
PRZEWODNIK PO PRODUKTACH



WITAJCIE W ŚWIECIE JESSICA®

Jessica Vartoughian określana jest mianem 

„Pierwszej Damy Paznokci”. Zrewolucjonizowała 

branżę manicure otwierając w 1969 roku, 

pierwszy na świecie salon zajmujący się 

wyłącznie pielęgnacją paznokci. Umocniła 

swoją pozycję wprowadzając parę lat później, 

Profesjonalny System Naturalnej Pielęgnacji 

Paznokci, który wykracza poza codzienny 

manicure. Manicure JESSICA®, bo o nim mowa, 

jest tak unikalny i wyjątkowy, że stanowi klasę 

sam dla siebie. 

JESSICA® The Clinic do dnia dzisiejszego 

przyciąga wybitne osobistości ze świata filmu, 

muzyki oraz polityki. Zlokalizowana na słynnym 

Sunset Blvd. w Beverly Hills, zapewnia swoim 

klientom najwyższy standard usług. 

JESSICA® jest najlepszym 

rozwiązaniem dla osób, które 

doceniają piękno naturalnych 

paznokci. 



WITAJCIE W ŚWIECIE JESSICA®

Piękne i naturalne paznokcie są nieodłącznym 

elementem eleganckiej kobiety. Dionie wyrażają to 

kim jesteś, a zadbane paznokcie dodają siły i pewności 

siebie. Wyjątkowe rezultaty, które zapewnia Manicure 

JESSICA® sprawią, że docenisz istotę ich systematycznej 

pielęgnacji. 

Dziękuję, że wybrałaś markę JESSICA®. Doceniam Twój 

wybór i obiecuję, że odwdzięczymy się, zapewniając 

najwyższe standardy oraz najlepszą jakość naszych 

produktów. 

Serdeczne pozdrowienia, 



ANALIZA PAZNOKCIA 

Na Każdy Problem jest Rozwiązanie 

Istnieją różne rodzaje 

paznokci, zatem wybór 

właściwej odżywki jest 

kluczowy dla ich kondycji. 

-- Rozwiązanie 

SUCHE 

Brak im nawilżenia 

Bruzdy, białe plamki 

Sproszkowana 

powierzchnia 

KRUCHE 

Twarde, nieelastyczne 

Mogą się zawijać 

Mogą pękać i łamać się 

ZNISZCZONE 

Cienkie i słabe 

Bez połysku 

Nie chcą rosnąć 

Po żelu i akrylu 

NORMALNE 

Różowe, mocne 

i gładkie 

Elastyczne 

Nie lamią się 

♦ REJUVENATION*

♦ RE COVERY* 

BEND DON'T BREAK* 

♦ RESTORATION

♦ REWARD* 

BEND DON'T BREAK* 

*Te produkty nie zawierają Formaldehydu oraz żywicy Formaldehydowej. 



Problem 

ROZDWAJAJĄCE SIĘ 

Może dotyczyć każdego 
rodzaju paznokcia 

♦ Rozwarstwiająca się płytka 

Nie wskazane spiłowywanie 

rozdwojonej płytki 

SŁABE 

Miękkie, słabe 

Nie chcą rosnąć 

ŁAMLIWE 

Cienkie i delikatne 

Pękają i lamią się 

NIERÓWNE 

♦ 

♦ 

Rozwiązanie 

FUSION 

CRITICAL CARE 

CRITICAL CARE 

LIFE JACKET 

LIFE JACKET 

BEND DON'T BREAK* 

Widoczne bruzdy, 

zgrubienia i żłobienia 

Pofalowana powierzchnia 

♦ FLAWLESS

ANALIZA PAZNOKCIA 

Zapamiętaj podstawy 

• Oczyść i osusz paznokcie

• Nałóż obficie po 2 warstwy

odżywki oraz lakieru, za

pomocą 8-10 pociągnięć

• Pamiętaj o zabezpieczeniu

wolnego brzegu

• Po kilku minutach zabezpiecz

manicure nakładając 1 warstwę

Top Priority oraz 1 warstwę

Brilliance, aby przyspieszyć

wysychanie

• Całość wykończ kropelką

Quick Dry

• Pamiętaj, żeby szyjki

buteleczek były zawsze czyste,

a produkty szczelnie zamknięte

WSKAZÓWKA: W momencie wyeliminowania powyższych problemów, należy dokonać zmiany odżywki 

na jedną z podstawowych, czyli na Rejuvenation, Recovery, Restoration lub Reward. 



