
 

 

 
 
 
 
 

NOVÉ NOMO GELY 
 
Tato naprosto nová série gelů od TROSANI funguje bez co-monomerů. Opouští tak reaktivní akryláty HEMA (2-
hydroxyethyl-methacrylát), TEGDMA (Trietylenglykoldimetakrylát) aj., které mají vysoký alergický potenciál a 
skládá se pouze z oligomerů. NOMO znamená NoMonomer neboli gel bez monomerů a umožňuje tak osobám 
alergickým na methakrylát šetrnou práci. Průzkumy potvrzují významně nižší až téměř žádné alergické reakce. 

Revoluční řešení, kdy přilnavosti je dosaženo pomocí bioaktivních křemíko-vápenitých krystalů, přináší velmi 
dobrou vazbu. Výjimečné trvanlivosti je dosaženo díky dobrému, elastickému přizpůsobení k přírodnímu nehtu. 
Série NOMO gelů tak optimálně splňuje veškeré požadavky na ně kladené. 

NOMO gely se nezahřívají a nesmršťují! I toto jsou jejich další průkopnické přednosti oproti jiným běžným gelům. 
Zákaznice tak pociťuje nové ošetření obzvlášť jemně. Navíc to, že polymerizace nemusí být přerušována, má 
příznivý vliv na propojení – vytvrzení materiálu. Nehet tak získá vysokou elasticitu a pevnost (bez odchlipování). 
Vytvrzení bez smršťování garantuje příjemné a pohodlné nošení bez jakéhokoliv pnutí. 

Zpracování materiálu je velmi jednoduché, ale přesto odlišné od práce s běžnými gely. NOMO gely se dají velmi 
dobře nanášet a zpracovávat i v tenké vrstvě. Obvyklé pilování po vytvrzení je často úplně odstraněno. 

• NOMO Basic gel 
Bioaktivní kapalina s krystaly kalcia bez monomerů a kyselin. Pádná odpověď na všechny požadavky a 
problematické případy. Kompletní vytvrzení již po 30 sekundách. Použitelný nejen jako vazba, ale i k neviditelnému 
zpevnění přírodních nehtů. Vhodný pro alergiky. 

• NOMO Builder gel 
Modelovací gel bez monomerů a pálení. Na přírodní nehty jako povlak, na umělé jako modelovací gel. Optimálně 
zpracovatelný, extrémně trvanlivý. Prosíme dodržujte pracovní postup. Vytvrzení za 90 sekund. 

• NOMO High gloss gel 
Zapečeťovací gel bez monomerů s vysokým leskem. Barevně stálý – bez žloutnutí v soláriích. Vytvrzení za 90 
sekund. 
Trochu teorie: Monomery jsou malé, reakce schopné molekuly se dvěma či více funkčními skupinami. Ty se spojují 
polykondenzací, polyadicí nebo polymerizací na polymery či dimery. 
Polymerizace je společná přeměna jednoduchých chemických sloučenin (monomerů) za výstavby pravých homeopolárních 
spojení na polymery – řetězce velkých molekul (makromolekuly), jako např. ethylenu na polyethylen (umělou hmotu). 
Polymerizace přitom probíhá ve čtyřech fázích. 
Oligomer je makromolekula, která se skládá ze stejných nebo podobných jednotek. Jejich počet není přesně dán – většinou se 
pohybuje mezi 10 a 30. Pokud je počet molekul větší, hovoříme o polymeru. 
Polymer je chemická sloučenina, která se skládá z řetězu nebo rozvětvených molekul (makromolekul), které jsou tvořeny 
stejnými nebo stejnorodými jednotkami (tzv. monomery). Přídavné jméno polymerový vlastně znamená složený z mnoha částí. 
Silicea-Calzium (křemík-vápník) je důležitý základ ve stavbě a obnově keratinových struktur nehtů, vlasů atd. 

• One for all lite gel  – Pouze jeden a stačí na všechno! 
Bezkyselinový gel s redukovaným zahříváním a samovyhlazovací schopností. Tento univerzální jednofázový gel 
garantuje díky vloženému křemíku extrémní zatížitelnost a nejjednodušší zpracování. Skutečný samovyhlazovací 
efekt zaručuje hladké, rovnoměrné a lesklé okraje a často tak odstraňuje obvyklé použití pilníků. Optimální a 
nejjednodušší zpracování. Vytvrzení za 90 sekund. 
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Nevěřte na zázraky a používejte 
Že naše nehty drží, to ví téměř všichni. Pokud však pro někoho byla doposud rozhodujícím faktorem pouze cena, 
pak nakupoval jinde. Nyní je vše jinak. Již nemusíte zkoušet další a další UV-gely ani techniky modelace. To co 
jsme si dříve nedokázali představit ani my, vám dnes nabízíme – skutečnou kvalitu za neskutečnou cenu. 
NAILING UV-gely jsou samozřejmě lepší než jejich předchůdci! Snazší aplikace přináší kratší zpracování, vyšší 
přilnavost, delší interval do doplnění. Ale jsou i lacinější! Jejich cena je tak srovnatelná s mnohými konkurenčními 
produkty. Jak jsme to dokázali? Tajemství se neprozrazují, ale výsledky stojí za to. 
• 4 TROSANI Kulzer gely – dodnes nepřekonaný systém v nové kvalitě 5 Star 

