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NAJSZYBSZA 
PROFESJONALNA METODA STYLIZACJI

KTÓRA WZMACNIA PAZNOKCIE
REKORD PRĘDKOŚCI
pełna stylizacja już w 20 minut!

ULTRAMIAŁKI PUDER
zapewnia 100% krycie i dużą wydajność = małe zużycie produktu

ODPORNOŚĆ
klej międzywarstwowy daje odporność, trwałość, 
a przede wszystkim jednorodność powierzchni

INNOWACYJNA FORMUŁA
chemiczna  pudru, dzięki której paznokieć ma naturalny wygląd 
ze względu na wyjątkowo cienką warstwę pokrycia

WARSTWA REGENERUJĄCA
zawiera witaminy i pomaga w odbudowie zniszczonych paznokci

Nosisz jak hybrydę z wytrzymałością akrylu!
Zanurzasz, olśniewasz i gotowe!

Zeskanuj kod QR i zobacz więcej:
Promocje, filmy instruktażowe, zdobienia, pełną paletę kolorów, 
instrukcję krok po kroku, kursy, szkolenia,  warsztaty i wiele więcej!
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Star Nail & Cuccio Dip System to profesjonalna, nowatorska, prosta recepta 
na uzyskanie trwałego i odpornego pokrycia w usłudze manicure. 

Stanowi doskonałą alternatywę dla hybrydy.
Specjalistyczna formuła medycznego kleju w połączeniu z aktywatorem 
oraz ultramiałkim pudrem, dostępnym w ponad 200 kolorach umożliwia 

błyskawiczne stworzenie lśniącej i wytrzymałej warstwy. Pokrycie to 
utrzymuje swoje właściwości przez minimum 2 tygodnie.

Szybka i łatwa aplikacja pozwala stylistce osiągnąć maksimum 
dochodu w niezwykle krótkim czasie.

ZESTAW Dip System  #5530-intro

Wanienka Dip System  #5507

14ml Powder Polish Nail Primer (Step 1)

14ml Powder Polish Nail Base & Top Gel (Step 2 & 4)

14ml Powder Polish Layering Gel (Step 3)

14ml Powder Polish Gel Activator (Step 5)

14ml Powder Polish Brush Cleaner (Step 6)

14ml Milk & Honey Cuticle Oil (Step 7)

14g (0.5oz) puder Passionate Pink

14g (0.5oz) puder French Pink

14g (0.5oz) puder Clear

14g (0.5oz) puder White

14g (0.5oz) puder Multi Colour Glitter

3 x wanienka do pudru

Zestaw startowy



NAIL
PRIMER

Szybko działający primer, wytrawiacz. Idealnie oczyszcza  
i odtłuszcza płytkę. Jest doskonałą bazą pod Base  
& Top Dip System

#5501

#5502

#5503

#5504

#5505

#5500

Idealna cienka warstwa żelu stworzona z myślą o Dip 
System, którą stosuje się na warstwę pudru Dip, tzw. klej 
międzywarstwowy.
UWAGA! Po pierwszej aplikacji nałóż kroplę oliwki na szyjkę butelki, aby 
uniknąć zniszczenia produktu. Butelki nie należy odwracać do góry dnem.

Płyn do czyszczenia pędzelków po pudrze DIP
do zastosowania w produktach: Krok 2+4, Krok 3.
UWAGA! Wytrzyj pędzelek bezpyłowym wacikiem, w celu uniknięcia 
nabierania nadmiaru produktu pomiędzy warstwami.

Wyjątkowo mocna Baza & Top pod puder DipSystem. 
Wzmacnia, wyrównuje i chroni powierzchnię paznokcia.
UWAGA! Po pierwszej aplikacji nałóż kroplę oliwki na szyjkę butelki, aby 
uniknąć zniszczenia produktu. Butelki nie należy odwracać do góry dnem.

Szybki reaktywny aktywator, który inicjuje proces 
utwardzania bez użycia lampy LED/UV.

Rewitalizujący olejek z kompleksem białka zawartego w 
mleku i miodzie oraz witamin, które odżywiają, nawilżają 
oraz chronią naskórek i paznokcie.
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BASE & 
TOP GEL

LAYERING
GEL DIP

GEL
ACTIVATOR

BRUSH
CLEANER

CUTICLE OIL
MILK&HONEY

Aplikacja KROK PO KROKU
Krok 1: Do wszystkich paznokci użyj Nail Primer (Nr 1)
Krok 2: Zastosuj do paznokci Base & Top Gel (Nr 2 + 4) jako warstwy bazowej. Następnie zamocz paznokieć w pudrze Dip.
Krok 3: Nałóż Layering Gel Dip (Nr 3) na warstwę pudru i zanurz w tym samym kolorze. Wyczyść pędzelek za pomocą 
specjalistycznego płynu  Brush Celaner (Nr 6). Opcjonalnie można powtórzyć ten krok w zależności od intensywności kolorów.
Krok 4: Zastosuj nawierzchniowy Top Gel (Nr 2 + 4) i zanurz paznokieć w pudrze DIP clear. Wyczyść pędzelek za pomocą 
specjalistycznego  płynu Brush Celaner (Nr 6).
Krok 5: Ponownie zastosuj Nail Base & Top Gel (Nr 2+4) i pozostaw do wyschnięcia na kilka sekund przed przejściem do kroku 6.
Krok 6: Nałóż Gel Activator (Nr 5) na całej powierzchni paznokcia. Pozostaw do wyschnięcia.
Krok 7: Opiłuj płytkę paznokcia pilnikiem gradacji 180 oraz wyrównaj powierzchnię białym lub złotym blokiem. Jeśli chcesz, 
możesz  wypolerować na wysoki połysk płytkę paznokcia za pomocą Milk & Honey Cuticle Oil (Nr 7) lub nałóż TOP 7 SEKUND.
Krok 8: Nałóż odżywkę na skórki wokół paznokci.

Dostępne wymienne pędzelki do butelek Dip System, bez nakrętek.#5506 - WYMIENNE PĘDZELKI
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Lakier Cuccio Premium, Hybryda Cuccio Veneer 
i puder Dip System w  tym  samym  kolorze.

plus DIP
MATCH MAKERS
TRIO



5 LAT GWARANCJI !
Przy prawidłowym użytkowaniu  mieszadełka Mix Stir *

TRIPLE-PIGMENTATION
Pełne krycie już po 1 cienkiej warstwie, 
nawet przy ciemnych kolorach! 

ZDROWE PAZNOKCIE 
= bez formaldehydu!
Formaldehyd jest organicznym związkiem
chemicznym, który wykazuje liczne
negatywne skutki dla organizmu! 

NIE ZASTYGA W BUTELCE 
Optymalna gęstość. Nie zawiera 
rozpuszczalników. Nie paruje. 

NAJWIĘKSZA  WYDAJNOŚĆ
1 butelka = 51 zadowolonych klientek

ODWRÓCONY KSZTAŁT BUTELKI
pozwala wykorzystać Cuccio Veneer
do samego końca = ZERO STRAT

EKSTREMALNIE WYSOKI POŁYSK
który nie traci swojej intensywności nawet po kilku 
tygodniach aktywnego używania dłoni
 

LED / UV
Formuła LED & UV utwardzany 30 sekund

Zobacz jak nakładać hybrydę krok po kroku —  STRONA 46

IDEALNE PAZNOKCIE

21+ DNI !
BEZKONKURENCYJNA HYBRYDA

*

www.cuccio.pl 7



Zestaw Startowy
#6993-LED 
Skład zestawu (13 ml): 
Kolor Veneer (Kiss in Paris);
Prep; Fuse; Base; Top

Veneer “Mini Kit” Red   
#6989-LED
Skład zestawu (3,7 ml): 
kolor Veneer (Kiss in 
Paris), baza, top, fuse

Veneer “Mini Kit” Black
#6990-LED
Skład zestawu (3,7 ml): 
baza, top, fuse, prep.

Conditioning Cleanser
Płyn do zmywania 
lepkiej warstwy.

240 ml - #U6995-led
946 ml - #U6958-led

SOAK OFF foil packet 
Usuń kolor szybko i łatwo z zestawem do 
zdejmowania Cuccio Veneer.

