
Color Treatments 



Mooie kleurdekking 
door volle pigmenten

Met ProWide™ penseel
voor snel en streeploos lakken
 
Ruim assortiment 
Een actueel overzicht vind je op opi.nl

Minimaal 36 nieuwe 
kleuren per jaar!

Combineer met base & 
top coat voor langer draag-
plezier en een mooie glans

Vrij van DBP, tolueen en 
formaldehyde
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Tot 11 dagen onveranderd 
mooie, gelachtige hoogglans
afhankelijk van de conditie van 
je natuurlijke nagel

Geen lamp nodig! Makkelijk 
aanbrengen en snel droog

Snel verwijderen met OPI
nagellakremover

Ruim assortiment 
Een actueel overzicht vind je op opi.nl

Minimaal 36 nieuwe 
kleuren per jaar!

Vrij van DBP, tolueen en 
formaldehyde

oor een optimaal 
resultaat lak je zo:

1. Primer
2. Gel-Lacquer

 3. Gloss
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Draagt als gel, 
maar ziet eruit 

als nagellak! 
Lang houdende kleur
met intense glans

Blijft 21 dagen perfect zitten
afhankelijk van de conditie van je 
natuurlijke nagel

Direct droog en geen 
beschadigingen

Ook ideaal voor teennagels! 

Eenvoudig te verwijderen; 
geen beschadiging van de 
natuurlijke nagel

Ruim assortiment 
Een actueel overzicht vind je op opi.nl

Minimaal 36 nieuwe kleuren 
per jaar!

Wordt bliksemsnel 
               aangebracht bij 
                               je OPI salon.



Draagt als gel, 
maar ziet eruit 

als nagellak! 
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Met dit overzicht maken we je keuze wat 
makkelijker. En voor elke gelegeheid is er wel een

OPI Color Treatment die daar op aansluit. 
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Nagellak Infinite Shine GelColor

Draagplezier 
afhankelijk van 

de conditie van je 
natuurlijke nagel

tot 5 dagen tot 11 dagen tot 21 dagen

Type glans glans hoogglans intense glans

Verwijderen
met je favoriete 
OPI nagellak- 

remover

met je favoriete 
OPI nagellak- 

remover

afweken 
met Expert 

Touch nagel-
lakremover & 

Removal Wraps

Aanbrengen thuis / salon thuis / salon salon

Systeem
gebruik 

nagellak base & 
top coat

gebruik Infinite 
Shine Primer & 

Gloss

compleet 
professioneel 
salonsysteem



M
usthaves

nmisbaar bij je favoriete OPI Color Treatment!  

Extra lang plezier van je kleur? Veilig en efficiënt verwijderen? 
Met deze musthaves blijven je nagels mooi en gezond! 

Uitgebreide productinfo vind je op opi.nl

O

Pro Spa  
Hand Polish

Pro Spa  
Hand Cream

Pro Spa  
Oil to Go

Pro Spa Softening 
Socks & Gloves

Aloë Vera 
Remover

Expert Touch 
Remover

Expert Touch 
Removal Wraps

Nagellak- 
verdunner
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