ODŻYWKI PODSTAWOWE
Właściwa Odżywka Podkładowa to Początek Pięknych i Zdrowych Paznokci

REJUVENATION
PAZNOKCIE SUCHE

• Zwiększa poziom 
nawilżenia płytki

• Kompleks Protein KSW®

i wody, Olejek Jojoba, 
Witaminy A, C i E, wnikają 
w płytkę paznokcia, 
poprawiając jego 
kondycję i zapewniając 
większą elastyczność

RECOVERY
PAZNOKCIE KRUCHE

• Przywraca elastyczność i 
eliminuje problem łamania 
sie paznokci

• Kompleks Protein KSW®,
Wapnia oraz wody nawilża 
i zwiększa sprężystość 
paznokci

REWARD
PAZNOKCIE NORMALNE

• Bogata w naturalne ekstrakty 
roślinne i antyoksydanty

• Zawiera Witaminy A, C i E, 
które utrzymują paznokcie 
w dobrej kondycji, aktywują 
ich wzrost oraz poprawiają 
elastyczność

• Wapń i Aloes chronią 
paznokcie przed złamaniami

RESTORATION
PAZNOKCIE ZNISZCZONE, 
PO ŻELU I AKRYLU

• Odbudowuje paznokcie 
we wszystkich jego 
warstwach

• Regenerująca formuła 
zawiera Echinaceę, która 
wzmacnia paznokcie 
oraz przyspiesza proces 
ich odbudowy

Dla najlepszych rezultatów nakładaj preparaty zarówno na płytkę, jak i pod spód paznokcia. 

Zawsze zabezpieczaj wolną krawędź. W ten sposób ochronisz paznokcie przed złamaniami, 

a lakier przed odpryskiwaniem.

WSKAZÓWKA:



ODŻYWKI KORYGUJĄCE

CRITICAL CARE
INTENSYWNA KURACJA DLA 
MIĘKKICH PAZNOKCI 

• Odżywka dla słabych i 
miękkich paznokci

• Ekskluzywny Kompleks 
Protein KSW® w połączeniu 
z Wapniem, penetrują 
paznokieć, wzmacniając 
go i odżywiając

LIFE JACKET
CHRONI AKTYWNE PAZNOKCIE

• Wzmacnia i odżywia, 
tworząc barierę ochronną, 
która sprawia, że paznokcie
są mocne, nie łamią się i nie 
rozdwajają

• Uelastycznia i nadaje 
paznokciom giętkości 

FLAWLESS
NIWELUJE NIERÓWNOŚCI 
I NIEDOSKONAŁOŚCI

• Wygładza nierówności płytki

• Jest mocnym spoiwem 
dla odżywki oraz lakieru, 
co zapobiega jego 
odpryskiwaniu

