ﮐﺎﻻھﺎی اورﻟﯽ را از ﺳﺎﻟن زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺗﯾﺎرا ﺑﺧواھﯾد

جف پینک در سال  Orly 1975را تاسیس کرد .او
انگیزه اش یک ایده ساده بود (نوآوری و رسیدگی به
ناخنهای طبیعی) او با تولید محصوالت و ابزارآالت
کلیدی نه تنها به زیبایی ناخن کمک کرد بلکه تمامی
احتیاجات حرفهایها را در این زمینه برطرف نمود .جف
پینک رسیدگی و مد را از نو برای ناخنها تعریف کرد.
بعد از  35سال  Orlyهمچنین با ابتکارات و
نوآوریهای خود در محصوالت دست و پا و بدن
پاسخگوی نیازهای این حرفه است.
نکته قابل توجه در مورد محصوالت  Orlyسالمت
کامل آنها و عدم استفاده از مواد سرطانزایی چون دی
بیپی – فورمالدئید و تولئین در روند تولید میباشد.

کیفیت و نوآوری و زیبایی

 Orlyبه عنوان یکی از مشهورترین کمپانی های این
صنعت هر فصل مجموعه ای از رنگهای جدید خود را
همراه با رنگهای ثابت که الهام گرفته از مدهای جدید و به
روز است ،به بازار عرضه می کند( .که با ترکیب بیش از
150سایه رنگ های منحصر به فردبه دست می آید ).
طیف رنگی وسیع  Orlyشامل رنگهای مالیم ،روشن
و زنده ،خیره کننده و براق ،نئونی و ...می باشد .از
مشخصههای منحصر به فرد محصوالت این کمپانی عدم
استفاده از مواد سرطانزایی چون دیبیپی ،فورمالدئید و
تولئین می باشد.

از دیگر مشخصههای این
محصول که بارها و بارها برنده
جایزه شده است می توان به
ساختار منحصر به فرد درب
الکها اشاره کرد.

Striper brush

این قلم دو سر ،کشیدن نقطه ،دایره ،گل
و ...را ساده مینماید ،همچنین از این وسیله
میتوانید برای برداشتن و چسباندن اشیاء
مختلف روی ناخن استفاده نمایید.

Detailer brush

این قلم برای کشیدن طرحهای ریز یا آمیختگی
دو رنگ بسیار کاربرد دارد.

Dotter duo tool

بااین قلم به راحتی می توانید خطهای صاف
و کنترل شده روی ناخن بکشید.

ساختار اصلی الک های طراحی  Orlyاز آب است
برای مثال اگر از طرحی که نگاشتهاید راضی نیستید و یا میخواهید طرح خود را تغییر دهید با یک پنبه نمدار به راحتی میتوانید آن را پاک کنید بدون
اینکه الک زیر طراحی خود را خراب نمایید .البته این مزیت شامل الکهای طراحی اکلیلدار نمیشود.

Magnifique

جف پینک در اواسط سال  French Manicure 1970را ابداع نمود
که شیکترین و شایعترین مد روز شد.
این مدل اول در Holly woodتوجهها را به خود جلب کرد و خیلی
زود یکی از بهترینها در فشن شوهای پاریس شد.
 Orlyبهترین و کاملترین کلکسیون محصوالت الزم برای French
 Manicureرا به بازار عرضه کرد.

ای ن  TopcoatمخصوصFrench Man i
 cureمی باشد الک شما را سریع خشک و
براق نموده و از رنگ آن در برابر اشعه UV
محافظت می نماید .اگر از طرفداران French
 Manicureهستید حتم ٌا این محصول را تهیه
نمایید.

Point Blanch

این الک با خاصیت چسبندگی basecoat
و باقلم باریک تر از حد معمول خود انجام
 French Manicureرا سادهتر و تمیزتر
نموده و امکان خطا را پائین میآورد.

