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EXCLUSIVE SERIES IS A PREMIUM 
PROFESSIONAL MANICURE TOOL
• original, stylish design in the form of 

graceful patterns shows the uniqueness of 
the tool

• neat and precise cut thanks to a 
professional  hand-made radius sharpening 
at the factory

• smooth closure and easy tool stroke, as a 
result of the perfect fit of the articulated 
surfaces

• high strength, reliability, and durability of 
use

• high-alloy stainless steel, polished to a 
mirror effect, due to which the tool remains 
invulnerable to corrosion

• packed in a velvet blister and glossy 
packaging, which reflects its premium 
quality

ENG

تصميم أصلي وأنيق على شكل أنماط رشيقة يظهر تفرد األداة
 قطع أنيق ودقيق بفضل شحذ نصف قطر، يدوي في ظروف

مصنعية
 إغالق سلس وسير سهل لألداة ، نتيجة لمالءمة مثالية لألسطح

المفصلية
قوة عالية وموثوقية ومتانة في االستخدام

 فوالذ مقاوم للصدأ عالي السبائك، مصقول لتأثير المرآة،  مما
  يجعل األداة غير معرضة للتآكل

معبأة في نفطة مخملية وعبوة المعة ، مما يعكس جودتها العالية 

العربیةسلسلة EXCLUSIVE هي أداة مانيكير احترافية ممتازة

5EXCLUSIVE 20
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة بشرة )ماغنوليا)

NX-20-5m | NX-20-5g
NX-20-8m | NX-20-8g

NX-20-5g
NX-20-8g

NX-20-5m
NX-20-8m

TYPES OF ENGRAVINGS
أنواع الحفر

• straight cutting edges with a slight 
inclination

• cutting part with small protrusion 
• smooth closure due to the unique 

geometry of the blades
• ergonomic handle design that 

makes the work of the technician 
easier

• durability of sharpening 
• all types of sterilization and 

disinfection are allowable, with 
strict adherence to rules and 
instructions, as well as using high-
quality and certified products

ENG

 حواف قطع مستقيمة مع ميل طفيف
جزء القطع له إسقاط منخفض

إغالق سلس بسبب الهندسة الفريدة للشفرات
 تصميم مقبض مريح يجعل عمل الحرفي أسهل

متانة الشحذ
 خاضع لجميع أنواع التعقيم والتطهير ، مع

 االلتزام الصارم بالقواعد والتعليمات ، وكذلك
استخدام منتجات عالية الجودة ومعتمدة

العربیة



EXPERT

CUTICLE NIPPERS
PROFESSIONAL

7

ENG

العربیة

THE EXPERT SERIES IS A HIGH-QUALITY 
PROFESSIONAL TOOL WITH A WIDE 
RANGE OF MODELS
• skin, nail nippers, and ingrown nail nippers are 

presented, with various types and sizes of the 
working part, as well as the length and shape of 
the handles

• made of high-quality steel with multi-stage 
polishing with GOI paste, which gives durability 
and resistance to corrosion.

• well-thought-out design features for each model 
and professional manual sharpening

• convenient and reliable tool, with the possibility 
of multiple sharpening

• smooth and easy tool stroke due to perfect fit 
and grinding of the joint surfaces

• lightness and simplicity in servicing the tool due 
to the unique inverted rivet

• stainless steel AISI 420

سلسلة EXPERT هي أداة احترافية عالية الجودة مع مجموعة
واسعة من الموديالت

 مقصات للجلد ، مقص أظافر ، كماشة لألظافر الغارزة ، بأنواع 
وأحجام مختلفة لجزء العمل ، باإلضافة إلى طول وشكل المقابض

 مصنوع من الفوالذ عالي الجودة مع تلميع متعدد المراحل مع معجون
GOI الذي يعطي المتانة ومقاومة التآكل  

ميزات تصميم مدروسة جيًدا لكل طراز وشحذ يدوي احترافي
أداة مريحة وموثوقة ، مع إمكانية الشحذ المتعدد

 أداة سلسة وسهلة في العمل بفضل المالءمة المثالية وطحن األسطح
الدوارة

 الخفة والبساطة عند صيانة األداة ، وذلك بسبب البرشام األصلي
المقلوب

فوالذ مقاوم للصدأ

9 mm

8 mm

10 mm

12 mm
16 mm

6 mm
9 mm

3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

5 mm
7 mm
9 mm

11 mm
14 mm
15 mm

10 mm
13 mm

10 mm

12 mm
16 mm

6 mm

3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

EXPERT 10

EXPERT 20

EXPERT 50

EXPERT 60

EXPERT 80

EXPERT 80

EXPERT 100

EXPERT 11

EXPERT 21

EXPERT 53

EXPERT 61

EXPERT 81

EXPERT 81



98 EXPERT 10
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

NE-10-9

9 m
m

9 mm 11 mm
14 mm
15 mm

8 mm 10 mm
13 mm

10 mm 10 mm 12 mm
16 mm

EXPERT 10 EXPERT 11 EXPERT 20 EXPERT 21 EXPERT 50 EXPERT 53 EXPERT 60

ENG

العربیة

• straight cutting edges without 
inclination

• cutting part with protrusion
• straight shortened handles
• convenient location and reliable 

fixation of the tool in hand due to 
small undulating protrusions on 
its handle

• spring mechanism - two plates are 
durable and provide a soft tool 
stroke

حواف قطع مستقيمة غير منحنية
يتوفر جزء القطع على إسقاط

مقابض مستقيمة مختصرة
 موقع مناسب وتثبيت موثوق لألداة في اليد ،

بفضل النتوءات الصغيرة المتموجة على مقبضها
 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة

ناعمة لألداة

EXPERT 11
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

NE-11-11 | NE-11-14 | NE-11-15

11 m
m

14 m
m

15 m
m ENG

• straight cutting edges without 
inclination

• cutting part with protrusion
• straight elongated handles
• convenient location and reliable 

fixation of the tool in hand due to 
small undulating protrusions on 
its handle

•  spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
حواف قطع مستقيمة غير منحنية

يتوفر جزء القطع على إسقاط
مقابض مستقيمة ممدودة

 موقع مناسب وتثبيت موثوق لألداة في اليد ،
بفضل النتوءات الصغيرة المتموجة على مقبضها

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
ناعمة لألداة

12 mm
16 mm

6 mm
9 mm

6 mm 3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

5 mm
7 mm
9 mm

EXPERT 61 EXPERT 80 EXPERT 81 EXPERT 90 EXPERT 91 EXPERT 100



1110 EXPERT 20
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

9 mm 11 mm
14 mm
15 mm

8 mm 10 mm
13 mm

10 mm 10 mm 12 mm
16 mm

EXPERT 10 EXPERT 11 EXPERT 20 EXPERT 21 EXPERT 50 EXPERT 53 EXPERT 60

EXPERT 21
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

12 mm
16 mm

6 mm
9 mm

6 mm 3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

5 mm
7 mm
9 mm

EXPERT 61 EXPERT 80 EXPERT 81 EXPERT 90 EXPERT 91 EXPERT 100

NE-20-8

ENG
• straight cutting edges without 

inclination
• cutting part with protrusion
• straight shortened handles
• convenient location and reliable 

fixation of the tool in hand due to 
small undulating protrusions on 
its handle

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة العربیة
حواف قطع مستقيمة غير منحنية

يتوفر جزء القطع على إسقاط
مقابض مستقيمة مختصرة

 موقع مناسب وتثبيت موثوق لألداة في اليد ،
بفضل النتوءات الصغيرة المتموجة على مقبضها

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
 ناعمة لألداة

حواف قطع مستقيمة ومائلة
يتوفر جزء القطع على إسقاط

شكل ضيق لجزء العمل
مقابض مستقيمة مختصرة

 موقع مناسب وتثبيت موثوق لألداة في اليد ،
بفضل النتوءات الصغيرة المتموجة على مقبضها

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
 ناعمة لألداة

ENG
• straight, cutting edges with an 

inclination 
• cutting part with a small protrusion 
• the narrowed shape of the working 

part
• straight elongated handles
• convenient location and reliable 

fixation of the tool in hand due to 
small undulating protrusions on 
its handle

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

8 m
m

NE-21-10 | NE-21-13

10 m
m

11 m
m



1312 EXPERT 50
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

9 mm 11 mm
14 mm
15 mm

8 mm 10 mm
13 mm

10 mm 10 mm 12 mm
16 mm

EXPERT 10 EXPERT 11 EXPERT 20 EXPERT 21 EXPERT 50 EXPERT 53 EXPERT 60

NE-50-10 NE-53-10

EXPERT 53
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

12 mm
16 mm

6 mm
9 mm

6 mm 3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

5 mm
7 mm
9 mm

EXPERT 61 EXPERT 80 EXPERT 81 EXPERT 90 EXPERT 91 EXPERT 100

10 m
m

ENG
• straight cutting edges without 

inclination
• cutting part with protrusion
• straight shortened handles
• easy work in hard-to-reach places 

due to unusually elongated blades
• spring mechanism — two plates 

are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة العربیة
حواف قطع مستقيمة ومائلة

جزء القطع يتميزبإسقاط
مقابض ممدودة منحنية فريدة

 رؤية متزايدة للمنطقة المعالجة ، بفضل المقابض
الممتدة المريحة

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
 ناعمة لألداة

حواف قطع مستقيمة ومائلة
جزء القطع يتميز بإسقاط

مقابض مستقيمة مختصرة
 شفرات ممدودة غير عادية ، عمل سهل في

األماكن
 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة

 ناعمة لألداة

10 m
m ENG

• straight cutting edges without 
inclination

• cutting part with protrusion
• straight shortened handles
• easy work in hard-to-reach places 

due to unusually elongated blades
• spring mechanism — two plates 

are durable and provide a soft 
tool stroke



1514 EXPERT 80
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

9 mm 11 mm
14 mm
15 mm

8 mm 10 mm
13 mm

10 mm 10 mm 12 mm
16 mm

EXPERT 10 EXPERT 11 EXPERT 20 EXPERT 21 EXPERT 50 EXPERT 53 EXPERT 60

NE-80-6 | NE-80-9

6
 m

m

9
 m

m ENG
• straight, cutting edges with an 

inclination
• cutting part with protrusion
• unique curved elongated handles
• increased view of the treated area 

due to comfortable elongated 
handles

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
حواف قطع مستقيمة ومائلة

جزء القطع يتميزبإسقاط
مقابض ممدودة منحنية فريدة

 رؤية متزايدة للمنطقة المعالجة ، بفضل المقابض
الممتدة المريحة

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
 ناعمة لألداة

ENG
• straight, cutting edges with an 

inclination
• cutting part with protrusion
• unique curved elongated handles
• increased view of the treated area 

due to comfortable elongated 
handles

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
حواف قطع مستقيمة ومائلة

جزء القطع يتميزبإسقاط
مقابض ممدودة منحنية فريدة

 رؤية متزايدة للمنطقة المعالجة ، بفضل المقابض
الممتدة المريحة

 نابض حلزوني الشكل قابل لإلزالة

EXPERT 81
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

NE-81-6

12 mm
16 mm

6 mm
9 mm

6 mm 3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

5 mm
7 mm
9 mm

EXPERT 61 EXPERT 80 EXPERT 81 EXPERT 90 EXPERT 91 EXPERT 100

6
 m

m
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9 mm 11 mm
14 mm
15 mm

8 mm 10 mm
13 mm

10 mm 10 mm 12 mm
16 mm

EXPERT 10 EXPERT 11 EXPERT 20 EXPERT 21 EXPERT 50 EXPERT 53 EXPERT 60
12 mm
16 mm

6 mm
9 mm

6 mm 3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

5 mm
7 mm
9 mm

EXPERT 61 EXPERT 80 EXPERT 81 EXPERT 90 EXPERT 91 EXPERT 100

EXPERT 90
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

EXPERT 91
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

NE-90-3 | NE-90-5 | NE-90-7 | NE-90-9 NE-91-3 | NE-91-5 | NE-91-7 | NE-91-9

3
 m

m

5
 m

m

7
 m

m

9
 m

m ENG
• straight cutting edges with a slight 

inclination
• cutting part with small protrusion
• narrowed working part, convenient 

for work in hard-to-reach places
• classic elongated handles
• spring mechanism — two plates 

are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
حواف قطع مستقيمة مع ميل طفيف
جزء القطع يتميزبإسقاط  منخفض

 جزء العمل الضيق ، مناسب للعمل في
 األماكن التي

يصعب الوصول إليها مقابض كالسيكية ممتدة
 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة

 ناعمة لألداة

ENG
• straight cutting edges with a slight 

inclination
• cutting part with small protrusion
• narrowed working part, convenient 

for work in hard-to-reach places
• classic elongated handles
• spring mechanism — two plates 

are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
حواف قطع مستقيمة مع ميل طفيف
جزء القطع يتميزبإسقاط  منخفض

 جزء العمل الضيق ، مناسب للعمل في األماكن
التي يصعب الوصول إليها

مقابض كالسيكية ممتدة
 نابض حلزوني الشكل قابل لإلزالة

3
 m

m

5
 m

m

7
 m

m

9
 m

m
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9 mm 11 mm
14 mm
15 mm

8 mm 10 mm
13 mm

10 mm 10 mm 12 mm
16 mm

EXPERT 10 EXPERT 11 EXPERT 20 EXPERT 21 EXPERT 50 EXPERT 53 EXPERT 60

EXPERT 100
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

NE-100-5 | NE-100-7 | NE-100-9

ENG
• straight cutting edges with a slight 

inclination
• cutting part with small protrusion
• narrowed working part, convenient 

for working in hard-to-reach places
• comfortable elongated handles, one 

handle has a familiar classic look, 
and the other — a curved «comma» 
fits perfectly into your fingers

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
حواف قطع مستقيمة مع ميل طفيف
جزء القطع يتميزبإسقاط  منخفض

 جزء العمل الضيق ، مناسب للعمل في األماكن
التي يصعب الوصول إليها

 مقابض مستطيلة مريحة ، أحد المقابض له
 مظهر كالسيكي مألوف ، واآلخر به »فاصلة«

منحنية تتناسب تماًما مع أصابعك
 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة

 ناعمة لألداة

9
 m

m

7
 m

m

5
 m

m

EXPERT

NAIL NIPPERS
PROFESSIONAL



20 21EXPERT 60
PROFESSIONAL NAIL NIPPERS

كماشة احترافية لألظافر

9 mm 11 mm
14 mm
15 mm

8 mm 10 mm
13 mm

10 mm 10 mm 12 mm
16 mm

EXPERT 10 EXPERT 11 EXPERT 20 EXPERT 21 EXPERT 50 EXPERT 53 EXPERT 60

NE-60-12 | NE-60-16

ENG
• for medium and hard nails
• straight cutting edges without 

inclination
• cutting part without protrusion
• straight elongated handles
• convenient location and reliable 

fixation of the tool in hand due to 
small undulating protrusions on 
its handle

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
لألظافر المتوسطة والصلبة

حواف قطع مستقيمة غير منحنية
جزء القطع بدون نتوء مقابض مستقيمة ممتدة
 موقع مناسب وتثبيت موثوق لألداة في اليد ،

بفضل النتوءات الصغيرة المتموجة على مقبضها
 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة

 ناعمة لألداة

12 mm
16 mm

6 mm
9 mm

6 mm 3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

3 mm
5 mm
7 mm
9 mm

5 mm
7 mm
9 mm

EXPERT 61 EXPERT 80 EXPERT 81 EXPERT 90 EXPERT 91 EXPERT 100

EXPERT 61
PROFESSIONAL NIPPERS FOR INGROWN NAILS

كماشة احترافية لألظافر الغارزة في الجلد

NE-61-12 | NE-61-16

ENG
• designed for convenient and gentle 

removal of an ingrown toenail
• special tapered and thin working 

part without protrusion
• «safe» blunt tips prevent the risk 

of injury
• straight elongated handles
• convenient location and secure 

fixation of the tool in hand due to 
small undulating protrusions on 
its handle

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
 مصممة إلزالة مريحة ولطيفة ألظافر القدم

الغارزة
جزء عمل خاص مدبب ورقيق بدون نتوء

أطراف مسطحة »آمنة» تمنع خطر اإلصابة
 مقابض مستقيمة ممتدة موقع مناسب وتثبيت

 موثوق لألداة في اليد ، بفضل النتوءات الصغيرة
المتموجة على مقبضها

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
 ناعمة لألداة

12
 m

m

16
 m

m

16
 m

m

12
 m

m



23SMART

CUTICLE NIPPERS
PROFESSIONAL

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

14 mm

14 mm

7 mm

SMART 10

SMART 11

SMART 30

SMART 31

SMART 80

SMART 70

SMART 71

ENG
SMART SERIES IS A PROFESSIONAL TOOL 
FOR BEGINNER NAIL TECHNICIANS. THE 
SERIES INCLUDES MANICURE NIPPERS, 
PEDICURE NIPPERS, INGROWN NAIL NIPPERS
• compact size and unique,  pleasant to the touch, stylish 

matte finish
• thanks to the matte finish, the tool is scratch-resistant, 

and any marks on the surface are invisible
• all models in the series with a matte finish are ideal for 

people with tired eyes, they do not reflect light, and 
the grip and functions are identical to other classic 
professional models

• professional sharpening performed by a specialist 
manually

• stay sharp for a long time due to the high hardness of 
the metal

• stainless steel AISI 420

العربیة
سلسلة SMART هي أداة احترافية للمبتدئين. تشتمل المجموعة

 على كماشة اديكير ، كماشة أظافر غارزة في الجلد
حجم صغير ونهاية غير المعة أنيقة وفريدة من نوعها ، لطيفة الملمس

 بفضل اللمسة النهائية غير الالمعة ، األداة مقاومة للخدش وأي آثار على
السطح غير مرئية

 جميع الموديالت في السلسلة ذات اللمسة النهائية غير الالمعة مثالية
 لألشخاص الذين يعانون من تعب العيون ، وال تعكس الضوء ، كما أن
القبضة والوظائف متطابقة مع النماذج االحترافية الكالسيكية األخرى

شحذ احترافي يتم إجراؤه يدويا من طرف أخصائي
حافظ على شحذها لفترة طويلة وتبقى حادة بسبب صالبة المعدن العالية