- tří- i jednofázový systém. Identický základ se používá v dentální medicíně jako světlem tvrzené plomby. Toto je 
NAILING koncept patentovaný společně s Kulzer Medical Company – špičková kvalita, ověřena miliónovým 
použitím, exkluzivně pouze od nás. Chcete-li maximální přilnavost, neexistuje lepší volba. Nyní v nové kvalitě 
5 Star DeLuxe se samovyhlazovací schopností, výjimečným leskem, bez pálení a žloutnutí. Pracovat 
s třífázovými gely nikdy nebylo jednodušší – vyzkoušejte i vy výhody tohoto jedinečného systému s kvalitou bez 
kompromisů. Preferujete-li velmi hustý modelovací gel z původní řady, rádi vám jej dodáme. 
• 4 Soft gely 
- tří- i jednofázový systém s vynikajícími zpracovatelskými vlastnostmi a ještě lepší cenou. Soft gely jsou obecně 
velmi oblíbené a dle ohlasů nehtových designérek se s nimi i dobře pracuje. Soft gelům od TROSANI však díky 
většímu než obvyklému 15g balení nelze upřít podstatnou výhodu, kterou je až o 32 % nižší cena. 
• 4 NAILING gely – Bonding, Sculpture, Top Shine 

- třífázový systém se špičkovou kvalitou značkového výrobce – garance příjemného použití, trvanlivosti a kvality – 
s více než příjemnou cenou. 
• TROSANI NAILING Multi gel – výhody akrylu a gelu v jednom 

- jednofázový gel představuje výsledek několikaletého vývoje a spojuje dříve nemyslitelné. Náš nový UV-gel je po 
vytvrzení tvrdý a zároveň flexibilní. Tzn., že se vyznačuje maximální možnou odolností i houževnatostí a 
současně vykazuje velmi dlouhý interval do doplnění při zachování vysoké přilnavosti. Aplikace tohoto gelu je 
díky samovyhlazovací schopnosti tak jednoduchá, jak jen může být. Práci s ním zvládne i naprostý začátečník a 
lze jej použít nejenom k doplňování, ale i k bezproblémové modelaci dlouhých nehtů. Zapomeňte na odchlipující 
se gely a nabídněte svým zákazníkům komfort TROSANI. Nyní k dodání i ve variantě Multi gel milky, která 
dokonale imituje přírodní nehty. 
• TROSANI NAILING Super Easy gel – jednodušeji již to snad ani nejde 

- název Super snadná (myšlena aplikace) říká vše. Tento UV-gel není určen na obtížné modelace 
komplikovaných nehtů, které vyžadují použití viskóznějšího (hustšího) gelu. Ve všech ostatních situacích však 
oceníte jeho jedinečné vlastnosti. Gel je řídký a přesto nestéká na pokožku a umožňuje tak bezproblémovou 
modelaci C-oblouku a kritického bodu. Díky jeho zpracovatelským vlastnostem vyžaduje minimální až téměř 
žádné pilování. Výsledkem jsou tak nejen krásné nehty s maximální trvanlivostí, ale i ušetřený čas. 
• 8 TROSANI French gelů 

- ideální řešení pro zákazníky, kteří preferují francouzskou manikúru a nevyžadují změnu barvy. 2 varianty špičky 
(bílá a mléčně bílá) s vynikajícími krycími schopnostmi a 2 varianty zapečeťovacího vrchního gelu (růžová a 
béžová) s vysokým leskem jsou zárukou dokonalého výsledku. Nově i tři diamantové varianty (bílá, růžová a béžová). 
• Perleťový UV-gel 

- přirozený vzhled je současným módním trendem a UV-gel obsahující přírodní perleť dokonale vyhoví jeho 
požadavkům. Gel se vyznačuje extrémně vysokým leskem a lze jej použít také jako zapečeťující gel č. 3. 
• Barevné UV-gely eXtra Super – 45 odstínů včetně French gelu 

- pokud zákazníci hovoří o dosavadních barevných gelech TROSANI v superlativech a oceňují především jejich 
krycí schopnosti a lesk, pak si nedokážeme představit nadšení, které v nich vyvolá použití těchto nových 
barevných gelů. Homogenní krémovitá struktura nejenže dává sbohem obtěžujícímu míchání, ale především 
přináší doposud nepoznané krycí schopnosti s možností vytření gelu do velmi tenké vrstvy nebo naopak 
umožňuje použití v plastickém Nail-Artu. Lesk je vyšší než u jejich předchůdců a aplikace mnohem lehčí. 

Náš počet gelů není samoúčelný. Více nepotřebujete a méně je málo. S TROSANI tak získáte materiál od 
jednoho dodavatele s cenami pro každou skupinu zákazníků! 
Ano, doporučujeme Vám pouze jednu technologii modeláže nehtů, ale to jenom proto, že s NAILING konceptem 
od TROSANI již žádnou jinou nepotřebujete. Proč? Stejně jako v současné době nepoužíváte logaritmické pravítko 
- máte přece spolehlivou kalkulačku, je zbytečné nabízet Vám jiné technologie TROSANI. Nehty zákazníků mohou 
být krátké, měkké, štěpivé, lámavé a NAILING je jediná technologie od TROSANI s použitím ve všech 
situacích. S NAILINGem TROSANI získáte  technologii bez zdraví škodlivých exhalací a příměsí. Technologii 
nepoškozující přírodní nehty s enormně dlouhou trvanlivostí! 

osvědčenou technologii. 

TROSANI CZ&SK v.o.s., Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice; www.trosani.cz 
tel.: 386 350 110, fax: 386 350 109, e-mail: info@trosani.cz 
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