
 

Продуктите, на които можете 
да се доверите в нашия салон 

 
 
  
 С какво тази статия ще ви бъде полезна: 

 ще се уверите в качеството на продуктите, които използваме по 
време на нашите процедури; 

 ще се уверите в качеството на продуктите за домашна грижа, 
които може да закупите от нас; 

 ще се запознаете по-отблизо с произхода на продуктите и със 
самата марка. 

 
 
 Съвременният пазар е пренаситен от козметични продукти, 
предназначени за вашата коса, кожа и нокти. В Dupissima ви предлагаме 
старателно подбрани висококачествени продукти за домашна употреба 
на достъпни цени. 
 
 Популярните марки, които може да откриете при нас: 

 Lechat; 

 IBD; 

 Faby; 

 Cuccio; 

 OPI; 

 Jessica; 

 Gehwol; 

 The Somerset Company; 

 Microcell. 



 
 
 LeChat Nail Care Products е основана през 1993 г. в Калифорния, САЩ. 
Първоначално брандът се е състоял от верига салони за красота. 
Дейността им продължава и с разработването на АкриГел- системата и 
за първи път се бутилират цветни гелове- първообраза на днешните гел- 
лакове. 

 Постоянния стремеж към иновации и креативност, превръщат 
LeChat в световен лидер на козметичните продукти за нокти, които се 
предлагат в престижни салони за красота по цял свят.  
 

 
 За над четири десетилетия IBD е познат като Интернационален 
Бюти Дизайн, лидер в грижата за ноктите,  



доминиращ на пазара с технологи от световна класа и ненадминати 
иновации. 

 Екип от топ професионалисти надгражда различни формули, 
благодарение на което официалният каталог им е толкова всеобхватен. 
 Фирмата предлага едни от най-добрите гел- лакове, професионални 
лакове, твърди гелове (т.нар. Hard Gel) и изграждащи гелове. 
 
 

 
 Създадени през 2013 г. във Врачели, Италия от семейство с повече от 
30 години успешен опит в световната индустрия за красота, FABY 
съчетават най-доброто днес – американска формула и италианска класа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Популярни в повече от 40 страни по света, FABY е повече от хубав 
маникюр – истинско цветно изживяване. Палитрата на марката 
разказва истории, вдъхновени от италианската култтура. 
 
 
 
 



 
 Преди повече от 30 години се ражда американската мечта на г-н  
Антъни Кучио (основател, президент и главен изпълнителен директор) и 
Роберта Кучио (старши вицепрезидент). Те се превръщат в истински 
иноватори на тенденциите в индустрията за красота. 
 Двойката започва бизнеса си буквално от един куфар с козметика, 
предлагана на калифорнийския плаж през 1981 г.  

  
 През 1999 г. Cuccio основават „Cuccio Naturale” - първата грижа за 
нокти, ръце и крака с натурални и лечебни съставки. 

 Днес Cuccio Naturale се използва в най-добрите СПА центрове и салони 
в цял свят.  
 Мисията на Cuccio е да правят иновативни продукти с високо качество. 
 
 
 
 
 



 OPI е американски бранд, позициониран в северен Холивуд,Калифорния. 
ОPI, първоначално наречен Odontorium Products Incorporation, е една малка 
стоматологична фирма, закупенаа от Джордж Шефър през 1981 г.  

 Първите му стъпки в професионалната 
идустрия са впечатляващи. Започва в 
семейния бизнес в производството на дрехи 
на Бродуей, премества се в южна 
Калифорния, където купува компанията за 
зъботехнически материали. 
 Наблюдавайки как маникюристите 
купуват продукти за стоматолози, за да 
подсилят акрилните нокти, Джордж вижда 
възможност. Малко след това той създава 
aкрилна система, която продава от врата на 
врата на местните салони. 
 Под ръководството на Шефър, OPI става 
световен лидер в професионалната грижа за 
ноктите. 
 Бързото развитие е резултат от 
отдадеността на Шефър към 
професионалната индустрия за красота, към 
клиентите, към развитието на 
междуличностните отношения, както и от 
постоянните иновации, отличаващи се с 
качество и артистичност. 
 Днес OPI се предлага в повече от 100 
страни на 6 континента. 
Джордж Шефър е име в професионалната 