40x13 (AISI 420) فوالذ مقاوم للصدأ



2524 SMART 10
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS

كماشة احترافية للبشرة

NS-10-3 | NS-10-4 | NS-10-5 | NS-10-7

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

7 mm 7 mm3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

14 mm 14 mm14 mm 14 mm
SMART 10 SMART 10SMART 11 SMART 11SMART 30 SMART 30SMART 31 SMART 31SMART 80 SMART 80SMART 70 SMART 70SMART 71 SMART 71
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ENG
• straight cutting edges with an 

inclination 
• cutting part with protrusion 
• straight shortened handles 
• spring mechanism — two plates 

are durable and provide a soft 
tool stroke 

• used for classic manicure and as an 
auxiliary tool for hardware manicure

العربیة
حواف قطع مستقيمة ومائلة

جزء القطع يتميزبإسقاط
مقابض مستقيمة مختصرة

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
ناعمة لألداة

 ألداء مانيكير كالسيكي وكأداة مساعدة 
الستكمال المانيكير الميكانيكي

EXPERT 11
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

NS-11-7

7
 m

m

ENG
• straight cutting edges with an 

inclination
• cutting part without protrusion 

(«heel»)
• straight shortened handles
• spring mechanism — two plates 

are durable and provide a soft 
tool stroke

• suitable for beginners due to the 
absence of a «heel», the risk of 
deep skin cutting is reduced

العربیة
حواف قطع مستقيمة ومائلة

جزء القطع بدون نتوء («وجود كعب
مقابض مستقيمة مختصرة

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
ناعمة لألداة

 مناسب للمبتدئين بفضل عدم وجود »كعب«،
يقلل خطر الجرح العميق للجلد

 

(«
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4 mm
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14 mm 14 mm14 mm 14 mm
SMART 10 SMART 10SMART 11 SMART 11SMART 30 SMART 30SMART 31 SMART 31SMART 80 SMART 80SMART 70 SMART 70SMART 71 SMART 71

SMART 30
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS

كماشة احترافية للبشرة

EXPERT 31
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS 

كماشة احترافية للبشرة

NS-30-3 | NS-30-4 | NS-30-5 | NS-30-7

ENG
• straight cutting edges with an 

inclination
• cutting part with protrusion
• rounded handles
• removable spiral spring
• used for classic manicure and as an 

auxiliary tool for hardware manicure

العربیة
حواف قطع مستقيمة ومائلة

جزء القطع  يتميزبإسقاط
مقابض دائرية

نابض حلزوني الشكل قابل لإلزالة
 ألداء مانيكير كالسيكي وكأداة مساعدة الستكمال

المانيك�ي الميكانيكي

NS-31-3 | NS-31-4 | NS-31-5 | NS-31-7
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ENG
• straight cutting edges with an 

inclination
• cutting part with protrusion
• rounded handles
• spring mechanism — two plates 

are durable and provide a soft 
tool stroke

• used for classic manicure and as an 
auxiliary tool for hardware manicure

العربیة
حواف قطع مستقيمة ومائلة

جزء القطع  يتميزبإسقاط
مقابض دائرية

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
ناعمة لألداة

 ألداء مانيكير كالسيكي وكأداة مساعدة الستكمال
المانيكير الميكانيكي



28 SMART 80
PROFESSIONAL CUTICLE NIPPERS

كماشة احترافية للبشرة

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

7 mm 3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

14 mm 14 mm
SMART 10 SMART 11 SMART 30 SMART 31 SMART 80 SMART 70 SMART 71

NS-30-3 | NS-30-4 | NS-30-5 | NS-30-7
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ENG
• straight cutting edges with an 

inclination
• cutting part with protrusion
• one handle has a classic straight 

form, and the other has a curved 
«comma», fits perfectly into your 
fingers

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

• used for classic manicure and as an 
auxiliary tool for hardware manicure

العربیة
حواف قطع مستقيمة ومائلة

جزء القطع مع اإلسقاط
 يمتلك أحد المقابض مظهًرا كالسيكيًا

 مستقيًما ، بينما يحتوي اآلخر على »فاصلة«
منحنية تتناسب تماًما مع أصابعك

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة
ناعمة لألداة

 ألداء مانيكير كالسيكي وكأداة مساعدة الستكمال
المانيكير الميكانيكي

SMART

NAIL NIPPERS
PROFESSIONAL



30 31EXPERT 70
PROFESSIONAL NAIL NIPPERS

كماشة احترافية لألظافر

NS-70-14
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5 mm
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SMART 10 SMART 10SMART 11 SMART 11SMART 30 SMART 30SMART 31 SMART 31SMART 80 SMART 80SMART 70 SMART 70SMART 71 SMART 71

EXPERT 71
PROFESSIONAL NIPPERS FOR INGROWN NAILS

كماشة احترافية لألظافر الغارزة في الجلد

NS-71-14

14
 m

m

14
 m

m

ENG
• plate length of any thickness due to 

the special durable construction 
• designed for manicure and pedicure 
• cutting part without protrusion 
• sharp, manually sharpened cutting 

edges reduce the risk of nail 
delamination 

• massive curved handles that fit 
comfortably in the hand 

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

العربیة
 مناسب لتصحيح طول صفيحة الظفر بأي سمك

بفضل التصميم القوي الخاص
مصمم للمانيكير والباديكير 

جزء القطع بدون نتوء 
 تقلل حواف القطع الحادة والمسنّة يدويًا من 

خطر تشقق األظافر
مقابض منحنية ضخمة تناسب اليد بشكل مريح 

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة 
ناعمة لألداة

ENG
• suitable for length correction of a 

thin and soft nail plate
• designed for pedicure
• convenient for removing an 

ingrown nail due to a special thin, 
narrowed working part

• “safe” blunt tips prevent the risk 
of injury

• stay sharp for a long time due to 
the high hardness of the metal;

• massive curved handles that fit 
comfortably in the hand

• spring mechanism two plates are 
durable and provide a soft tool 
stroke

العربیة
 مناسب لتصحيح طول صفيحة الظفر الرقيقة

والناعمة
مصمم للباديكير 

 مناسب إلزالة الظفر المنغرز ، بسبب جزء 
العمل الرقيق والضيق الخاص

نصائح غير حادة »آمنة« تمنع خطر اإلصابة 
 حافظ على شحذها لفترة طويلة وتبقى حادة 

بسبب صالبة المعدن العالية
مقابض منحنية جسيمة تناسب اليد بشكل مريح 

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة 
ناعمة لألداة
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CUTICLE
SCISSORS

SIZE, MM
XS extra small

S small

M medium

L large

< 90 mm
90 - 92 mm
93 - 102 mm
> 102 mm

ENG
EXCLUSIVE SERIES IS A PREMIUM 
PROFESSIONAL MANICURE TOOL
• high-quality steel 40X13 (AISI 420)
• steel hardness 50-55HRC
• steel has corrosion resistance
• professional manual sharpening under 

a microscope
• optimized for professional use
• multi-stage polishing to a mirror effect  

incl. GOI paste
• exclusive engraved design (zebra or magnolia)
• increased service life between tool servicing
• rounded outer side of the blades

العربیة سلسلة EXCLUSIVE هي أداة مانيكير احترافية ممتازة
40X13 (AISI 420) فوالذ عالي الجودة

50-55HRC صالبة الفوالذ
الفوالذ لديه مقاومة للتآكل

شحذ يدوي احترافي تحت المجهر
ُمحسَّن لالستخدام المهني

 GOI تلميع متعدد المراحل لتأثير المرآة بما في ذلك. معجون
تصميم محفور حصري (حمار وحشي أو ماغنوليا)

زيادة عمر الخدمة بين خدمات األداة
الجانب الخارجي مدور من اللوحات



3534 EXCLUSIVE 20
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS

مقص احترافي للبشرة

EXCLUSIVE 21
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS WITH HOOK

مقص احترافي للبشرة مع خطاف

SX-21/1z

SX-21/2z

SX-20/1z

SX-20/2z

SX-21/1m

SX-21/2m

SX-20/1m

SX-20/2m

TYPES OF ENGRAVINGS
أنواع الحفر

TYPES OF ENGRAVINGS
أنواع الحفر

SX-20/1z | SX-20/1m SX-21/1z | SX-21/1m
SX-20/2z | SX-20/2m SX-21/2z | SX-21/2m

2
5

  
m

m

2
5

  
m

m

2
5

  
m

m

2
5

  
m

m

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: hook-shaped
• handle shape: curved
• handle length:  short S (SX-21/2), 

medium M (SX-21/1)
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة 

شكل الشفرة: على شكل خطاف
شكل المقبض: منحني

طول المقبض: قصير S (SX-21/2) ، متوسط
M (SX-21/1)

نوع الخواتم: مريح
اتجاه اليد: اليد اليمنى

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: curved
• handle length: short S (SX-20/2), 

medium M (SX-20/1)
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة

شكل الشفرة: كالسيكي
شكل المقبض: منحني

طول المقبض: قصير S (SX-20/2) ، متوسط
M (SX-20/1)

نوع الخواتم: مريح
اتجاه اليد: اليد اليمنى



3736 EXCLUSIVE 22
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS

مقص احترافي للبشرة

EXCLUSIVE 23
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS WITH HOOK

مقص احترافي للبشرة مع خطاف

SX-23/1z

SX-23/2z

SX-22/1z

SX-22/2z

SX-23/1m

SX-23/2m

SX-22/1m

SX-22/2m

TYPES OF ENGRAVINGS
أنواع الحفر

TYPES OF ENGRAVINGS
أنواع الحفر

SX-22/1z | SX-22/1m SX-23/1z | SX-23/1m
SX-22/2z | SX-22/2m SX-23/2z | SX-23/2m

2
5

  
m

m

2
5

  
m

m

2
5

  
m

m

2
5

  
m

m

ENG
• use: for the cuticle;
• blade shape: hook-shaped;
• handle shape: straight;
• handle length: short S (SX-23/2), 

medium M (SX-23/1);
• type of rings: ergonomic;
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة

شكل الشفرة: كالسيكي
شكل المقبض: مستقيم

طول المقبض: قصير S (SX-23/2) ، متوسط
M (SX-23/1)

نوع الخواتم: مريح
اتجاه اليد: اليد اليمنى

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: curved
• handle length: short S (SX-22/2), 

medium M (SX-22/1)
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة

شكل الشفرة: كالسيكي
شكل المقبض: ناعم

 طول المقبض: قصير S (SX-22/2) ، متوسط
M (SX-22/1)

نوع الخواتم: مريح
اتجاه اليد: اليد اليمنى
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EXPERT 11
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS FOR LEFT-HANDED USERS

مقص بشرة احترافي لمن يستخدمون اليد اليسرى

SE-11/1 | SE-11/3

SE-11/1 SE-11/3

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight 
• handle length: short S (SE-11/1), 

long L  (SE-11/3)
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for left-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة

 شكل الشفرة: كالسيكي
شكل المقبض: ناعم 

طول المقبض: قصير S (SE-11/1) ، طويل
M (SE-11/3)

 نوع الخواتم: مريح 
اتجاه اليد: أعسر 

ENG
EXPERT SERIES IS A PREMIUM 
PROFESSIONAL MANICURE TOOL
• high-quality steel 40X13 (AISI 420)
• steel hardness 50-55HRC
• steel has corrosion resistance
• professional manual sharpening
• optimized for professional use
• polishing with GOI paste to a smooth glossy 

effect
• increased service life between tool servicing

العربیة سلسلة EXPERT هي أداة مانيكير احترافية ممتازة
40x13 (AISI 420) فوالذ عالي الجودة

50-55HRC صالبة الفوالذ
الفوالذ لديه مقاومة للتآكل 

شحذ اليد المهنية 
ُمحسَّن لالستخدام المهني

للحصول على تأثير المع ناعم GOI التلميع باستخدام معجون
زيادة عمر الخدمة بين خدمة األداة

SIZE, MM
XS extra small

S small

M medium

L large

< 90 mm
90 - 92 mm
93 - 102 mm
> 102 mm
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EXPERT 40

PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS

مقص احترافي للبشرة

SE-40/3SE-20/2 | SE-22/1

EXPERT 20 | 22
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS

مقص احترافي للبشرة

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: curved
• handle length: short S (SE-22/1), 

medium M (SE-20/2)
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة 

شكل الشفرة: كالسيكي 
 شكل المقبض: منحني 

طول المقبض: قصير S (SE-22/1) متوسط 
M (SE-20/2)

 نوع الخواتم: مريح 
اتجاه اليد: اليد اليمنى 

SE-22/1 SE-20/2

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: long L
• rings type: ergonomic with silicone 

inserts
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة

 شكل الشفرة: كالسيكي 
 شكل المقبض: ناعم 

L طول المقبض: طويل
 وع الحلقات: ممتد بإدخاالت سيليكون

اتجاه اليد: اليد اليمنى 

SE-40/3
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EXPERT 90
MICRO SCISSORS

مقص صغير

EXPERT 50
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS

مقص احترافي للبشرة

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• hand orientation: for  

right-handed users 

العربیة
الغرض: للبشرة

شكل الشفرة: كالسيكي
 شكل المقبض: ناعم

اتجاه اليد: اليد اليمنى

SE-90/1 

SE-50/1 SE-50/2 SE-50/3

SE-90/1SE-50/1 | SE-50/2 | SE-50/3

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S (SE-50/1), 

medium M (SE-50/2), long L 
(SE-50/3)

• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة

 شكل الشفرة: كالسيكي
 شكل المقبض: ناعم

طول المقبض: قصير S (SE-50/1) متوسط 
M (SE-50/2) ، طويل    

  نوع الخواتم: مريح 
اتجاه اليد: اليد اليمنى 

L (SE-50/3)
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CUTICLE
SCISSORS

SMART

2
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SS-10/3

SMART 10
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS

مقص احترافي للبشرة

SS-10/3

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: long L
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for 

right-handed users

العربیة
الغرض: للبشرة

 شكل الشفرة: كالسيكي
 شكل المقبض: ناعم

L طول المقبض: زيادة
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى



4746 SMART 30
PROFESSIONAL NAIL SCISSORS

مقص مسامير محترف

SS-30/3
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m

ENG
• use: for nails
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for  

right-handed users

العربیة
الغرض: لألظافر

 شكل الشفرة: كالسيكي
شكل المقبض: ناعم

S طول المقبض: قصير
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى

SS-30/3SS-22/1

SMART 22
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS

مقص احترافي للبشرة

SS-22/1

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for 

right-handed users

العربیة
الغرض: للبشرة

 شكل الشفرة: كالسيكي
شكل المقبض: ناعم

S طول المقبض: قصير
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى



4948 SMART 41
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS WITH HOOK

مقص احترافي للبشرة مع خطاف

SS-41/3

SMART 40
PROFESSIONAL CUTICLE SCISSORS

مقص احترافي للبشرة

SS-40/3

SS-41/3SS-40/3

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• with silicone inserts
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة

شكل الشفرة: كالسيكي
شكل المقبض: ناعم

L طول المقبض: طويل
نوع الخواتم: مريح

مع حشوات سيليكون
اتجاه اليد: اليد اليمنى

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• with silicone inserts
• hand orientation: for right-handed 

users

العربیة
الغرض: للبشرة

شكل الشفرة: على شكل خطاف
شكل المقبض: ناعم

L طول المقبض: طويل
نوع الخواتم: مريح

مع حشوات سيليكون
اتجاه اليد: اليد اليمنى
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EXPERT 30
MANICURE PUSHER

ملعقة المانيكير

РЕ-30/1 | РЕ-30/3 | РЕ-30/4.2 | РЕ-30/5 

ENG
• the working part «pusher» allows 

you 
• to work with different shapes and 

sizes of nail plates
• the working part «pusher» is 

designed to lift and push the cuticle 
for its  further removal; the pusher 
fits snugly to the nail plate due to a 
slight bend that repeats the shape 
of the nail

• the working part «cleaner» 
effectively cleans the nail plate 
from skin growths due to manual 
double-sided sharpening

• the working part of the «blade» is 
intended for processing sinuses,  
thanks to a comfortable angle lifts 
rough and strongly stuck cuticles

العربیة
 جزء العمل »دافع« يسمح لك بالعمل 

بأشكال وأحجام مختلفة من ألواح األظافر
 جزء العمل »دافع« مصمم لرفع ودفع

 البشرة إلزالتها مرة أخرى ، ويتناسب الدافع
 بشكل مريح مع صفيحة الظفر ، بسبب

االنحناء الطفيف الذي يكرر شكل الظفر
 جزء العمل »البلطة« ينظف بشكل فعال

 صفيحة الظفر من نمو الجلد بسبب الشحذ
اليدوي على الوجهين

 جزء العمل من »الشفرة« ، بفضل اإلمالة
 المريحة ، مخصص لمعالجة الجيوب األنفية

ورفع الجلدات الخشنة واللزجة بشدة

ENG
EXPERT SERIES FOR PROFESSIONAL 
USE BY TECHNICIANS OF MANICURE, 
PEDICURE AND COSMETOLOGY. 
DIFFERS IN A WIDE VARIETY OF 
SHAPES, SIZES AND TYPES OF 
WORKING PARTS
• tools for manicure, pedicure and cosmetology
• polished edges of the working part eliminate 

the risk of injury of the skin
• enlarged handle diameter and modified 

notches improve the fixation of the tool in the 
hand

• professional manual sharpening
• high resistance of the tool to corrosion is 

ensured by polished handles and working 
parts with GOI paste

• sandblasted tool handles to a matte finish
• additional resistance to all types of sterilization 

and disinfection
• stainless steel AISI 420

العربیة سلسلة EXPERT —  لالستخدام المهني من قبل أخصائيي
العناية باألظافر والباديكير ومستحضرات التجميل. 