Soak Off Solution
Płyn do zdejmowania 
Cuccio Veneer.
946 ml - #U6957-led

NAKŁADKI & GĄBKI 
Mogą być używane z dowolnym systemem Soak Off. 
Idealny produkt komplementarny, który:
- znacząco przyśpiesza zdejmowanie hybrydy
- oszczędza płyn do zdejmowania
- higieniczne, jednorazowe gąbki

Zdejmowanie Hybrydy

Prep Veneer
Odtłuszcza płytkę 
paznokcia.

Baza Veneer
Zwiększa trwałość

Top Veneer
Odporny na ścieranie

13 ml - #6996-led
75 ml - #6955-led

Fuse Veneer
Zwiększa 
przyczepność.

13 ml - #6997-led
75 ml - #6954-led

Regularna
13 ml - #6998-led
75 ml - #6953-led
Łatwa “Easy”
13 ml - #6926-led
75 ml - #6970-led

Nabłyszczający
13 ml - #6999-led
75 ml - #6952-led
Matowy
13 ml - #6966-led

#U6965-led



Baza Peel It
• Nigdy więcej moczenia w acetonie czy piłowania! 
• Zdrowsza alternatywa dla tradycyjnych hybryd.
• Chroni naturalną płytkę paznokci przed uszkodzeniami 

związanymi ze zdejmowaniem hybrydy.
• Skraca czas zdejmowania hybrydy.
• Ten sam długotrwały kolor, wysoki połysk i trwałość 

bez żadnych kompromisów w czasie noszenia.
• Wytrzymałość 13 – 16 dni.
• Zdrowsza alternatywa dla tradycyjnego usuwania żelu.
• Chroni naturalne łożysko paznokcia przed 

uszkodzeniem podczas usuwania.

Zestaw Peel It zawiera:
• #1 Prep Veneer, 
• #2 Fuse Veneer,
• BAZA PEEL IT! Pre-Base 
• #3 Base Coat, Cuccio Veneer 
• #5 Top Coat Veneer 
• Hybryda do paznokci Cuccio #6016

- Baza Peel It        #1062
- Zestaw Peel it    #9004

Baza Peel-it rekomendowana jest do użycia tylko z produktami Cuccio, ponieważ 
rozpuszczalniki zawarte w produktach innych marek dostępnych na rynku uszkadzają bazę.

Ekspresowo usuń hybrydę

bez acetonu i piłowania!

Peel It!  PRE-BASE

REWOLUCJA

www.cuccio.pl 9



PAZNOKCIE
W CENTRUM UWAGI*



NIEZAWODNA TRWAŁOŚĆ 10+ dni!
najdłuższa gwarancja wytrzymałości 

TRIPLE-PIGMENTATION
opatentowana technologia potrójnej pigmentacji.  

Idealny efekt już przy pierwszej warstwie

NIESPOTYKANY DOTĄD POŁYSK,
który nie traci swojej intensywności

WŁÓKNO DUPONT 
nakrętka z pędzlem ze  specjalnie 

wyselekcjonowanego włókna DuPont

NOWATORSKA FORMUŁA CHEMICZNA
Nie zawiera DBP i Toluenu 

Nie odpryskuje i nie ściera się na krawędziach paznokci

ODWRÓCONY KSZTAŁT BUTELKI 
pozwala wykorzystać  lakier do samego końca

* 96% z 1284 osób ankietowanych uznało lakier Cuccio Colour za najlepszy na rynku!

JAKOŚĆ PREMIUM

kolorów  
lakierów

dostępne już ponad

230

klasyczny lakier

11



I ZDROWYCH  PAZNOKCI
SEKRET PIĘKNYCH

ODŻYWKA
 DO PAZNOKCI

#6992-colour MOISTURE  REPLENISH
Zapobiega rozdwajaniu i pękaniu 
paznokci. Może być stosowana 

jako podkład pod lakier. Używać 
2-3 razy w tygodniu.

BAZA 3W1
#6993-colour
Wzmacnia, 

wyrównuje i wybiela 
płytkę paznokcia. 
Może być noszona 

samodzielnie jako trio 
lub jako podkład.

BAZA COAT
13 ml - #6998-colour
75 ml - #6953-colour

Zwiększa przyczepność 
i trwałość lakieru, 

Pozostawić do 
wyschnięcia. Stosować

na naturalną płytkę.

ODTŁUSZCZACZ
#6996-colour  
DEHYDRATOR

Kluczowy do idealnej 
przyczepności lakieru  
do naturalnej płytki. 

Stosować przed bazą.

WYSUSZACZ
LAKIERU
QUICK DRY DROPS 
#6995-colour
Zapewnia jednocześnie 
ochronę przed wilgocią. 
Nanieś kroplę na 
paznokieć, co przyspieszy 
proces suszenia lakieru 
(ostatni krok przed 
wysłaniem klienta do 
domu).

ODŻYWKA
DO SKÓREK

CUTICLE OIL
#6991-colour

Bogaty kompleks  
do skórek — 

odżywia i nawilża. 
Stosować do 
manicure lub 

pedicure.

ODŻYWKA 
WZMACNIAJĄCA

#6994-colour - nail strengthener
#7000-colour - pomegranate

Zawiera kompleks wapniowy co daje 
maksymalną wytrzymałość paznokci. 

Może być noszona samodzielnie 
lub jako podkład i odżywka.

TOP 
NABŁYSZCZAJĄCY
HIGH GLOSS TOP COAT 
13 ml - #6999-colour
75 ml - #6952-colour
Zawiera absorbery UV, 
które chronią kolor przed 
żółknięciem. Nadaje 
wysoki połysk. Odporny 
na ścieranie. Nakładać 
na dowolny kolor jako 
warstwa nawierzchniowa.

TOP
MATOWY
MATTE TOP
#6997-colour
Zapewnia 
matowe 
wykończenie
kolorowym 
lakierom.

ZESTAWY
KISS IN PARIS #6209
- lakier “Kiss in Paris”
- baza pod lakier 
- top nabłyszczający 

FOUNDATION #6245
- baza pod lakier,  
- baza 3w1,  
- top coat



Nabłyszczający Top Coat 7 Second
• ultraszybkie wysuszanie
• niesamowicie wysoki połysk
• długotrwała wytrzymałość
• reaktywny: foto-inicjatory oraz szybko działające 

monomery, reagując ze zwykłym światłem, 
przyspieszają proces wysychania lakieru

• powłoka, która nie ma sobie równych!

Najszybszy
TOP 7 SEKUND

Pojemność 13 ml  #6279-colour
www.cuccio.pl 13



• WOLNY OD ZAPACHU
• NIE ŻÓŁKNIE
• ULTRAMOCNY
• IDEALNA  ALTERNATYWA  

DLA  AKRYLU
• GOTOWY DO UŻYCIA 

BEZ MIESZANIA!

SPARKLE GEL
BROKATOWY ŻEL T3 LED

18
NOWYCH

MODNYCH KOLORÓW

T3 LED/UV  7g / 28g

CP6977-LED FAIRY DUST

CP6965-LED     SILVER SPARKLECP6963-LED    BARBIE GLITTER

CP6969-LED  PLATINUM

CP6964-LED  GOLD RUSH

CP6968-LED       ELECTRIC PINK

CP6962-LED  DISCO BLING

CP6976-LED  GOLD DUST

CP6970-LED  IT’S PINKCP6966-LED  RAINBOW BLING

CP6975-LED     GOLD FEVER

CP6971-LED  RUBY RED

CP6974-LED      KEKE’S GLITTER

CP6967-LED  PARTY MIX

CP6972-LED     SMURF GLITTER

CP6960-LED    BLACK FORREST

CP6973-LED  BLUE BLING

CP6961-LED  BLUE WINTER

trendy...



