Poniżej przedstawiamy produkty Parish na których pracujemy.
Końcówka ISH została dodana do każdego produktu wywodząc się od słowa pArish.

SCRUBISH
BALANCEISH
BASEISH
PARISH COLOR
TOPISH
SHINEISH
REMOVERISH
VITAMINISH
TOPISH MATTE MAN

Krótka charakterystyka produktów :

SCRUBISH

INNOWACYJNY – SCRUBISH służy do wykonania pierwszego kroku przygotowania paznokci do
zabiegu manicure (bez dotykania skórek).Preparat powoduje odparowanie cząsteczek wody z
najbardziej zewnętrznej warstwy keratyny.

BALANCEISH

BALANCER – BALANCEISH równoważy pH paznokcia doprowadzając go do neutralnego odczynu pH.
BEZ ZAPACHU - BALANCEISH nie zawiera substancji zapachowych, więc na płytce paznokcia nie
pozostają się resztki substancji.

BASEISH
PARISH SOAK-OFF BASE GEL

BRAK PRIMERA - BASEISH tworzy wiązanie adhezyjne między płytką paznokcia, a produktami
żelowymi PArish.

pArish COLOR
#PARFUMED SOAK OFF GEL POLISH

UNIKALNA FORMUŁA - pArish COLOR wykorzystuje technologię żelową specjalnie opracowaną dla
pArish, a zaprojektowane pigmenty barwne tworzą najlepszy z perfumowanych Soak Off Gel Polish.
Produkt zawiera witaminy, przez co płytka paznokcia jest odżywiona

TOPISH
SOAK OFF SEALER GEL

WYSOKI POŁYSK - TOPISH tworzy wykończenie o wysokim połysku dla lakierów nawierzchniowych
pArish pArfumed soak-off gel polish i sztucznych powierzchni, nadając jednocześnie paznokciom
przyjemny i trwały zapach ,w miarę upływu czasu zapach znika. Produkt zawiera perfumy; dostępny
w 8 różnych zapachach.

SHINEISH
OIL FOR CUTICULES – GWIAZDA KAŻDEGO SALONU
MANICURE EXPRESS !!!!

WZBOGACONY O OLEJE - Sześć wysoko wzbogaconych składników.
NAWILŻAJĄCY - SHINEISH nawilża skórę wokół paznokci oraz skórki nie powodując liftingu ani
peelingu sztucznych paznokci. Produkt zawiera perfumy; dostępny w 8 różnych zapachach.
WIELE ZASTOSOWAŃ - SHINEISH został opracowany w celu solubilizacji warstwy inhibicyjnej TOPISH,
dzięki czemu metoda pArish jest całkowicie hipoalergiczna.
ZAPACHY - 8 ekskluzywnych substancji zapachowych, które czynią go ekskluzywnym na rynku.
Przydatna informacja:
Olej SHINEISH został wzbogacony o najlepsze składniki dla każdego rodzaju skórek i każdego rodzaju
paznokcia.
• Olej ze słodkich migdałów - działa jak środek zmiękczający skórki,
• Olej z nasion sezamu - małe cząsteczki łatwo przenikają przez skórę.
• Olej słonecznikowy - łatwo wnika w skórę i zmiękcza ją.
• Olej z pestek winogron - jest przeciwutleniaczem.
• Witamina E - przeciwutleniacz.
• Aloe Vera - pielęgnuje i odświeża.

REMOVERISH
THE SOLVENT FOR CORRECT AND DELICATE REMOVAL OF SOAK OFF

NIE WYSUSZA - REMOVERISH został stworzony wraz ze środkami zmiękczającymi oraz
rozpuszczalnikami, aby zapobiec odwodnieniu naturalnego paznokcia i skóry wokół paznokcia.

Produkt zawiera perfumy; dostępny w 7 różnych zapachach.
WIELE ZASTOSOWAŃ - REMOVERISH może być użyty do usuwania produktów pArish #pArfumed
Soak Off Gel Polish i do paznokci akrylowych oraz jako zwykły zmywacz do paznokci

Po użyciu Removerish na Twoich dłoniach pozostaje
przyjemny zapach a paznokcie są nawilżone.

VITAMIN…ISH
Proszek, który dostarcza witamin

WZBOGACONY WITAMINAMI - Jest to właściwe rozwiązanie do naprawy słabych, cienkich,
delikatnych i uszkodzonych paznokci dzięki:
Witaminie A, która leczy i naprawia płytkę paznokcia,
Witaminie E, która koi, leczy i regeneruje płytkę paznokcia,
Witaminie B5, która zawiera przeciwutleniacz, chroniąc paznokieć przed złamaniem.

Vitaminish to najlepsza odżywka do paznokci na świecie.
Uzupełnia płytkę paznokcia w witaminy A, E, B5, w swoim składzie ma
również nadtlenek bezoilu, który jest substancją o działaniu przeciwzapalnym
i antybakteryjnym. Pamiętaj, Twoje paznokcie chłoną jak gąbka - niech
wchłoną to co najlepsze, VITAMINISH.

TOPISH MATTE MAN

TOPISH MATTE MAN daje nieprzezroczyste wykończenie paznokci.
Razem z SHINEISH MAN reprezentują nową linię w całości poświęconą mężczyznom.