يختلف في مجموعة متنوعة من األشكال واألحجام وأنواع 
أجزاء العمل

 أداة للمانيكير والباديكير والتجميل
تلميع حافة جزء العمل يزيل خطر إصابة الجلد

 قطر المقبض الموسع والشقوق المعدلة تعمل على تحسين تثبيت
األداة في اليد

شحذ يدوي مهني
 يتم ضمان المقاومة العالية لألداة للتآكل من خالل تلميع المقابض

 وأجزاء العمل باستخدام معجون
أداة السفع الرملي مقابض حتى النهاية غير الالمعة

مقاومة إضافية لجميع أنواع التعقيم والتطهير
20Х13 (AISI 420) الفوالذ المقاوم للصدأ

GOI 
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5352 EXPERT 51
MANICURE PUSHER

ملعقة المانيكير

EXPERT 30
MANICURE PUSHER

ملعقة المانيكير

РЕ-51/1  РЕ-30/4.3  

ROUNDED WIDE PUSHER AND BENT BLADE FOR LEFT-HANDED USERS

مزيل الورنيش + بلطة

PE-30/4.3PE-30/4.3 PE-50/1PE-50/1

STRAIGHT FLAT AND LOOP PUSHER

دافع مستقيم مسطح + حلقة

ENGENG
• the working part «pusher» is 

designed to lift and push the cuticle 
for its further removal

• a special working part «loop» is 
designed to remove the cuticle

• the working part «blade» is 
intended for nail sinuses processing, 
lifting rough and strongly stuck 
cuticles

• convenient blade angle for left-
handed users

العربیةالعربیة
 جزء العمل »دافع« مصمم لرفع ودفع الجلد

 إلزالته مرة أخرى
 جزء عمل خاص »حلقة« مصمم إلزالة

بشرة

 جزء العمل »الشفرة« ، بفضل اإلمالة
 المريحة مخصص لمعالجة الجيوب األنفية

ورفع الجلدات الخشنة واللزجة بشدة
 إمالة شفرة مريحة لمن يستخدمون اليد

اليسرى



5554 EXPERT 20
PEDICURE TOOL

ملعقة باديكير

EXPERT 52
MANICURE PUSHER

ملعقة المانيكير

РЕ-20/1 | РЕ-20/2  РЕ-52/1 | РЕ-52/2  

PE-52/1PE-52/1 PE-20/1PE-20/1

PE-52/2PE-52/2 PE-20/2PE-20/2

NARROW AND WIDE POLISH REMOVER

مستديرة عريضة + مزيل ورنيش ضيق دائري

WIDE POLISH REMOVER AND CLEANER

مزيل ورنيش ضيق دائري + أنظف

ENG
• the working part, «polish remover» 

helps to neatly and quickly remove 
the gel polish after processing the 
coating surface

• a special bent of the polish remover
• ideal tool for lifting the cuticle and  

light work in the nail sinus area
• two sizes of polish remover for  

different sizes of the nail plate
• the working part «cleaner» 

effectively cleans the nail plate 
from skin growths due to manual 
double-sided sharpening

العربیة
 جزء العمل »مزيل الطالء« يساعد على

 إزالة جل التلميع بدقة وسرعة بعد معالجة
سطح الطالء

إمالة خاصة لمنتقي الطالء
 أداة مثالية لرفع الجلد الزائد والضوء في

منطقة الجيوب األنفية
 حجمين من الورنيش ألحجام مختلفة من

صفيحة الظفر
 جزء العمل »البلطة« ينظف بشكل فعال

 صفيحة الظفر من نمو الجلد بسبب الشحذ
اليدوي على الوجهين

ENG
• the working part «curette» is 

intended for partial removal of dry 
calluses and work with ingrown 
nails

• anatomically comfortable shape: 
the curvature of the curette follows 
the shape of the nail plate

• the shape of the curette 
«hemisphere» allows not to injure 
the nail plate and skin

• the curved shape of the pointed 
«cleaner» working part makes it 
easy to clean the area under the 
nail from various contaminants

العربیة
 جزء العمل »كوريت« مخصص لإلزالة
 الجزئية لمسامير القدم الجافة والعمل مع

األظافر الناشبة
 شكل مريح من الناحية التشريحية: انحناء

المكشطة يتبع شكل صفيحة الظفر
 شكل »نصف الكرة« للمكحت يسمح بعدم

إصابة صفيحة الظفر والجلد
 الشكل المنحني لجزء العمل من »الذروة«

 يجعل من السهل تنظيف المنطقة الواقعة
تحت الظفر من الملوثات المختلفة

HEMISPHERE CURETTE AND  POINTED CLEANER

مكشطة نصف الكرة + قمة

DOUBLE-ENDED CURETTE

مكشطة على الوجهين



5756 EXPERT 20
BEAUTY CARE TOOL

أداة رعاية الجمال

EXPERT 60
PEDICURE TOOL

ملعقة باديكير

ZE-20/1 | ZE-20/2РЕ-60/3 | РЕ-60/4  

PE-60/3PE-60/3 ZE-20/1ZE-20/1

PE-60/4PE-60/4 ZE-20/2ZE-20/2

STRAIGHT NAIL FILE AND FILE WITH A BENT END

مبرد مستقيم + مبرد بنهاية مثنية

STRAIGHT NARROW NAIL FILE AND FILE WITH A BENT END

مبرد ناعم مستقيم + مبرد رفيع بنهاية منحنية

ENG
• the working part «straight nail 

file» allows you to work with an 
ingrown nail

• straight nail file has wide working 
parts and blunt tips

• the working part of the «nail file 
with a bent end» is used in hard-to-
reach places filing the nail plate

• the working part «straight narrow 
nail file» has a narrow working part 
with a pointed tip

العربیة
 جزء العمل »ملف مستقيم« يسمح لك بالعمل

 باستخدام مسمار ناعم
 ملف مستقيم لديه أجزاء عمل واسعة

وقمم حادة
 يتم استخدام جزء العمل من »الملف بنهاية»

 منحنية في األماكن التي يصعب الوصول
إليها والتي يتم غسلها أسفل صفيحة الظفر
 جزء العمل »ملف مستقيم ناعم« يحتوي

على جزء عمل ضيق مع قمة مدببة

ENG
• working parts are used for 

mechanical face cleaning of the skin 
• the  working  part  «Uno  spoon»  

is designed  to  clean  the  closed  
pores  of the skin

• working part «spoon with holes» 
of two shapes and with a different 
number of holes

العربیة
 تستخدم أجزاء العمل للتنظيف الميكانيكي 

للجلد
 جزء العمل                          مصمم 

لتنظيف المسام المغلقة من الجلد
 جزء العمل »مطفحة« من شكلين وعدد   

مختلف من الثقوب

«Uno spoon«

UNO AND RECTENGULAR WITH 15 HOLES

أونو كبيرة + ملعقة مستطيلة مشقوقة 15 فتحة

UNO AND ROUND WITH 19 HOLES

أونو كبيرة + دائرية ملعقة مشقوقة 19 فتحة



5958 EXPERT 30
BEAUTY CARE TOOL

أداة رعاية الجمال

EXPERT 20 | 21
BEAUTY CARE TOOL

أداة رعاية الجمال

ZE-30/1ZE-20/4 | ZE-21/4

ENG ENG
• enlarged hole of the Uno spoon
• professional sharpening of Vidal’s 

needle

• two shapes and sizes of the 
working part «loop»

• used for mechanical face cleaning  
of the skin

العربیة العربیة
فتحة مكبرة لملعقة أونو 

شحذ إبرة فيدال بشكل احترافي 
شكالن وحجمان لجزء العمل »حلقة»

تستخدم للتنظيف الميكانيكي للجلد 

PE-20/4PE-20/4

PE-21/4PE-21/4

UNO AND VIDAL NEEDLE STRAIGHT

أونو كبيرة + ابرة فيدال

UNO AND VIDAL NEEDLE STRAIGHT

أونو صغير + ابرة فيدال

2 LOOPS

مع 2 حلقات

ZE-30/1ZE-30/1
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SERIES SMART FOR PROFESSIONAL 
USE, DISTINGUISHED BY AESTHETIC 
AND FUNCTIONAL DESIGN TOGETHER 
WITH ORIGINAL DESIGN SOLUTIONS
• tool for manicure and mixing materials
• enlarged handle diameter and modified 

notches improve the fixation of the tool in the 
hand

• professional manual sharpening
• high resistance of the tool to corrosion is 

ensured by polished handles and working 
parts with GOI paste

• sandblasted tool handles to a matte finish
• additional resistance to all types of sterilization 

and disinfection

• stainless steel AISI 304

العربیة سلسلة SMART  لالستخدام االحترافي ،  تتميز بالتصميم
الجمالي والوظيفي جنبًا إلى   جنب مع حل التصميم األصلي

أداة للمانيكير وخلط المواد
 قطر المقبض الموسع والشقوق المعدلة تعمل على تحسين تثبيت

 األداة في اليد
شحذ يدوي مهني

 تم ضمان المقاومة العالية لألداة ضد التآكل من 
 خالل تلميع أجزاء العمل باستخدام معجون

أداة السفع الرملي مقابض حتى النهاية غير الالمعة
مقاومة إضافية لجميع أنواع التعقيم والتطهير

20x13 (AISI 420) الفوالذ المقاوم للصدأ 

GOI 

SMART 50
MANICURE PUSHER

ملعقة مانيكير

PS-50/2 | PS-50/5 | PS-50/6

ENG
• the working part «pusher» is 

designed to lift and push the cuticle 
for its further removal; the pusher 
fits snugly to the nail plate due to a 
slight bend that repeats the shape 
of the nail

• working part «cleaner»  effectively 
cleans the nail plate from skin 
growths due to manual double-
sided sharpening

• the working part «blade» is 
intended for nail sinuses processing, 
lifting rough and strongly stuck 
cuticles

• convenient blade angle

العربیة
 جزء العمل «دافع» مصمم لرفع ودفع

 البشرة إلزالتها مرة أخرى ، ويتناسب الدافع
 بشكل مريح مع صفيحة الظفر ، بسبب

االنحناء الطفيف الذي يكرر شكل الظفر
 جزء العمل »فأس صغير« ينظف بشكل 
 فعال صفيحة الظفر من نمو الجلد بفضل

الشحذ اليدوي على الوجهين
 جزء العمل «الشفرة» مخصص لمعالجة

 الجيوب األنفية ، ورفع البشرة الخشنة
وااللتصاق بشدة

Rإمالة شفرة مريحة
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6362 SMART 60 | 70
MANICURE PUSHER

ملعقة مانيكير

SMART 51
MANICURE PUSHER

ملعقة مانيكير

PS-60/1 | PS-70/1PS-51/2

PS-60/1PS-60/1

PS-51/2PS-51/2

PS-70/1PS-70/1

ROUNDED PUSHER WITH A STRAIGHT END AND CLEANER

دافع دائري بنهاية مستقيمة + بلطة

ENGENG
• two forms of spatula
• recommended for mixing materials
• the working part «pusher» is 

designed to lift and push the cuticle 
for its further removal

• standard pusher size for the narrow 
and medium nail plate

• the working part «pusher» is 
designed to lift and push the cuticle 
for its further removal; the pusher 
fits snugly to the nail plate due to a 
slight bend that repeats the shape 
of the nail

• working parts «cleaner»  effectively 
cleans the nail plate from skin 
growths due to manual double-
sided sharpening

العربیةالعربیة
شكلين من الملعقة

موصى به لخلط المواد
 جزء العمل «دافع» مصمم لرفع ودفع

 البشرة إلزالتها مرة أخرى ، ويتناسب الدافع
 بشكل مريح مع صفيحة الظفر ، بسبب

االنحناء الطفيف الذي يكرر شكل الظفر
 حجم رافع قياسي لصفيحة الظفر الضيقة

والمتوسطة

 جزء العمل «دافع» مصمم لرفع ودفع
 البشرة إلزالتها مرة أخرى ، ويتناسب
 الدافع بشكل مريح مع صفيحة الظفر
 ، بسبب االنحناء الطفيف الذي يكرر

شكل الظفر
 جزء العمل »فأس صغير« ينظف
 بشكل فعال صفيحة الظفر من نمو

 الجلد بفضل الشحذ اليدوي على
الوجهين

STRAIGHT AND ROUNDED PUSHER

دافع مستقيم + مستدير

FLAT AND TAPERED

ملعقة ناعمة + ملعقة مدببة



65EXPERT
ENG

EXPERT SERIES — EYEBROW TWEEZERS ARE AVAILABLE IN 
SEVERAL DIFFERENT SIZES AND FUNCTIONAL AREA SHAPES, SO 
EVERY BEAUTICIAN CAN PICK THE MOST SUITABLE INSTRUMENT
• designed for professional use
• effective removal of hairs with the root without the risk of breaking off due to the 

increased working areas, gripping the hair along the entire length
• convenient and easy grip of even the shortest and finest hairs thanks to the thin edges 

of the tool
• the polished outer side of the working part does not injure the skin during the 

correction
• soft and smooth tool stroke reduces hand fatigue while working
• professional manual sharpening
• material: corrosion resistant high quality stainless steel AISI 420

العربیة
سلسلة EXPERT  — تحتوي المالقط االحترافية من سلسلة  EXPERT على عدة أشكال وأحجام

 من حواف
مخصصة لالستخدام المهني

 إزالة الشعر بشكل فعال من الجذور دون التعرض لخطر التكسر بسبب زيادة مناطق العمل ، وإمساك
الشعر بطول كامل

إمساك مريح وسهل حتى بالنسبة ألقصر الشعيرات وأجودها بفضل الحواف الرقيقة لألداة
الجانب الخارجي المصقول لجزء العمل ال يؤذي الجلد أثناء التصحيح

التشغيل الناعم والسلس يقلل من إجهاد اليد أثناء العمل
 شحذ يدوي احترافي

المواد: الفوالذ المقاوم للصدأ عالي الجودة AISI 420 ، مقاوم للتآكل  



6766

TE-11/3r
TE-11/4r
TE-11/5r

TE-11/3v
TE-11/4v
TE-11/5v

TE-11/3b
TE-11/4b
TE-11/5b

violet blackred

EXPERT 11
EYEBROW TWEEZERS

مالقط الحاجب

EXPERT 10
EYEBROW TWEEZERS

مالقط الحاجب

TE-11/3r | TE-11/3v | TE-11/3b

TE-11/4r | TE-11/4v | TE-11/4b

TE-11/5r | TE-11/5v | TE-11/5b

TE-10/1 | TE-10/2 | TE-10/3

TE-10/4 | TE-10/5 | TE-10/12

ENGENG
• stylish color coating
• cold sterilization is recommended
• handles of standard size 

• stylish, pleasant-to-touch matte 
surface; does not have a reflective 
effect

• all methods of disinfection and 
sterilization are allowable

• handles of standard size 

العربیةالعربیة
طالء ملون أنيق

 يوصى بتعقيم بارد
حجم قياسي للمقابض 

 أنيقة ، لطيفة الملمس ، سطح غير المع ،
ليس لها تأثير عاكس

توافر جميع طرق التطهير والتعقيم
حجم قياسي للمقابض

TE-11/3TE-11/3
WIDE STRAIGHT |                                       | حواف عريضة ومستقيمة دارای لبه های پهن و اريب 

TE-11/4TE-11/4
NARROW SLANT |                                  | حواف مشطوفة ضيقةدارای لبه های باريک و اريبی

TE-11/5TE-11/5
POINT |            | منقطةبصورت نقطه ای

TE-10/4TE-10/4

TE-10/5TE-10/5

TE-10/12TE-10/12
CURVED |            | منحنيةمنحنی شکل

POINT |            | منقطةبصورت نقطه ای

NARROW SLANT |                                    | حواف مشطوفة ضيقةدارای لبه های باريک و اريبی

TE-10/3TE-10/3
WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

TE-10/2TE-10/2
NARROW STRAIGHT |                                       | حواف ضيقة مستقيمة دارای لبه های باريک و مستقيم

TE-10/1TE-10/1
WIDE STRAIGHT |                                        | حواف عريضة ومستقيمة دارای لبه های پهن و مستقيم 



6968 EXPERT 61 | 62 | 64 | 65
EYEBROW TWEEZERS

مالقط الحاجب

EXPERT 20
EYEBROW TWEEZERS

مالقط الحاجب

TE-61/4 | TE-62/4TE-20/3 | TE-20/4
TE-64/4 | TE-65/4

TE-64/4TE-64/4

TE-62/4TE-62/4

TE-61/4TE-61/4

NARROW SLANT |                                    | حواف مشطوفة ضيقةدارای لبه های باريک و اريبی

NARROW SLANT BLUE |                                              | حواف مشطوفة ضيقة، زرقاء دارای لبه های باريک و اريبی، رنگ آبی

TE-65/4TE-65/4

NARROW SLANT BLUE |                                              | حواف مشطوفة ضيقة، زرقاء دارای لبه های باريک و اريبی، رنگ آبی

TE-20/3TE-20/3

TE-20/4TE-20/4

NARROW SLANT |                                    | حواف مشطوفة ضيقةدارای لبه های باريک و اريبی

WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

ENG
• stylish, pleasant-to-touch matte 

surface; does not have a reflective 
effect

• all methods of disinfection and 
sterilization are allowable

• handle length: long

العربیة
 أنيقة ، لطيفة الملمس ، سطح غير المع ،

ليس لها تأثير عاكس
توافر جميع طرق التطهير والتعقيم

مقابض ممتدة

ENG
• high sensitivity and accuracy during 

the correction procedure due to 
miniature handles

• stylish, pleasant-to-touch matte 
surface; does not have a reflective 
effect

• TE-61/4, TE-62/4: all methods of 
disinfection and sterilization are 
allowable

• TE-64/4, TE-65/4: cold sterilization 
is recommended

• shortened handles for a small hand
• compact size

العربیة
 حساسية عالية ودقة أثناء التصحيح ، بسبب

المقابض المصغرة
 أنيقة ، لطيفة الملمس ، سطح غير المع ، ليس

لها تأثير عاكس
TE-62/4, TE-61/4: توافر جميع طرق التطهير 

والتعقيم
TE-65/4, TE-64/4: يوصى بتعقيم بارد 

مقابض مختصرة ليد صغيرة
ذات حجم صغير

NARROW SLANT |                                  | حواف مشطوفة ضيقةدارای لبه های باريک و اريبی



7170 EXPERT 90
EYEBROW MODELING MICROSCISSORS 

مالقط الحاجب

EXPERT 30
PROFESSIONAL EYEBROW SCISSORS

مقص حواجب احترافي

SЕ-90/2SЕ-30/1

ENG
• better overview of the cut line due 

to ergonomic elongated handles
• easy correction of eyebrow shape 

due to straight elongated blades
• clean and precise cut due to 

professional manual sharpening of 
cutting edges

• safe dulled tips do not damage skin
• standard finger holes
• stylish colorful finish of handles
• cold sterilization is recommended
• AISI 420 stainless steel

العربیة
 رؤية متزايدة لخط القطع ، بفضل المقابض

الممتدة
 تصحيح مريح لشكل الحاجبين بفضل

الشفرات المستقيمة والمطولة
 قص دقيق ومرن بفضل شحذ األيدي

االحترافي
حواف غير حادة »آمنة« تمنع إصابة الجلد

مقاس الخاتم معياري
مقابض ملونة أنيقة

نوصي بالتعقيم البارد
AISI 420 الفوالذ المقاوم للصدأ 

ENG
• clear overview of the cut line due to 

elongated handles
• it is easy to approach the brow 

from various angles with ergonomic 
tweezers-like handles

• straight blades
• clean and precise cut due to 

professional manual sharpening of 
cutting edges

• safe dulled tips do not damage skin
• reduced fatigue due to smooth, 

seamless stroke
• AISI 420 stainless steel

العربیة
 رؤية متزايدة للسطح المعالج ، بفضل المقابض

المستقيمة غير العادية
 القدرة على »االقتراب« من الحاجب بشكل

قياسي بسبب عدم وجود حلقات لألصابع
شفرات بدون ثني

قص دقيق ومرن بفضل شحذ األيدي االحترافي
حواف غير حادة »آمنة« تمنع إصابة الجلد
 تقليل إرهاق اليد أثناء العمل بفضل النعومة

