, mosaics, luxurious ornamentation ...
The city of scents, of colors ...
Let yourself bewitch with the narrative of a Storyteller, 
Transmitters of popular wisdom.
Exuberance on the nails, multi-colored flower decoration 
with Painting Gel on a white background (W002), combined 
with other makeup in BOHO color (R023).
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NEEM DEKKING VAN DE ZON VAN 
TULUMMEXICO, EEN BOHO CHIC PARADIJS, 
EN CONTEMPLATE ZIJN INDRUKWEKKENDE 
MAYAN RUÏNES OP DE ZEE.
COMBINEER BOHO Y004 GELE GEL POLISH 
(SEIZOENKLEUR: VERLICHTEND GEEL) MET 
DE BASIC W005 (SEIZOENKLEUR: ULTIMATE 
GREY), TEKEN EEN PAAR EENVOUDIGE 
LIJNEN EN JIJ KRIJGT EEN MANICURE DIE 
UITDRUKT STERKTE EN POSITIVITEIT.

TAKE COVER FROM THE SUN OF TULUM-
MEXICO, A BOHO CHIC PARADISE, AND 
CONTEMPLATE ITS IMPRESSIVE MAYAN 
RUINS ON THE SEA.
COMBINE BOHO Y004 YELLOW GEL 
POLISH (SEASONAL COLOR: ILLUMINATING 
YELLOW ) WITH THE BASIC W005 
(SEASONAL COLOR: ULTIMATE GRAY), 
DRAW A FEW SIMPLE LINES AND YOU 
WILL GET A MANICURE THAT EXPRESSES 
STRENGTH AND POSITIVITY.

Tutorial videos for creating all designs at www.greenikcosmetics. com
or on the YouTube channel Greenik Cosmetics.

Wat is het?
- UV / LED-bouwer  TOP Gel.
- Zelf leveling.
- Zeer gemakkelijk aan te brengen gel.
- Transparante kleur.
- Extra sterk.
- Ideaal voor middellange en lange nagelver-
lengingen.
- Het produceert geen warmte onder de lamp.

What is it?
- UV / LED Building and TOP Gel.
- Self-leveling.
- Very easy to apply gel.
- Transparent color.
- Extra strong.
- Ideal for medium and long nail extensions.
- It does not produce heat under the lamp.

NEW

What makes?
- Nail reinforcement and extension.
- It does not need filing.
- Reduces application time.

Wat maakt?
- Nagelversterking en verlenging.
- Het hoeft niet te worden inge-
diend.
- Verkort de applicatietijd.
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ACTOIL12  ACTOIL50

ELEMENTAL LINE

KIT MANICURA

HAND-
CREME 

VOETEN-
CREME

KIT PEDICURA
GKG70 
GKG50 
GKG30

CMAM75
CMAM500

CPMS75
CPMS500

GKC70 
GKC50 
GKC30

GKG70.
Doos met 70 eenheden manicureset. Bevat 
Handschoenen, vijl en bokkenpootje.
Box of 70 units of Manicure kits. Contains Gloves, 
Lime and Orange Stick.
GKG50.
Doos met 50 eenheden behandelhandschoenen. 
Box of 50 units of Treatment Gloves.
GKG30.
Doos met 30 eenheden manicureset. Bevat 
Handschoenen, vijl en bokkenpootje. 
Box of 30 Manicure kits units. Contains Gloves, Lime 
and Orange Stick.
GKC70.
Doos met 70 eenheden pedicureset. Bevat sokken, 
vijl en bokkenpootje.
Box of 70 units of Pedicure kit. Contains Socks, Lime 
and Orange Stick.
GKC50.
Doos met 50 eenheden behandelsokken.
Box of 50 units of Treatment Socks.
GKC30.
Doos met 30 eenheden pedicureset. Bevat sokken, 
vijl en bokkenpootje.
Box of 30 units of Pedicure kit. Contains Socks, 
Lime and Orange Stick.

Product met 97% natuurlijke actieve ingre-
diënten voor huid- en nagelverzorging. Hydra-
teert, voedt en verjongt de huid.

- AMANDEL OLIE
- ZONNEBLOEMOLIE
- ARGANOLIE
- OLIJFOLIE
- KARITÉ OLIE
- GRANADA STEROLEN
- VITAMINE E

Product with 97% natural active ingre-
dients for skin and nail care. Hydrates, nou-
rishes and rejuvenates the skin.