 Cuticle Careناخنها وقتی رشد بهتری دارند که الیههای اطراف ناخن نرم و قابل انعطاف باشند ،محصوالت این الین را جهت استحکام و رشد بهتر
ناخنها به سرویس مانیکور و پدیکور خود اضافه نمایید.
محصوالت درمانی Orly
برای رشد و محافظت
ناخنهای طبیعی
میباشد که به طور کامل
برای هر نوع بیماری
چارهای اندیشیده است.
این الین به یک مانیکور
زیبا با ناخنهای سالم و
محکم توجه فراوان دارد.
با استفاده از محصوالت
درمانی  Orlyاز
نگهداری پوست اطراف
ناخن گرفته تا محکم،
خشک و براق کردن
الکها نه تنها به
بیماریهای ناخن بلکه در
نهایت به زیبایی هرچه
تمامتر دستان شما
اندیشیده است.

Cuticare Pair

این محصول  2منظوره به
آسانی قابل حمل بوده و در
کیف دستی شما جای می
گیرد .با قسمت قلمی این
محصول اطراف ناخن خود
را چرب نموده و با قسمت
انتهایی آن به آرامی پوست
را به عقب فشار دهید .با
استفاده مداوم از این محصول
ناخنهایی سالم ،محکم و قوی
خواهی دداشت.

Cuticle Oil+

این محصول با کمک
عصاره شکوفه پرتغال و
گیالس وحشی،پوست
و گوشت اطراف ناخن
شما را چرب و مرطوب
نگه می دارد و به رشد
ناخنهای شما کمک
میکند و همچنین از
ریشه کردن اطراف ناخن
( )Hangnailجلوگیری
میکند.

Cuticle Therapy Crème

این محصول سطوح سخت پوست را
نرم و لطیف می نماید ،از این محصول
می توانید برای نرم کردن دست،آرنج،
دور ناخن و یا پاشنه پا استفاده نمایید.
این کرم شامل آنتی اکسیدان قوی،
روغن آواکادو ،ویتامین  A.Eاست که
پوست را نرم و مرطوب نموده و اطراف
ناخنها را کامال تغذیه کرده و از آنها
دربرابر عوامل سخت محیطی محافظت
می نماید .همین امر باعث رشد ناخنها
و استحکام آنها می گردد.

Cutique Cuticle Care Complex

این روغن با آنتی اکسیدان قوی،
روغن دانه انگور و ویتامین  A,Eو
ساختار غلیظ خود به محل رشد
ناخنها نفوذ کرده و باعث تغذیه
و آبرسانی اطراف ناخن شده و
تاثیر بسزایی در رشد ناخن ها
دارد و همچنین با عصاره پاپایا
وآناناس موجود در خود تسکین
دهنده و تغذیه کننده بسیار
خوبی برای ناخنها میباشد.

این محصول سطح ناخنها را تمیز و
سفید نموده و به آرامی تمام سلولهای
مرده اطراف ناخن را از بین برده و
سلولهای زنده را نرم و لطیف مینماید
و همین امر باعث رشد ناخنها و
سالمت آنها میگردد .این محصول
حاوی مقدار قابل توجهی روغن
کنجد و مواد معدنی است .الزم به
ذکر است که این محصول  2الی 3
دقیقه بیشتر نباید روی پوست بماند
و پس از مصرف محل استفاده را با
آب ولرم بشویید.

 4قدم ساده برای دوام بیشتر مانیکور شما!

 Basecoatsاز ناخن ها محافظت می نماید در حالیکه ماندگاری الک را باال می برد،
قبل از استفاده از الک های  Orlyحتماً از  Basecoatاستفاده نمایید.

قدم دومBonder :

یک الیه  Basecoat Bonderرا روی  Primetimeبزنید و
صبر کنید تا خشک شود.

Top2 Bottom

این محصول دو منظوره با فرموالسیون قوی
هم به عنوان  Basecoatبرای حفاظت از
ناخنها و هم به عنوان  Topcoatبرای
باال بردن ماندگاری الک و برق نهایی مورد
استفاده قرار میگیرد.