CELAR WHITE OPAQUE  PINK
(FOR  MASKING)

OPAQUE
WELSH  ROSE

OPAQUE
BRAZILIAN  BLUSHPINK

Galarretta
#6931 - 7g
#6948 - 28g
Samopoziomujący
#6927 - 7g
#6938 - 28g

Galarretta
#6934 - 7g
#6951 - 28g
Samopoziomujący
#6930 - 7g
#6941 - 28g

Galarretta
#6933 - 7g
#6950 - 28g
Samopoziomujący
#6929- 7g
#6940 - 28g

Galarretta
#6932 - 7g
#6949 - 28g
Samopoziomujący
#6928 - 7g
#6939 - 28g

Galarretta
#16002 - 7g
#16006 - 28g

Galarretta
#16001 - 7g
#16005 - 28g

80% OSZCZĘDNOŚCI
czasu i pieniędzy!

ŻEL Z DOSKONAŁĄ PRZYCZEPNOŚCIĄ

1. czas utwardzania : 30 sekund
2. o 30 minut skrócony czas usługi
3. jednofazowy
4. nie spływa z paznokcia
5. idealna przyczepność
6. bez zapowietrzeń
7. nie piecze
8. elastyczny
9. wytrzymały na uderzenia
10. wysoki połysk
11. nie żółknie
12. łatwy do spiłowania
13. oszczędność energii dzięki 

żarówkom LED
14. brak zużycia żarówek LED
15. kompatybilny z hybrydami

15 powodów 
dla których 

powinnaś 
używać

 żel T3 LED!

www.cuccio.pl 15



T3 Fibergel 
CLASSIC & COLOUR

Żel Brokatowy
SHIMMERIZE

Żel modelujący do budowania 
paznokcia, samopoziomujący. 
Wysokiej jakości, bardzo elastyczny, 
jednofazowy o doskonałej 
przyczepności. Idealnie kryje i 
maskuje wszelkie niedoskonałości 
naturalnej płytki paznokcia. 
Pojemności  7 / 15 / 30 g

Bezbarwny 28 ml U897
Biały 28 ml    U861 

shimmerize 
28 ml  #U930

PIERWSZA POMOC
Na ratunek słabym i zniszczonym paznokciom

• wzbogacony w wapń wzmacnia  
paznokcie 

• idealny jako baza pod hybrydę!
• chroni naturalne paznokcie 

i wspomaga ich wzrost
• Cool Cure Technology — nie piecze!
• Odporny na pęknięcia

Na naturalną płytkę paznokcia. 
Wzbogacony związkami wapnia, 
które głęboko wnikają w płytkę 
paznokcia chroniąc przed 
pękaniem i rozdwajaniem.

Cool Cure Technology Calcium +
ŻEL WAPNIOWY ŻEL WAPNIOWY
T3 CALCIUM LED/UV KAPPING GEL UV

Pojemność 28 g  #6938-C

Wysokiej jakości 
elastyczny żel ze 
srebrnym brokatem 
do zdobień.  Nie 
żółknie. Brokat 
pozwala na uzyskanie 
doskonałych efektów 
wykończeniowych. 

CLEAR OPAQUE
BLUSH

WHITER
WHITE

OPAQUE
PETAL PINK

PINK OPAQUE
NUDE

ONLY
RED

PORTFOLIO
PLUM

FUCHSIA CATWALK
PINK

STRIKE A 
POSE PINK

PINKER
PINK

OPAQUE
ROSE NUDE



#1 NA ŚWIECIE OD 1983
Classic UV Gel 

Żel UV 
STARLITE

Jednofazowy, kwasowy, o bardzo dobrej 
przyczepności. Przeznaczony do przedłużania 
płytki paznokci za pomocą tipsa lub szablonu.  
Łatwy do nakładania i opracowania.

Bezbarwny gęsty 60/30/15 ml     U425-60 / U425 / U424

Bezbarwny śr-gęsty 30/15 ml       U452 / U451

Biały gęsty 30/15 ml        U456 / U455

Różowy gęsty 60/30/15 ml        U419-60 / U419 / U418

Baza pod hybrydę wzmacniająca 
płytkę paznokcia. Dedykowana dla 
zniszczonych i słabych paznokci. 
Łatwa w aplikacji. Nie zalewa skórek. 
Lekko różowy kolor nadaje naturalny 
i  zdrowy wygląd.

• Zawiera wapń
• Regeneruje i utwardza zniszczoną płytkę
• Na naturalną płytkę paznokcia. 
• Chroni przed pękaniem i rozdwajaniem
• Idealna jako baza pod hybrydy i żele
• Możliwość przedłużania płytki paznokcia
• Formuła LED / UV

Pierwszy środek wzmacniający, który 
gwarantuje mocne, odporne i elastyczne  
paznokcie. Naturalny skrzyp chroni płytkę 
paznokcia przed rozdwajaniem 
i łamliwością. Aktywne substancje 
roślinne stwarzają wytrzymałą ochronną 
powłokę, zabezpieczając paznokieć.

Bezkonkurencyjna 
wytrzymałość

Doskonała do regeneracji Na słabe paznokcie
THERAPY + BAZA WAPNIOWA UTWARDZACZ BOTANICZNY
BASE S.O.S BASE S.O.S FORTE Nail Strengthener

Pojemność 15 ml  #3001Pojemność 13 ml  #897-13Pojemność 13 ml  #898-13

PREPARAT
KTÓRY CZYNI

CUDA
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CP15091 CP15088 CP15092

Ultra Clear Acrylic

• Liquid pojemność 60 ml     #U287

• Liquid pojemność 240 ml   #U288

• Puder bezbarwny 45 g       #U654

• Puder świetlisto-biały 45 g  #U777

• Puder różowy 45 g       #U657

Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do naturalnej płytki 
paznokcia oraz ekstremalną wytrzymałością. Dzięki umiarkowanej 
prędkości schnięcia zalecany zarówno dla osób początkujących, jak 
i zaawansowanych. Łatwy w nakładaniu, idealny do modelowania. 

Puder 3D Design
Veneer 3D Design Powder specjalna formuła pudru, 
który można mieszać  z dowolnym kolorem Cuccio 
Veneer, tworząc gęstą i giętką PASTĘ do formowania 
paznokci 3D.

NUDECRYLICS
Puder Cover idealny dla każdego koloru skóry

Nudecrylics™ linia stworzona dla Profesjonalistów. Dzięki nowym pudrom akrylowym 
możesz wykonać idealny manicure  w przepięknych kolorach NUDE. Pudry mają 100% 

krycie. Stworzony z myślą o klientkach, które mają krótkie łożysko paznokcia 
(do korekty łożyska), idealny dla osób, obgryzających paznokcie oraz dla klientów 

z niedoskonałościami płytki paznokcia. Nudecrylics™ dostępny jest w trzech kolorach, 
które idealnie łączą się z każdą karnacją skóry.

sun kissed doll tan
neutral cool warm

copper tan

• Puder Cuccio Veneer 45 g #U6956-led

• Szkiełko Cuccio Veneer #6945



UNIWERSAL 

TOP COAT
#ECO-1336   - 15ml
#ECO-1337   - 75ml

UV Gel seal  #U275
CinaPro  #CI-18068
Quattro  #217002

Żel UV Light
Nawierzchniowy

Genialny, nabłyszczający żel 
nawierzchniowy stworzony do każdego 
systemu hybrydowego (żeli, lakierów, 
soak off), kompatybilny ze wszystkimi 
markami na rynku! Nadaje wysoki 
połysk, tworzy solidną warstwę ochronną 
odporną na zarysowania, pęknięcia 
i zmatowienia. Posiada filtr UV. Do 
stosowania także na żelu, akrylu i lakierze 
do paznokci. Łatwy do usunięcia.

Żel nawierzchniowy, 
rzadki. Tworzy na 
powierzchni paznokcia 
twardą i błyszczącą 
powłokę. Posiada filtr 
UV chroniący przed 
żółknięciem paznokci, 
białej końcówki frencz, 
jasnych ozdób. Do żelu 
lub akrylu. Nie pozostawia 
warstwy dyspersyjnej.

Rewolucyjna metoda polegająca na łączeniu pudru 
do acrygelu z żelem do acrygelu dająca twardość 
akrylu i elastyczność żelu. Przeznaczony do przedłużania 
płytki paznokci za pomocą tipsa lub szablonu oraz do 
zastosowania na naturalna płytkę paznokcia w celu jej 
wzmocnienia. Łatwy do nakładania i opracowywania, 
utwardzać w lampie UV 2 min.