FUSION
ZAPOBIEGA ROZDWAJANIU SIĘ 
PAZNOKCI

• Żywica skleja warstwy 
paznokcia i zapobiega
dalszemu ich rozdwajaniu

• Witamina A wzmacnia i 
pobudza paznokcie do 
wzrostu



WYKOŃCZENIE ZABIEGU 

Twój Idealny Top 

JE� A 

TOP 

JUS1CA· 

NOSHINE 
MAffl FINISH 

TOP PRIORITY 

USZCZELNIAJĄCY 
UTWARDZACZ LAKIERU 

Uszczelnia i chroni 

manicure niczym 

ceramiczna powłoka 

• Zawiera odżywczą

Keratynę i Aminokwasy
JES 

BRILL f 
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NO SHINE MATTE FINISH 
MATOWY UTWARDZACZ LAKIERU 

• Nadaje Twoim ulubionym

lakierom JESSICA® aksamitne,

matowe wykończenie

• Szybkoschnąca, niebłyszcząca

formuła

BRILLIANCE 
OLŚNIEWAJĄCY NABŁYSZCZACZ 

I WYSUSZACZ LAKIERU 

• Zaawansowana formuła

przyspiesza wysychanie lakieru

• Nadaje wysoki połysk

Filtr UV oraz polimery chronią

przed żółknięciem, odpyskiwaniem

i rozmazywaniem lakieru

Pomiędzy zabiegami 

• Chroń swoje paznokcie!

Następnego dnia po wizycie nałóż

1 warstwę Top Priority,

zabezpieczając nim wolny brzeg

paznokcia

• Po upływie 3-4 dni od zabiegu

powtórnie nałóż warstwę lakieru

JESSICA® oraz warstwę Brilliance.

• Na koniec użyj kropelkę Quick Dry,

aby zabezpieczyć manicure przed

rozmazywaniem



WYKOŃCZENIE ZABIEGU/PIELĘGNACJA SKÓREK 
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QUICK DRY 
60-SEKUNDOWY WYSUSZACZ 

LAKIERU 

• Specjalny ,,film" chroni

świeży manicure i pedicure

przed rozmazywaniem i

marszczeniem

• Wysycha w 60 sekund

JESSlc.t: 

SpeedOrySpray 

PHENOMEN OIL -
FENOMENALNA OLIWKA 

DO SKÓREK I PAZNOKCI -
• Odżywia i poprawia

kondycję skórek, stymulując

wzrost paznokci

• Olejki Jojoba, Migdałowy

oraz Ryżowy koją i nawilżają

JESSICA' 

NOURISH 

Cutiele 

Formula 

SPEED DRY SPRAY 
WYSUSZACZ LAKIERU W SPRAYU 

• Chroni i wysusza manicure oraz

pedicure już w 60 sekund po

aplikacji

• Zapobiega rozmazywaniu się

lakieru, jednocześnie pielęgnując

skórki i skórę dłoni

NOURISH 
TERAPEUTYCZNY KREMIK DO SKÓREK 

• Kompozycja Witamin A, E,

Cynku oraz Alantoiny, nawilża

oraz odżywia skórki i paznokcie.

Stymuluje również wzrost

paznokci oraz redukuje stany

zapalne i zaczerwienienia

• Odżywia macierz paznokcia,

zmiękcza skórki oraz zapobiega

ich wzmożonemu narastaniu



PRODUKTY SPECJALISTYCZNE 

JL 
JESSIC.&: 
Nibble No More 

stops no� biling 

NIBBLE NO MORE 

PREPARAT PRZECIW OBGRYZANIU 

PAZNOKCI 

• Wyciąg z Kaktusa nadaje

paznokciom gorzkiego,

nieprzyjemnego smaku

• Pozwala szybko pozbyć

się nawyku obgryzania,

stymulując wzrost zdrowych

paznokci

.

THICK
TOP COAT Z EFEKTEM 
ŻELOWEGO WYKOŃCZENIA 

• Chroni paznokcie przed

rozdwajaniem i złamaniami

• Sprawia, że kolor staje się 

głębszy, a paznokcie wyraźnie

pełniejsze

• Jest przyjazny środowisku i 

bezpieczny dla paznokci

BEND DON'T BREAK 
ODŻYWKA PRZECIW ŁAMANIU SIĘ PAZNOKCI 

• Utwardza paznokcie na zewnątrz, jednocześnie nadając im

elastyczności wewnątrz

• Zwiększa giętkość, dzięki czemu paznokcie się uginają, ale nie łamią

• Zawiera rewolucyjny kompleks polimerowy, który nawilża paznokcie,

poprawiając ich kondycję



ZESTAWY

RESCUE SYSTEM
ZESTAW RATUNKOWY

• Odżywia skórki, odbudowuje paznokcie, 
rewitalizuje dłonie 

• Idealny zestaw, który rozpieści i ochroni 
delikatną skórę dłoni oraz paznokci

AGELESS HANDS
ZESTAW KOLAGENOWY

• Trio produktów do kolagenowej pielęgnacji dłoni

• Pomaga przeciwdziałać oznakom starzenia się 
skóry, nadaje młodzieńczego blasku i wyglądu

