
Първият в света принтер за нокти



V11
Интегриран десктоп принтер за нокти. 

Заедно със стартов комплект.

Умен мини десктоп принтер за нокти. 
Предлага се в 6 цвята –

черен/бял/розов/оранжев/зелен/сив 
Цена: 1 290,00 лв.

Луксозен Умен мини десктоп 
принтер за нокти.

Предлага се в 4 цвята –
черен/червен/златен/розов. 

Цена: 1 490,00 лв.

Най-високотехнологичният принтер 
за нокти правен някога в луксозен версия!
Цветен печат върху нокти само за 20 сек.

X11
Интегриран десктоп принтер за нокти - алуминиев

Заедно със стартов комплект



V11
Интегриран десктоп принтер за нокти. 

Заедно със стартов комплект.

•  Най-високотехнологичният принтер за нокти 
правен някога!

• Цветен печат върху нокти само за 20/35 сек.

•  Принтиране върху естествени и изкуствени 
нокти.

•  Управление чрез мобилен телефон. 
Принтирането върху Вашите нокти е само на 
един натиск на копче разстояние.

•  Свържете принтера с телефона си чрез Wi-Fi, 
изберете изображение, позиционирайте го и 
просто натиснете копчето.

•  Независимо дали снимките са правени от Вас 
самите или са обработени с какъвто и да е 
софтуер, или сваляни от някъде, не е проблем 
да бъдат отпечатани върху ноктите Ви.

•  Принтерът за нокти Ви дава производителност. 
Спестявате 70% от времето спрямо 

конвенционалните методи за полагане на лак. 

•  O2Nails приложението за Apple и Android 
съдържа стотици идеи и стилни заготовки, 
които се увеличават всяка седмица с цел, 
да задоволят всяко едно любопитство и нужда.

•  Благодарение на принтиращата система на 
Принтера за нокти V11/X11 с една касета 
с мастило можете да направите 800-1000 
нокътя. Устойчивостта на принтираното 
покритие може да бъде повишено, разбира 
се за сметка на изразходеното мастило. При 
зададен нормален режим, покритието трае 
около 1 месец.

•  С размер на дамска чанта, страхотен дизайн, 
високо качество и само 1.6 кг. тегло правят 
Принтера за нокти V11 лесно преносим и 
подходящ за поставяне навсякъде във Вашият 
салон или дом.

КОМПЛЕКТ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ 
АКСЕСОАРИ! БЕЗ ИНСТАЛАЦИЯ,  
ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА!

 Пакетът заедно с Принтера за нокти V11/X11 
включва: захранващ кабел, поставка за изкуствени 
нокти, тонер касета, защитен гел, предпазен гел, 
предпечатен гел, цветен гел за фон, основен гел, 
лакочистител, подложка за почистване на гел и 
персонална LED UV лампа за изпичане. СТАНЕТЕ КОРИФЕИ  

В ИЗКУСТВОТО ЗА МАНИКЮР ЗА 3ч.

 Благодарение подробно обяснените видеа, за кратко 
време ще усвоите всички тънкости при работата с 
Принтера за нокти V11/X11.

 Консумативите, необходими Ви при ежедневната 
работа с Принтера за нокти V11/X11 можете да 
закупите от фирма Kirov High-End BG ЕООД по 
всяко едно време. 

15 години традиции и опит в създаването на 
иновативни продукти.

 27 патента, ISO09001, 40000 м2 завод, специално 
направени за производството на принтиращи 
устройства за нокти. 

Предпазен Гел - пази кожата около нокътя да не бъде изцапана при 
печатането с мастило.

Базов Гел - има свързваща функция и служи за това да подготви 
повърхността за следващите стъпки.

Предпечатен Гел – Задължителен слой, служещ за по-добро 
абсорбиране на мастилото и неговата дълготрайност и красота. 
Предлага се само при нас.

Печатно изображение – свържете се към мрежата на принтера, за 
интелигентно избиране на желаните изображения.

Защитен Гел – използва се да осигури блясък и да запечата 
изображението.