PUDER 45 G: 
bezbarwny U860, biały U860-w, różowy U860-p
ŻEL UV 30 ML: 
bezbarwny U864, biały U864-w, różowy U864-p

siła akrylu

TOP IDEALNY do wszystkich hybryd na rynku!

elastyczność żelu
PIERWSZA HYBRYDA NA ŚWIECIE
ACRYGEL

NO1



• Olejek do skórek w piórku  #U571
• Aloe vera odżywka w dozowniku z pędzelkiem  #214

U0893-vb U0893-a U0893-cU0893-pv U0893-mU0893-f U0893-ml
15ml - U998

SKÓRKI W DOSKONAŁEJ KONDYCJI
oliwki i odżywki do paznokci

• Żel do rąk antybakteryjny 240 ml  #21801
• Odtłuszczacz/sterylizator 250 ml   #21806P
• Sani spray 120 ml   #U527
• Sani spray 480 ml   #U528

DEZYNFEKCJA I HIGIENA
w Twoim gabinecie kosmetycznym

Wanilia+jagoda ŻurawinaMango OdżywkaFrezja Migdał Brzoskwinia+wanilia Melon 
z wapniem

ZMYWACZE UV
Bogate w witaminy A, E oraz glicerynę. Nie wysuszają naturalnej płytki paznokcia ani skórek. 
Skutecznie usuwają warstwę lakieru. Zmywacze nie zawierają acetonu, więc są bezpieczne 
również dla paznokci żelowych i akrylowych.

Zmywacze zapachowe:
- ananas 1 l #333-ananas
- cytryna 1 l #333-cytryna
- jabłko 1 l #333-jabłko
- nektarynka 1 l #333-nektarynka
- poziomka 1 l #333-poziomka
- truskawka 1 l #333-truskawka

Zmywacz tipsów (aceton):
- pojemność 150 ml   #310-T-150
- pojemność 480 ml   #310T-500
- pojemność 2,5 l       #3121

Zmywacz bez acetonu:
- pojemność 150 ml  #3201-T
- pojemność 480 ml  #321T
- pojemność 2 l         #322-2

- wanilia 1 l   #333-wanilia
- wiśnia 1 l     #333-wiśnia

Zmywacz UV:
- 150 ml   #898-150T
- 480 ml   #8895T

ROZCIEŃCZALNIK LAKIERU
Wystarczą tylko 2 krople, żeby przywrócić dowolny lakier do swojej pierwotnej konsystencji!

- rozcieńczalnik  Cuccio Colour 118 ml  #6990
- rozcieńczalnik  Star Nail 100 ml   #330



BŁYSK, SZYBKOŚĆ
I WYGODA!
Utwardzacz lakieru
- pojemność 15 ml        #U179
- kula 75 ml             #U179-T
- uzupełnienie 474 ml    #U179-S
- utwardzacz-wysuszacz 15ml       #205
- utwardzacz wysuszacz UV block 
  przeciw żółknięciu paznokci 14 ml  #899

Express TOP utwardzany w lampie UV:
- uzupełnienie 120 ml    #U482

Kapping sealer 15 ml  #U899
Utwardzacz z blokiem UV

Wysuszacz błyskawiczny:
- spray aerozol  200 ml  #568

Wysuszacz w oliwce:
- z pędzelkiem  15 ml    #U200
- kula  75 ml                  #U200-T
- uzupełnienie  120 ml  #U200-R
- uzupełnienie  474 ml  #U200-S

EXTRA MOCNE KLEJE
do tipsów — szybkoschnące

Super mocny klej do tipsów, szybkoschnący, przezroczysty. 
Błyskawicznie, dokładnie skleja tipsa z naturalną płytką. Oferta 
także dla uczuleniowców!

• Instant 3 g   #U520
• „Cudowny” 6 g  #523
• Z pędzelkiem bezbarwny 6g   #U222
• Z pędzelkiem bezbarwny 14g  #U607

PRIMERY
Piórko, butelka z pędzelkiem

LAMPY LED/UV
PEŁNA OFERTA LAMP NA WWW.CUCCIO.PL

Edycje limitowane

Preparat zwiększa przyczepność 
masy żelowej oraz akrylowej na 
naturalnej płytce.

Primery:
- piórko 1 szt.          #U422
- butelka 
  z pędzelkiem 7,5 ml #U420
Blender: 
- piórko 1 szt.          #U426
Końcówki do piórka  #U304-10
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201 112 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16

Garnet 
“gold” 
80/80

#U702

Garnet 
“wood” 
100/100 

#U701

Garnet 
czarny 

180/180 

#U700

Pilnik
sanitarny 

80/100 

#U472

Czarny 
pilnik 

100/100 

#U754

Czarny 
pilnik 

100/180 

#U756

Czarny 
pilnik 

240/240 

#U740

Pilnik 
board 
zebra 

180/180 

#U799

Pilnik 
sanitarny 
100/180 

#U473

Pilnik 
sanitarny

80/80 

#U471

Czarny 
pilnik 
80/80 

#U741

Maska przeciwpyłowa

#U603-1
Patyczki - drewno brzozowe

#U530
Polerka z irchy

#U709
Wkład z irchy

#U625
Naczynie do manicure

białe, czarne

#U517

Tiflon żólty 
240/240  

#U794

Bumerang 
czarny 

100/180 

#U745

Bumerang 
zebra 

180/180 

#U744

Pędzle do pracy akrylem
5
6
7
8
9

„Ultra Kolinsky sable”nr8 - do akrylu  #U598
„Super Kolinsky” nr 9 - do akrylu       #U556
„Clear” nr 6 - do akrylu        #U785
„Minor” nr 5 - do akrylu        #21566
Precision oval nr 12 - do akrylu        #U19

Pędzle z syntetycznego włosia, idealne do zdobień
10 
11
12
13
14
15
16
17
18

Zestaw pędzli 4 szt. - do zdobień #U948 
„Striper” - do zdobień   #U566
„Detailer” - do zdobień   #65234
„Fine liner” - do zdobień   #65030
„Skinny striper” - do zdobień   #65235
„Super striper” - do zdobień   #65032
„Precision painter” - do zdobień #65031
Zestaw pędzli tech and brush      #U1280
Zestaw Master Artist       #U15359

Pędzle do techniki żelowej
Nylon nr 6 - do żelu   #U545
Nylon nr 4 - do żelu   #545W
Pędzel do gęstego żelu Gf21  #217003
Zestaw pędzli do żelu „4 PACK” #1222
(round nr 4, flat nr 4, round nr 6, design nr 1)

State-of-the-art - zestaw pędzli do stylizacji paznokci - do żelu   #15360 
Specjalne silikonowe końcówki dają lepsze efekty niż tradycyjne pędzle z włosia.

Zestaw pędzli Master Tech - do żelu   #15358

Zestaw pędzli Nylon - do żelu    #1289

1
2
3
4

20

19

21

AKCESORIA

PILNIKI, BLOKI

PĘDZELKI

Tiflon
brzoskwiniowy 

180/180

#U795

Tiflon 
czerwony 

80/80 

#U797

HIT

17 18

19

Kieliszek do pudru

#U510
Pokrywka metalowa

#U705



Vamp:
- sortowane 100 szt. U1190

XL duże: 
- 80 szt. 4 rozmiary, 
po 20 szt. z rozmiaru U720

Podwójna 
czarna zebra

100/160 

#U735

„Angle” 
biały-ostry

100/100 

#U733

“Angle” 
zebra

120 grit 

#U734

Blok 
pomarańczowy 
 do żelu 100/180 

#U798

BLOK ZŁOTY 
„GOLD” 
320 grit

#U838

BLOK 
BIAŁY
240 grit 

#U749

Blok fioletowy 
zdzierak 
60/100 

# U796

Blok niebieski 
wygładzający 

300/300 

#U816

Naczynie do sterylizacji

#U518
Pojemnik do sterylizacji

#U729
Dozownik z pompką

#U497
Kopytko plastikowe

#U513

Patyczki ścierne

#U716

#1

NARZĘDZIA

Ultra Form:
- sortowane 100 szt. U692
- sortowane 360 szt.  676
- uzupełnienie 25 szt.  U0821-0830
- uzupełnienie 50 szt.  U821-830