وسهولة تحريك المقص
AISI 420 الفوالذ المقاوم للصدأ 
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EXPERT
ENG

EXPERT SERIES — THOROUGHLY DESIGNED PROFESSIONAL 
EYELASH EXTENSION TWEEZERS GUARANTEE PERFECT RESULTS 
WITH MINIMUM EFFORT
• soft, smooth closure that reduces hand fatigue during work due to three 

radius grooves on  
the body of the tweezers 

• tight grip of the material, due to the even closure of the working edges over 
the entire area  
professional manual sharpening of working part prevents the risk of 
breaking and deformation  
of the eyelashes 

• comfortable working part of the tweezers, narrow edges allow you to work 
in the outer and  
inner corners of the eye 

• professional grinding and polishing significantly extends the service life of 
the tweezers and  
prevents adhesion of glue 

• satin matte finish with low reflective effect prevents slipping in the hand 
• made of high-quality stainless steel AISI 420, which provides increased 

corrosion resistance,  
long service life 

• all methods of disinfection and sterilization are allowable

العربیة
سلسلة EXPERT  — التصميم المدروس خصيصا وشكل المالقط االحترافية المتوفرة لتمديد الرموش

تسمح ألخصائي التجميل من تحقيق بشكل فعال وبسهولة 
 بسته شدن راحت و نرم و وجود سه شيار شعاعی روی بدنه پنس باعث کاهش خستگی دست هنگام کار با آن

می شود
برداشتن محکم مواد، به دليل بسته شدن يکنواخت لبه های کاربردی در کل ناحيه

 تيز کردن حرفه ای سطوح کاربردی ابزار , بصورت دستی, از خطر شکستگی و تغيير شکل مژه ها جلوگيری
می کند

 بخش کاربردی مناسب پنس و لبه های باريک امکان کار کردن در گوشه های خارجی و داخلی چشم را فراهم
می کند

 براق کردن و جال دادن حرفه ای به طور قابل توجهی عمر مفيد پنس را افزايش می دهد و از چسبندگی چسب
جلوگيری می کند

روکش مات ساتن با تاثيرات انعکاسی کم از ليز خوردن در دست جلوگيری می کند
ساخته شده از فوالد ضد زنگ با کيفيت باال

طوالنی می شود
همه روش های ضد عفونی و استريليزه کردن قابل دسترسی است

AISI 420 باعث افزايش مقاومت در برابر خوردگی و عمر 



7574 EXPERT 40 | 41
MEGA VOLUME «BOOT» LASH EXTENSION TWEEZERS

مالقط منحنية على شكل نعال

EXPERT 40 | 41
VOLUME L-SHAPED LASH EXTENSION TWEEZERS

L مالقط منحنية على شكل حرف

TE-40/1 | TE-40/2 | TE-40/13

TE-41/2 | TE-41/7 | TE-41/8 | TE-41/9 

TE-40/8 | TE-40/12 | TE-41/6

85°

65°

75°

BOOT, 85° | 85 ، على شكل نعال | ' ، 85'نعلی شکل

BOOT, 65° | 65 ، على شكل نعال | ' ، 65'نعلی شکل

BOOT, 75° | 75 ، على شكل نعال | ' ، 75'نعلی شکل

TTЕЕ-40/12-40/12

TTЕЕ-41/6-41/6

TTЕЕ-40/8-40/8

ENGENG
• designed for mega volume  

extension
• designed for volume extension 

techniques

العربیةالعربیة
مصممة لتقنيات النمذجة الحجميةمصممة لتشكيل أحجام ضخمة

50°

70°

40°

40°

32°

30°

35°

TE-41/8TE-41/8

TE-41/9TE-41/9
L-SHAPED, 35° | L 35 |       ، على شكل' ، L'شکل 35

L-SHAPED, 35° | L 35 |       ، على شكل' ، L'شکل 35

TE-40/2TE-40/2

TE-40/13TE-40/13

TE-41/2TE-41/2

TE-41/7TE-41/7

L-SHAPED, 70° | L 70 |       ، على شكل' ، L'شکل 70

L-SHAPED, 40° | L 40 |       ، على شكل' ، L'شکل 40

L-SHAPED, 40° | L 40 |       ، على شكل' ، L'شکل 40

L-SHAPED, 30° | L 30 |       ، على شكل' ، L'شکل 30

TE-40/1TE-40/1
L-SHAPED, 50° | L 50 |        ، على شكل' ، L'شکل 50



7776 EXPERT 40 | 41
LASH EXTENSION TWEEZERS FOR SEPARATION & ISOLATION

مالقط إلبراز الرموش الطبيعية

EXPERT 40 | 41
CURVED LASH EXTENSION TWEEZERS

مالقط منحنية

TE-40/7 | TE-41/1 | TE-41/3 TE-40/10 | TE-40/11 | TE-41/10

ENG
• designed for classic eyelash  

extension 

العربیة
مصممة للبناء الكالسيكي

TE-40/7TE-40/7

CURVED |           | منحنيةمنحنی شکل

CURVED |           | منحنيةمنحنی شکل

CURVED |           | منحنيةمنحنی شکل

TTЕЕ-41/1-41/1

TTЕЕ-41/3-41/3

TE-40/10TE-40/10

TE-40/11TE-40/11

TE-41/10TE-41/10

CURVED |           | منحنيةمنحنی شکل

STRAIGHT |           | مستقيم بصورت مستقيم

STRAIGHT |           | مستقيم بصورت مستقيم

ENG
• auxiliary tweezers for separation  

natural eyelashes

العربیة
مالقط إضافية إلبراز الرموش الطبيعية
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TOOLS
ABRASIVE

ENG
EXCLUSIVE SERIES IS A PREMIUM 
PROFESSIONAL MANICURE TOOL
• high-quality Swiss premium abrasive
• does not crumble
• self-sharpening
• abrasive retains its properties for a long time
• provides comfort at work
• reliable adhesive base

العربیة سلسلة SMART هي أداة تجميل احترافية متميزة

مواد جلخ سويسرية عالية الجودة
ال تنهار

الشحذ الذاتي
المواد الكاشطة تحتفظ بخصائصها لفترة طويلة

يوفر الراحة في العمل
قاعدة الصقة موثوقة



8180 EXCLUSIVE 20

DISPOSABLE FILES PAPMAM ON A SOFT BASE FOR STRAIGHT NAIL FILE

ملفات قابلة PAPMAM للنشر المستقيم )على قاعدة ناعمة)

EXCLUSIVE 22

DISPOSABLE FILES PAPMAM FOR STRAIGHT NAIL FILE

ملفات استبدال PAPMAM للمبارد المستقيمة

DFCX-22-100 | DFCX-22-150DFCX-20-100 | DFCX-20-150

DFCX-20-180 | DFCX-20-240  DFCX-22-180 | DFCX-22-240

100
150
180
240

grit 

100
150
180
240

grit 

craft paper
craft paper

abrasive
foam

no glue

no glue              metallic base 

             metallic base 
abrasive

ENG ENG
• interlayer of foam decrease 

pressure on the nail plate 
• craft eco-friendly base
• easy attachment and removal of the 

file from the base 
• reliable fixation 
• clean, glue-free tool after work
• for single-use
• range of grits for natural and 

artificial nails 
• size 140*20 mm 
• 30 pieces per pack

• craft eco-friendly base
• easy attachment and removal of the 

file from the base 
• reliable fixation 
• clean, glue-free tool after work
• for single-use
• range of grits for natural and 

artificial nails 
• size 140*20 mm 
• 50 pieces per pack

العربیة العربیة
 طبقة رغوة تقلل الضغط على صفيحة 

الظفر
قاعدة حرفية صديقة للبيئة 

سهولة إرفاق الملف وإزالته من القاعدة
تثبيت موثوق

أداة نظيفة وخالية من الغراء بعد العمل
لالستخدام الفردي

 مجموعة متنوعة من الحبيبات لألظافر
الطبيعية واالصطناعية
مقاس 140*20 مم  

30

سهولة إرفاق الملف وإزالته من القاعدة  
تثبيت موثوق 

عمل آمن 
تنظيف االدوات بدون غراء بعد العمل 

على أساس ورق الكرافت الصديق للبيئة 
لالستخدام الفردي 

مقاس 140*20 مم
 50

قطعة لكل علبة 

قطعة لكل علبة 



8382 EXCLUSIVE 22

DISPOSABLE DOUBLE-SIDED FILES PAPMAM MIX FOR STRAIGHT NAIL FILE BASE

استبدال الملفات ذات الوجهين PAPMAM MIX للنشر المستقيم

EXCLUSIVE ATClux | ATSClux

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE PAPMAM  EXCLUSIVE IN A PLASTIC CASE

شريط ملفات قابل لالستبدال PAPMAM EXCLUSIVE في البكرة البالستيكية 

DFCMix-22-100-180 
DFCMix-22-180-240

craft paper

abrasive no glue
abrasive

             metallic base 

100/180
180/240

grit 

ENG
• craft eco-friendly base
• easy attachment and removal of the 

file from the base 
• reliable fixation 
• high-quality abrasive 
• functionality at work 
• speeds up the work of the 

technician 
• clean, glue-free tool after work 
• for single-use 
• size 140*20 mm 
• 50 pieces per pack 

العربیة
ورق كرافت صديق للبيئة  

سهولة إرفاق الملف وإزالته من القاعدة
تثبيت موثوق

كاشطة عالية الجودة
الوظيفة في العمل

يسرع عمل  األخصائي
أداة نظيفة وخالية من الغراء بعد العمل

لالستخدام الفردي
مقاس 140*20 مم

قطعة لكل علبة 50 

ATCATCluxlux-180-180
ATCATCluxlux-240-240

ATSCATSCluxlux-180-180 ATSCATSCluxlux-240-240

ATSCATSCluxlux-150-150ATSCATSCluxlux-100-100

ATCATCluxlux-100-100 ATCATCluxlux-150-150

100
150
180
240

grit 

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE PAPMAM EXCLUSIVE (WITHOUT PLASTIC CASE)

مجموعة بديلة لشريط الملفات PAPMAM EXCLUSIVE للبكرة البالستيكية

ENG
• craft eco-friendly base
• easy attachment and removal of the 

papmAm file from the base
• reliable fixation
• functionality at work 
• clean, glue-free tool after work
• the product range has different grit 

values for working with natural and 
artificial nails

العربیة
ورق حرفي صديق للبيئة 

 papmAm سهولة إرفاق وإزالة ملف
من القاعدة
تثبيت متين

أداة نظيفة وخالية من الغراء بعد العمل  
 مجموعة متنوعة لديها حبيبات مختلفة للعمل

مع األظافر الطبيعية واالصطناعية
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ATRATRluxlux-180-180ATATluxlux-180-180

ATSRATSRluxlux-180-180ATSATSluxlux-180-180

ATRATRluxlux-240-240ATATluxlux-240-240

ATSRATSRluxlux-240-240ATSATSluxlux-240-240

ATRATRluxlux-100-100ATATluxlux-100-100

ATSRATSRluxlux-100-100ATSATSluxlux-100-100

ATRATRluxlux-150-150ATATluxlux-150-150

ATSRATSRluxlux-150-150ATSATSluxlux-150-150

100
150
180
240

grit 

100
150
180
240

grit 

EXCLUSIVE

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE EXCLUSIVE IN A PLASTIC CASE

شريط ملف قابل لالستبدال EXCLUSIVE في بكرة بالستيكية

EXCLUSIVE

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE ON A SOFT BASE IN A PLASTIC CASE

شريط ملفات قابل لالستبدال EXCLUSIVE على قاعدة ناعمة في بكرة بالستيكية 

ATlux | ATSlux ATRlux | ATRSlux

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE ON A SOFT BASE (WITHOUT PLASTIC CASE)

مجموعة بديلة لشريط الملفات EXCLUSIVE على قاعدة ناعمة لملف بالستيكي
DISPOSABLE ABRASIVE TAPE EXCLUSIVE (WITHOUT PLASTIC CASE)

مجموعة بديلة لشريط ملفات EXCLUSIVE  للبكرة البالستيكية

ENGENG
• a thin foam layer that reduces the 

pressure on the nail plate 
• reliable adhesive base
• convenient and easy to use
• special clip for easy dividing of the 

abrasive tape 
• up to 30 disposable files per rollі

• thin files
• reliable adhesive base
• convenient and easy to use
• special clip for easy dividing of the 

abrasive tape 
• up to 80 disposable files per roll

العربیةالعربیة
 طبقة رقيقة من الرغوة تقلل الضغط على

صفيحة الظفر
بسيطة وسهلة االستخدام 

لالستخدام الفردي 
شكل مستقيم 

ما يصل إلى 80 ملفًا قابل لإلزالة لكل لفة 

ملفات رقيقة 
بسيطة وسهلة االستخدام 

لالستخدام الفردي 
شكل مستقيم 

ما يصل إلى 80 ملفًا قاباًل لإلزالة لكل لفة
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EXCLUSIVE 20

DISPOSABLE FILES PAPMAM ON A SOFT BASE FOR STRAIGHT NAIL FILE

ملفات قابلة لالستبدال PAPMAM للنشر المستقيم )على قاعدة ناعمة)

DFCE-20-100 | DFCE-20-150
  DFCE-20-180 | DFCE-20-240

ENG
• interlayer of foam decrease 

pressure on the nail plate
• craft eco-friendly base
• easy attachment and removal of the 

file from the base
• clean, glue-free tool after work
• for single-use
• range of grits for natural and 

artificial nails
• size 140*20 mm 
• 30 pieces per pack

العربیة
 طبقة رغوة تقلل الضغط على صفيحة  

الظفر
قاعدة حرفية صديقة للبيئة

سهولة إرفاق الملف وإزالته من القاعدة
تثبيت موثوق

أداة نظيفة وخالية من الغراء بعد العمل
لالستخدام الفردي

 مجموعة متنوعة من الحبيبات لألظافر
الطبيعية واالصطناعية
مقاس 140*20 مم  

قطعة لكل علبة30

100
150
180
240

grit 

craft paper
foam

no glue

             metallic base abrasive

ENG
EXPERT - AESTHETICALLY PLEASING 
FUNCTIONAL DESIGN AND ORIGINAL 
ENGINEERING IDEAS CONSISTENT WITH 
THE LATEST GLOBAL TRENDS ARE THE 
HALLMARK OF THE EXPERT SERIES 
PROFESSIONAL INSTRUMENTS
• quality abrasive coating
• functionality at work 
• a wide range of grit values for natural and artificial 

nails

العربیة EXPERT التصميم الجمالي والوظيفي ، حلول التصميم األصلية
EXPERT وفقًا ألفضل  االتجاهات العالمية هي ميزة مميزة لسلسلة 

طالء جلخ عالي الجودة
األداء الوظيفي في العمل

مجموعة واسعة من الحبيبات لألظافر الطبيعية واالصطناعية



8988 EXPERT 22

DISPOSABLE FILES PAPMAM FOR STRAIGHT NAIL FILE

ملفات استبدال PAPMAM للمبارد المستقيمة

EXPERT ATC | ATSC

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE PAPMAM  IN A PLASTIC CASE BOBBINAIL

BOBBINAIL في البكرة البالستيكية PAPMAM شريط ملفات قابل لالستبدال

DFCE-22-100 | DFCE-22-150
  DFCE-22-180 | DFCE-22-240

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE PAPMAM (WITHOUT PLASTIC CASE BOBBINAIL)

BOBBINAIL في البكرة البالستيكية PAPMAM شريط ملفات قابل لالستبدال  

100
150
180
240

grit 

100
150
180
240

grit 

craft paper

no glue

             metallic base 

abrasive

ATC-100ATC-100

ATSC-100ATSC-100 ATSC-180ATSC-180

ATSC-150ATSC-150

ATSC-240ATSC-240

ATC-180ATC-180 ATC-240ATC-240

ATC-150ATC-150

ENG
• easy attachment and removal of the 

file from the base
• reliable fixation
• safe work
• clean glue-free tool after work
• have environmentally friendly craft 

paper basis
• for single-use
• size 140*20 mm
• 50 pieces per pack

العربیة
سهولة إرفاق الملف وإزالته من القاعدة 

تثبيت موثوق 
عمل آمن 

تنظيف االدوات بدون غراء بعد العمل 
على أساس ورق الكرافت الصديق للبيئة 

لالستخدام الفردي 
مقاس 140*20 مم

قطعة لكل علبة 50 

ENG
• craft eco-friendly base
• easy attachment and removal of the 

papmAm file from the base
• reliable fixation
• functionality at work 
• clean, glue-free tool after work
• the product range has different grit 

values for working with natural and 
artificial nails

العربیة
ورق حرفي صديق للبيئة 

 سهولة إرفاق papmAm من القاعدة 
وإزالة ملف
تثبيت متين 

أداة نظيفة وخالية من الغراء بعد العمل  
  مجموعة متنوعة لديها حبيبات مختلفة للعمل

مع األظافر الطبيعية واالصطناعية
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EXPERT AT | ATS

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE EXCLUSIVE IN A PLASTIC CASE

شريط ملفات قابل لالستبدال في بكرة بالستيكية

EXPERT ATR | ATSR

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE ON A SOFT BASE IN A PLASTIC CASE
BOBBINAIL شريط ملفات قابل لالستبدال على قاعدة ناعمة في بكرة بالستيكية 

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE EXCLUSIVE (WITHOUT PLASTIC CASE)

BOBBINAIL مجموعة بديلة لشريط ملفات للبكرة البالستيكية

100
150
180
240

grit 

100
150
180
240

grit 

ATR-100ATR-100AT-100AT-100

ATSR-100ATSR-100ATS-100ATS-100

ATR-180ATR-180AT-180AT-180

ATSR-180ATSR-180ATS-180ATS-180

ATR-240ATR-240AT-240AT-240

ATSR-240ATSR-240ATS-240ATS-240

ATR-150ATR-150AT-150AT-150

ATSR-150ATSR-150ATS-150ATS-150

DISPOSABLE ABRASIVE TAPE ON A SOFT BASE (WITHOUT PLASTIC CASE)