Ridgefiller

این محصول شیارها و ناهمواریهای روی
ناخن را پر میکند .ترکیبی است از مواد
معدنی خاص که ناصافیهای روی ناخن را از
بین میبرد و سطح ناخن را هموار میسازد.

قدم اولPrimetime :

سطح ناخن را کامال تمیز و خشک نموده و آنها را برای زدن
 Basecoatو الک آماده مینماید PH .محیط را متعادل و به
ماندگاری مانیکور شما نیز کمک میکند.

)Bonder ( Basecoat

این محصول به مدت  15سال است که Basecoat
منتخب شماره یک حرفهایها بوده است .به واسطه
چسبندگی این محصول ماندگاری الک بر روی
ناخن بیشتر میشود .با پوشش الستیک مانند خود
از ناخن شما محافظت کرده ،آنرا تمیز نگه میدارد و
نمیگذارد رنگ الک به ناخن شما نفوذ نماید.

قدم چهارمPolishield :

در آخر یک الیه  Topcoat Polishieldرا روی الک خود بزنید،این محصول
سه کاره برای محافظت و خشک و براق کردن الک شما کاربرد دارد.

قدم سوم :الک

 2الیه الک مورد عالقه  Orlyرا روی  Bonderبزنید بین
الیه اول و دوم کمی مکث کنید.

تقویت کننده های  Orlyبه ناخنهای ضعیف و شکننده کمک می کند تا رشد کرده و استحکام الزم را به دست آورند .برای نتیجه بهتر این محصوالت را به
صورت مستمر استفاده نمایید.

Nailtrition

این محصول درمانی حاوی کلسیم ،آهن ،کراتین تجزیه شده،
پروتئین گندم ،کالژن و عصاره بامبو برای رشد سریع و تقویت ناخنها
میباشد.
این محصول یک درمان مداوم و جدی  14روزه است .برای ناخنهای
بسیار ضعیف و صدمه دیده ،ایده آل برای بازسازی ناخنها پس از
برداشتن کاشت اکرلیک روزی  2بار روی ناخن طبیعی زده شود بعد
از یک هفته آنرا پاک کنید و دوباره  1هفته درمان را ادامه دهید .بعد از
 2هفته ناخنهایتان ترمیم شده و به حالت اول خود باز میگردد .اگر
همچنان احساس کردید که ناخنهایتان ترمیم نشده است  1هفته به
آنها استراحت داده و دوباره  2هفته این درمان را انجام دهید.

Calcium shield

به واسطه مقدار غنی کلسیم این تقویت
کننده باعث محکم شدن و ضخیمشدن
ناخنهای نازک میگردد .بر ای
ناخنهای ضعیف ،نرم و نازک از این
محصول میتوان به عنوان Basecoat
استفاده نمود.

Tough Cookie

این محصول ناخنهای خشک و شکننده
را تقویت و تغذیه می نماید و باعث
میشود که ناخنها بلند تر و محکم تر
شوند .همچنین با داشتن عصاره روغن
اوکوم آفریقایی ،کراتین موجود در ناخن
را برای مدت بیشتری حفظ می نماید.
(بهتر است به دلیل روغن موجود در این
محصول همراه با الک استفاده نشود).

Nail Armor

این محصول با کمک محافظ نرم و
فیبر مانند خود باعث تقویت و صاف و
یکدست شدن سطح ناخنهای ضعیف و
شیاردار می گردد و آنها را قابل انعطاف و
محکم مینماید.

Nail Defense

این محصول با پروتئین موجود خود از
الیه الیه شدن و خورد شدن ناخنها
جلوگیری مینماید و الیه های ناخن ها
را به هم متصل مینماید و از شکستن
آنها جلوگیری مینماید .این محصول را
هم میتوان به عنوان  Basecoatو هم
 Topcoatاستفاده نمود.