Ultra Form Clear
- sortowane 100 szt.  U851
- sortowane 360 szt.  U852
- uzupełnienie 50 szt.  451C-460C

Deep-c Curve:
- sortowane 100 szt.  U694
- sortowane 360 szt.  U678
- uzupełnienie 50 szt.  951-960

French Express:
- sortowane 100 szt.  U679
- sortowane 360 szt.  U674
- uzupełnienie 10 szt.  241-250

French Curvation:
- sortowane 100 szt.  61100
- sortowane 360 szt. 674
- uzupełnienie 10 szt.  611-620

Revelation:
- sortowane 100 szt.  U680
- uzupełnienie 50 szt.  U631-U640

Clear cut out:
- sortowane 100 szt. U723
- uzupełnienie  U2010-2019

Pointed Style:
- sortowane 360 szt. U1171

Cążki do skórek 
#U583

Nożyczki do paznokci
#U586

Twippers - cążki
#U622

1. MixStir  
- do mieszania hybryd   #U1287

2. Zaciskarka   #M-WD3

3. Kopytko do skórek  #U514

4. Harpun dwie różne końcówki #U651

5. Narzędzie do czyszczenia 
paznokci   #U868

6. Radełko do skórek   #U315

7. Narzędzie do pedicure (do pracy 
przy wrastających paznokciach)   
#U581

TIPSY

CUCCIO BLOKI
- purple 180/280/280   #15807
- orange 180/220/220  #15806
- gold 220/220/220       #15808

Zaprojektowane dla profesjonalistów!
- uniwersalne, najwyższej jakości
- do każdej metody przedłużania

Szablony Cuccio 250szt.  #U6942
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luxury spa products

FIGA I GRANAT 
#3106-1 - 9,24 ml; #3210 - 42 g
#3088 - 226 g; #3130 - 907 ml

WANILIA 
#3240 - 42 g; #3226 - 226 g

#3246 - 750 g

PAPAJA I GUAWA
#3104-1 - 9,24 ml; #3213 - 42 g
#3061 - 226 g; #3090 - 908 ml

MIÓD  I  MLEKO 
#3083-1 - 9,24 ml; #3211 - 42 g
#3052 - 226 g; #3063 - 750 ml

LAWENDA
#3172 - 226 g
#3209 - 907 ml

24h
nawilżanie

LUKSUSOWA
CIAŁA, DŁONI I  STÓP
PIELĘGNACJA

Pozwól sobie na dotyk luksusu i zanurz się w profesjonalnym 
świecie SPA z Cuccio Naturale. 

Wyjątkowe i bezkonkurencyjne masła Cuccio to recepta
na głęboko nawilżoną i odżywioną skórę. 

Ich sekret tkwi w składnikach i sposobie ubijania, dzięki nim 
powstaje produkt o właściwościach długotrwale nawilżających. 

To odżywcza bomba witaminowa dla Twojej skóry. 

Wybierz masło odpowiednie do Twoich potrzeb.   

Dostępne pojemności: 9,24g; 42g; 226g; 750g

natychmiastowy efekt



ALOE VERA
 #3061 - 9,24 ml;  #3314 - 42 ml

#3281 - 226 g

KOKOS I IMBIR
#3062 - 9,24 ml;  #3315 - 42 g

#3313 - 226 g

MANDARYNKA
 #3411 - 42 g

#3410 - 226 g

PORZECZKA
I GOŹDZIK

#3418 - 226 g

SWEET
ANGELICA

#3451 - 226 g

REWITALIZUJĄCE MASŁO Z KONOPI
Bogate w składniki odżywcze i pielęgnacyjne masło 
wzbogacone olejem z nasion konopi  oraz masłem 

z Cupuacu i olejem z nasion Chai to niezwykłe antidotum 
dla skóry atopowej z tendencją do przesuszania

i łuszczenia. Masło silnie regeneruje skórę, ma działanie 
przeciwzapalne oraz łagodzące. 

MASŁO ROZŚWIETLAJĄCO - BRĄZUJĄCE
Luksusowe masło rozświetlające z delikatną poświatą 

brązującą, wzbogacone olejem z moringi i masłem z nasion 
mango, to klucz do pełnej blasku, nawilżonej i odżywionej skóry. 

Masło, które nada Twojej skórze zdrowy — promienny wygląd, 
głęboko nawilży i odżywi. 

shimmerrevitalizing

www.cuccio.pl 25

226 g  #3471
226 g  #3474



TWOJA SKÓRA
W DOSKONAŁEJ KONDYCJI

Idealna Lekka Konsystencja

ULTRA LEKKIE MASŁO
DO CIAŁA

Niezwykle delikatne, bardzo szybko się 
wchłania, nie pozostawiając  

tłustej warstwy na skórze. Nawilża  
i przynosi ukojenie skórze wysuszonej 

słońcem, kąpielami morskimi  
i chlorowaną wodą. Formuła  

masła wzbogacona jest w wiele 
składników przeciwnowotworowych.

Dostępne pojemności:

7,39 ml; 237 ml; 948 ml

GODZINNE

WHITE 
LIMETTA 
I ALOE
VERA
237 ml #3280 
948 ml  #3416

MLEKO 
SOJOWE 
I MIÓD

FIGA
I GRANAT

7,39ml #U3168
237 ml #U3145
948 ml #U31467,39ml #U3167;  

237 ml #U3149;
948 ml #U3150

237 ml #U3239;  
948 ml #U3244

WANILIA 
I TRZCINA 
CUKROWA

KOKOS
I  IMBIR

237 ml #U3284
948 ml #U3417



AKTYWNA
pielęgnacja skórek
ODŻYWKI DO SKÓREK
Unikalny naturalny kompleks rewitalizujący. Nawilża oraz chroni skórki i paznokcie. 
Witaminy A, C, E i panthenol dostarczają i uzupełniają substancje odżywcze  poprzez 
skórki wprost do macierzy paznokcia.

Dodatek ekstraktów z szafranu odżywia i zapewnia ochronę niezbędną do wzrostu 
naturalnych paznokci. Silny naturalny enzym — papaina skutecznie rozpuszcza 
obumarłe komórki naskórka. Ekstrakt z zielonej herbaty działa antybakteryjnie.

MASŁA W SZTYFCIE
Silnie nawilżająca odżywki 
do skórek o konsystencji masła. 
Regenerują skórki, utrzymując 
je w dobrej kondycji. W skład 
preparatu wchodzi między 
innymi masło Shea, witaminy A, C 
i B-12. Unikalna formuła sprawia, 
że paznokcie stają się zdrowsze 
i silniejsze. Forma sztyftu ułatwia 
aplikację. Idealna do damskiej 
torebki. 

MIÓD
I MLEKO
15 ml - #3126 

ZESTAW 
ODŻYWEK 
15 ml - #3279 

TOSCAN 
CYTRUS
15 ml - #3128 

PAPAJA
I TEA
15 ml - #3031 

FIGA
I GRANAT
15 ml - #3127 

KIEŁKI 
ZBÓŻ
15 ml - #3004 

WANILIA
I CUKIER 
15 ml - #3333 

ALOE 
VERA
15 ml - #3332 

Sztyft do skórek 1,6 g
• Miód i mleko - #3159
• Figa i granat - #3158
• Forte  - #3196

JABŁKOWY 
USUWACZ SKÓREK
Delikatnie usuwa 
obumarłe skórki. Stworzony 
z różnorodnych kwasów, 
w tym z kwasu 
jabłkowego. Idealny do 
nietoksycznego usuwania 
zrogowaciałego naskórka. 
Intensywnie odżywia. 

• 22 ml - #3003
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PERFEKCYJNE

l u x u r y  s p a  p r o d u c t s 
C I A Ł O

KOLEKCJA BUTTER
zapewnia seksowną i jeszcze bardziej delikatną skórę. 

Pomaga przywrócić skórze miękkość i zapobiega 

jej starzeniu. Posiada witaminy, aminokwasy, kwasy 

tłuszczowe, enzymy odpowiedzialne za prawidłowe 

funkcjonowanie komórek.