- ALMOND OIL
- SUNFLOWER OIL
- ARGAN OIL
- OLIVE OIL
- KARITÉ OIL
- GRANADA STEROLS
- VITAMIN E

ACTIV OIL

NEW FORMAT
500 ML

NEW

NEW NEW
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Maximale hechting, bescherm de natuurlijke nagel.
Makkelijk aan te brengen.
Vloeibare basis van eenvoudige toepassing, 
biedt een betere hechting van de kleuren 
aan de natuurlijke nagel.
Droogtijd 30 “LED of 2” UVA

Maximum Adherence, Protect the natural nail, 
Easy Application.
Fluid base of easy application, offers a better 
adherence of the colors to the natural nail. 
Drying time 30 “LED or 2 ‘UVA.

BASE GEL

- Ultra helder
- Lange duur
- Zeer resistent
- Het wordt niet geel

Ultra heldere beschermer. Lange duur voor
Greenik kleur. Onberispelijke glans na het 
drogen. Extreem resistent. UV-filter toege-
voegd om kleur te beschermen. Het wordt 
niet geel. Geen plakkerige laag. Droogtijd 
30 “LED of 2” UVA

- Ultra Bright
- Long Duration
- Very Resistant
- It doesn’t turn yellow

Ultra bright protector. Long duration for 
Greenik color. Impeccable shine after dr-
ying. Extremely resistant. UV filter added 
to protect color. It doesn’t turn yellow. No 
sticky layer. Drying time 30 “LED or 2 ‘UVA. 

- Ultra helder
- Lange duur
- Zeer resistent
- Het wordt niet geel
- Geen plaklaag

Hoge helderheid, het wordt niet geel, ge-
makkelijk toepassen. Extreem resistent. 
UV-filter toegevoegd om de kleur te bes-
chermen. Geen plaklaag. Ideaal aan te bren-
gen op acrygel, gel en acryl.   Droogtijd
tijd 30 “LED of 2” UVA.

- Ultra Bright
- Long duration
- Very resistant
- It doesn’t turn yellow
- No Sticky Coat

High brightness, It doesn’t turn yellow, easy 
to apply. Extremely resistant. UV filter ad-
ded to protect color. No sticky layer. Ideal 
to apply on Acrygel, Gel and Acrylic. Drying 
time 30 “LED or 2 ‘UVA.

- Zeer vloeibaar
- Ultra helder
- Lange duur
- Zeer resistent
- Het wordt niet geel
- Geen plaklaag
Hoge helderheid, vergeelt niet, gemakkelijk toe te 
passen. Extreem resistent. UV-filter toegevoegd 
om de kleur te beschermen. Geen plaklaag. Idea-
al om aan te brengen op Acrygel, Gel en Acryl.
Droogtijd 30’’ LED of 2’ UVA.

- Very fluid
- Ultra Bright
- Long duration
- Very resistant
- It doesn’t turn yellow
- No Sticky Coat

High brightness, It doesn’t turn yellow, easy 
to apply. Extremely resistant. UV filter ad-
ded to protect color. No sticky layer. Ideal 
to apply on Acrygel, Gel and Acrylic. Drying 
time 30 “LED or 2 ‘UVA.

- Ultra helder
- Lange duur
- Zeer resistent
- Het wordt niet geel
- Geen plaklaag

Ultra heldere en resistente afwerking zonder 
plaklaag. De heldere microdeeltjes geven een 
subtiel en elegant glanzend effect dat iedere 
kleur nagels zal verfraaien. Ideaal om aan te 
brengen op Acrygel, Gel en Acryl. Droogtijd 
30’’ LED of 2’ UVA.

- Ultra Bright
- Long duration
- Very resistant
- It doesn’t turn yellow
- No Sticky Coat

Ultra bright and resistant finish top without sticky 
layer, with bright micro particles. Very subtle and 
elegant shiny effect with which to enhance any 
natural color or nails. Ideal to apply on Acrygel, 
Gel and Acrylic. Drying time 30 “LED or 2 ‘UVA.