 Topcoatهای اورلی جهت حفاظت از الک و باال بردن عمر مانیکور و پدیکور می باشد و از پریدن و ترک خوردن آنها جلوگیری می نماید و نهایت
زیبایی را به ناخنهایتان می بخشد.

Flash Dry

این محصول قطرهای را میتوان بالفاصله روی الک تازه
و خیس استفاده کرد ،بالفاصله الک را خشک ،کریستالی
وبراق مینماید .این محصول حاوی ویتامین B5و روغن
گندم است ،ناخنها را محکم و از اطراف ناخنها محافظت
میکند .آنهارا نرم نموده و مانیکور و پدیکور شما را از لک
شدن و خط افتادن محافظت میکند ،در نهایت الکتان
براق و خشک شده و آماده رفتن خواهید بود.

Matte Top

این  Topcoatبا استفاده از سیلیکا
به صورت طبیعی الک را مات
مینماید و به باال بردن ماندگاری آن
نیز کمک مینماید .این محصول به
طراحی جلوه بیشتری میدهد.

Magni fique

این  Topcoatمخصوص French
 Manicureمیباشد .الک را سریع
خشک و براق نموده و از رنگ آن در
برابر اشعه  UVمحافظت مینماید .اگر
از طرفداران French Manicure
هستید داشتن این محصول یکی از
باید هاست.

Polishield

این محصول  3منظوره
ماندگاری الک را باال برده.آن
را براق نموده ،سریعاً خشک
مینماید و در برابر اشعه UV
از رنگ الک شما محافظت
میکند.

نکته قابل توجه Tocoat :ها را نباید بالفاصله بعد از الک زدن استفاده نمود.حداقل  1دقیقه زمان دهید درغیر اینصورت در الک حباب ایجاد
شده و زیبایی خود را از دست میدهد.

Sec N Dry

این  Topcoatخشککن بسیار قوی است که به
سرعت به تمامی الیههای الک نفوذ کرده و ماندگاری
الک را باال میبرد.

Wont chip

این  Topcoatساختار پلیمری و کمی
غلیظ دارد  .سطح الک را یکدست نموده و از
پریدن گوشه های الک و الیه الیه شدن الک
جلوگیری می نماید  .این Topcoatماندگاری
الک شمارا تا  2هفته افزایش می دهد .

Glosser

این محصول ماندگاری الک شما را باال می برد
.و آنرا بینهایت براق میکند
این محصول با دوز بسیار باالی براق کنندگی
نهایت برق و درخشندگی را به الک شما
میبخشد ،استفاده از این محصول روی طراحی
بسیار عالیست.

محصوالت تخصصی ناخن ( برای موارد خاص )

Fungus MD

این محصول با فرمول بسیار قوی
از ایجاد قارچ و باکتری جلوگیری
مینماید.
با قطره چکان شخصی استفاده از این
محصول آسان میباشد ،طوریکه دقیقاً
محل مورد نظر را در دست و پای
شما مورد هدف قرار میدهد و آنراضد
عفونی مینماید.

No Bite

افرادی که عادت به جویدن ناخن دارند
باید از این محصول استفاده نمایند این
محصول به دلیل داشتن مزه بسیار تلخ
باعث از بین رفتن عادت ناخن خوردن
گشته و باعث سالمت و استحکام و
رشد مجدد ناخنها میگردد.

Nails For Males

این محصول مخصوص آقایان است ،از
ناخن ها محافظت می نماید و باعث
تقویت آنها میگردد .به ناخنها ظاهری
کامال مات و طبیعی میبخشد.

برای پاکیزه و سفید نمودن
ناخنهای طبیعی

Primetime Chip Prei
venting Primer

سطح ناخن را کام ً
ال تمیز و خشک
نموده و تمام آلودگیها و چربیها
را از روی آن پاک نموده و ناخن را
برای زدن  Basecoatو الک آماده
مینماید PH .محیط را متعادل و
به ماندگاری مانیکور شما نیز کمک
میکند.