KOLEKCJA BUTTER & SCRUB  
Luksusowy peeling Cuccio Naturale zapewnia 

optymalne złuszczanie i nawilżanie skóry w jednej 

aktywnej formule. Pozostawiając skórę gładką 

i nawilżoną. Bogaty skład sprawia, że skóra jest 

delikatnie złuszczona i odżywiona.

Dostępne w wygodnych plastikowych 
tubach o pojemności 113 g

MIÓD 
& MLEKO

ALOE 
VERA

ALOE 
VERA

#3381-113g #3387-113g

LAWENDA LAWENDA

#3379-113g #3385-113g #3384-113g

FIGA 
& GRANAT

FIGA 
& GRANAT

#3377-113g #3383-113g#3376-113g

KOKOS 
& IMBIR

WANILIA
& CUKIER

WANILIA
& CUKIER

KOKOS 
& IMBIR

#3380-113g #3386-113g#3378-113g



MIÓD 
& MLEKO
#3382 - 113g

MLEKO DO KĄPIELI
Czyści, koi i nawilża. Niezwykły
proszek w kontakcie z wodą zmienia się  
w mleczną esencję. Zapewnia pełny 
zabieg na ciało i stopy.

AQUA ŻEL DO MOCZENIA I KĄPIELI
Aqua żel jest idealny do moczenia wykorzystywany 
w manicure, pedicure lub do kąpieli. Zmiękcza, 
oczyszcza i zapewnia skórze odżywcze nawilżenie.

OCZYSZCZAJĄCA SÓL
Sól pomagająca się zrelaksować, odprężyć i uspokoić. 
Odżywia i zmiękcza naskórek. Działa kojąco i nawilżająco.

TABLETKI I KULKI DO MOCZENIA 
Działają antyseptycznie, chronią przed bakteriami, łagodzą 
podrażnienia, odprężają. Dezynfekują skórę. Mają właściwości 
nawilżające i zmiękczające skórę, wybielają paznokcie.

• pojemność 907 g  #3365

MOCZENIE
kąpiel dla ciała,
dłoni i stóp...

• Miód i mleko 237 ml  #3331
• Figa i granat 237 ml  #3330
• Wanilia i cukier 237 ml  #3328
• Limetka i aloe vera 237 ml #3329

Kulki do manicure:
• Miód i mleko 24 szt #3046; 

-100 szt            #3047
• Figa 24 szt           #3008;   

-100 szt           #3122
• Morskie 24 szt         #3002;  

-100 szt           #3021
• Papaja 24 szt           #3028;   

-100 szt           #3029
• Mix 24 szt           #3049

Tabletki do pedicure:
• Miód i mleko 24 szt #3045
• Figa 24 szt  #3155
• Papaja 24 szt  #3157
• Cytrus 24 szt  #3156
• Chloramina 24 szt  #3054 

- 12 szt   #3038

• Artisan Shea i Vetiver 822 g #3268-C
• Kokos i biały imbir 45 g #3291;  822 g  #3296 
• Mleko i miód 822 g  #3267
• Algi morskie i drzewo herbaciane 45 g #3259;  822 g  #3268  
• Owoc granatu i figi 822 g  #3269

1
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POZNAJ MOC
MORSKICH  SOLI

SÓL MORSKA DO 
DŁONI, STÓP I CIAŁA

Nawadniające i złuszczające sole do peelingu 
dłoni, stóp i ciała. Morskie sole bogate w minerały 

doskonale oczyszczają, poprawiają ukrwienie  
i dotleniają skórę, przygotowując ją do przyjęcia 

składników aktywnych.

Dostępne pojemności:

240ml; 553ml; 2184ml

PAPAJA 
I GUAWA
#3084 - 553 ml
#3238 - 2184 ml

MIÓD I MLEKO 
#3131 - 240 ml; #3077 - 553 ml

#3053 - 553 ml (do stóp)
#3164 - 2184 ml

LAWENDA
I RUMIANEK

#3194 - 553 ml

WANILIA
I CUKIER
#3225 - 553 ml

ALOE VERA
#3340 - 553 ml
#6405 - 2221 ml



MIÓD I MLEKO
240 ml #3170
960 ml #3198 

GRANAT I FIGA
240 ml #3171
960 ml #3199

FIGA I GRANAT 
#3132 - 240 ml 
#3095 - 553 ml
#3163 - 2184 ml

CYTRUS
I BERGAMOTKA

# 3085 - 553 ml
#3237 - 2184 ml

WYŻSZY POZIOM 
czyszczenia skóry...

PEELING DO DŁONI
Bogaty kompleks służący do delikatnego procesu 

złuszczania martwych komórek z powierzchni skóry 

tworząc zdrowszy i bardziej promienny wygląd. Zawiera 

mikrogranulki stworzone z naturalnej jojoby. Niezbędny 

dla pielęgnacji i zdrowego wyglądu skóry.

MASŁO DO MYCIA CIAŁA I DŁONI
Masła do mycia łączą w sobie właściwości pielęgnujące, 

złuszczające i nawilżające. Stworzone z naturalnych składników 

takich jak miód z proteinami mleka i figi z granatem. Łagodnie 

oczyszczają skórę, jednocześnie pilingując ją i zapobiegając 

nadmiernemu wysuszeniu. Nie zawierają siarczanów.  

Do każdego rodzaju skóry. Zastosowanie w domu, w spa i salonach 

kosmetycznych. Czyszczenie skóry osiągnęło nowy poziom!

GRANAT 
I FIGA
240 ml  #3121
960 ml  #3142 

MANGO
240 ml #3006
960 ml #3023

MIÓD
I MLEKO 
240 ml  #3191
960 ml  #3192

WANILIA 
240 ml  #3338

ALOE VERA 
240 ml  #3336
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MASKA Z KORZENIA ŻYWOKOSTU
Intensywnie nawilża i zmiękcza skórę dłoni i stóp. Aktywne 

substancje zawarte w masce działają przeciwzapalnie. Pobudza 
rozwój komórek przy ubytkach skórnych. Dla zwiększenia 

intensywności działania wskazanym jest używać z elektrycznymi 
rękawicami i/lub butami. Niezwykle skuteczna w usuwaniu stanów 

zapalnych skóry oraz pomocna w gojeniu się ran i blizn.

240 ml #3117
908 ml #3188

Pędzel do nakładania maski - #3120

NATURALNA
REGENERACJA



Redukuje zmarszczki i załamania skóry. 
Wzbogacony witaminą A, B5, D i E odnawia 
i poprawia wygląd skóry, czyniąc ją gładką 
i jedwabistą. 

Zawiera antyoksydanty odpowiedzialne 
za utrzymanie młodego wyglądu.
 
Może być użyty przed leczeniem parafiną. 
Dla bardziej intensywnego efektu nałóż olej 
winogronowy i zostaw dłonie na noc
w bawełnianych rękawicach.

WINOGRONOWY  
OLEJEK

30 ml - #3005

KURACJA
odmładzająca

Głównym czynnikiem odpowiedzialnym   
za powstawanie przebarwień jest promieniowanie 
słoneczne, przede wszystkim z zakresu UVA.  
Na drugim miejscu znajdują się predyspozycje 
genetyczne. 
 
Kwas z drzewa koli i ekstrakty z cytryny stopniowo 
rozjaśniają i  likwidują przebarwienia skóry. Serum  
usuwa również plamy starcze.

CYTRYNOWE  SERUM

7,5 ml - #3010

forever young...

WYRÓŻNIENIE
BEAUTY 

PREMIUM
w kategorii

Pielęgnacja dłoni,
paznokci i stóp
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STOPY, CIAŁO, UMYSŁ
Pomaga usunąć toksyny z organizmu 

i poprawia krążenie krwi. Przyśpiesza proces regeneracji 
skóry i działa przeciwzapalnie. Zmniejsza napięcie mięśni.

500 000
powodów, by używać CUCCIO DETOX
W stopach znajduje się 500 000 kanalików pomagających w usuwaniu 
toksyn z organizmu. Moczenie stóp w DETOXSOAK przez 15 minut  
oraz 15-minutowy masaż somatologiczny pomogą w odstresowaniu, 
zrelaksowaniu i odnowie całego ciała.