РАЗХОДИТЕ ЗА МАСТИЛО  
СА 12-15 СТ. НА НОКЪТ



Бул. Черни връх № 88   
+35989 6662229
+35989 9670033
+35988 7336666
www.o2nails.bg
www.o2nails.at

UT-G
Ултратънки изкуствени нокти - G 
(20 ленти/кутия=200броя)
Ултратънки изкуствени нокти за клиенти с 
високи изисквания. Могат да се опаковат 
след принтене и да се продават готови на 
клиенти. Най-висококачествените възможни 
изкуствени нокти. 
Цена: 18,00 лв.

UT-K
Ултратънки изкуствени нокти - K 
(20 ленти/кутия=200броя)
Ултратънки изкуствени нокти за клиенти с 
високи изисквания. Могат да се опаковат 
след принтене и да се продават готови на 
клиенти. Най-висококачествените възможни 
изкуствени нокти. 
Цена: 18,00 лв.

UT-H
Ултратънки изкуствени нокти - H 
(20 ленти/кутия=200броя)
Ултратънки изкуствени нокти за клиенти с 
високи изисквания. Могат да се опаковат 
след принтене и да се продават готови на 
клиенти. Най-висококачествените възможни 
изкуствени нокти. 
Цена: 18,00 лв.

PG-1*
PG1 (Гел Основа за печат)  
бяла перла
(10ml/шишенце) 
(Специален Гел - снабдява 
се само от производителя 
на принтерите)
Цена: 19,90 лв.

PG-2*
PG2 (Гел Основа за печат) 
брокат
(10ml/шишенце) 
(Специален Гел - снабдява 
се само от производителя 
на принтерите)
Цена: 19,90 лв.

PG3*
(Гел Основа за печат) 
млечно бяло
(10ml/шишенце)                 
(Специален Гел - снабдява 
се само от производителя 
на принтерите)
Цена: 19,90 лв.

PG4*
(Гел Основа за печат) чисто 
бяло
(10ml/шишенце)                 
(Специален Гел - снабдява 
се само от производителя 
на принтерите)
Цена: 19,90 лв.

PLG1208
Персонална LED UV лампа за изпичане   
HS code: 85437099    
(Изпича геловете за 30 секунди)
Портативна LED UV лампа, която можете 
да носите с вас даже и когато пътувате.
Цена: 12,90 лв.

NM-01
NM-01 Течен протектор за 
нокти (7ml/шишенце). За 
предпазване на кожичката 
около нокътя от изцапване 
с мастило - за по-лесно 
почистване след печат
Цена: 12,90 лв.

SNTH
Единична поставка за 
изкуствен нокът за V11/
X11. За фиксиране на 
изкуствени нокти при печат. 
За задържане на единичен 
нокът.
Цена: 7,00 лв.

PG-0*
PG0 (Гел Основа за печат) 
прозрачен
(10ml/шишенце)
(Специален Гел - снабдява 
се само от производителя на 
принтерите)
Цена: 15,90 лв.

SM10 Тонер касета за V11/X11. С една 
тонер касета можете да напечатате 
около 800-1000 нокътя. Точното 
количество принтове зависи от 
изображенията и тяхната наситеност.
Цена: 119,90 лв.

SGNK
Кит за оформяне на нокти. Включва: 
Ултратънки изкуствени нокти G 20бр ленти 
Ултратънки изкуствени нокти К 20бр ленти 
Течност за премахване на изкуствени  
нокти - 1 шише 30ml
Специален Гел (10ml/шишенце)
Лепило за нокти (10g/бр)
За да оформите Гел-нокът за 3 минути 
на пръст. Лесни за премахване и напълно 
безопасни за истинските нокти. 
Цена: 65,00 лв.

NG-18
NG (Nail Guard - протектор за нокти)
За да предпазите истинските си нокти, 
но също и като слепваща функция. Лесни 
за премахване и напълно безопасни за 
истинските нокти. 
Цена: 2,00 лв.

FGL1609
O2Nails LED UV лампа за изпичане
LED лампа с вентилатор. За изпичане 
на нокти.
Цена: 69,90 лв.

 

 

*Специален гел за принтиране. Служи 
за по-бързото, ефективно и качествено 
попиване на мастилото, за постигане 
на по-дълготрайно изображение с 
най-добра резолюция. Използва се 
задължително.

Мол Парадайс Център, ниво -1,
откъм централния вход с ул. Сребърна

Бул. Черни връх № 100 
София, България
www.kirov-high-end.bg
www.facebook.com/KirovHighEnd/

Изключителен представител 
за България и Австрия