این سرویس را میتوانید به مانیکور و پدیکور خود اضافه نمایید .این پودر گاز دار سفید کننده ناخنOrly
مشتریان شما را جذب خود خواهد کرد .این سفید کننده شامل دوز باالی روغن درخت چای و مرکبات است
که آنها را سم زدایی نموده و ناپاکیها و زردی ناخنها را از بین میبرد و آنها را شفاف و به حالت طبیعی خود
باز میگرداند.
ً
استفاده از این محصول خصوصا بعد از پاک کردن الکهای تیره و یا وقتی می خواهیدFrench manicure
انجام دهید ایده آل است .فقط به آب ولرم اضافه نمایید و ناخن ها را به مدت 5دقیقه در آن خیس نمایید.
نتیجه :ناخنهای سفید و شفاف
اگر چنانچه ناخن ها در اثر استفاده زیاد از الک زرد شده باشد باید این عمل را چندین بار تکرار کنید.

 Nail Filesسوهان های ناخن  Orlyباکیفیت باالو قدرت سایندگی ماندگار ،ناخنها را فرم داده و سطح آنها را نرم مینماید .این سوهانها هم برای
ناخنهای کاشت و هم مصنوعی نیز قابل استفاده میباشد.

چند نکته کلیدی برای جلوگیری از پریدن

و خرد شدن ناخن ها و کمک به سالم و
بلند شدن آنها:

ناخنها را بعد از پاک کردن الک تاوقتی که
خشک هستند سوهان بکشید،
به هیچ عنوان بعد از خیساندن آنها راسوهان
نکشید ،زیراناخنها نرم شده و احتمال شکستن و
الیه الیه شدن باال میرود.
ناخنها را از هرسمت به سمت وسط ناخن
سوهان بکشید ،این روش از الیه الیه شدن ناخنها
جلوگیری میکند.
برای ناخنهای طبیعی فرم دهی را با سوهانی با
زبری ) Zebra File( 100/200و بعد با Buffer
 400/600یاحتی باالتر ( )Buffing Trioلبه
ناخنها را نرم و یکدست نمایید تا از ور آمدن آن
نیز جلوگیری شود.

Garnet Board

با زبری 120
زمان سوهان زدن را با زبری و مقاومت
باالی خودکوتاه نموده و به سادگی
شکل مورد نظر را به ناخنهایتان می
دهد( .مناسب برای ناخنهای محکم
و کاشت)

Zebra Foam Board

این سوهان دو طرفه با زبری  100و
 180نخست با قسمت زبرتر خود
( )100سریعاً به ناخن شکل مورد نظر
را داده و بعد با قسمت ( )180می
توانید سر ناخن را صاف و سطح آن را
یکدست نمایید.

Black Board

با زبری متوسط 180
مقاوم و سریع شکل مورد نظر را به
ناخنهایتان میدهد( .مناسب برای انواع
ناخن)

Buffing Trio

با زبری  600/400با این سوهان 3
منظوره می توانید اول با قسمت سیاه
ناهمواریها و ناصافیهای ناخن را
بگیرید بعد قسمت سفید آن برای نرم
کردن و یکدست نمودن ناخن استفاده
نموده و درآخر از قسمت طوسی آن
برای صیقلی نمودن ناخنهایتان و مات
کردن استفاده نمایید.

Nail Rescue Kit

این محصول در  3مرحله بسیار ساده
ناخن ترک خورده یاشکسته شما
را ترمیم مینماید .این بسته شامل
یک چسب ،پودر ترمیم کننده و بافر
میباشد .استفاده از این محصول ناخن
شکسته شما را برای مدت قابل توجهی
ترمیم مینماید.

Brush On Glue

این چسب به آسانی و خیلی سریع
ناخن ترک خورده و الیه الیه شده را
ترمیم می نماید ،از این چسب برای
چسباندن ناخن مصنوعی نیز می توان
استفاده کرد.