Super koncentrat DETOXSOAK™ 
10xMOCNIEJSZY 12 szt.  #3466

Zestaw DETOXSOAK™   #3248
Mini zestaw DETOXSOAK™ #3250
Serum do masażu 118 ml #3249

Zestaw DETOXSOAK™
- 8 saszetek 1424 g
- serum do masażu 118 ml

DETOXSOAK™

Mini zestaw DETOXSOAK™
- 1 saszetka detoxsoak
- mini serum do masażu



MASAŻ SPA

• Miód i mleko 750 g - #3065 ;   2721 g - #3065-G
• Rozmaryn i kardamon  908 g -#3064
• Granat i figa 750 g - #3129

• Miód i mleko 3750 ml - #3407 
• Figa i granat 3750 ml - #3408

STREFA RELAKSU
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KREM DO MASAŻU — redukuje cellulit
Delikatny krem do pielęgnacji i masażu ciała. Zawiera zestaw witamin i olejków 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania skóry (witaminę E, olejek 
słonecznikowy, olejek z granatu, olejek z pestek winogron). Stymuluje odnowę 
naskórka i reguluje procesy biochemiczne zachodzące w skórze.

OLEJ DO MASAŻU — doskonały bilans tarcia
Regenerujący i nawilżający olej do masażu ciała.  Wyjątkowy produkt, 
utworzony z mieszanki oleju szafranowego, olejku winogronowego oraz 
oleju rzepakowego, który zapewnia doskonały poślizg i wchłanianie.
Witaminy A, C, E i Panthenol dostarczają niezbędnych substancji 
odżywczych. Doskonały do pielęgnacji suchej i zniszczej skóry.



MANICURE
Luksusowa Linia Spa

Dłonie są naszą wizytówką, dlatego 

warto o nie szczególnie zadbać 

z wyjątkowa linia SPA Cuccio Naturale. 

Zafunduj sobie i swoim klientkom dotyk 

luksusu i zabierz w kilkuetapowy 

seans pielęgnacyjny. 



MICRO ZŁUSZCZAJĄCY PEELING 
Preparat ma właściwości złuszczające i nawilżające. 
Usuwa i oczyszcza martwy naskórek. Sproszkowany 
bambus delikatnie, ale skutecznie złuszcza martwy 
naskórek, nadając skórze jedwabistą gładkość.  
Zapewnia długotrwały efekt miękkiej, gładkiej 
i nawilżonej skóry. Ma świeży i przyjemny zapach.

• Sproszkowany bambus i trzcina cukrowa  
240 ml - #3286;   946 ml - #3287

OCZYSZCZAJĄCY  ŻEL
Bardziej miękkie, czyste i odświeżone paznokcie i skóra 
dłoni. Wyciąg z aronii nawilża skórę, wzmacnia naczynia 
krwionośne, działa antybakteryjnie. Ekstrakt  z drzewa 
herbacianego działa przeciwzapalnie i ułatwia gojenie.

• Aronia i drzewo herbaciane 236 ml - #3256

BALSAM DO DŁONI
Balsam przedłużający działanie masażu, odżywia  
i nawilża skórę. Wyciąg z rokitnika dogłębnie odżywia 
skórę i zapobiega jej pękaniu. Ekstrakt z białej herbaty 
działa przeciwzmarszczko i regenerująco.

• Rokitnik z białą herbatą  946 ml  - #3257

OLEJEK REGENERUJĄCY SKÓRKI
Niezwykły olejek regenerujący skórki i paznokcie. 
Zmiękcza i naprawia uszkodzone skórki, wzmacnia 
paznokcie oraz stymuluje ich wzrost. Aromatyczne, 
jedwabiste oliwki w szklanej kuli z higienicznym 
zakraplaczem. Sprawią, że wizyta w Twoim gabinecie 
pozostanie wiekopomna.

• Mleko i miód  75 ml   - #3253

• Granat i figa   75 ml   -  #3255

• Drzewo herbaciane  i algi morskie 75 ml  - #3254

• Wanilia i cukier 75 ml - #3335

• Biała limetka i aloe vera 75 ml - #3334

PREPARAT ZMIĘKCZAJĄCY SKÓRKI
Zmiękcza i odżywia naskórek wokół płytki paznokcia. 
Zawarte w produkcie wyciągi z liścia oliwnego  
i aloesu działają przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie 
oraz koją i regenerują skórę. 

• Liść oliwny z aloesem 118 ml - #3235

Zabieg Manicure SPA
Wskazania do zabiegu:
• sucha skóra dłoni
• skóra zmęczona, 

potrzebująca regeneracji 
i głębokiego nawilżenia

 
Efekt zabiegu:
• zabieg anti-age
• nawilżona i wygładzona 

skóra
• głębokie odżywienie
• młody i promienny wygląd
 
Czas trwania zabiegu: 30-45 min

I. FAZA OCZYSZCZANIA
1. Do miseczki z ciepłą wodą nalać 3 krople żelu do moczenia 

#3256
2. Na skórki wokół paznokci nałóż  zmiękczacz  #3235. Zanurz 

dłonie i mocz 3-5 minut 
3. Wyjmij dłoń  z kąpieli, osusz  i  usuń naskórek za pomocą 

drewnianego patyczka. Czynność powtórz na drugiej dłoni.
4. Nałóż na dłonie żelowy mikro złuszczający peeling 

ze sproszkowanym bambusem i trzcina cukrową #3286 
i wykonaj masaż dłoni. 

5. Zmyj peeling wodą i osusz dłonie ręcznikiem. 

II. FAZA AKTYWNA 
1. Wmasuj w skore dłoni olejek winogronowy #3005, który 

redukuje zmarszczki i załamania skory. 
2. Nałóż pędzlem #3120 na dłonie bezkonkurencyjną maskę 

z korzenia żywokostu wzbogaconą sokiem z aloesu. Następnie 
włóż w  foliowe rękawiczki i do elektrycznych rękawic 
na 15 minut lub owiń ciepłym ręcznikiem. 

III. FAZA KOŃCOWA 
1. Wmasuj w dłonie nadmiar maski i ciesz się młodym wyglądem 

swoich dłoni.

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cuccio balsam coconut  56 g , 237 ml
• Cuccio Naturale masło lekkie 237 
• Cuccio Naturale  masło 42 g, 113 g,  226 ml
• Olejek regenerujący skórki  75 ml
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PEDICURE
& manicure

Luksusowa Linia Spa

Skóra stóp wymaga odpowiedniej troski. Jest 

narażona na wysuszanie, przegrzanie i inne defekty, 

które zaburzają jej estetykę i zdrowie. Rewitalizacja 

skóry leży w interesie każdej kobiety, dlatego 

naturalne kosmetyki do pedicure zostały 

stworzone po to, byś czuła się bezpiecznie.



Zabieg Pedicure SPA
Wskazania do zabiegu:
• skóra stóp z tendencją  

do przesuszania 
• skóra zmęczona, 

potrzebująca regeneracji 
i głębokiego nawilżenia

 
Efekt zabiegu:
• intensywnie nawilżona 

i wygładzona skóra
•  głębokie odżywienie
 
Czas trwania zabiegu: 45-60 min

I  FAZA OCZYSZCZANIA
1. Do miseczki Cuccio z ciepłą wodą nasypać łyżeczkę soli 

do moczenia. Na skórki wokół paznokci nałóż jabłkowy 
usuwacz skórek. Moczyć stopy 3-5 minut 

2. Wyjmij stopy z kąpieli, osusz  i  usuń naskórek za pomocą 
drewnianego patyczka. 

3. Usuń starą stylizację. Skróć i nadaj kształt paznokciom 
używając pilnika Cuccio z wymiennymi wkładami. Zapewnij 
100% bezpieczeństwa i higieny swoim klientkom.

