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Acrylics
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Liquid Regular
A1000 – A1010
Nagelvloeistof voor modellage van acryl nagels
Ethyl Methacrylate, Dimethyltolyamine, Triethyleneglycol
Dimethacrylate
Risk Phrases:
Facilement inflammable
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires, et la peau,
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau
R11, R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Conserver le recipient dans un endroit bien ventilé, conserver à
l’écart de toute flame ou source d’étincelles – Ne pas fumer, ne pas
jeter les résidus à l’égout, éviter l’accumulation de charges
électrostatiques, porter un vêtement de protection approprié, porter
des gants appropriés, porter un appareil de protection des yeux/du
visage, en cas d’accident ou de malaisGeen gegevens voor lijst
met afbeeldingen gevonden.e, consulter immédiatement un
médecin (si possible lui montrer l’étiquette).

For Professional use only.
Validation after Opening: 6 months
First Aid Measures: Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
S9,S16,S29,S33.S36/37/39,S45
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Liquid Color Proof
A1015 – A1020
Nagelvloeistof voor modellage van acryl nagels
Ethyl methacrylate, Glycol HEMA-Methacrylate, HEMA,
Benzophenone, Dimethyltolyamine, CI60725
Facilement inflammable
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires, et la peau,
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R11,R36/37/38,R43
Safety Phrases:

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
Ne pas jeter les résidus à l’égout
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux/du visage
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S9,S16,S29,S33.S36/37/39,S45
For professional use only
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Validation after Opening: 3 months
First Aid Measures: Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:
R36/37/38

Traditional Powder
A1020 – A1070
Medium drogende poeder voor modellage van acryl nagels.
Polyethyl methacrylate, Polymethyl methacrylate, Benzoyl peroxide,
[+/- CI177891, CI15850]
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Ne pas respirer les poussières
Eviter le contact avec la peau et les yeux
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S22,S24/25,S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing: Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Raadpleeg medische hulp
wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Platinum Liquid
A4000 – A4010
Nagelvloeistof voor modellage van acryl nagels
Ethyl methacrylate, Dimethyltolyamine, CI60725, CI42090, pHycroxyanisole
Facilement inflammable
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires, et la peau,
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau

R11,R36/37/38,R43
Safety Phrases:

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
Ne pas jeter les résidus à l’égout
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
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Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux/du visage
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S9,S16,S29,S33.S36/37/39,S45
For professional use only
Validation after Opening: 6 months
First Aid Measures: Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:
R36/37/38

Platinum Powder
A4015 – A4115
Medium drogende poeder voor modellage van acryl nagels.
Polyethyl methacrylate, Polymethyl methacrylate, Titanium
Dioxide/CI77891, Benzoyl peroxide, [+/- CI15850]
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Ne pas respirer les poussières
Eviter le contact avec la peau et les yeux
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S22,S24/25,S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing: Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Raadpleeg medische hulp
wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:
R36/37/38

Color Acryl
A5000 – A5195
gekleurde acryl poeder voor modellage van acryl nagels.
Polyethyl methacrylate, Polymethyl methacrylate, Titanium
Dioxide/CI77891, Benzoyl peroxide, [+/- CI42090; CI19140;
CI15850; CI73360; CI45370; CI60725; CI77489; CI77491;
CI77492; Mica]
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
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Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Ne pas respirer les poussières
Eviter le contact avec la peau et les yeux
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S22,S24/25,S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing: Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Raadpleeg medische hulp
wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:
R36/37/38

Stardust/Disco Collectie/Gods of the Olympus Acryl
A6000-A6075, A8000-8155, A8500-A8525
gekleurde glitter acryl poeder voor modellage van acryl nagels.
Polyethyl methacrylate, Polymethyl methacrylate, Benzoyl peroxide,
[+/- Polyethelene terephtale; CI74160; CI73312; CI21108;
CI77266; CI71140; CI74260]
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Ne pas respirer les poussières
Eviter le contact avec la peau et les yeux
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S22,S24/25,S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing: Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Raadpleeg medische hulp
wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt.