- Resistent
- Lange duur
- Geen plaklaag
- Het wordt niet geel
- Droogtijd 30 “
“Leuke afwerking voor je nagels”.
TDBM. Top met matte afwerking en kleine 
zwarte stippen.
TDBW. Top met een glanzende afwerking 
met wit middelgrote stippen.

- Resistant
- Long duration
- No sticky layer
- It doesn’t turn yellow
- Drying time 30 “

“Fun finish for your nails”.
TDBM. Matte finish top with small black dots.
TDWB. Top with a glossy finish with white 
medium dots.

- Resistent
- Lange duur
- Geen plaklaag
- Het wordt niet geel
- Droogtijd 30 “
‘Kleed je manicure aan voor een feestje 
door af te lakken met STAR TOP & GO.’
SUPER HELDERE LED / UV Top.

- Resistant
- Long duration
- No sticky layer
- It doesn’t turn yellow
- Drying time 30 “

“Dress up your manicure for a party ending 
with STAR TOP & GO.”
SUPER BRIGHT LED / UV Top.

TOP GEL TOP&GO

BRILLIANT TOP&GO

TOP MATE

NATURAL COLORBUILDER COLOR

BASES, TOPS & STRONG

LED/UV Gel polish base met natuurlijke kleurpigmenten, ideaal voor 
French manicures, zonder een camouflerende kleur te hoeven gebruiken. 
Afhankelijk van de hoeveelheid aangebracht product worden de kleur, ste-
vigheid en duurzaamheid van de nagel geïntensiveerd. Vanwege de hard-
heid is het niet alleen mogelijk met dit product te verstevigen, maar ook te 
verlengen.

LED / UV Gel Polish bases with natural color pigments ideal for French 
manicures, without the need to add camouflage color.
Depending on the amount of product applied, the color, reinforcement and 
durability of the nail will be intensified. Due to its hardness, in addition to rein-
forcing by easily sculpting the nail, you can make extensions.

Polish Gel met natuurlijke LED-/UV-kleur, ideaal voor French manicures en 
nude nagels. Het aanbrengen van een grotere hoeveelheid product zal de kleur 
en duurzaamheid van de nagel versterken. Aanbrengen op Greenik Base.

Polish Gel with natural LED / UV color, ideal for French manicures and 
natural-colored nails, applying a larger amount of product will reinforce 
the color and the duration of the nail. Apply on Greenik Base.

- Mat fluweeleffect
- Geen plaklaag

Matte fluwelen eindbeschermer, onge-
looflijk elegant over iedere Greenik kleur. 
Heeft geen plaklaag. Droogtijd 30’’ LED of 
2’ UVA.

- Matte Velvet Effect
- No Sticky Coat

Matte velvet end protector incredibly ele-
gant for any Greenik color. It doesn’t have 

STAR TOP&GO

VITA BASE

TOPDOT

Gel Polish Base protects and restores damaged and weak nai-
ls. Strengthens, rejuvenates and nourishes the natural nail. Nails 
strengthened after use.
Easy removed. Longer services, no lifts (3 weeks). 

Gel Polish Base beschermt en herstelt beschadigde en zwakke na-
gels. Versterkt, verjongt en voedt de natuurlijke nagel. De nagels 
zijn versterkt na gebruik. Het is gemakkelijk te verwijderen. Lange-
re draagbaarheid, geen lifting (3 weken).

STRONG
Builder, self-leveling, zeer resistent, verstevigt 
nagels, creëert verlengingen en verhoogt de 
duurzaamheid. Aanbrengen op de BASE. Breng 
als versteviging een dunne laag aan op de nagel. 
Voor verlenging toepassen met MOLDE of TIPS 
GREENIK. Droogtijd 60’’ LED of 2’ UVA.

Constructor, self-leveling, very resistant, rein-
forces nails, creates extensions and increases 
durability. Apply on the BASE. As a reinforce-
ment, apply a thin layer on the nail. For exten-
sion apply with MOLDE or TIPS GREENIK. 
Drying time 60 ”LED or 2`minutes UVA.

NEW

NEWNEW

NEW NEW

Ca CALCIUM

VITAMIN B5

1. Breng een laag Builder of Natural Color 
aan op de nagel. Plaats niet in de lamp.
1. Apply a coat of builder or natural color all 
over the nail. Do not put in the lamp.