Callus Eraser

این محصول قسمتهای سخت و پینه کف پا را از بین برده و سطح
آنرا نرم مینماید ،این ژل با قدرت باال و حرفهای خود دارای روغن
آلوورا و گل میخک است که از حساسیت ،خارش و رشد باکتری نیز
جلوگیری مینماید.
طریقه مصرف :مقدار از این ژل را روی قسمت مورد نظر گذاشته و
بعد از  5الی  8دقیقه ژل را پاک کرده و با سوهان کف پا سلولهای
مرده را بسابید( .در هنگام مصرف از دستکش استفاده شود)

Lotion

این محصول با رایحه  Italian Mandarinدر حالی که پوست را
نرم و لطیف مینماید رطوبت رسانی عمیق نموده و انرا با طراوت و
نرم میسازد.

Mask

این محصول با رایحه  Italian Mandarinدر
حالی که آبرسانی وسم زدایی می کند ،پوست را با
طراوت نموده وبا مواد معدنی و خاک رس موجود خود
پوست را جوان میسازد.
طریقه مصرف  :بعد از اینکه عمل مانیکور و پدیکور
شما کامال انجام شد این ماسک را به مدت  10الی 15
دقیقه روی دست و پا گذاشته و بعد آبکشی نمایید.

Exfoliator

این محصول با رایحه  Italian Mandarinبا دانه
های کریستالی نیشکر طبیعی به آرامی الیه برداری
می نماید و پوست را نرم و لطیف و جوان میسازد.
طریقه مصرف  :مقداری از آن را به صورت دورانی
روی دست و پا ماساژ دهید و بعد آبکشی نمایید ،اگر
پوست شما حساس است بالفاصله بعد از Shave
کردن یا اپیالسیون ممکن است کمی ملتهب شود.

Soak

این محصول با عطر  Italian Mandarinو با
انتی اکسیدان قوی خود دست و پای خسته شما را
باطراوت و تمیز مینماید .این محصول با نمک دریا
و روغن آووکادو موجود در خود پوست را نرم و با
طراوت مینماید.
طریقه مصرف 2 :قاشق غذا خوری از این محصول را
در آب ولرم ریخته و دست و پای خود را به مدت  5تا
 10دقیقه در آن خیس نمایید.

 Sugar Fixپوستی جوان تر با الیه بردار و مرطوب کننده  Orly sugar fixبرای دست و پا وبدن .آمیزهای
منحصر به فرد از شکر قهوهای و روغنهای طبیعی که به آرامی سلو لهای مرده پوست را از بین برده و آنرا شاداب
مینماید.
تغذیهکننده و رطوبترسان مناسب برای پوستهای خشک است ،پوست را ابریشمی و درخشان مینماید ،در سه
اسانس مختلف استفاده از این محصول منحصر به فرد و خاص را تجربه نمایید.

Sugar Fix to Go

همانند کرم است با ساختار
روغنی و بذر زردآلو با
رایحهای آرام و شیرین.
بستهبندی تیوپی این
محصول استفاده از آن را
آسانتر نموده و برای سفر
ایده ال است.

Cocoa Fix

با عطر گرم شکالت سیاه

Chai Fix

شامل چای سفید و وانیل با عطری
گرم و تند.

Citrus fix

حاوی نارنگی و مرکبات مشابه با
عطری تند و ترش

 Rich Renewalساختار و فرمول این کرم چرب نیست حاوی روغن کاکائو ،الوورا ،ویتامین Aو  Eبرای تغذیه پوست شماست ،از پوستتان در برابر
عوامل سخت محیطی محافظت مینماید و دست و پا و بدن شما را نرم و لطیف و معطر میکند.

Peace

گرم با رایحه وانیل و چای
سفید

Passion

با رایحه گلی نیم (گیاههندی)
و فیوژا (میوه برزیل)

Pucker

شاداب و خنک حاوی پاپایا و
گریپ فروت

Paradise

با رایحه ای شیرین و میوهای
لیچی و انار

این کرم های ابرسان قوی قابلیت ارتجاعی پوست را
باال برده و به نهایت درخشندگی میرساند.