JESSICA AT HOME
ZESTAW DO DOMOWEJ PIELĘGNACJI

• Zawiera kluczowe produkty JESSICA®

• Odświeża manicure JESSICA® oraz pielęgnuje 
skórki i dłonie

• Doskonały także w podróży



ZESTAWY JESSICA® NAIL SOLUTIONS 

Wybierz Zestaw Odpowiedni dla Twoich Paznokci 

JL 
JESSIC.A: 

DRY NAI LS KIT 

PAZNOKCIE SUCHE 

• 3 Kroki do nawilżenia i odżywienia

paznokci

JL 
JESSICA 

DAMAGED NAILS KIT 

PAZNOKCIE ZNISZCZONE 

• 3 Kroki do odbudowy i rewitalizacji

zniszczonych paznokci

JL 
JESSICA° 

ONGLESCASSANTS 

BRITTLE NAILS KIT 

PAZNOKCIE KRUCHE 

• 3 Kroki do odnowy elastyczności

paznokci

JL 
JESSICA 

PEELING NAI LS KIT 

PAZNOKCIE ROZDWAJAJĄCE SIĘ 

• 3 Kroki do spojenia rozdwajających się

paznokci

Każdy zestaw zawiera dedykowaną odżywkę podkładową 7.4 ml, Phenomen Oil 7.4 ml oraz Brilliance 7.4 ml. 



KLUB DŻENTELMENA

GENTLEMEN’S CLUB KIT – zestaw dla mężczyzn 
4 kroki do zadbanych dłoni i paznokci

MATTE 4 MEN
MATOWA ODŻYWKA

• Specjalnie opracowana odżywka dla 
mężczyzn zapewnia eleganckie, 
matowe wykończenie

• Odżywcza formuła sprawia, że paznokcie 
stają się zdrowe, mocne i elastyczne

SCRUB AWAY
REWITALIZUJĄCY PEELING DO DŁONI

• Złuszcza suchy i martwy naskórek dłoni

• Zawiera aktywne składniki, takie jak Masło Shea, 
Witaminę E i Pantenol, które silnie nawilżają

• Delikatne minerały oczyszczają skórę i stymulują 
produkcję nowych komórek

SMOOTHE MOVES
ODŻYWCZA EMULSJA DO DŁONI

• Intensywnie nawilżająca formuła

• Kompleks z Żywokostu, Miodu oraz Szałwii 
wygładza i zmiękcza skórę

• Kolagen Morski przenika w głębsze warstwy 
skóry, czyniąc ją miękką i nawodnioną

BUFF CUTICLE GEL
ZMIĘKCZAJĄCY ŻEL DO USUWANIA SKÓREK

• Delikatnie eliminuje narastające skórki, 
co sprawia, że paznokcie wyglądają na 
perfekcyjnie zadbane

• Olejek Migdałowy, Alantoina oraz Ekstrakt 
Chmielowy nawilżają, dzięki czemu paznokcie 
wyglądają zdrowo i naturalnie



PIELĘGNACJA DŁONI I CIAŁA

EMULSION
EMULSJA DO DŁONI I CIAŁA

• Bogata, intensywnie 
nawilżająca formuła nadaje 
dłoniom aksamitnej miękkości

• Używana regularnie zapobiega 
przedwczesnemu starzeniu 
się skóry oraz utracie przez 
nią elastyczności