индустрия за красота. Той е основател и първи президент на Съвета на   
производителите на продукти за маникюр и педикюр.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  Дълго преди салоните да са на всеки ъгъл на Jessica 
Vartoughian й е предстояло да стане известна като 
първата дама, експерт в грижата за ноктите. 
 Джесика отваря първия по рода си салон само за 
маникюр и революционна грижа за ноктите с техника, 

която е изпреварила времето си. 
 Нейният пионерски дух и бизнес нюх й помагат да проправи пътя си 
към индустрия за няколко милиона долара и да стане 
това, което е днес. 
 Успеха на Джесика се заражда рано. Като дете 
израства в Румъния и се интересува от това колко е 
важно да изглеждаш добре и поддържан. Когато е на 17 
тя и родителите й се местят в Лос Анджелис. Там тя 
завършва училище за красота и започва да прави 

маникюр. Не й е отнело много време, за да разбере, че е 
намерила истинското си призвание. 
 Джесика вярва, че за ноктите и кожата на ръцете 
трябва да се полагат грижи, индивидуално за всеки 
човек. Фокусирайки се върху естествената грижа, тя 
развива страст за обновяване на опита си като 
маникюрист. 
 Джесика отваря собствен салон Jeassica Nail Clinic в 

Бевърли Хилс през 1969 г. Това е първият по рода си салон само за 
маникюр. Там тя прилага своята авангардна техника за 
професионалисти, която нарича Nail Cultivists. 
 Нейният подход й носи хиляди фенове, включително и известни 

личности като Барбара Стрейзънд, Даяна Рос, а също и Нанси Рейгън, 
чиито нокти е правила в Белия дом. 
 След като успехът й продължава да расте, Джесика стартира Jessica 
Cosmetics, продуктова линия, базирана на иновативната й формула за 
лечение на ноктите. Днес в над 60 страни има повече от 230 цвята 
лакове, ефектни гел- лакове GELeration, Zen SPA педикюр. 



 
 
 
 Гевол е немска топ марка продукти за грижа към  ходилата. 
Създадена е през 1978 г. от Klaus Gerlach Meinders и Jobst-Peter Gerlac fon 
Walthausen. 
 Марката се отличава с голямо разнообразие и качество на своите 

продукти за прекрасния вид на вашите ходила. 
 

 
 
 Компанията е създадена преди повече от 30 години в град Клътан, 
Англия. В производството си използва най-добрите козметични суровини 
за козметика в Южна Африка и Португалия. 



 Компанията използва натурални съставки и съчетава най-добрите 
елементи при създаване на своята козметика. Фирменият им стандарт е 
от най-високите в световен мащаб. 
 
 

 
 
  Microcell Nail Repair 2000 е специално 
разработена система за меки и чупливи нокти. Счита 
се за номер 1 в лечението им в света. 
 Уникалната активна система се основава на 
възстановяването на протеиновите молекули в 
роговия слой на ноктите. Повредените нокти са 
укрепени и защитени срещу счупване и разслояване на 
свободния край. Дори и след кратък период на терапия, 
резултатите са видими – ноктите са по-устойчиви и 
по-силни. 
 
 MICRO CELL 2000 възстановява протеиновата 

молекула във всички пластове на нокътя, вместо да го запечатва. Той 
възстановява увредените и витализира слабите клетки; създава здрава 
клетъчна основа в трите слоя на нокътната плочка; стабилизира 
защитната система на ноктите; възвръща способността им да се 
самовъзстановяват. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Резултатът: Нокатната плочка е по-здрава и еластична, а ръцете 
са изящни в съвсем кратки срокове. 

 За да се радвате на перфектен маникюр е необходимо ноктите да са 
здрави преди всичко. А ако вашите нокти са цепещи се, чупещи и 
разслояващи се, защо не се доверите на Microcell? 