BOBBINAIL مجموعة بديلة لشريط الملفات على قاعدة ناعمة للبكرة البالستيكية

ENGENG
• a thin foam layer that reduces the 

pressure on the nail plate 
• reliable adhesive base
• convenient and easy to use
• special clip for easy dividing of the 

abrasive tape 
• up to 80 disposable files per rollі

• thin files
• reliable adhesive base
• convenient and easy to use
• special clip for easy dividing of the 

abrasive tape 
• up to 80 disposable files per roll

العربیةالعربیة
 طبقة رقيقة من الرغوة تقلل الضغط على 

صفيحة الظفر
بسيطة وسهلة االستخدام 

لالستخدام الفردي 
شكل مستقيم 

ما يصل إلى 80 ملفًا قابل لإلزالة لكل لفة 

ملفات رقيقة 
بسيطة وسهلة االستخدام 

لالستخدام الفردي 
شكل مستقيم 

ما يصل إلى 80 ملفًا قاباًل لإلزالة لكل لفة
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DISPOSABLE FILES PAPMAM FOR STRAIGHT NAIL FILE

يدک PAPMAM برای سوهان های پايه مستقيم 

DFC-22-100 | DFC-22-150
  DFC-22-180 | DFC-22-240

100
150
180
240

grit 

craft paper

no glue

             metallic base 

abrasive

ENG
• craft eco-friendly base
• easy attachment and removal 

of the file from the base 
• reliable fixation 
• clean, glue-free tool after 

work
• for single-use
• range of grits for natural and 

artificial nails 
• size 120*20 mm 
• 50 pieces per pack

العربیة
قاعدة حرفية صديقة للبيئة 

سهولة إرفاق الملف وإزالته من القاعدة
تثبيت موثوق

أداة نظيفة وخالية من الغراء بعد العمل
لالستخدام الفردي

 مجموعة متنوعة من الحبيبات لألظافر
الطبيعية واالصطناعية

مقاس 120*20 مم
قطعة لكل علبة50

A
B

R
A

S
IV

E
S

M
A

R
T
ENG

SMART — COST-EFFECTIVENESS, 
FUNCTIONALITY, CONVENIENCE, AND 
EASE OF USE ARE THE MAIN FEATURES 
OF THE SMART SERIES TOOL
• high quality abrasive - aluminum oxide
• a special stearate coating prevents clogging of the 

abrasive
• used for natural and artificial nails

العربیة SMART االقتصادية ، األداء الوظيفي ، الراحة والسهولة في
SMART االستخدام — المميزات الرئيسية لسلسلة 

مادة جلخ عالية الجودة - أكسيد األلومنيوم
طالء دهني خاص يمنع انسداد الكاشطة
يستخدم لألظافر الطبيعية واالصطناعية
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FILES
DISPOSABLE

100
150
180
240

grit 

DFEX-20-100 | DFEX-20-150
 DFEX-20-180 | DFEX-20-240

EXCLUSIVE 20

DISPOSABLE FILES ON A SOFT BASE FOR STRAIGHT NAIL FILE

ملفات استبدال للمبارد المستقيمة )على قاعدة ناعمة)

العربیة
 طبقة رقيقة من الرغوة تقلل الضغط على   

صفيحة الظفر
تسريع عملية عمل األخصائي 

 تعطي األظافر مظهًرا وشكاًل مثاليًا وتنعيم 
صفيحة الظفر بسهولة

بسيطة وسهلة االستخدام 
لالستخدام الفردي 

مقاس 140*18 مم
قطعة لكل علبة30 

ENG
• a thin foam layer reduces pressure 

on the nail plate
• speed up the process of the 

technician work
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 140*18 mm
• 30 pieces per pack
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DISPOSABLE FILES ON A SOFT BASE FOR CRESCENT NAIL FILE

 ملفات استبدال لمبارد على شكل هالل (على قاعدة ناعمة)

EXCLUSIVE 22

DISPOSABLE FILES ON A SOFT BASE FOR CRESCENT NAIL FILE

 ملفات استبدال لمبارد على شكل هالل (على قاعدة ناعمة)

DFEX-40-100 | DFEX-40-150
DFEX-40-180 | DFEX-40-240

100
150
180
240

grit 
100
150
180
240

grit 

DFEX-22-100 | DFEX-22-150
 DFEX-22-180 | DFEX-22-240

العربیةالعربیة
 طبقة رقيقة من الرغوة تقلل الضغط على  

صفيحة الظفر
تسرع عملية المعالج 

 تمنح األظافر مظهًرا وشكاًل مثاليًا وتنعم 
صفيحة الظفر بسهولة

بسيطة وسهلة االستخدام 
لالستخدام الفردي 

مقاس 162*24 مم
 30

ملفات رقيقة 
تسرع عملية المعالجة 

 تمنح األظافر مظهًرا وشكاًل مثاليًا وتنعيم 
صفيحة الظفر بسهولة

بسيطة وسهلة االستخدام 
لالستخدام الفردي 

مقاس 140*18 مم
 50

قطعة لكل علبة
قطعة لكل علبة

ENGENG
• a thin foam layer reduces pressure 

on the nail plate
• speed up the process of the 

technician work
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 162*24 mm
• 30 pieces per pack

• thin files
• speed up the process of the 

technician work
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 140*18 mm
• 50 pieces per pack
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DISPOSABLE FILES FOR SHORT NAIL FILE (BUFF ON FOAM BASE)

ملفات استبدال للمبارد القصيرة (مطحنة الطالء على شكل رغوي)

EXCLUSIVE 42

DISPOSABLE FILES FOR CRESCENT NAIL FILE 

ملفات استبدال لمبارد على شكل هالل

100
150
180
240

grit 
100
150
180
240

grit 

DFEX-51-180 | DFEX-51-240DFEX-42-100 | DFEX-42-150
DFEX-42-180 | DFEX-42-240

العربیة
 طبقة رقيقة من الرغوة تقلل الضغط على  

صفيحة الظفر
تسرع عملية المعالج 

 تمنح األظافر مظهًرا وشكاًل مثاليًا وتنعم 
صفيحة الظفر بسهولة

بسيطة وسهلة االستخدام 
لالستخدام الفردي 

مقاس 162*24 مم
قطعة لكل علبة50 

ENG
• thin files
• speed up the process of the 

technician work
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 162*24 mm
• 50 pieces per pack

العربیة
 قاعدة رغوية تقلل الضغط على صفيحة  

الظفر
تسرع عملية المعالج 

 تمنح األظافر مظهًرا وشكاًل مثاليًا وتنعم 
صفيحة الظفر بسهولة

بسيطة وسهلة االستخدام 
لالستخدام الفردي 
مقاس 76*18 مم

قطعة لكل علبة10 

ENG
• a foam layer reduces pressure on 

the nail plate
• speed up the process of the 

technician work
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 76*18 mm
• 10 pieces per pack
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DISPOSABLE FILES FOR STRAIGHT NAIL FILE

 ملفات استبدال للمبارد المستقيمة

EXPERT 20

DISPOSABLE FILES ON A SOFT BASE FOR STRAIGHT NAIL FILE

ملفات استبدال للمبارد المستقيمة  على قاعدة ناعمة

DFE-22-100 | DFE-22-150
DFE-22-180 | DFE-22-240

DFE-20-100 | DFE-20-150
DFE-20-180 | DFE-20-240

100
150
180
240

grit 
100
150
180
240

grit 

العربیة العربیة
 طبقة رقيقة من الرغوة تقلل الضغط على

صفيحة الظفر
بسيطة وسهلة االستخدام

لالستخدام الفردي
مقاس 140*18 مم

 30

ملفات رقيقة
بسيطة وسهلة االستخدام

لالستخدام الفردي
مقاس 140*18 مم

 50
قطعة لكل علبة

قطعة لكل علبة

ENG ENG
• thin foam layer reduces pressure  

on the nail plate
• simple and convenient to use
• for single-use
• size 140*18 mm
• 30 pieces per pack

• thin files
• simple and convenient to use
• for single-use
• size 140*18 mm
• 50 pieces per pack
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DISPOSABLE FILES FOR CRESCENT NAIL FILE SOFT BASE

 ملفات استبدال لمبارد على شكل هالل  على قاعدة ناعمة

EXPERT 22E

DISPOSABLE FILES FOR NARROW STRAIGHT NAIL FILE

 ملفات استبدال للمبارد الضيقة المستقيمة

DFE-22E-100 | DFE-22E-150
DFE-22E-180 | DFE-22E-240

DFE-40-100 | DFE-40-150
DFE-40-180 | DFE-40-240

100
150
180
240

grit 
100
150
180
240

grit 

العربیة العربیة
ملفات رقيقة

بسيطة وسهلة االستخدام
لالستخدام الفردي

مقاس 140*12 مم
 50

 طبقة رقيقة من الرغوة تقلل الضغط على
صفيحة الظفر

بسيطة وسهلة االستخدام
لالستخدام الفردي

شكل هالل
مقاس 162*24 مم

30

قطعة لكل علبة

قطعة لكل علبة

ENG ENG
• thin files
• simple and convenient to use
• for single-use
• size 140*12 mm
• 50 pieces per pack

• a thin foam layer reduces pressure 
on the nail plate

• speed up the process of the 
technician work

• easily give nails a perfect 
appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 162*24 mm
• 30 pieces per pack
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DISPOSABLE  FILES FOR CRESCENT NAIL FILE

 ملفات استبدال لمبارد على شكل هالل

EXPERT 41

DISPOSABLE FILES FOR CRESCENT NAIL FILE (BUFF ON FOAM BASE) 
ملفات استبدال لمبارد على شكل هالل باف

DFE-42-100 | DFE-42-150
 DFE-42-180 | DFE-42-240

DFE-41-100 | DFE-41-150
 DFE-41-180 | DFE-41-240

العربیة
ملفات رقيقة

بسيطة وسهلة االستخدام
لالستخدام الفردي

مقاس 162*24 مم
قطعة لكل علبة50 

ENG
• thin files
• simple and convenient to use
• for single-use
• size 162*24 mm
• 50 pieces per pack

100
150
180
240

grit 

100
150
180
240

grit 

العربیة
 على أساس الرغوة ، مما يقلل الضغط على

 صفيحة الظفر. تسمح لك القاعدة الرغوية
 للملفات بالحصول على التصاق أكثر

 إحكاًما للمواد الكاشطة على السطح المعالج
دون فقد الدقة

بسيطة وسهلة  في االستخدام 
لالستخدام الفردي 

مقاس 162*24 مم
قطعة لكل علبة10

ENG
• on a foam basis, which reduces 

pressure on the nail plate. The 
foamed base of the files allows you 
to get a tighter adhesion of the 
abrasive to the processed surface 
without loss of accuracy.

• simple and convenient to use
• for single-use
• size 162*24 mm
• 10 pieces per pack
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DISPOSABLE FILES FOR SHORT NAIL FILE (BUFF ON FOAM BASE)

ملفات استبدال المبارد القصيرة (مطحنة الطالء على أساس رغوة)

DFE-51-180 | DFE-51-240

100
150
180
240

grit 

العربیة
 على أساس الرغوة ، مما يقلل الضغط على

صفيحة الظفر
بسيطة وسهلة االستخدام 

لالستخدام الفردي 
مقاس 76*18 مم  

قطعة لكل علبة10

ENG
• on a foam basis, which reduces  

pressure on the nail plate
• simple and convenient to use
• for single-use
• size 76*18 mm
• 10 pieces per pack

SMART

FILES
DISPOSABLE
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DISPOSABLE FILES ON A SOFT BASE FOR STRAIGHT NAIL FILE

ملفات قابلة لالستبدال للنشر  على شكل مستقيم على أساس ناعم

SMART 22

DISPOSABLE FILES FOR STRAIGHT NAIL FILE

 ملفات قابلة لالستبدال للنشر  على شكل مستقيم

DF-22-100 | DF-22-150
 DF-22-180 | DF-22-240

DF-20-100 | DF-20-150
DF-20-180 | DF-20-240

100
150
180
240

grit 

100
150
180
240

grit 

العربیة  طبقة رقيقة من الرغوة تقلل العربیة
الضغط على صفيحة الظفر

قاعدة الصقة موثوقة
 تمنح األظافر مظهرا وشكال

 مثاليا وتقوم بتنعيم صفيحة الظفر
بسهولة

لالستخدام الفردي
 مجموعة متنوعة من الحبيبات

لألظافر الطبيعية واالصطناعية
مقاس 120*18 مم

30

ملفات رقيقة 
قاعدة الصقة موثوقة

 تمنح األظافر مظهرا وشكال مثاليا وتقوم
بتنعيم صفيحة الظفر بسهولة

لالستخدام الفردي
 مجموعة متنوعة من الحبيبات لألظافر

الطبيعية واالصطناعية
مقاس 120*18 مم

50

قطعة لكل علبة

قطعة لكل علبة

ENG ENG
• a thin foam layer reduces pressure 

on the nail plate
• reliable adhesive base
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• for single-use
• range of grits for natural and 

artificial nails 
• size 120*18 mm
• 30 pieces per pack

• thin files
• reliable adhesive base
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• for single-use
• range of grits for natural and 

artificial nails 
• size 120*18 mm
• 50 pieces per pack
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DISPOSABLE FILES ON A SOFT BASE FOR CRESCENT NAIL FILE

 ملفات قابلة لالستبدال للنشر  على شكل هالل على أساس ناعم

SMART 42

DISPOSABLE FILES FOR CRESCENT NAIL FILE 

ملفات قابلة لالستبدال للنشر  على شكل هالل

100
150
180
240

grit 

100
150
180
240

grit 

DF-40-100 | DF-40-150
DF-40-180 | DF-40-240

DF-42-100 | DF-42-150
 DF-42-180 | DF-42-240

العربیة العربیة
 طبقة رقيقة من الرغوة تقلل الضغط على 

صفيحة الظفر
قاعدة الصقة موثوقة

 يمنح األظافر مظهًرا وشكاًل مثاليًا وتقوم
بتنعيم صفيحة الظفر بسهولة

لالستخدام الفردي
 مجموعة متنوعة من الحبيبات لألظافر

الطبيعية واالصطناعية
مقاس 162*24 مم

30

ملفات رقيقة 
قاعدة الصقة موثوقة

 تمنح األظافر مظهًرا وشكاًل مثاليًا وتقوم
بتنعيم صفيحة الظفر بسهولة

لالستخدام الفردي
 مجموعة متنوعة من الحبيبات لألظافر

الطبيعية واالصطناعية
مقاس 162*24 مم

50
قطعة لكل علبة

قطعة لكل علبة

ENG ENG
• a thin foam layer reduces pressure 

on the nail plate
• speed up the process of the 

technician work
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 162*24 mm
• 30 pieces per pack

• thin files
• speed up the process of the 

technician work
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 162*24 mm
• 50 pieces per pack
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DISPOSABLE FILES FOR SHORT NAIL FILE (BUFF ON FOAM BASE)

ملفات بديلة للملفات القصيرة )مطحنة على أساس رغوي)

100
150
180
240

grit 

DF-51-180 | DF-51-240

العربیة
 تسمح  القاعدة الرغوية للملفات بالحصول 
 على التصاق أكثر إحكاًما للمادة الكاشطة

على السطح المعالج دون فقدان الدقة
 تمنح لألظافر مظهًرا وشكاًل مثاليًا وتقوم

بتنعيم صفيحة الظفر بسهولة
بسيطة وسهلة في االستخدام

لالستخدام الفردي
مقاس 76*19 مم

قطعة لكل علبة10

ENG
• a foam layer reduces pressure on 

the nail plate
• speed up the process of the 

technician work
• easily give nails a perfect 

appearance, shape and smooth the 
nail plate

• convenient and easy to use
• for single-use
• size 76*19 mm
• 10 pieces per pack

EXPERT

BASE
NAIL FILE
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METAL NAIL FILE (BASE)

مبرد أظافر معدني )قاعدة)

EXPERT ABE  

ACRYLIC NAIL FILE (BASE)

 مبرد أكريليك على شكل )قاعدة)

ABE-20 | ABE-40MBE-20 | MBE-20E | MBE-20s

MBE-40 | MBE-50

MBE-20MBE-20 MBE-20EMBE-20E MBE-20MBE-20ss MBE-40MBE-40 ABE-40ABE-40ABE-20ABE-20MBE-50MBE-50

العربیة العربیة
يمكن تعقيمها في فرن جاف وجهاز تعقيم

يمكن تطهيرها بعوامل خاصة
سطح مصقول أملس

الفوالذ المقاوم للصدأ عالي الجودة

مصنوع من البالستيك عالي القوة 
وزن خفيف 
شكل مناسب 

قابل للتطهير والتعقيم البارد بوسائل خاصة 

ENG ENG
• sterilization in a dry heat oven and 

autoclave is allowable
• can be disinfected with special 

agents
• smooth polished surface
• high-quality stainless steel

• made of high-strength plastic
• light in weight
• convenient form
• disinfection and cold sterilization by 

special agents is allowable

IMPORTANT! It cannot be sterilized in  
a dry heat oven or autoclave

مهم!ال يمكن تعقيمها في فرن جاف أو األوتوكالف
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BEVELED PLASTIC NAIL FILE (BASE)

مبرد أظافر أكريليك )أساس)

EXPERT WBE 

STRAIGHT DISPOSABLE WOODEN NAIL FILE (BASE)

ملف خشبي مستقيم  لالستعمال الواحد )قاعدة)

WBE-20SРBE-20 | SРBE-20s
SРBE-40 | SРBE-50

convex

SPBE-20SPBE-20 SPBE-20SPBE-20ss SPBE-40SPBE-40 SPBE-50SPBE-50

العربیة العربیة
مصنوع من البالستيك عالي القوة 

وزن خفيف 
مريح في العمل

 يوصى باستخدام الجانب المحدب لصنفرة
 الدعامات الجانبية  وكذلك لمعالجة

مسامير القدم
قابل للتطهير والتعقيم البارد بوسائل خاصة  

 مصمم لالستخدام في مانيكير كقاعدة صلبة
 لربطالكاشطة التي يمكن التخلص منها

papmAm ملفات
سريعة التغيير بها

 مصنوع من مادة صديقة للبيئة  — خشب 
البتوال

خفيف الوزن 
 بفضل استخدام الملفات التي يمكن التخلص 
منها  فإنه يزيد من نظافة وسالمة اإلجراء

 50

ENG ENG
• made of high-strength plastic
• light in weight
• comfortable at work
• the convex side is recommended 

for filing lateral nail folds, as well as 
for treating calluses on toes

• disinfection and cold sterilization by 
special agents is allowable

IMPORTANT! It cannot be sterilized in a 
dry heat oven and autoclave

• designed for use in a manicure as 
a hard base for attaching papmAm 
quick-change disposable abrasive 
files to it

