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Produktinformation 

Polygel MasterKit: 

4 x Polygel(4x60g) Natural Clear, Bright White, Light Pink, 

Cover Pink, Slip Solution 240ml, Ph Bond 15 ml, Pro Bond 15 

ml, Top it Off 15ml, Nail Surface Cleanse 60ml, Multi Purpose 

Tool/Brush & 4x Tubnycklar 

   

  

  Polygel Trial Kit: 

Polygel60g Natural Clear, Slip Solution 120ml, Multi-Purpose 

          Tool och Tubnyckel 

 

 

Polygel 60g per tub: 

Sex färger - Natural Clear, Soft White, Bright White, Dark Pink, 

Light Pink och Cover Pink inkl Tubnyckel. 

 

 

Slip Solution 240 & 120 ml: 

Eliminerar friktion när du pressar och drar ut Polygel  på nageln. 

Möjliggör smidig applikation. Innehåller ingen monomer. 

7-Free = Fri från Toluen, Dbp, Formaldehyd, Formaldehydresin, 

Kamfer, Tphp & Xylen 

 

  

Polygel Brush: 

       En platt och ovalt skuren pensel i storlek 10. Pensel med     

    syntethår och tillhörande lock på ena sidan och en “Slicer” på   

         andra sidan för att snabbt och effektivt skära av Polygel från 

      tuben och applicera på nageln. 
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     Synthetic Brush Restorer: 
     Balsam för penslar med syntetiska hårstrån 

     Vätskan rengör och återställer penseln kondition utan att kontaminera 

     Vid behov efter en applikation - Torka av penseln, doppa ner penseln i din     

     flaska med Brush Restorer, torka av överflödet av vätskan på penseln     

     och sätt på locket på den igen. 

     

 

    Harmony Glass Dappin’dish 

    En liten skål i glas till Slip Solution. Ger dig bättre kontroll på mängden    

    vätska som används. Locket är vackert graverat med Harmonyloggan och  

    hjälper dig att spara vätskan mellan behandlingar utan att den avdunstar. 

 

 

  Polygel TubNyckel 

  Nyckeln till att lätt och enkelt få ut all Polygel ur sin tub. Låter dig jobba lika    

  smidigt oavsett om tuben är full eller halvtom 

 

 

     

    Multi-Purpose Tool & Stir Stick: 

    En Spatel på ena sidan & “Slicer” på andra sidan för att snabbt och    

    effektivt skära av Polygel från tuben och applicera på nageln.  

    Det här 2 in 1 verktyget kan även användas till gelé och i design-     

    arbeten.  
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