2. Neem een goede hoeveelheid product op 
het kwastje en leg dit dicht bij de nagelriem 
neer, verspreid het vervolgens voorzichtig 
over de nagel heen richting de vrije rand.
2. Load the brush with a good amount of pro-
duct, deposit approaching the cuticles, direc-
ting and moving the product gently over the 
surface to the free edge.

3. Corrigeer het product rond de nagel-
riem, zijwallen, vrije rand en apex met de 
liner Brush No.1 totdat de nagel in balans 
is; dun aan nagelriemen, zijwallen en vrije 
rand, maar met een verdikte apex. Hard uit 
in de lamp; 60’’ LED, 2 min. UVA, en de na-
gel is klaar om de Top aan te brengen.
3. With the Liner brush nº1, correct the product 
near cuticles, sides, tips and apex. So that the 
nail is balanced, cuticles, sides and fine tips and 
thickened apex. Introduce in the lamp 60’’ LED 
o 2’ UVA and the nail will be ready to apply Top

VITAMIN E

FINE TOP&GONEW
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COLOR GEL
Ervaar de Greenik Gel Polish. 
Duur: 2 weken.
Drogen in 30 seconden. 
3 stappen systeem.
Makkelijk te verwijderen.

Semi-permanente manicure is momenteel 
de meest populaire trend in make-up voor 
nagels. Dankzij de Greenik Gel Polish-for-
mule blijven je nagels zelfs 2 weken mooi! 
Greenik Gel Polish blijft perfect op de na-
gel, met grote intensiteit en zonder mat te 
worden.
De applicatie is snel en eenvoudig. Het ver-
zwakt de nagelplaat niet en kan zonder pro-
bleem volledig worden verwijderd.

Experience Greenik Gel Polish.
Duration: 2 weeks.
Drying in 30 seconds.
3 step system.
Easy to remove.

Semi-permanent manicure is currently the 
most popular trend in nail makeup. Thanks 
to the Greenik Gel Polish formula, your nai-
ls will remain beautiful even for 2 weeks! 
Greenik Gel Polish remains perfectly on 
the nail, with great intensity and without 
becoming matt.
The application is quick and easy. It does 
not weaken the nail plate and can be com-
pletely removed without any problem.

NEW NEW
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Een perfecte combinatie van GEL
en ACRYL.

Rock’Gel is het nieuwste en meest geavanceerde 
builder systeem. Dit product is het resultaat van de
perfecte combinatie van gel en acryl (acrygel of 
polygel), die je de mogelijkheid biedt om de nagel te
modelleren met een geweldig resultaat in 
een kortere applicatietijd. Sterk, duurzaam en 
gemakkelijkte vijlen zijn enkele van de kenmerken 
van deze collectie.

A perfect combination of GEL 
and ACRYLIC.

Rock’Gel is the newest and most advanced nail 
sculpting system. Product that results from the 
perfect combination of gel and acrylic (acrygel or 
polygel) to sculpt the nail with a great result in a 
shorter application time. Strong, durable and easy 
to file are some of the attributes of this collection.

CLEAR RGC

LIGHT PINK RGLP NATURAL PINK RGNPI

COVER PINK RGCP

EXTRA WHITE RGEW

RESISTANCE
FLEXIBILITY

Maximum

BASE ROCK’GEL RGB

SLIDING SOLUTION RGSS

Vloeistof die de verwerking en mode-
llering van ROCK’GEL vergemakkelijkt.

Liquid that helps ROCK’GEL to work 
easily on the nail to give it the neces-
sary shape.

SOFT WHITE RGSW

ROCK’GEL BRUSH BRG

COLD PINK RGCLDP

Exclusief penseel met spatel die helpt 
bij de plaatsing van het product.
Exclusive brush with spatula that helps 
the placement of the product.

GEL FANTASY SOAK OFF

DENIM GLASS

SOAK OFF GEL in potformaat.
Gel met bijzonder kleine glanzende deeltjes voor 
een zeer fijne en bijzondere glans.
SELECTIE VAN INTENS EN VROLIJKE ZOMER 
KLEUREN.
Voeg de CHIC-touch toe aan uw zomermanicures.

SOAK OFF GEL in jar format.
Gel with especially small shiny particles to achie-
ve a very delicate and special shine.
SELECTION OF INTENSE AND CHEERFUL 
SUMMER COLORS.
Add the CHIC touch to your summer manicures.