• made of environmentally friendly 
material — birch wood

• light in weight
• due to the use of disposable files 

increases the hygiene and safety of 
the procedure

• 50 pieces per pack

مهم!ال يمكن تعقيمها في فرن جاف أو األوتوكالف
قطعة لكل علبة
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WOODEN WAX APPLICATOR STICK (SPATULA) 

ملعقة خشبية إلزالة الشعر  )ملعقة)

162 mm

18
 m

m

DSW-20

العربیة
مصنوعة من الخشب الطبيعي

سهل التخلص منها
الحجم والشكل األمثل

 صنفرة ناعمة ، الشيء الذي مالمسة للجلد
أكثر نعومة

مرونة عالية ، ومقاومة للكسر
مصممة لالستخدام الفردي

 تستعمل بشكل فردي ، مما يزيد من مستوى
 األمان ، وكذلك يساهم في مراعاة معايير

النظافة أثناء إزالة الشعر
100

ENG
• made of natural wood
• easy to recycle
• optimal size and shape
• grinded smoothly, due to that it 

pleasant-to-touch
• has high elasticity, break-resistant
• designed for single-use
• it is used individually that increases 

the safety level and also contribute 
to the observance of hygiene 
standards during depilation

• 100 pieces per pack

قطعة لكل علبة

NAIL FILE
MINERAL
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MINERAL NAIL FILE 

 مبرد أظافر معدني

EXCLUSIVE 22 | 42

MINERAL NAIL FILE WITHOUT FOAM 

مبرد أظافر معدني بدون رغوة

العربیة العربیة
 لها طبقة صغيرة من الرغوة تقلل الضغط  

على صفيحة الظفر
لها قاعدة بالستيكية مرنة

سطحان للعمل
تشكيلة فريك لألظافر الطبيعية واالصطناعية

1

تستخدم ملفات األظافر الطبيعية
بدون رغوة

لها قاعدة بالستيكية مرنة
سطحان للعمل

قطع معبأة بشكل فردي

ENG ENG
• a small layer of foam reduces 

pressure on the nail plate
• flexible plastic base
• two working surfaces
• range of grits for natural and 

artificial nails 
• individually packed by 1 piece

• nail files are used for natural nails
• without foam 
• flexible plastic base
• two working surfaces
• individually packed by 1 piece

قطعة معبأة بشكل فردي 

NFX-22/2-1 (180NFX-22/2-1 (180|240 240 grit(
NFX-22/6-1 (180NFX-22/6-1 (180|180 180   grit(
NFX-22/7-1 (240NFX-22/7-1 (240|240 240   grit(

NFX-42/2-1 (180NFX-42/2-1 (180|240 240 grit(
NFX-42/6-1 (180NFX-42/6-1 (180|180 180 grit(
NFX-42/7-1 (240NFX-42/7-1 (240|240 240 grit(

CRESCENT SHAPE |                             | على شكل هالل مستقيم |              | STRAIGHT SHAPEنيم هاللی )NFX-42/1 (100NFX-42/1 (100|180 180 gritمستقيم
NFX-42/2 (180NFX-42/2 (180|240 240 grit(
NFX-42/4 (100NFX-42/4 (100|100 100 grit(
NFX-42/6 (180NFX-42/6 (180|180 180 grit(
NFX-42/7 (240NFX-42/7 (240|240 240 grit(
NFX-42/8 (100NFX-42/8 (100|150 150 grit(
NFX-42/9 (150NFX-42/9 (150|150 150 grit(
NFX-42/10 (150NFX-42/10 (150|180 180 grit(

NFX-32/1 (100NFX-32/1 (100|180 180 grit(
NFX-32/2 (180NFX-32/2 (180|240 240 grit(
NFX-32/4 (100NFX-32/4 (100|100 100 grit(
NFX-32/6 (180NFX-32/6 (180|180 180 grit(
NFX-32/8 (100NFX-32/8 (100|150 150 grit(
NFX-32/9 (150NFX-32/9 (150|150 150 grit(
NFX-32/10 (150NFX-32/10 (150|180 180 grit(

NFX-22/1 (100NFX-22/1 (100|180 180 grit(
NFX-22/2 (180NFX-22/2 (180|240 240 grit(
NFX-22/4 (100NFX-22/4 (100|100 100 grit(
NFX-22/6 (180NFX-22/6 (180|180 180 grit(
NFX-22/8 (100NFX-22/8 (100|150 150 grit(
NFX-22/9 (150NFX-22/9 (150|150 150 grit(
NFX-22/10 (150NFX-22/10 (150|180 180 grit(

WIDE STRAIGHT |              | عريض پهن مستقيم CRESCENT SHAPE |                            | على شكل هالل مستقيم |              | STRAIGHT SHAPEنيم هاللی مستقيم



122 123SMART 22 | 32 | 42  

MINERAL NAIL FILE 

 مبرد أظافر معدني

SMART 21 | 31 | 41  

MINERAL NAIL FILE 

 مبرد أظافر معدني

NFB-41/1 (100NFB-41/1 (100|180 180 grit(
NFB-41/2 (180NFB-41/2 (180|240 240 grit(
NFB-41/4 (100NFB-41/4 (100|100 100 grit(
NFB-41/6 (180NFB-41/6 (180|180 180 grit(
NFB-41/7 (240NFB-41/7 (240|240 240 grit(
NFB-41/8 (100NFB-41/8 (100|150 150 grit(
NFB-41/9 (150NFB-41/9 (150|150 150 grit(
NFB-41/10 (150NFB-41/10 (150|180 180 grit(

NFB-31/1 (100NFB-31/1 (100|180 180 grit(
NFB-31/2 (180NFB-31/2 (180|240 240 grit(
NFB-31/4 (100NFB-31/4 (100|100 100 grit(
NFB-31/6 (180NFB-31/6 (180|180 180 grit(

NFB-21/1 (100NFB-21/1 (100|180 180 grit(
NFB-21/2 (180NFB-21/2 (180|240 240 grit(
NFB-21/4 (100NFB-21/4 (100|100 100 grit(
NFB-21/6 (180NFB-21/6 (180|180 180 grit(
NFB-21/7 (240NFB-21/7 (240|240 240 grit(
NFB-21/8 (100NFB-21/8 (100|150 150 grit(
NFB-21/9 (150NFB-21/9 (150|150 150 grit(
NFB-21/10 (150NFB-21/10 (150|180 180 grit(

NFB-40/1 (100NFB-40/1 (100|180 180 grit(
NFB-40/2 (180NFB-40/2 (180|240 240 grit(
NFB-40/4 (100NFB-40/4 (100|100 100 grit(
NFB-40/6 (180NFB-40/6 (180|180 180 grit(
NFB-40/7 (240NFB-40/7 (240|240 240 grit(

NFB-30/1 (100NFB-30/1 (100|180 180 grit(
NFB-30/2 (180NFB-30/2 (180|240 240 grit(
NFB-30/4 (100NFB-30/4 (100|100 100 grit(
NFB-30/6 (180NFB-30/6 (180|180 180 grit(

NFB-20/1 (100NFB-20/1 (100|180 180 grit(
NFB-20/2 (180NFB-20/2 (180|240 240 grit(
NFB-20/4 (100NFB-20/4 (100|100 100 grit(
NFB-20/6 (180NFB-20/6 (180|180 180 grit(

WIDE STRAIGHT |              | عريض پهن مستقيم
WIDE STRAIGHT |              | عريض پهن مستقيم

CRESCENT SHAPE |                            | على شكل هالل نيم هاللی
CRESCENT SHAPE |                            | على شكل هالل نيم هاللی

STRAIGHT SHAPE |              | مستقيم مستقيم
STRAIGHT SHAPE |              | مستقيم مستقيم

العربیة العربیة
 يمكن استخدامها لألظافر الطبيعية 

واالصطناعية
سطحان للعمل 

قاعدة بالستيكية مرنة 
 طبقة صغيرة من الرغوة تقلل الضغط على 

صفيحة الظفر
معبأة بشكل فردي 5 قطع

 يمكن استخدامها لألظافر الطبيعية 
واالصطناعية

اثنين من أسطح العمل 
 طبقة صغيرة من الرغوة تقلل الضغط على 

صفيحة الظفر
 معبأة في مجموعة من 5 قطع من نفس

الحبيبات

ENG ENG
• a small layer of foam reduces 

pressure on the nail plate
• flexible plastic base
• two working surfaces
• range of grits for natural and 

artificial nails 
• individually packed by 1 piece

• a small layer of foam reduces 
pressure on the nail plate

• flexible plastic base
• two working surfaces
• range of grits for natural and 

artificial nails 
• packed in a set of 5 pieces of the 

same grit value



125124 EXPERT NFS  

DISPOSABLE SET

مجموعة ذات استعمال واحد

EXPERT FE  

LASER NAIL FILE

مبرد أظافر ليزر

FE-10-165 | FE-10-170

FE-11-155 | FE-11-165

NFS-20

nail file |                   (100nail file |                   (100|180 180 grit(مبرد | سوهان

buff |                         (180buff |                         (180|240 240 grit(و برتقالي | و بوف

العربیة

العربیة

مناسب لألظافر الصناعية والطبيعية
يضمن نظافة وسالمة العملية

ال حاجة للتطهير والتخزين المعقد

 مخصص لتصحيح صفيحة الظفر ، 
 وكذلك إلزالة الجلد الخشن من النتوءات

المحيطة بالظفر
 درجتين من الصالبة - متوسطة ولينة ،

 حيث يمكنك ضبط شكل األظافر الطبيعية
 بعناية دون إتالف اللوحة وعدم تشكيل

شقوق صغيرة فيها
القدرة على العمل في اتجاهات مختلفة

 بفضل تأثير »ختم» حافة صفيحة الظفر ،
فإن استخدام هذا الملف يوقف عملية التفكيك

ENG ENG
• suitable for artificial and natural 

nails
• ensures hygiene and safety of the 

procedure
• no need for disinfection and special 

conditions for shelf life

• designed for the correction of the 
nail plate, as well as for the removal 
of coarse skin from the lateral 
nail folds

• two degrees of hardness - medium 
and soft, thanks to which you 
can carefully correct the shape of 
natural nails without destroying the 
plate and not causing microcracks 
in it

• ability to work in different 
directions

• this file stops the delamination 
process due to the effect of 
«sealing» the edge of the nail plate

FE-10-165 FE-10-165 FE-10-170FE-10-170 FE-11-155 FE-11-155 FE-11-165FE-11-165
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ELONGATED PLASTIC PEDICURE DISC 

قرص باديكير بالستيكي ممتد

PPDLXset-20

M 20  mm

37 mm

العربیة
 الجهة السفلى للقرص فريدة مصنوعة من 

البالستيك المقاوم للحرارة
 خفيف الوزن نظًرا لتصميمه ، فإنه يقلل من

الحمل على مقبض الجهاز
 ذات أرجل ممتدة 37 مم ومناسبة لجميع
 أنواع األجهزة بما في ذلك الجهاز المزود

بالمكنسة الكهربائية
 يمكن تعقيمها في خزانة حرارية جافة

وجهاز تعقيم
يمكن تطهيرها بعوامل خاصة

 مقاومة للرطوبة والبكتيريا والكائنات الحية
الدقيقة ، ال تتآكل

 أحجام لجزء عملية القطع ألغراض 4
مختلفة

عدم وجود نظائرها في السوق

ENG
• unique pododisc made of heat-

resistant plastic
• due to lightweight design reduces 

the load on the handle of the device
• has an extended leg of 37 mm and 

is suitable for all types of devices, 
including a device with a vacuum 
cleaner

• sterilization in a dry heat oven and 
autoclave is allowable

• can be disinfected with special 
agents

• resistant to moisture, bacteria, and 
microorganisms, does not corrode

ENG
PODODISC 
• designed for hardware pedicure
• provide better processing of the  

skin of the foot
• increase the hygiene and safety  

of the procedure
• allow increasing the speed  

of the pedicure

PODODISC 
مصممة للعناية باألقدام

توفير معالجة أفضل لجلد القدم
تزيد من نظافة وسالمة عملية الباديكير

تساعد على زيادة فعالية الباديكير

العربیة



129128 EXPERT 

PEDICURE DISC UMBRELLA 

قرص باديكير مظلة

EXPERT 

PEDICURE DISC 

قرص باديكير

UPDset | SPDsetPDset | PDLset | PPDset

UPDset-15UPDset-15
UPDset-20UPDset-20
UPDset-25UPDset-25

SPDset-15SPDset-15
SPDset-20SPDset-20
SPDset-25SPDset-25

S 15
M 20
L 25

mm 

PDLset-10PDLset-10
PDLset-15PDLset-15
PDLset-20PDLset-20
PDLset-25PDLset-25

PDset-10PDset-10
PDset-15PDset-15
PDset-20PDset-20
PDset-25PDset-25

PPDset-10PPDset-10
PPDset-15PPDset-15
PPDset-20PPDset-20
PPDset-25PPDset-25

XS 10
S 15

M 20
L 25

mm 
27 mm 37 mm

العربیة العربیة
PDLset, PDset: مصنوعة من  الفوالذ المقاوم

للصدأ عالي الجودة
PPDset:  مصنوعة من البالستيك عالي القوة ، 

ونتيجة لذلك فهي خفيفة الوزن للغاية وسهلة
االستخدام

PDLset, PDset:  يمكن تعقيمها في خزانة حرارية
جافة وجهاز تعقيم

PPDset: قابل للتطهير بوسائل  خاصة والتعقيم 
البارد في محلول خاص

طولين من األرجل ، حسب نوع وحدة الطحن
أحجام لجزء عملية القطع ألغراض مختلفة 4

UPDset: مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ عالي 
الجودة

SPDset: مصنوعة من البالستيك عالي القوة  
 يتيح التصميم بزاوية ميل تقليل الحمل على يد

األخصائي أثناء العمل
 مزيد من الوضوح عند العمل على مستوى أصابع وفي

المناطق الغير الواضحة من القدم
UPDset: يمكن تعقيمها في فرن جاف وجهاز تعقيم 

SPDset: قابل للتطهير بوسائل خاصة والتعقيم البارد
في محلول خاص

أحجام لجزء العمل 3

ENG ENG
• PDset, PDLset: made of high-

quality stainless steel
• PPDset: made of high-strength 

plastic, due to this, it is very 
lightweight and easy to use 

• can be disinfected with special 
agents

• PDset, PDLset: withstand 
sterilization in a dry heat oven and 
autoclave

• PPDset: withstands disinfection 
with special agents and cold 
sterilization in special agents 

• 2 types of leg lengths, depending 
on the type of nail drill machine

• 4 sizes of working part for different 
purposes

• UPDset: made of high-quality 
stainless steel

• SPDset: made of high-strength 
plastic

• design with inclination makes it 
possible to reduce the load on the 
technician’s hand during work

• more visibility during the work 
with toes and in the blind areas of 
the foot

• UPDset: withstand sterilization in a 
dry heat oven and autoclave

• SPDset: withstands disinfection 
with special agents and cold 
sterilization in special agents 

• 3 sizes of the working part



131130 EXPERT PDFR

RINGLIKE DISPOSABLE FILE FOR PEDICURE DISC 

 حلقة ملفات بديلة لالستبدال لقرص باديكير

EXPERT PDF

DISPOSABLE FILE FOR PEDICURE DISC 

 ملفات بديلة لقرص باديكير

80
100
180
240
320

grit 

80
100
180
240
320

grit 

S 15
mm

M 20
mm

L 25
mm

PDFR-25-80

PDFR-25-100

PDFR-25-180

PDFR-25-240 

PDFR-25-320

PDFR-20-80

PDFR-20-100

PDFR-20-180

PDFR-20-240 

PDFR-20-320

PDFR-15-80

PDFR-15-100

PDFR-15-180

PDFR-15-240 

PDFR-15-320

L 25
mm

S 15
mm

M 20
mm

XS 10
mm

PDF-25-80

PDF-25-100

PDF-25-180

PDF-25-240 

PDF-25-320

PDF-20-80

PDF-20-100

PDF-20-180

PDF-20-240 

PDF-20-320

PDF-15-80

PDF-15-100

PDF-15-180

PDF-15-240 

PDF-15-320

PDF-10-80

PDF-10-100

PDF-10-180

PDF-10-240 

PDF-10-320

العربیة العربیة
مواد جلخ عالية الجودة 

قاعدة الصقة موثوقة
ال تبلل في الماء

لالستخدام الفردي
 أقطار ، 5 أنواع من الحبيبات 4 

 هي على شكل حلقة ، مصممة لمظلة
قرص باديكير مشطوف
مواد جلخ عالية الجودة

قاعدة الصقة موثوقة
ال تبلل في الماء

لالستخدام الفردي
أقطار ، 5 أنواع من الحبيبات 3

ENG ENG
• high quality abrasive
• reliable adhesive base
• do not get wet in water
• for single-use
• 4 diameters, 5 types of  

grit values

• ring-shaped, designed for beveled 
pedicure «umbrella» disc

• high-quality abrasive
• reliable adhesive base
• do not get wet in water
• for single-use
• 3 diameters, 5 types of grit values



133132 EXPERT PDFB

DISPOSABLE FILES-SPONGES FOR PEDICURE DISC 

ملفات بديلة – شكل إسفنج لقرص باديكير

EXPERT PDFS

DISPOSABLE FILES ON A SOFT BASE FOR PEDICURE DISC  

ملفات بديلة على قاعدة ناعمة لقرص باديكير

80
100
180
240
320

grit 

S 15
mm

M 20
mm

L 25
mm

PDFB-25PDFB-20PDFB-15

L 25
mm

S 15
mm

M 20
mm

XS 10
mm

PDFS-25-80

PDFS-25-100

PDFS-25-180

PDFS-25-240 

PDFS-25-320

PDFS-20-80

PDFS-20-100

PDFS-20-180

PDFS-20-240 

PDFS-20-320

PDFS-15-80

PDFS-15-100

PDFS-15-180

PDFS-15-240 

PDFS-15-320

PDFS-10-100

PDFS-10-180

PDFS-10-240 

PDFS-10-320

العربیة العربیة
 مادة جلخ على أساس رغوي ، تسمح لك بإحكام
التصاق الملف بالسطح المعالج دون فقدان الدقة

مواد جلخ عالية الجودة
قاعدة الصقة موثوقة

ال تبلل في الماء
لالستخدام الفردي

أقطار ، 5 أنواع من الحبيبات 4

 يعمل ملف اإلسفنج على قاعدة من الفوم السميك 
 مثل الشامواه ويستخدم كخطوة أخيرة في عملية