GEL
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Base Gel
G1000-G1005
Basis gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone,
Benzophenone, CI60725
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Risk Phrases:

Nocif par inhalation
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R20,R43
Safety Phrases:

Eviter le contact avec la peau et les yeux
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Porter des gants appropriés
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S24/25, S28A, S37, S45
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Builder Gel Clear
G1500-G1501
Bouw gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Isobornyl Methacrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benzophenone, CI60725
Nocif par inhalation
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R20,R43
Safety Phrases:

Eviter le contact avec la peau et les yeux
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Porter des gants appropriés
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S24/25, S28A, S37, S45
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
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minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Builder Gel Blue
G1510-G1511
Bouw gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone,
Acrylic Acid, Benzophenone, CI60725, CI42090
Risk Phrases:
Nocif en cas d’ingestion
Provoque des brûlures
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R22,R34,R36/38,R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S24/25, S36/37, S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

R22,R36/38, R43

Builder Gel Natural
G1520-G1521
Bouw gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, TPGDA, ETPTA, Silica,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benzophenone, CI60725
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
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Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18, S24/25, S36/37, S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:

Builder Gel Pink
G1530-G1531
Bouw gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Isobornyl Methacrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benzophenone, CI60725,
Titanium Dioxide/CI77891, CI15850
Nocif par inhalation
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R20,R43
Safety Phrases:

Eviter le contact avec la peau et les yeux
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Porter des gants appropriés
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S24/25, S28A, S37, S45
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
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Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:
R20

Builder Gel Soft Pink
G1535-G1536
Bouw gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone,
Silica, Benzophenone, CI60725, CI15850
Nocif par inhalation

Safety Phrases:

Eviter le contact avec la peau et les yeux
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Porter des gants appropriés
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S24/25, S28A, S37, S45
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:

Builder Gel Cover Pink
G1540-G1541
Bouw gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Isobornyl Methacrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, CI60725, Titanium
Dioxide/CI77891, CI77492, CI77491 CI15850
Nocif par inhalation
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R20,R43
Safety Phrases:

Eviter le contact avec la peau et les yeux
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
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Porter des gants appropriés
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S24/25, S28A, S37, S45
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:

Builder Gel Soft White
G1550-G1551
Bouw gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Glycol HEMA-Methacrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benzophenone, CI60725,
Titanium Dioxide/CI77891,
Toxic en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R25,R36/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18, S24/25, S36/37, S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
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Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Builder Gel White
G1560-G1561
Bouw gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, TPGDA, ETPTA, Hydroxycyclohexyl
phenyl ketone, Benzophenone, Titanium Dioxide/CI77891
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R22,R36/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18, S24/25, S36/37, S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:

Ultra French
G3650-G3670
Dunne witte gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Glycol HEMA-Methacrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benzophenone, CI60725,
Titanium Dioxide/DI77891
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R22, R36/38,R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18, S24/25, S36/37, S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
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First Aid Measures:

Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Allround Gel
G2000-G2015
1 Phase gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, PEG-4 Dimethacrylate, HEMA,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Metacrylic Acid, CI60725,
Titanium Dioxide/CI77891, CI15850, CI19140.
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Risk Phrases:
R36/37/38
Safety Phrases:

Conserver à l’écart des..(matières incompatibles à indiquer par le
fabricant)
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un
médicin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette

S14, S3/7, S62
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Master Gel
G2020-G2025
1 Phase gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone,
Acrylic Acid, Benzophenone
Nocif en cas d’ingestion
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Provoque des brûlures
Irritant pour les yeux et la peau
R22,R34,R36/38
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S24/25,S36/37,S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Formula 1 Gel
G2100-G2115
1 Phase gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, HEMA, Hydroxycyclohexyl phenyl
ketone, Metacrylic Acid, CI60725 [+/- CI77891; CI15850]
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R22, R36/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S24/25,S36/37,S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
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Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:
R36/37/38
Safety Phrases:

Formula 2 Gel
G2200-G2205
1 Phase gel voor modellage gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Trimethylolpropane
Tremethylacrylate, PEG-4 Dimethacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl
ketone, CI60725
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un
médicin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette

S3/7, S36/37, S62
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:

Pedi Base Gel
G3000
Gels voor modellage gel teennagels
Urethane Acrylate Prepolymer, Trimethylolpropane Trimethacrylate,
carobxyethyl Acrylate, 2-Hydroxy-2methyl-1-phenyl-1-propane,
Calcium Pantothenate, CI60725
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R36/38, R43
Safety Phrases:

Conserver dans un endroit frais
Conserver le récipient bien ferme et à l’abri de l’humidité
Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de la chaleur et de toute flamme ou source
d’étincelles – Ne pas fumer
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Ne pas manger et ne pas boire pendant l’utilisation
Ne pas respire les gaz/fumes/vapeurs/aerosols (terme(s) approprié
à indiquer par le fabricant)
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Ne pas jeter les résidus à l’égout
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des
yeux/du visage
S3, S7/8, S9, S15/16, S20,S23, S24/25, S29, S37/39
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Pedi Gel White/Beige/Natural/Pink/Dark Pink
G3505-G3525
Top Gel voor modellage French Manicure gel teennagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Acrylic Acid, Hydroxycyclohexyl
phenyl ketone, Benzophenone, CI60725
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R22, R36/38, R43
Safety Phrases:

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
S18, S24/25, S36/37, S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
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Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Pedi Top Gel
G3530
Top gel voor afwerking gel teennagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Isobutyl acetate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benzophenone, CI60725
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
Ne pas respire les gaz/fumes/vapeurs/aerosols (terme(s) approprié
à indiquer par le fabricant)
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
S9,S16,S23,S24/25,S33
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Perfect Gloss
G3600
Top gel voor afwerking gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, PEG-4 Dimethacrylate, Ethyl
Methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, CI60725
Risk Phrases:
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R22, R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
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En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette
S18, S24/25, S36/37, S38, S46
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Perfect French
G3625
Top gel voor afwerking French Manicure gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, PEG-4 Dimethacrylate, Methyl
Methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, CI677891
Risk Phrases:
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R22, R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette
S18, S24/25, S36/37, S38, S46
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
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medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Diamond Gel
G4000-G4010
Gekleurde top gel voor afwerking gel nagels
Polyurethane Acrylate Oligomer, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone,
Benzophenone, CI60725, Mica, CI77891
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux et la peau

R22, R36/38
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18, S24/25, S36/37, S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
First Aid Measures: Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Pure Builder Gel
G9100-G9105
Bouwgel voor modellage gel nagels verwijderbaar met aceton.
Polyurethane Acrylate Oligomer, HEMA, Hydroxypropyl
methacrylate,Isobornyl Methacrylatec, Hydroxycyclohexyl phenyl
ketone, CI60725
Risk Phrases:
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R22, R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Conserver hors de la portée des enfants
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
Conserver à l’écart des..(matières incompatibles à indiquer par le
fabricant)
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé
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Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Ne pas jeter les résidus à l’égout
Ne jamais verser de l’eau dans ce produit
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant
toutes précautions d’usage
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un
médicin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
S2, S3/7, S14, S26, S27, S28,S29, S30, S33, S35, S36/37, S62
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Pure Blush Pink Gel
G9110-G9115
Bouwgel voor modellage gel nagels verwijderbaar met aceton.
Polyurethane Acrylate Oligomer, HEMA, Hydroxypropyl
methacrylate, Isobornyl Methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl
ketone, CI60725, CI77891, CI15850
Risk Phrases:
Nocif en cas d’ingestion
Provoque des brûlures
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R22, R34, R36/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S24/25,S36/37,S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
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Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Pure Cover Gel
G9120-G9125
Bouwgel voor modellage gel nagels verwijderbaar met aceton.
Polyurethane Acrylate Oligomer, HEMA, Hydroxypropyl
methacrylate, Isobornyl Methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl
ketone, CI77492, CI60725, CI77891, CI15850
Risk Phrases:
Nocif en cas d’ingestion
Provoque des brûlures
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R22, R34, R36/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18,S24/25,S36/37,S38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Pure Top Gel
G9130-G9135
Top gel voor modellage gel nagels verwijderbaar met aceton.
Polyurethane Acrylate Oligomer, HEMA, Hydroxypropyl
methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, CI60725,
Nocif en cas d’ingestion
Provoque des brûlures
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Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R22, R34, R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Conserver hors de la portée des enfants
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
Conserver à l’écart des..(matières incompatibles à indiquer par le
fabricant)
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions
specials/la fiche de données de sécurité
S2, S3/7, S14, S26, S28, S36/37,S61
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Pure Soak Off Solution
G9000-G9005
Vloeistof ter verwijdering van Pure Gels.
Aceton
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R11, R36, R66, R67
Safety Phrases:

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist

S9, S16, S26
For professional use only
Validation after opening: 24 months
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Voor eerste hulp:

Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Pure Color Gel
G9505-G9525
Gekleurde gel voor modellage gel nagels verwijderbaar met aceton.
Polyurethane Acrylate Oligomer, HEMA, Hydroxypropyl
methacrylate, Isobornyl Methacrylate, Hydroxycyclohexyl phenyl
ketone, CI60725
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

Risk Phrases:
R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Conserver hors de la portée des enfants
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
Conserver à l’écart des..(matières incompatibles à indiquer par le
fabricant)
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Ne pas jeter les résidus à l’égout
Ne jamais verser de l’eau dans ce produit
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu’en prenant
toutes précautions d’usage
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions
specials/la fiche de données de sécurité
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un
médicin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
S2, S3/7, S14, S26, S27, S28, S29, S30, S33, S35, S36/37,S61, S62

For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
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Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:

Color Gel
G5XXX
Gekleurde gel voor modellage gel nagels.
Polyurethane Acrylate Oligomer, Glycol HEMA-Methacrylate,
Hydroxypropyl methacrylate, Isobornyl Methacrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benozphenone,
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau

R22, R36/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection approprié, des gants appropriés et
en cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
S18, S24/25, S36/37/38
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:

Stardust/Disco/Princesses/Gods/7 Sins Gel
G4501-G4516, G4600-G4705, G6000-G6045, G6500-G6525,
G6700-G6730
Description:
Gekleurde (glitter) gel voor modellage gel nagels
Ingredients:
Polyurethane Acrylate Oligomer, Glycol HEMA-Methacrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Benzophenone, Mica [+/Polyethelene terephtale, CI 74160, CI73312, CI21108, CI77266,
CI71140, CI74260]
Risk Phrases:
Nocif par inhalation
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R20 ,R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Eviter le contact avec la peau et les yeux
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Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Porter des gants appropriés
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S24/25, S28A, S37, S45
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:
R36/37/38

3D Gel
G9505-G9525
Gekleurde gel voor modellage gel nagels.
Polyurethane Acrylate Oligomer, PEG-4 Dimethacrylate,
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, CI77891, CI60725
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau

Safety Phrases:

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais
Ne pas fumer pendant l’utilisation
Eviter le contact avec la peau et les yeux
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas d’incendie et/ou d’explosion, ne pas respire les fumes
En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un
médicin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette
S3/7, S21, S24/25, S26, S36/37, S41, S62
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Niet gerekend tot gevaarlijk vanwege lage
vluchtigheidsgraad onder normale omstandigheden. Inademen van
damp kan irritatie veroorzaken op de ademhalingsorganen. Ontwijk
naar frisse lucht.
Bij contact met de huid:Directe blootstelling aan de huid kan
huidziekten veroorzaken. Wassen met water en zeep gedurende 15
minuten. Verwijder en was aangetaste kledingsstukken en schoeisel
voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
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Bij inslikken: Geringe giftigheid. Beweeg niet tot braken. Wanneer
braken spontaan optreedt, houdt luchtwegen vrij. Raadpleeg
medische hulp wanneer er grote hoeveelheden zijn ingeslikt. Geef
nooit iets oraal aan een buiten bewustzijnd persoon.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:
R11

Gel Cleanser
G8000-G8005
Vloeistof ter verwijdering van gel kleving.
Ethanol, Methylethylketon
Facilement flammable

Safety Phrases:

Conserver le récipient bien ferme et dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer

S7/9, S16
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Fade Away
S1140
Vloeistof voor het inblenden van de plastic nail tips.
Ethyl methacrylate, Acrylates Copolymer
Facilement flammable
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R11, R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
Ne pas jeter les résidus à l’égout
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux/du visage
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En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S9, S16, S29, S33, S36/37/39, S45
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

Nagellijm
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

3 gm Instant glue/Brush on glue/Bonder glue
T4005-T4010-T4020
Nagellijm voor het vastplakken van plastic nail tips.
Ethyl cyanoacrylate, Poly Methyl Methacrylate
Facilement flammable
Irritant pour les yeux et la peau
Nocif: risqué d’effets graves pour la santé en cas d’exposition
prolongée par inhalation
Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant
Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
R11, R36/R38, R48/20, R63, R65, R66
Safety Phrases:

Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé
Ne pas jeter les résidus à l’égout
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
Porter des gants appropriés et un appareil de protection des
yeux/du visage
Pendant les fumigations/pulverizations, porter un appareil
respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le
fabricant)
S9,S16,S26,S27,S29, S33,S37/39,S43
For professional use only
Validation after opening: 6 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
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Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

Coatings
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:

Nail Polish, Elegance Top Coat
N1XXX – N2XXX, C4000-C4030
Nagellak
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol, [+/CI15850; Calcium Aluminium Borosilicate; Mica; CI19140; CI42090;
CI60725; CI73360; CI75470; CI77266; CI77000; CI77163;
CI77288; CI77360; CI77491; CI77499; CI77510; CI77891
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R11,R36, R66, R67
Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques

S16, S26, S33
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Risk Phrases:

R11,R36, R66, R67

Stardust
C2035
Glitter top coat
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Tosylamide, Nitrocellulose, Acetyl
Tributyl Citrate, Isopropyl alcohol, Stearalkonium Hectorite,
Camphor, Acrylates copolymer, Benzophenone-1, Polyethylene
Terephthalate
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
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Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques

S16, S26, S33
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Block Out
C3000-C3005
Top Coat
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, MEK, Acrylates Copolymer, Isopropyl
Alcohol, CI60725
Risk Phrases:
Nocif en cas d’ingestion
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R22, R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Manipuler et ouvrir le recipient avec prudence
Eviter le contact avec la peau et les yeux
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire
approprié
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer l’emballage ou l’étiquette
S18, S24/25, S36/37, S38, S46
For professional use only
Validation after opening: 12 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

Product:
Art nr:
Description:

NC Fill it Up
C5000
Dikke onderlak voor nagellak
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Ingredients:
Risk Phrases:

Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol, NButyl Alcohol
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R11,R36, R66, R67
Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
Ne pas respire les gaz/fumes/vapeurs/aerosols (terme(s) approprié
à indiquer par le fabricant)
Eviter le contact avec les yeux
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Ne pas jeter les résidus à l’égout
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
S16, S23, S25, S26, S29, S33
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

NC Nail Muscle
C5005
Nagelversteviger voor dunne en zachte nagels
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R11,R36, R66, R67
Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques

S16, S26, S33
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
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Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

NC Genie in a Bottle
C5010
Base coat en nagelversteviger voor dunnen en zachte nagels
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R11,R36, R66, R67
Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques

S16, S26, S33
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

NC Vitamin Smoothie
C5015
Base Coat voor korte en slechte nagels
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R11,R36, R66, R67
Safety Phrases:

S16, S26, S33

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
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For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

NC Quick & Go
C5025
top coat
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R11,R36, R66, R67
Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques

S16, S26, S33
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

R11,R36, R66, R67

NC Back to Basic
C5030
Base Coat
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
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Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques

S16, S26, S33
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

NC cuticles on holiday
C5040
Cuticle Remover
Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Nitrocellulose, Isopropyl Alcohol, MEK
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

R11,R36, R66, R67
Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques

S16, S26, S33
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Cuticle Oil
M3015-M3515
Nagelriemolie
Mineral Oil, Prunus Amygdalus dulcis, Cocos Nucifera Oil, Freesia
Refracta Extract, Prunus Persica Kernel Oil, Pyrus communis fruit
extract, Anaas Sativos fruit extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil,
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Risk Phrases:

Vanilla Planifolia Fruit Extract, CI60725, CI15850, CI61565,
CI15985
-

Safety Phrases:
Eviter le contact avec la peau et les yeux
S24/25
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in.
Bij contact met de huid: Eerste hulp is normaal gesproken niet
nodig, maar het is goed om te wassen met water en zeep.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Laat de persoon niet braken. Houd de persoon warm,
rustig en haal medische hulp.