NEW

NEW NEW

Sterke hechtingsbasis voor gebruik onder
FAST2WORK en ROCK’GEL.

Strong adherence base for use under 
FAST2WORK and ROCK’GEL.
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Ons assortiment nagellakken maakt 
het voor iedere vrouw mogelijk om de 
juiste kleur te kiezen 

Our range of nail polishes allow each 
woman to choose the appropriate 
color according for the ocassion.

NAIL LACQUER LIPSTICKS
Een crèmige, gekleurde LIPPENSTIFT met natuurlijke in-
grediënten zoals macadamia-olie, arganolie, amandelolie en 
vitamine E. Bevat beschermende oliën, sterk gepgmenteer-
de forule, zonder water, gemakkelijk aan te brengen, vrij van 
parabenen, vrij van D5, vrij van gedenatureerde alcohol.

A creamy colored LIPSTICK with natural ingredients such as 
macadamia oil, argan oil, almend oil and vitamin E. Contains 
protective oils, highly pigmented formula, without water, easy 
to apply, free of paraben, free D5, free of denatured alcohol.

NAIL ART

CRYSTAL SPONGE PEN KIT CAT`S EYE MAGNET
CEM25SPSB

BRUSH SLANTED 4.5/6.5 mm. BS01

BRUSH SQUARE 4.5 mm. BS02

DOBLE BRUSH. NAB2H

LINER BRUSH 7 x 0.3 mm. NABL3 

LINER BRUSH 12 x 0.3 mm. NABL1

LINER BRUSH 8.5 x 1.2 mm. NABL2

NEW STRONG

NEWNEW

NEW NEW

CAT`S EYE MAGNET PEN
CEMP

PAINTING GEL
Gel kit voor nail art. Kleuren met hoge pigmentatie en maximum 
dekking zonder plaklaag, ideaal voor het maken van fijne lijntjes, 
streken en ombres. Hardt uit in UV/LED-lamp.
Gel kit to decorate. Colors with high pigmentation and maximum 
coverage without sticky layer, ideal for making fine lines, strokes 
and gradients.
Catalyzes in UV / LED lamp.

O005 P022 P023 R019P021 R018

voor elke gelegenheid.
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MERMAID & SUGAR KIT

SUGAR
Blauw effect. Zeer delicate glanzende re-
flectie van glitterpoeder, blauwe reflectie.

Blue Effect. Very delicate shiny reflection 
from glitter powder, blue reflection.

MERMAID
Supershine-effect. Extra glans voor het versieren 
van een enkele nagel, alle nagels, of van de desig-
ns die erop gemaakt zijn.

Supershine Effect. Extra shine to illuminate some 
or all of the nails or the designs created on them.

FOIL FLAKESTRANSFER FOIL

SPIDER GEL
Gel met veel elasticiteit en pigmentatie om lij-
nen mee te trekken. Leuk, veelzijdig, duurzaam 
enmakkelijk te gebruiken. De elasticiteit van 
het product maakt het trekken van perfect 
rechte lijnenheel eenvoudig. Je versterkt het 
effect (3D) als je het aan het einde van het on-
twerp toepast.

Gel with a lot of elasticity and pigmentation 
to draw lines. Fun, versatile, durable and 
easy to use. The elasticity of the product 
makes making perfectly straight and drawn 
lines very simple. You will enhance the effect 
(3D) if you apply it at the end of the design. 
Available in black SP01 and white SP02.

MIRROR POWDERS NEON POWDERS BOX 

AQUATRANSFER GEL

Transparante Gel Polish die bij aanbrenging op de nagel een 
aquareleffect creëert, waarmee je gemakkelijk mooie ontwer-
pen krijgt: marmering, bloemen, wolken ...
Zet de Gel Polish kleur of kleuren die erop zijn aangebracht uit 
en creëert een magisch effect bij het uitzetten.

Transparent Gel Polish that when applied to the nail creates a wa-
tercolor effect, with which to easily get beautiful designs: marbling, 
flowers, clouds ...
Expands the Gel Polish color or colors applied on it creating a ma-
gical effect when expanding.