• Bez Parabenów

BODY BATH 
ZAPACHOWA KĄPIEL

• Delikatnie oczyszcza oraz 
odżywia skórę dłoni i ciała

• Pozostawia skórę miękką 
i odświeżoną

• 8 zmysłowych zapachów

• Bez Parabenów

BODY LOTION
ZAPACHOWY BALSAM

• Nawilża i odżywia skórę

• Pozostawia skórę 
miękką i odżywioną, 
dzięki zawartości Kwasu 
Hialuronowego oraz 
ekstraktów roślinnych 
i owocowych

• 8 zmysłowych zapachów

• Bez Parabenów

HYDRACREME
LEKKI KREM NAWILŻAJĄCY

• Unikalna i lekka 
nawilżająca formuła 
zapobiega utracie wody 

• Pozostawia skórę miękką 
i elastyczną

• Bez Parabenów
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ENHANCE 
KOLAGENOWY EKSFOLIATOR 

• Aloes, Ekstrakt z Kwiatu Bananowca oraz

Kolagen Morski odmładzają i uzdrawiają skórę

• Mieszanka związków roślinnych przeciwdziała

starzeniu, wzmacnia jędrność i elastyczność skóry

• Drobne perełki złuszczają przesuszony i martwy

naskórek, poprawiając krążenie

SILK 

KOLAGEN MORSKI W POSTACI ŻELU 

r li 

ZABIEG KOLAGENOWY 

QUENCH 

� 
Quench 
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REWITALIZUJĄCA MASKA KOLAGENOWA 

• Wzmacniająca i jednocześnie lekka

mieszanka związków roślinnych, które

skutecznie przeciwdziałają starzeniu

• Pantenol wygładza, Kolagen Morski

nawilża, a Aloes zmiękcza i chroni skórę

ENLIGHTEN 

ROZJAŚNIAJĄCY KREM DO DŁONI 

• Przełomowa pielęgnacja

przywraca skórze wilgoć oraz

chroni ją przed wolnymi rodnikami

i procesem starzenia się
Enligltten 

• Unikalna formuła przywraca

dłoniom blask oraz poprawia

strukturę skóry

\i/k • Kolagen Morski oraz Ekstrakt z

Alg pomagają odzyskać skórze

jedwabistą gładkość i promienny

blask, jednocześnie wzmacniając

jej elastyczność

• 

• Ekstrakt ze Szczawiu rozjaśnia

przebarwienia, Kwas Kojowy

blokuje produkcję melaniny

a Korzeń Lukrecji wygładza skórę

• Chroni dłonie przed procesem

starzenia się



Lakiery JESSICA® 

zyskały zaufanie 

Profesjonalistów na 

całym świecie. 



Lakiery JESSICA® pozbawione 

są szkodliwych substancji: 

Formaldehydu, Żywicy 
Formaldehydowej, Toluenu, 
DBP, Kamfory, Ksylenu oraz 

Ethyl Tosylamide. 
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JESSIC.A' 

LAKIERY KLASYCZNE JESSICA®
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Lakiery kolorowe JESSICA® są rozpoznawane 

jako najlepsze na świecie. Niezwykle 

bogata pigmentacja zapewnia głębię 

koloru oraz nieustający połysk. W 

palecie znajduje się ponad 250 kolorów, 

w najmodniejszych odcieniach i 

teksturach o różnym wykończeniu, 

od kremowego poprzez metaliczne, 

perłowe, brokatowe, opalizujące, 

transparentne aż po matowe. 

Większość lakierów klasycznych 

posiada odpowiednik w lakierze 

hybrydowym GELeration'". 



GELERATION

Profesjonalne lakiery hybrydowe GELeration™ aplikowane są jak tradycyjne lakiery, ale 

gwarantują niezwykłą trwałość. Utrzymują się na paznokciach przez 3-4 tygodnie, 

bez odpryskiwania czy matowienia. W gamie znajduje się ponad 160 wyjątkowych 

kolorów, z których większość posiada odpowiednik w lakierze klasycznym JESSICA®.