العناية باألقدام
مواد جلخ عالية الجودة

قاعدة الصقة موثوقة
لالستخدام الفردي

أقطار 3

ENG ENG
• abrasive on a foam basis allows you  

to get a tighter adhesion of the file  
to the processed surface without 
loss  
of accuracy

• high-quality abrasive
• reliable adhesive base
• do not get wet in water
• for single-use
• 4 diameters, 5 types of grit values

• a sponge-file on a thick foam base 
used as a buff at the final stage of 
the pedicure procedure

• high quality abrasive
• reliable adhesive base
• for single-use
• 3 diameters



135134 EXPERT 10

METAL FOOT FILE (BASE) 

مقشطة قدم معدنية )قاعدة)

EXPERT 10

TWEEZERS FOR WORK WITH DISPOSABLE FILES  

مالقط للعمل مع الملفات القابلة لإلزالة

sterilization and
disinfection

ТЕDF-10/1

MBE-10

DFE-10

80
100
180

grit

DISPOSABLE FILES FOR PEDICURE FOOT FILE 

 مجموعة من الملفات القابلة لالستبدال لمبشرة باديكير

العربیة

العربیة

العربیة

 قبضة محكمة بسبب اإلغالق المنتظم لحواف
العمل على المنطقة بأكملها

 طالء غير المع مضاد لالنزالق لتثبيت مريح
للمالقط في اليد أثناء العمل

 مقاوم ، AISI 420 المواد: الفوالذ المقاوم
للتآكلللصدأ عالي الجودة

توافر جميع طرق التطهير والتعقيم

 مصنوعة من الفوالذ المقاوم للصدأ عالية الجودة 
، ومقاومة للتآكل

القدرة على استخدام المواد الكاشطة المختلفة
سطح مصقول أملس

مقبض مريح ومناسب
توافر جميع طرق التطهير والتعقيم

مواد جلخ عالية الجودة
قاعدة الصقة موثوقة

ال تبلل في الماء
لالستخدام الفردي

مقاس 99*34 مم
 30

ENG

ENG

ENG

• tight grip due to even closure of the 
working edges over the entire area

• anti-slip matte coating for 
comfortable fixation of the 
tweezers in hand during work

• material: high-quality stainless steel  
AISI 420, corrosion-resistant

• all methods of disinfection and 
sterilization are allowable

• made of high-quality stainless steel, 
corrosion-resistant

• the possibility to use different 
abrasives

• smooth polished surface
• comfortable ergonomic handle

• high quality abrasive
• reliable adhesive base
• do not get wet in water
• for single-use
• size 99*34 mm
• 30 pieces per pack

قطعة لكل علبة  



137136 EXPERT 10 | 20

 TOOL TRAY  

علبة األدوات

EXPERT 10

 PLASTIC PEDICURE  FOOT FILE  

 مبشرة قدم بالستيكية

AE 10
LE-10/1

 CUTTERS TRAY WITH A LID   

صينية بغطاء للمثاقب والقواطع

LE-20/1

60/80
grit

100/180
grit

80/120
grit

العربیة

العربیة

العربیة

 جانب واحد من سطح العمل محدب ، واآلخر 
مقعر

 نوعان من خشونة سطح العمل للجلد بدرجات
متفاوتة من الخشونة

 القدرة على إزالة الجلد الخشن بسرعة ، بسبب
زيادة مساحة السطح الكاشطة

 تقليل إجهاد اليد أثناء العملية ، بسبب انخفاض
وزن الجهاز

 وضع مريح للمبشرة في اليد ، بفضل المقبض
المريح

بالستيك متين وصلب

       19x90x195 :الحجم
الفوالذ الطبي المقاوم للصدإ

قاع متموج لوضع أداة مناسب
يمكن استخدامها لتطهير وتخزين األدوات

       15x40x90 :الحجم
الفوالذ الطبي المقاوم للصدإ

يمكن استخدامها لتطهير وتخزين األدوات

ENG
ENG

ENG

• one side of the working surface is 
convex; the other is concave

• 2 types of grit values of the 
working surface for skin of varying 
degrees of coarseness

• the ability to quickly remove rough 
skin due to the increased area of 
the abrasive surface

• reduction of hand fatigue during 
the procedure due to the low 
weight of the tool

• comfortable placement of the 
foot file in hand, thanks to the 
ergonomic handle

• durable and inflexible plastic

• size: 195х90х19 mm
• stainless steel
• undulating bottom for easy tool 

placement
• can be used for disinfection  

and storage of tools

• size: 90х40х15 mm
• stainless steel
• can be used for disinfection  

and storage of tools

AE 10/1 AE 10/2

AE 10/3
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NAIL CLIPPER

مقص أظافر

KBC-10 | KBC-11

mini
KBC-10KBC-10

large
KBC-11KBC-11

C
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ENG
THE NAIL CLIPPER IS A HANDY AND EASY-
TO-USE TOOL FOR CORRECTING THE 
LENGTH OF THE NAIL PLATE
• due to its compact size, it does not take up much 

space convenient for travel and at home
• has no sharp ends so that you can carry it with you 

in your purse or pocket
• the curved shape of the blades follows the shape 

of the nail, which allows you to make the cut line as 
accurate as possible

• has a convenient folding mechanism, provides a 
smooth and precise cut

• high-quality sharpening prevents plate 
delamination

• suitable for women, men, and child manicure, as it 
has a strong and at the same time safe design

العربیة مقص أظافر هو أداة مريحة وسهلة االستخدام لتصحيح طول صفيحة الظفر
 نظًرا لحجمها الصغير ، ال تشغل مساحة كبيرة ، وهي مالئمة 

للسفر والمنزل
ليس له نهايات حادة ، لذا يمكنك حمله معك في محفظتك أو جيبك

 الشكل المنحني للشفرات يتبع شكل الظفر ، مما يسمح لك بجعل
خط القطع دقيقًا قدر اإلمكان

لديها آلية طي مريحة ، توفر قطعًا ناعًما ودقيقًا
شحذ عالي الجودة يمنع تشوه اللوح

 مناسب ألظافر النساء والرجال واألطفال ، ألنه يتمتع بتصميم
 قوي وآمن في نفس الوقت

العربیة
KBC-10: ينصح به لتصحيح األظافر الرقيقة

والمتوسطة
KBC-10: حجم مضغوط

KBC-11:  يوصى به لتصحيح األظافر المتوسطة 
والصلبة

KBC-11: الحجم األمثل للقيام بالمانيكير والباديكير
الراحة والسهولة في االستخدام

تصميم مقتضب
سبائك الصلب متينة مع لمسة نهائية غير المعة

ENG
• KBC-10: recommended for the 

correction of thin and medium nails
• KBC-10: compact size
• KBC-11: recommended for the 

correction of medium and hard nails
• KBC-11: optimal size for manicure 

and pedicure
• convenience and ease of use
• laconic design
• durable alloy steel with a matte 

finish



143142 BEAUTY & CARE 50 | 51

NAIL CLIPPER WITH BLACK MATTE HANDLE AND NAIL FILE

مقص بمقبض وملف أسود غير المع

BEAUTY & CARE 20

NAIL CLIPPER WITH A CONTAINER FOR NAILS

مقص مع حاوية لألظافر

العربیة

العربیة

KBC-50: يوصى به لتصحيح األظافر المتوسطة
والصلبة

KBC-50: حجم مضغوط
KBC-51: يوصى به لتصحيح األظافر المتوسطة

والصلبة
KBC-51: الحجم األمثل للقيام بالمانيكير والباديكير

ملف ليزر على ظهر المقبض
 تصميم مقبض غير المع ناعم الملمس بنهايات

محززة يمنع االنزالق في اليد
به فتحة للسلك أو حلقة تسلق أو حلقة مفاتيح

يوصى به لتصحيح األظافر المتوسطة والصلبة
له وعاء لتجميع المسامير

ملف ليزر على ظهر المقبض
 توجد أخاديد على سطح المقبض ، بفضل عدم

انزالق األداة عن اليدين
به فتحة للسلك أو حلقة تسلق أو حلقة رئيسية

ENGENG
• KBC-50: recommended for the 

correction of thin and medium nails
• KBC-50: compact size
• KBC-51: recommended for the 

correction of medium and hard 
nails

• KBC-51: optimal size for manicure 
and pedicure

• laser nail file on the back of the 
handle

• matt soft-touch handle design with 
grooved ends prevents slipping in 
the hand

• has a hole for a cord, carabiner, 
or keyring

• recommended for the correction of 
medium and hard nails

• has a container for collecting nails
• laser nail file on the back of the 

handle
• there are grooves on the surface of 

the handle, due to which the tool 
does not slip out of hands

• has a hole for a cord, carabiner or 
keyring

mini
KBC-50KBC-50

large
KBC-51KBC-51

KBC-20 KBC-50 | KBC-51



CLASSIC 10
CUTICLE NIPPERS 

 كماشة بشرة احترافية

NC-10-6 | NC-10-8 | NC-10-11 | NC-10-14 
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6 mm
8 mm
11 mm
14 mm

3 mm
5 mm
8 mm

CLASSIC 10 CLASSIC 12

14 mm

CLASSIC 63

العربیة
 بالنسبة للبشرة، فإن شكل جزء العمل مثالي للتقليم

والباديكير
جزء القطع يتميز بميل طفيف وبروز (»كعب

 توفر المقابض القصيرة المريحة والمريحة تثبيتًا 
آمنًا لألداة في اليد

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة ناعمة 
لألداة

ENG
• for the cuticle, the shape of the 

working part is ideal for manicure 
and pedicure 

• cutting part with a slight inclination 
and protrusion («heel») 

• comfortable ergonomic short 
handles provide secure fixation of 
the tool in the hand 

• spring mechanism — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

(«

ENG
CLASSIC SERIES IS FOR HOME USE: INDIVIDUAL 
CONSUMERS WHO VALUE HIGH QUALITY AND 
DURABILITY, TRADITIONALISTS. THE SERIES 
CONTAINS SEVERAL TYPES OF NIPPERS, 
DEPENDING ON THEIR PURPOSE: FOR SKIN AND 
NAILS
• skin nippers help to gently and effectively remove cuticles 

and coarse skin from the lateral nail folds
• due to their more powerful and durable design, nail 

nippers allow you to correct the nail’s length easily
• made of high-quality stainless steel, additional corrosion 

resistance is provided by polishing with GOI paste
• precisely sharpened working surfaces, made manually at 

the factory
• strong articulation with a smooth stroke allow the product 

to work accurately and precisely
• manicure and pedicure performed independently with the 

help of CLASSIC nippers are in no way inferior to a salon 
one

العربیة سلسلة                   لالستخدام المنزلي. للمستهلكين  الذين يقدرون
 الجودة العالية والمتانة، والمعتنين. ببشرتهم. يتم تقديم عدة أنواع من
القراص في السلسلة ، اعتماًدا على الغرض منها: للبشرة  واألظافر
 تساعد كماشة البشرة على إزالة الجلد المتقرن بلطف وفعالية من 

النتوءات المحيطة بالفطريات
 مقصات األظافر ، بفضل تصميمها األكثر قوة ومتانة ، تتيح لك تصحيح

طول الظفر بسهولة
 مصنوع من الفوالذ المقاوم للصدأ عالي الجودة ، ويتم توفير مقاومة

إضافية للتآكل عن طريق التلميع باستخدام معجون
أسطح عمل مشحذ بدقة ، مصنوعة يدويًا في المصنع

تسمح اإلطارات القوية مع الحركة السلسة للمنتوج بالعمل بدقة ودقة
 إن عمليات المانيكير والباديكير التي يتم إجراؤها بشكل مستقل بمساعدة
 كماشات                       ليست بأي حال من األحوال أدنى من صالون

التجميل

— CLASSIC

 GOI

CLASSIC



147CLASSIC 63
NAIL NIPPERS

كماشة أظافر

CLASSIC 12
CUTICLE NIPPERS 

 كماشة بشرة احترافية

NC-12-3 | NC-12-5 | NC-12-8 NC-63-14

6 mm
8 mm
11 mm
14 mm

6 mm
8 mm
11 mm
14 mm

3 mm
5 mm
8 mm

3 mm
5 mm
8 mm

CLASSIC 10CLASSIC 10 CLASSIC 12CLASSIC 12

14 mm14 mm

CLASSIC 63CLASSIC 63

العربیةالعربیة
متعدد االستخدامات قوي ومناسب لكل من الجلد و

تصحيح طول صفيحة الظفر الرقيقة والمتوسطة
مصمم للمانيكير والباديكير 

 القدرة على العمل في األماكن التي يصعب الوصول 
إليها ، بسبب األطراف المدببة الممتدة لجزء العمل

 األداة تناسب اليد بشكل مريح بفضل المقابض 
الدائرية المعززة

 نابض — لوحان متينان ويوفران حركة ناعمة 
لألداة

 بالنسبة للبشرة، فإن شكل جزء العمل مثالي للتقليم
والباديكير

قطع الجزء يتميز بميل طفيف وبروز (»كعب
 توفر المقابض القصيرة المريحة والمريحة تثبيتًا 

آمنًا لألداة في اليد
 نابض — صفيحة واحدة متينة وتوفر حركة ناعمة 

لألداة

ENGENG
• massive and multipurpose, suitable 

for both skin and length correction 
of the thin and medium nail plate

• designed for manicure and pedicure
• allow working in hard-to-reach 

places, due to the elongated, 
tapered ends of the working part

• the tool fits comfortably in hand 
thanks to the strengthened

• rounded handles
• spring mechanism — two plates 

are durable and provide a soft 
tool stroke

• for the cuticle, the shape of the 
working part is ideal for manicure 
and pedicure 

• cutting part with a slight inclination 
and protrusion («heel») 

• comfortable ergonomic short 
handles provide secure fixation of 
the tool in the hand 

• spring mechanism  — two plates 
are durable and provide a soft 
tool stroke

(«
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BEAUTY & CARE 10 | 11

CUTICLE SCISSORS

مقص بشرة غير المع

SBC-10/1 | SBC-11/1

العربیة
الغرض: للبشرة

 شكل الشفرة: كالسيكي
شكل المقبض: ناعم

S طول المقبض: قصير
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for  

right-handed users

SBC-10/1SBC-10/1

SBC-11/1SBC-11/1

SCISSORS
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BEAUTY & CARE 10 | 11

MULTI-PURPOSE SCISSORS

مقص بشرة متعدد االستخدامات

BEAUTY & CARE 10

NAIL SCISSORS

مقص أظافر غير المع

151

SBC-10/2 SBC-10/3 | SBC-11/3

العربیةالعربیة
الغرض: لألظافر (للبشرة واألظافر)

شكل الشفرة: كالسيكي
 شكل المقبض: ناعم

S طول المقبض: قصير
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى

الغرض: لألظافر
شكل الشفرة: كالسيكي

 شكل المقبض: ناعم

S طول المقبض: قصير
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى

ENGENG
• use: multi-purpose (for  

cuticles and nails)
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for  

right-handed users

• use: for nails
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for  

right-handed users

SBC-10/3SBC-10/3

SBC-10/2SBC-10/2

SBC-11/3SBC-11/3

150



153BEAUTY & CARE 10 

SET OF SCISSORS FOR CHILDREN + NAIL FILE

طقم مقصات لالطفال + مبرد

SBC-10/6 | SBC-10/7

SBC-10/6SBC-10/6

SBC-10/7SBC-10/7

العربیة
شفرات قصيرة ورقيقة

مقابض مريحة
 تصميم تغليف أنيق

نصائح لألمهات الشابات حول قص أظافر األطفال
  الغرض: ألظافر األطفال 

لحديثي الوالدة 
 شكل الشفرة: كالسيكي

شكل المقبض: ناعم
S طول المقبض: قصير

نوع الحلقات: مريح
مع طالء بالستيكي

اتجاه اليد: اليد اليمنى

ENG
• rounded ends of the cutting part
• nail file included
• short and thin blades
• ergonomic handles
• stylish packaging design
• tips for young mothers on children’s 

nails cutting
• use: for children’s nails (model 

SBC-10/7) - for newborns (model 
SBC-10/6)

• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic (model              

SBC-10/7), ergonomic with a plastic 
coating (model SBC-10/6)

• hand orientation: for right-handed 
users

 — (SBC-10/7 موديل)
  (SBC-10/6 موديل)

(موديل SBC-10/7) ، مريح  
  (SBC-10/6 موديل)



155CLASSIC 11 | 21

CUTICLE SCISSORS

مقص البشرة

SC-11/1 | SC-21/1

العربیة
الغرض: للبشرة 

شكل الشفرة: كالسيكي
 شكل المقبض: ناعم

S طول المقبض: قصير
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى

ENG
• use: for the cuticle
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for  

right-handed users

CLASSIC
SCISSORS

SC-11/1SC-11/1

SC-21/1SC-21/1



157CLASSIC 32 | 62

NAIL SCISSORS
مقص األظافر

CLASSIC 31

STRAIGHT MULTI-PURPOSE SCISSORS
مقص مستقيمة متعددة االستخدامات

156

SC-31/1 SC-32/1 | SC-62/2

العربیةالعربیة
الغرض: لألظافر

شكل الشفرة: كالسيكي
 شكل المقبض: ناعم

S طول المقبض: قصير
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى

الغرض: عالمي
شكل الشفرة: كالسيكي

 شكل المقبض: ناعم

M طول المقبض: متوسط 
 نوع الخواتم: مريح

اتجاه اليد: اليد اليمنى

ENGENG
• use: for nails
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: short S
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for  

right-handed users

• use: multi-purpose
• blade shape: classic
• handle shape: straight
• handle length: medium M
• type of rings: ergonomic
• hand orientation: for  

right-handed users

SC-32/1SC-32/1

SC-62/2SC-62/2



BEAUTY & CARE 10 | 30 | 40

MANICURE PUSHER

ملعقة مانيكير

159

РВС-10/4 | PBC-30/1 | PBC-30/2 | PBC-40/1
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PBC-40/1PBC-40/1PBC-30/2PBC-30/2PBC-30/1PBC-30/1PBC-10/4PBC-10/4

العربیة
 جزء العمل »مقلمة األظافر» يزيل بفعالية البشرة

بفضل الشفرات الحادة
 جزء العمل »دافع» مصمم لرفع ودفع الجلد إلزالته

مرة أخرى
 بسبب االنحناء الطفيف الذي يتبع شكل الظفر ، فإن

أداة الدفع تتالءم بشكل مريح مع صفيحة الظفر
 جزء العمل »البلطة» ينظف بشكل فعال صفيحة

 الظفر من نمو الجلد بسبب الشحذ اليدوي على
الوجهين

 جزء العمل »دافع» الشكل المستقيم يكون فعاالً عند
التعامل مع الجيوب األنفية

إمالة شفرة مريحة

ENG
• the working part «trimmer» 

effectively removes cuticles due to 
sharp blades 

• the working part «pusher» is 
designed to lift and push the cuticle 
for its further removal; 