Lijmgel voor het overbrengen van folievellen. Met de lijmgel 
kunnen eenvoudige en elegante ontwerpen worden gemaakt. De 
plakkerige laag die achterblijft na het verlaten van de lamp zorgt
ervoor dat de folie hieraan blijft hechten.
Over de hele nagel aanbrengen of er een 
ontwerp op maken met het juiste nail art 
penseel. 30 seconden uitharden in LED-
lamp. Plak het folieblad met de minder 
glanzende kant op de nagel en bij het 
verwijderen zal de folie zijn overgebracht op 
de nagel of het daarop gemaakte ontwerp. 
Breng TOP aan om af te werken.

Glue gel for transferring Foil sheets.
The sticky layer that it leaves after leaving 
the lamp allows the foil to adhere to make 
easy, simple and elegant designs on the nail.
Apply all over the nail or make a design on it 
using the appropriate nail art brush.
Insert in lamp 30“.
Adhere the foil sheet on the less shiny side, when removing the foil 
will have been transferred to the nail or onto the design made.
Apply TOP to finish.

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Chrome compacte poederkit in 6 kleuren.

Chrome compact powder kit in 6 shades.

Neonpoeders, 12 extreem intense kleuren.

Neon powders, 12 extremely intense colors.

STAMPING GEL NEW

NAIL ART STAMP & SCRAPERNAIL ART STAMPING PLATES
NASP6, NASP7, NASP8, NASP9, NASP10. NASS

NEW
NEW

Stempelgel met hoge pigmentatie en ge-
makkelijk aan te brengen. Het droogt niet 
totdat het in de lamp is geplaatst.
Verkrijgbaar in zwart ST01 en wit ST02.

High pigmentation stamping gel and easy appli-
cation. It does not dry until put into the lamp.
Available in black ST01 and white ST02.

Set van 4 verschillende kleuren fo-
lievellen. Deze flakes zullen uw on-
twerp naar een hoger niveau
tillen.

Kit of 4 different shades of Foil 
sheets.
These scales will elevate your design.
Gold, silver, gold-green and 
copper-pink
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LIQUIDS, TOOLS & FILES

CLEAN300
CLEANLT

REM300
REMLT

PREP300
PREPLT

PREMLT

POMP CWB

NCWLF
NCW

L48W

COTTON BOX.POMPA 150ml

REFFILS 100 gr 180 gr.

SANDING BAND Core & Fine

CORE: Gr 80. 100 pcs. SBC80
MEDIUM: Gr 150. 100 pcs. SBM150
FINE: Gr 240. 100 pcs. SBF240

LPED

MNT24

NAIL FILE 100/180 gr.
Lima Half Moon.

LHMG

LPR100
LPF180

DRILL HEAD COLOR CHART 50 tips. TIPS GLUE 10gr.

NDSB CTCV50 TG.10

NEW

PEDICURE FILE
Ergonomisch en met wegwerp onderdelen.
Ergonomic and with disposable spare parts.

MINITACO
DESECHABLE 240gr.
Voor de voorbereiding van de natuurlijke 
nagel. Creëert porositeit in de nagel voor 
een betere hechting van het product. Eén 
kant van het minibuffblok voor elke hand.

DISPOSABLE
MINIBUFF BLOCK 240 gr.
For the preparation of the natural nail. 
Creates porosity in the nail for a greater 
adherence  of the product. One side of the 
minibuff block for each hand.

RGDT250 NTN250

NAIL TIPS 250 pz.

Half Moon. Natuurlijke kleur.
Half Moon. Natural color.

DUAL TIPS 250 pz.

Specifiek voor het uitvoeren van de eenvoudige 
nagelverlengingstechniek met Rock’gel.

Specific to perform the simple nail extension 
technique with Rock’gel.

NAILPREP 1L y 300ml
Ontvet en dehydrateert de plaat van de 
natuurlijke nagel die deze voorbereidt 
voordat de Gel Polish-basis wordt 
aangebracht en de hechting wordt verhoogd.

Degreases and dehydrates the plate of 
the natural nail preparing it before the 
application of the Gel Polish base and 
increasing its adhesion.

REMOVER 1L y 300ml 
Om de Gel Polish te verwijderen. Bevat oliën 
om de nagel tegen het verwijderingsproces 
te beschermen. Verwijdert de gellak in 
8-10 minuten.

Gel polish remover. Contains moisturizing 
oils to protect skin and nails in the removal 
process. Remove the semi-permanent in 
8-10 minutes.