Nagellak Remover
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Nail Polish Remover
R3000-R3005
Nagellak remover met aceton
Acetone, Ethyl Alcohol, CI60725
Facilement flammable
Irritant pour les yeux

R11, R36
Safety Phrases:

Conserver hors de la portée des enfants
Conserver le récipient bien ferme
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
Ne pas respire les gaz/fumes/vapeurs/aerosols (terme(s) approprié
à indiquer par le fabricant)
Ne pas jeter les résidus à l’égout
S2, S7, S16, S23, S29
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:
R11, R36

Nail Polish Remover Acetone Free
R4000-R4005
Nagellak remover zonder aceton
Ethyl Acetate, Ethyl Alcohol, CI15850
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
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Safety Phrases:

Conserver hors de la portée des enfants
Conserver le récipient bien ferme
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
Ne pas respire les gaz/fumes/vapeurs/aerosols (terme(s) approprié
à indiquer par le fabricant)
Ne pas jeter les résidus à l’égout
S2, S7, S16, S23, S29
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

Desinfectants
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:
R11

Purifier
D2000-D2005
Vloeistof voor het hygiënisch reinigen van de handen, instrumenten.
Ethanol, Methylethylketon
Facilement flammable

Safety Phrases:

Conserver le récipient bien ferme et dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer

S7/9, S16
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:
Risk Phrases:

Primer
D4000
Desinfecteert en ontvet de natuurlijke nagel
Methacrylic Acid, Butyl Acetate, Butyl Methacrylate, Ethanol
May cause fire
Provoque des brûlures
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
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Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
R7, R34, R36/37/38, R43
Safety Phrases:

Conserver le récipient bien ferme et dans un endroit bien ventilé
Conserver à l’écart de la chaleur
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux/du visage
En cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un
médicin (si possible lui montrer l’étiquette)
S7/9, S15, S16, S26, S33, S36/37/39, S45
For professional use only
Validation after opening: 6 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Drink veel water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

All System Bonding
D4005
Desinfecteert en ontvet de natuurlijke nagel, zuurvrij
Ethyl Acetate, Isopropylidenediphenyl bisoxyhydroxypropyl
methacrylate, HEMA.
Risk Phrases:
Facilement flammable
Irritant pour les yeux
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec le peau
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de
la peau
L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges
R11, R36, R43, R66, R67
Safety Phrases:

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas
fumer
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et
abondamment avec…(produits appropriés à indiquer par le
fabricant)
Eviter l’accumulation de charges électrostatiques
Porter un vêtement de protection et des gants appropriés
S16, S26, S28A, S33, S36/37
For professional use only
Validation after opening: 12 months
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Voor eerste hulp:

Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Spoel mond met water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

Brush Cleaner
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Brush Cleaner
B3000
Reinigt de penselen
Ethyl Acetate, Isopropyl Alcohol, Butyl Acetate, Methyl Ethyl Ketone,
Ethanol
Risk Phrases:
Facilement flammable
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes
R11, R36/37/38, R40
Safety Phrases:

Conserver hors de la portée des enfants
Conserver le récipient bien ferme
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Ne pas fumer pendant l’utilisation
Eliminer ce produit et son recipient dans un centre de collecte des
déchets dangereux ou spéciaux
S2, S7, S26, S21, S56
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Drink veel water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.
Product:
Art nr:
Description:
Ingredients:

Tip Blend
T3600
Voor het inblenden van de tips
Ethyl Acetate, Isopropyl Alcohol, Butyl Acetate, Methyl Ethyl Ketone,
Ethanol, Aqua
Risk Phrases:
Facilement flammable
Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau
Effet cancérogène suspecté – preuves insuffisantes
R11, R36/37/38, R40
Safety Phrases:

Conserver hors de la portée des enfants
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Conserver le récipient bien ferme
En cas de contact evec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec l’eau et consulter un specialist
Ne pas fumer pendant l’utilisation
Eliminer ce produit et son recipient dans un centre de collecte des
déchets dangereux ou spéciaux
S2, S7, S26, S21, S56
For professional use only
Validation after opening: 24 months
Voor eerste hulp:
Bij inademing:Ga de frisse lucht in. Bij zwaar ademen zuurstof
toedienen. Raadpleeg medische hulp indien ongemak blijft
voortduren.
Bij contact met de huid: Wassen met water en zeep. Verwijder en
was aangetaste kledingsstukken voor hergebruik.
Bij contact met de ogen: Gedurende 15 minuten spoelen met water
met de oogleden open. Neem medische maatregelen indien zich
problemen voordoen.
Bij inslikken: Drink veel water. Indien aanbevolen door dokter
braken. Raadpleeg direct medische hulp.