• the pusher fits snugly to the nail 
plate due to a slight bend that 
repeats the shape of the nail

• working parts «cleaner» effectively 
cleans the nail plate from skin 
growths due to manual double-
sided sharpening

• the working part «pusher» of a 
straight form is effective in work 
with cuticle sinuses

• convenient blade angle

ENG
BEAUTY & CARE SERIES DIFFERS WITH 
HIGH-QUALITY METAL AMONG SERIES FOR 
PERSONAL CARE
• ntended for home use
• tool for manicure and pedicure
• tool for skin cleansing 
• reduced risk of the skin injury, thanks to the smooth, 

polished edges of the working parts
• professional manual sharpening
• polished with GOI paste working parts
• sandblasted tool handles to a matte finish
• stainless steel

العربیة
سلسلة                           معدن عالي الجودة في سلسلة للعناية

الفردية يقدرون
لالستخدام المنزلي  

أداة للمانيكير والباديكير
أداة لتطهير الجلد

 تقليل مخاطر إصابة الجلد بسبب الحواف الملساء المصقولة ألجزاء
العمل

شحذ يدوي مهني
GOI تلميع أجزاء العمل مع معجون

أداة السفع الرملي مقابض حتى النهاية غير الالمعة
الفوالذ المقاوم للصدأ

BEAUTY & CARE
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BEAUTY & CARE 

BEAUTY CARE TOOL | CLEAR SKIN TOOLSET

160

| حلقة التجميلمجموعة »البشرة النظيفة»

ZBC-20/1 | ZBC-30

UNO, ROUND WITH 19 HOLES AND LOOP

أونو + مشقوق 19 ثقبًا + حلقة على الوجهين
UNO + 19 حفره + حلقه دو طرفه

2 LOOPS

مع 2 حلقات
با 2 حلقه

PS-51/2PS-51/2ZBC-30ZBC-30ZBC-20/1ZBC-20/1

العربیة شكالن وحجمان لجزء العمل »حلقة»
للتنظيف الميكانيكي للجلد في المنزل 

ENG
• two shapes and sizes of the 

working part «loop»
• for mechanical face cleaning of skin 

at home

ENG
CLASSIC SERIES IS INTENDED FOR 
HOME USE
• tool for manicure and pedicure
• professional manual sharpening
• polishing with GOI paste tool 
• stainless steel

العربیة
 سلسلة                    مخصص لالستخدام

المنزلي
أداة للمانيكير والباديكير  

  شحذ يدوي مهني
GOI تلميع األداة بلصق

الفوالذ المقاوم للصدأ

— CLASSIC
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163CLASSIC 30

MANICURE PUSHER

ملعقة مانيكير مسطحة

CLASSIC 10 | 20

MANICURE PUSHER

ملعقة مانيكير مسطحة

162

PC-10/1 | PC-20/1 PC-30/1 | PC-30/2

PUSHER AND CLEANER

دافع + بلطة

PC-10/1PC-10/1

ROUNDED PUSHER AND CLEANER

دافع دائري + بلطة

PC-20/1PC-20/1

ROUNDED PUSHER AND CLEANER

دافع دائري + بلطة

PC-30/2PC-30/2

PC-30/1PC-30/1

ROUNDED PUSHER AND POINTED CLEANER

دافع دائري + قمة

العربیةالعربیة
 جزء العمل »دافع« مصمم لرفع ودفع البشرة

 إلزالتها مرة أخرى ، ويتناسب الدافع بشكل مريح
 مع صفيحة الظفر ، بسبب االنحناء الطفيف الذي

يكرر شكل الظفر
 أجزاء العمل »بلطة» و »قمة» تنظف صفيحة
 الظفر بشكل فعال من نمو الجلد بفضل الشحذ

اليدوي على الوجهين
 مقبض دائري وشقوق معدلة لتثبيت الجهاز في

اليد بشكل أفضل

 جزء العمل »دافع» مصمم لرفع ودفع البشرة
 إلزالتها مرة أخرى ، ويتناسب الدافع بشكل مريح
 مع صفيحة الظفر ، بسبب االنحناء الطفيف الذي

يكرر شكل الظفر
زيادة حجم أداة الدفع لصفيحة الظفر الكبيرة

تقليل حجم أداة الدفع لصفيحة الظفر الصغيرة
شكل مسطح كالسيكي للمقبض

ENGENG
• the working part «pusher» is 

designed to lift and push the cuticle 
for its further removal; the pusher 
fits snugly to the nail plate due to a 
slight bend that repeats the shape 
of the nail

• working parts «cleaner» and 
«pointed cleaner» effectively cleans 
the nail plate from skin growths due 
to manual double-sided sharpening

• round handle and modified notches 
for better fixation of the tool in 
the hand

• the working part «pusher» is 
designed to lift and push the cuticle 
for its further removal; the pusher 
fits snugly to the nail plate due to a 
slight bend that repeats the shape 
of the nail

• working parts «cleaner»  effectively 
cleans the nail plate from skin 
growths due to manual double-
sided sharpening

• reduced size of the pusher for a 
small nail plate

• the classic flat shape of the handle



BEAUTY & CARE 10

MANICURE PUSHER

ملعقة مانيكير

165

TBC-10/2TBC-10/2

TBC-10/1TBC-10/1

TBC-10/3TBC-10/3
WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

NARROW STRAIGHT |                                    | حواف ضيقة مستقيمة دارای لبه های باريک و مستقيم

WIDE STRAIGHT |                                        | حواف عريضة ومستقيمة دارای لبه های پهن و مستقيم 

TBC-10/1 | TBC-10/2 | TBC-10/3 

العربیة
 لطيفة الملمس ، سطح غير المع يمنع الملقط من

االنزالق في اليد
 الجانب الخارجي المصقول لجزء العمل ال يؤذي

الجلد أثناء التصحيح
أنواع من حواف العمل 3  

الحجم القياسي للمقابض

ENG
• pleasant-to-touch matte surface 

prevents the tweezers from slipping 
in the hand

• the polished outer side of the 
working part does not injure 
the skin during the correction 
procedure

• 3 types of working edges
• handles of standard size B
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BEAUTY & CARE SERIES DIFFERS WITH 
HIGH-QUALITY METAL AMONG SERIES FOR 
PERSONAL CARE
• designed for home use
• material: high quality stainless steel AISI 420, corrosion 

resistant.
• manual sharpening and polishing
• high quality edges ensure gripping of hair of any thickness

• reduction of the risk of hair breakage due to tight closure 
of the working parts

• several types of handles and shapes of working parts, 
allows everyone to choose a tool for themselves

العربیة
سلسلة                           معدن عالي الجودة في سلسلة للعناية

الفردية يقدرون
مصممة لالستخدام المنزلي  

 المواد: عالية الجودة من الفوالذ المقاوم AISI 420 ، مقاومة للتآكل  
للصدأ

شحذ وتلميع يدوي
حواف عمل عالية الجودة تضمن قبضة الشعر مهما كان سمكه

الحد من مخاطر تساقط الشعر بسبب اإلغالق المحكم ألسطح العمل
 عدة أنواع من المقابض واألشكال ألجزاء العمل ، تتيح للجميع اختيار

أداة ألنفسهم

BEAUTY & CARE
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EYEBROW TWEEZERS

 مالقط الحاجب

167BEAUTY & CARE 11 

EYEBROW TWEEZERS

مالقط الحاجب
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TBC-20/4 | TBC-30-3TBC-11/1 | TBC-11/3 | TBC-11/5 | TBC-41/4 

TBC-30/3TBC-30/3

TBC-20/4TBC-20/4

WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

NARROW STRAIGHT |                                       | حواف ضيقة مستقيمة دارای لبه های باريک و اريبی

TBC-11/3TBC-11/3

TBC-11/1TBC-11/1

TBC-11/5TBC-11/5

TBC-41/4TBC-41/4

WIDE STRAIGHT |                                        | حواف عريضة ومستقيمة دارای لبه های پهن و مستقيم 

WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

NARROW STRAIGHT |                                       | حواف ضيقة مستقيمة دارای لبه های باريک و اريبی

POINT |            | منقطةبصورت نقطه ای

العربیةالعربیة
 لطيفة الملمس ، سطح غير المع يمنع الملقط من

االنزالق في اليد
 وضع مريح لألداة في اليد ، بفضل المقابض

المريحة ذات أخاديد خاصة باألصابع
 الجانب الخارجي المصقول لجزء العمل ال يؤذي

الجلد أثناء التصحيح
نوعان من حواف العمل

حجم قياسي للمقابض

تصميم المع أنيق
أنواع من حواف العمل 3

حجم قياسي للمقابض
TBC-41/4: حجم صغير 

ENGENG
• slipping in the hand
• comfortable placement of the tool in 

the hand, thanks to the ergonomic 
handles with grooves for fingers

• the polished outer side of the working 
part does not injure the skin during 
the correction procedure

• 2 types of working edges
• handles of standard size 

• stylish bright design
• 3 types of working edges
• handles of standard size
• TBC-41/4: compact size
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EYEBROW TWEEZERS

 مالقط الحاجب

TC-10/1TC-10/1

TC-10/3TC-10/3

TC-12/3TC-12/3

TC-13/3TC-13/3

TC-15/3TC-15/3

TC-10/1 | TC-10/3 
TC-12/3 | TC-13/3 | TC-15/3

WIDE STRAIGHT |                                        | حواف عريضة ومستقيمة دارای لبه های پهن و مستقيم 

WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

WIDE SLANT |                                       | حواف مشطوفة عريضةدارای لبه های پهن و اريبی

TWEEZERS
CLASSIC

العربیة
شكل غير عادي ورشيق 

 وضع مريح لليد، بسبب انحدار طفيف في
حواف العمل

حجم قياسي للمقابض 

ENG
• unusual and elegant shape
• comfortable hand position due to a 

slight slant of the working edges
• handles of standard size 
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MANICURE PUSHER

ملعقة مانيكير

171

العربیة
 مخصصة لتصحيح صفيحة الظفر، وكذلك إزالة

الجلد الخشن من النتوءات المحيطة بالظفر
 درجتان من الصالبة - متوسطة وناعمة ، وبفضل
 هذا يمكن ضبط شكل األظافر الطبيعية بعناية دون
إتالف الصفيحة ودون تكوين تشققات صغيرة فيها

القدرة على العمل في اتجاهات مختلفة
 نظًرا لتأثير »الختم« لحافة صفيحة الظفر، فإن

استخدام مبرد الظفر هذا يوقف عملية التفريغ

ENG
• designed for the correction of the nail 

plate, as well as for the removal of 
coarse skin from the lateral nail folds

• two degrees of hardness - medium 
and soft, thanks to which you can 
carefully correct the shape of natural 
nails without destroying the plate and 
not causing microcracks in it

• ability to work in different directions
• this file stops the delamination 

process due to the effect of «sealing» 
the edge of the nail plate

FBC-20-110

BEAUTY & CARE

NAIL & FOOT 
FILES



BEAUTY & CARE 12

CRYSTAL NAIL FILE

مبرد كريستال في علبة بالستيكية

173BEAUTY & CARE 13 

GLASS NAIL FILE IN PLASTIC CASE

مبرد زجاجي في علبة بالستيكية
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FBC-13-128 FBC-12-90 | FBC-12-120 | FBC-12-140

FBC-12-120FBC-12-120

FBC-12-140FBC-12-140

FBC-12-90FBC-12-90

purplementol silver transparentpink light green goldturquoiseyellow gray

العربیةالعربیة
الغبار ال ينهار أثناء االستخدام 

مصمم لألظافر الطبيعية
 ال يتلف صفيحة الظفر ويحافظ على صحتها

وسالمتها
الملف ذو شكل ضيق ومريح

حجم متماسك

الغبار ال ينهار أثناء االستخدام 
مصمم لألظافر الطبيعية

 ال يتلف صفيحة الظفر ويحافظ على صحتها
وسالمتها

الملف ذو شكل ضيق ومريح
حجم متماسك

ENGENG
• coating does not crumble during use
• designed for natural nails
• does not damage the nail plate and 

preserves its health and integrity
• the nail file has a comfortable 

narrowed shape
• compact size

• coating does not crumble during use
• designed for natural nails
• does not damage the nail plate and 

preserves its health and integrity
• the nail file has a comfortable  

narrowed shape
• compact size



BEAUTY & CARE 20 

WOODEN PEDICURE FOOT FILE

مبشرة قدم خشبية

175BEAUTY & CARE 10 

WOODEN PEDICURE FOOT FILE

مبشرة قدم خشبية
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ABC 10/1 | ABC 10/2 | ABC 10/3 ABC 20/3

2 TYPES OF GRIT VALUES OF THE WORKING SURFACE FOR SKIN OF VARYING DEGREES OF COARSENESS
نوعان من حبيبات سطح العمل للجلد بدرجات متفاوتة من الخشونة
 نوع گريت سطح کار برای پوست های خشک با درجات مختلف

ABC 20/3ABC 20/3

2 TYPES OF GRIT VALUES OF THE WORKING SURFACE FOR SKIN OF VARYING DEGREES OF COARSENESS

 نوعان من حبيبات سطح العمل للجلد بدرجات مختلفة من الخشونة
 نوع گريت سطح کار برای پوست های خشک با درجات مختلف

ONE SIDE OF THE WORKING SURFACE IS CONVEX; THE OTHER IS CONCAVE 
2 TYPES OF GRIT VALUES OF THE WORKING SURFACE FOR SKIN OF VARYING DEGREES OF COARSENESS
جانب واحد من سطح العمل محدب ، واآلخر مقعر
نوعان من حبيبات سطح العمل للجلد بدرجات متفاوتة من الخشونة
يک طرف سطح کار محدب است ، طرف ديگر مقعر است
نوع گريت سطح کار برای پوست های خشک با درجات مختلف

4 TYPES OF GRIT VALUES OF THE WORKING SURFACE FOR SKIN OF VARYING DEGREES OF COARSENESS
ABRASIVE ELEMENTS ON THE SIDE SURFACES OF THE FOOT FILE TO HANDLE HARD-TO-REACH AREAS
أنواع من حبيبات سطح العمل للجلد بدرجات متفاوتة من الخشونة 4
عناصر كاشطة على األسطح الجانبية للعوامة للتعامل مع المناطق التي يصعب الوصول إليها
 نوع گريت سطح کار برای پوست های خشک با درجات مختلف
عناصر سوهان های يدک در سطح جانبی رنده برای کار روی نواحی پا با دسترسی سخت

ABC 10/1ABC 10/1

ABC 10/2ABC 10/2

ABC 10/3ABC 10/3

العربیةالعربیة
قاعدة خشبية طبيعية 

 األداة مقاومة للرطوبة بسبب المعالجة الخاصة
للخشب

 وضع مريح للمبشرة في اليد ، بفضل المقبض
المريح

قاعدة خشبية طبيعية 
 األداة مقاومة للرطوبة بسبب المعالجة الخاصة

للخشب
 وضع مريح للمبشرة في اليد ، بفضل المقبض

المريح

ENGENG
• natural wood base
• the tool is resistant to moisture due to 

special wood treatment
• comfortable placement of the foot 

file in hand, thanks to the ergonomic 
handle

• natural wood base
• the tool is resistant to moisture due to 

special wood treatment
• comfortable placement of the foot 

file in hand, thanks to the ergonomic 
handle
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PLASTIC PEDICURE  FOOT FILE

مبشرة قدم بالستيكية

AC 10/1 | AC 10/2 | AC 10/3

AC 10/1 AC 10/2

AC 10/3

100/180
grit

60/80 
grit

80/120 
grit

العربیة
 جانب واحد من سطح العمل محدب ، واآلخر 

مقعر
 نوعان من خشونة سطح العمل للجلد بدرجات 

متفاوتة من الخشونة
مادة كاشطة مقاومة للرطوبة  

 وضع مريح للمبشرة في اليد ، بفضل المقبض  
المريح

بالستيك متين وصلب  

ENG
• one side of the working surface is 

convex; the other is concave
• 2 types of grit values of the 

working surface for skin of varying 
degrees of coarseness

• comfortable placement of the 
foot file in hand, thanks to the 
ergonomic handle

• abrasive is resistant to moisture 
• durable and inflexible plastic
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MANICURE SETS 

طقم مانيكير

STALEKS

MANICURE SETS 

طقم مانيكير

MS-06b | MS-09b MS-01v | MS-01r
MS-10v | MS-10r

MANICURE SET «MEN’S BASIC» 
«MEN'S BASIC» طقم مانيكير

«MEN'S BASIC» ست ابزار مانيکور

MANICURE SET «FOR LADY» 
«FOR LADY» طقم مانيكير

«FOR LADY» ست ابزار مانيکور

MANICURE SET «FOR MEN» 
«FOR MEN» طقم مانيكير

«FOR MEN» ست ابزار مانيکور

MANICURE SET «MULTI»
 «MULTI» طقم مانيكير

«MULTI» ست ابزار مانيکور

MS-06MS-06bb MS-01MS-01v | v | MS-01MS-01rr

MS-09MS-09bb MS-10MS-10v | v | MS-10MS-10rr

178

العربیة العربیة

العربیة العربیة

 «For Lady« غطاء ألدوات المانيكير
كماشة للجلد

مقص األظافر
ملعقة مانيكير

مبرد أظافر ليزر
مالقط الحاجب

 «Men’s Basic« غطاء ألدوات المانيكير
مقص األظافر

ملف الكريستال
مقص البشرة

مالقط الحاجب

 «Multi« غطاء ألدوات المانيكير
كماشة للجلد

مقص األظافر
مقص البشرة
ملعقة مانيكير

مبرد أظافر ليزر
مالقط الحاجب

 «For Men« غطاء ألدوات المانيكير
قالمة األظافر
مقص البشرة
ملعقة مانيكير

مبرد أظافر ليزر
مالقط الحاجب

ENG ENG

ENG ENG

• case for manicure instruments                 
«For Lady» 

• cuticle nippers 
• nail scissors
• manicure pusher
• laser nail file
• eyebrow tweezers 

• case for manicure instruments               
«Men’s Basic» 

• nail clipper
• crystal file
• cuticle scissors
• eyebrow tweezers

• case for manicure instruments  
«Multi» 

• cuticle nippers
• nail nippers
• cuticle scissors
• manicure pusher
• laser nail file
• eyebrow tweezers 

• case for manicure instruments                  
«For Men» 

• nail nippers
• cuticle scissors
• manicure pusher
• laser nail file
• eyebrow tweezers 
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