CLEANSER 1L y 300ml
Ontsmettingsmiddel voor handen, voeten 
en nagels. Reiniger voor elke plakkerige 
laag tussen de verschillende stappen van 
gellak en aan het einde ervan.

Disinfectant for hands, feet and nails. Cleaner 
for each sticky layer between the various 
steps of gel polish and at the end of it.

POLISH REMOVER.
Acetone Free 1L.
Acetonvrije remover voor het verwijderen 
van traditionele nagellak.

Acetone-free remover to clean traditional 
enamel.

LED UV NAIL LAMP 48 W 
Sterkte 48W.
Tijdsindeling 10/30/60/90 seconden.
Verdubbelde uithardingssnelheid.
Intelligente sensor.
Intelligente bescherming tegen 
oververhitting.
Digitale tijdsindicator.

NAIL COTTON WIPE 
1600 pcs.

Absorberende katoenen doekjes. Ideaal 
voor het verwijderen van nagellak of Gel 
Polish.

Absorbent cotton wipes. Ideal for removing 
Enamel or Gel Polish.

NAIL COTTON WIPE
LINT FREE 

600 pcs.
Pluisvrije doekjes. Afmeting 5 x 5 cm. Idea-
al voor het reinigen van het GEL POLI-
SH-proces.

Wipes without lint. Size 5 x 5 cms.
Ideal for cleaning the GEL POLISH process.

NF500

NAIL FORM 500 pz Roll.

Lijm voor nagelverlenging.
Nail Extension Adhesive.
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b-GREENIK

Concept: “Set van samenhangende ideeën die 
al dan niet fysiek in staat zijn om hun eigen 
identiteit over te brengen.”

Sun Tzu’s Art of War.

Onze meubels, op natuurlijke houttinten, 
proberen elegantie, eenvoud, rust en welzijn 
over te brengen op de plaatsen waar ze zullen 
worden geplaatst. Onze meubellijn bestaat uit 
manicuretafels, opbergladen, planken, scher-
men en displays om omgevingen te creëren 
die geschikt zijn voor uw behoeften en ruimte, 
of het nu gaat om een   manicurehoek of een 
complete salon. Bel uw distributeur en ken de 
voordelen die dit u kan opleveren.

Concept: “Set of coherent ideas represented 
or not physically capable of communicating 
their own identity.”

Sun Tzu’s Art of War.

Our furniture, on natural wood tones, seeks 
to convey elegance, simplicity, tranquility and 
well-being to the places where they will be lo-
cated. Our furniture line is made up of mani-
cure tables, storage drawers, shelves, screens 
and displays to create environments suitable 
for your needs and space, whether to set up 
a manicure corner or a complete salon. Call 
your distributor and know the advantages it 
can bring you.

Manicure tafel rechts - B-GMSMD
Manicure tafel links - B-GMSMI
Manicure Right Table - B-GMSMD
Manicure Left Table - B-GMSML
110x77x55 cm 

Ladenkast - B-GCJNR
Chest of drawers - B-GCJNR

31x64x42 cm

Wandkast - B-GBPRD
Wall shelf - B-GBPRD
84x240 cm 

Scheidingswand - B-GBSEP
Divider Screen - B-GBSEP
84x200 cm 

MONTA TU SALÓN b-GREENIK
SET UP YOUR b-GREENIK SALON
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DISPLAY 12 pieces
Gel Polish

DISPLAY 8 pieces
Colección BOHO CHIC

DISPLAY 48 pieces
Nail Lacquer

DISPLAY 20 pieces
Hand & Foot Creams

BOX 15 pieces.
Gel Polish

DISPLAY 48 pieces
Gel Polish

APRON GREENIK
Gel Polish

DISPLAY 8 pieces
Colección APOLO

DISPLAY 12 pieces 
Nail Lacquer

DISPLAY 42 pieces
Creamy Lipstick

BOX ROCK’GEL

MARKETING 

POSTERS

STICKERS

NEW

NEW

NEW

OPEN KIT 6 pieces.
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Distributeur van de BENELUX
Labels Republic, de Droogmakerij 35A, 1851 LX Heiloo, Nederland – 0031-6-50450875

LABELSREPUBLIC

LABELSREPUBLIC

LABELSREPUBLIC

www.labelsrepublic.nl

info@labelsrepublic.nl