GELERATION

Dlaczego GELeration™?

• System hybrydowy GELeration™ odpowiada filozofii pielęgnacji i ochrony naturalnych 
paznokci, wyznawanej przez markę JESSICA® , dzięki czemu nie niszczy paznokci 

• Lakiery hybrydowe GELeration™ wyglądają niezwykle naturalnie, niczym lakier
klasyczny JESSICA®

• Manicure i Pedicure GELeration™ utrzymują się do 3-4 tygodni, nie tracąc połysku i nie
odpryskując

• GELeration™ jest łatwy w usunięciu, to kwestia zaledwie 10-15 minut

• Bogata i jednocześnie intrygująca oferta ponad 160 kolorów z których większość ma 
swój odpowiednik w lakierze klasycznym JESSICA®

Lakiery GELeration™ pozbawione są szkodliwych substancji:  

Formaldehydu, Żywicy Formaldehydowej, Toluenu, DBP, 
Kamfory, Ksylenu oraz Ethyl Tosylamide. 



A PHENOMENAL EVOLUTION IN POLISH 

Fenomenalny system manicure'u 

jak i pedicure'u polimerowego, 

który niezwykle szybko wysycha. 

To przełomowa technologia, 

która nie wymaga utwardzania 

w lampie UV ani LED. Phenom 

sprzyja pielęgnowaniu paznokci, 

zapewniając im zdrowy i 

piękny wygląd. Nieskazitelny 

efekt błyszczących paznokci 

utrzymuje się do 10 dni. 



PHENOM BASECOAT
BAZA DO LAKIERÓW POLIMEROWYCH 

• Pomaga utrzymać zdrowe, mocne i

elastyczne paznokcie

• Wspomaga wzrost, niweluje oznaki

starzenia

• Odżywia i nawilża paznokcie,

chroniąc je przed złamaniem

• Zawiera witaminy A, C i E, wapń
oraz aloes

JESSICA 

Phenom 
FINALE SHINE 

SCINTILLANT 

ULTIME 

PHENOM FINALE SHINE 

NABŁYSZCZAJĄCY UTWARDZACZ 

POLIMEROWY 

• Szybkoschnący top, który w

połączeniu z lakierem Phenom™ 

tworzy duet doskonały

• Nadaje idealny połysk

• Ekspozycja na naturalne światło

wzmacnia jego trwałość

PHENOM 

Lakiery PHENOM- pozbawione są szkodliwych substancji: 

Formaldehydu, Żywicy Formaldehydowej, Toluenu, DBP, 
Kamfory, Ksylenu oraz Ethyl Tosylamide. 
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ZENSPA 

spa 

Pedicure ZENSPA w pełni wykorzystuje regeneracyjną moc Azjatyckich Roślin Wodnych. Każdy 

preparat zawiera antyoksydacyjną ochronę Kwiatu Błękitnego Lotosu, który posiada również 

właściwości oczyszczające. Korzeń Lilii Wodnej koi i łagodzi wrażliwą skórę. Bogate w Krzemionkę 

Pędy Bambusa, utrzymują jędrność oraz świetlistość skóry. Delikatny zapach Trawy Cytrynowej 

pobudza zmysły, energetyzując je. 

W skład linii wchodzą: 

FOOT SPRAY 

odświeżający spray do stóp 

REVITALIZING FOOT SOAK CRYSTALS 

rewitalizująca sól do kąpieli stóp 

CUTICLE AND CALLOUS REMOVER 

żel do usuwania skórek i modzeli 

MICRODERMABRASION FOOT SCRUB 

wygładzający peeling do stóp 

SILKENING FOOT LOTION 

jedwabista emulsja do stóp 

HYDRATING HEEL REPAIR CREME 

regenerujący krem do pięt 

Bez Parabenów, Bez Petrochemikaliów, 

Bez Sztucznych Barwników oraz TEA. MEA. DEA. 
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