4. Nałóż na stopy kremowy peeling kokos i biały imbir. Wykonaj 
odprężający masaż stóp. 

5. Zmyj peeling wodą i osusz stopy ręcznikiem.

II  FAZA AKTYWNA 
1. Nałóż pędzlem na stopy kremową maskę wzbogacona olejem 

kokosowym, która pomoże stymulować odnowę komórek  
skóry, dostarczając jej przeciwutleniaczy, witamin E i F oraz 
nadając jej blasku. Następnie włóż stopy do elektrycznych 
butów  na 15 minut lub owiń ciepłym ręcznikiem.

III  FAZA KOŃCOWA 
1. Wmasuj w stopy nadmiar maski i gotowe!

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cuccio balsam coconut  56 g , 237 ml
• Cuccio masło lekkie 237 
• Cuccio masło 42 g, 113 g,  226 ml
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PREPARAT DO USUWANIA SKÓREK
Zawarty w produkcie wyciąg z granatu działa antyoksydacyjne, 
nawilża i uelastycznia skórę, działa przeciwzapalnie i odkażająco.  
Alfa-hydrokwasy wygładzają i usuwają obumarły naskórek.

• Granat z hydrokwasami alfa 118 ml - #3263

PREPARAT ZMIĘKCZAJĄCY DO NASKÓRKA
Preparat usuwa martwy i zrogowaciały naskórek.  Mango: 
przeciwutleniacz bogaty w  witaminy (B1, B2, B3, B6, C), 
minerały i białka, które odżywiają skórę. Papaina: wygładza 
fakturę i poprawia koloryt skóry.

• Mango i papaja  118 ml - #3264; 472 ml - #3265

LECZNICZY KREM DO STÓP 
Leczniczy krem intensywnie nawilżający skórę stóp. Ekstrakt 
z arganu ma właściwości lecznicze, działa łagodząco 
i intensywnie nawilża. Mocznik ma właściwości złuszczające 
i wpływa pozytywnie na regenerację skóry.

• Mocznik i olejek arganowy 56g  #3261;  453g  #3272;
• Kokosowy 56g #3293;  453g #3298

KREMOWY PEELING ZŁUSZCZAJĄCY
Bogaty i kremowy peeling zapewnia zmiękczenie i głębokie 
nawilżenie skóry, pozostawiając ją promienną i jedwabiście 
gładką. Trzcina cukrowa jest bezpieczna i skuteczna 
w złuszczaniu martwego naskórka. Daje miękkość skórze. 
Sproszkowany bambus delikatnie, ale skutecznie złuszcza 
i perfekcyjnie odmładza skore. Olej kokosowy nawilża i daje 
cudowny zapach. Dedykowany do dłoni, stop i ciała.

• Cukrowiec i sproszkowany bambus 56g #3260;  453g #3270
• Kokos i biały imbir 56g #3292; 453g #3297

BALSAM ODŻYWCZY DO STÓP
Balsam odżywiający i nawilżający. Zawarte w balsamie masło 
SHEA pielęgnuje, natłuszcza  i opóźnia procesy starzenia. Wyciąg 
z pestek winogron działa antyoksydacyjne, regeneruje oraz 
chroni skórę przed promieniami UV. Olej kokosowy poprawia 
wilgotność skóry, wzmacnia jej warstwę hydrolipidową.

• Organiczny 946 ml #3266
• Kokos i biały imbir 236ml #3295;   56ml #3294

NAWILŻAJĄCA KREMOWA MASKA
Mocno regenerująca i nawilżająca kremowa maska do stóp, 
intensywnie nawilża i wygładza wyjątkowo suchą i szorstką skórę. 
Olej kokosowy daje długotrwały efekt nawilżenia, zaś imbir ma 
właściwości przeciwutleniające i łagodzące. Olej arganowy 
pomaga stymulować odnowę komórek skóry, zaś mocznik 
zapewne intensywne nawilżenie. Do dłoni, stóp i ciała 

• Kokos i biały imbir 226g #3373;   56g #3293



Wegańska Linia Spa

Artisan Shea
Nowa linia kosmetyków wegańskich na bazie masła 

Shea Artisan oraz wyciągu z orzechów włoskich.  

Masło Shea Artisan produkowane jest w Kalifornii, 

powstaje z surowych, nieprzetworzonych 

w wysokiej temperaturze, orzechów włoskich.

To linia naturalnych kosmetyków, która  

upora się z problemami suchości  

i braku elastyczności skóry. Dodatkowo 

zawiera wiele substancji o działaniu 

przeciwbakteryjnym i ściągającym.



Zabieg Artisan Pedicure
Wskazania do zabiegu:
• sucha skóra stóp z tendencją 

do pękania naskórka
• stopy zmęczone, 

potrzebujące regeneracji 
i odprężenia

 
Efekt zabiegu:
• nawilżona i wygładzona 

skóra
• zapobiega nadmiernemu 

rogowaceniu i pękaniu;
• wrażenie lekkich, odprężonym i odświeżonych stóp;
Czas trwania zabiegu: 45-60 min

I   FAZA OCZYSZCZANIA
1. Na zrogowacenia na stopach nałożyć preparat #3264 Artisan 

Shea & Vetiver odczekaj 5-10 minut (pamiętaj, aby nakładać 
preparat w rękawiczkach)

2. Na skórki wokół paznokci użyj preparatu #3263 pozostaw 
na 3-5 minut. 

3. Do misy z ciepłą wodą nasypać łyżkę soli do moczenia #3268 
Artisan Shea & Vetiver. Mocz stopy do 10 minut.

4. Wyjmij stopy z kąpieli, osusz  i  usuń martwy naskórek 
za pomocą #3206 tarki Cuccio z wymiennymi wkładami. 
Zapewnij 100% higieny i bezpieczeństwa swoim klientkom.

5. Usuń starą stylizację. Skróć i nadaj kształt paznokciom. 
6. Nałóż na stopy kremowy peeling Artisan Shea & Vetiver  

i wykonaj masaż. 
7. Zmyj peeling wodą i osusz stopy ręcznikiem. 

II  FAZA AKTYWNA 
1. Nałóż pędzlem na stopy chłodząco - oczyszczającą maskę 

Poczekaj 15 minut i zmyj ciepłą wodą. 
2. Osusz stopy ręcznikiem. Na paznokcie nałóż utwardzacz 

botaniczny (najlepiej dwie warstwy)#3001.

III  FAZA KOŃCOWA 
1. Wmasuj w stopy intensywnie nawilżający krem do stóp z olejem 

arganowy i mocznikiem, który zapewni nawilżenie i stymuluje 
odnowę komórek skóry. 

Kosmetyki do pielęgnacji w domu:
• Cuccio balsam Artisan & Vetiver 237 ml 
• Cuccio masło lekkie 237 ml, 960 ml 
• Cuccio masło 42 g, 113 ml, 226 ml
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PREPARAT DO ZROGOWACEŃ
Tylko do użytku profesjonalnego. 
Zmiękcza modzele, nagniotki i zrogowacenia na stopach, 
ułatwiając szybkie i łatwe usuwanie. Artisan Shea jest bogaty 
w przeciwutleniacze, minerały, proteiny i witaminy z grupy 
B1, B2, B3, B6 i C. Vetiver zapewnia naturalne enzymy, które 
delikatnie złuszczają, odsłaniają promienną i zdrową skórę.

• Pojemność 118 ml - #3264-C;   472 ml - #3265-C

BALSAM NAWILŻAJĄCY ARTISAN SHEA
Intensywnie nawilżający balsam o lekkiej konsystencji bogaty 
w wartości odżywcze. Doskonały do masażu dłoni, stop i ciała. 
Idealny produkt do pielęgnacji domowej w celu wydłużenia 
efektów zabiegu. Pozostawia jedwabiście gładką skórę 
i promienny wygląd.

• Pojemność 237 ml

PREPARAT DO SKÓREK WOKÓŁ PAZNOKCI
Tylko do użytku profesjonalnego. 
Zmiękcza skórki, ułatwiając szybkie i łatwe usuwanie. Artisan 
Shea jest bogate w przeciwutleniacze, minerały, proteiny  
i witaminy z grupy B1, B2, B3, B6 i C. Vetiver zapewnia naturalne 
enzymy, które delikatnie złuszczają, odsłaniając promienną  
i zdrową skórę dłoni i stóp.

• Pojemność 118 ml - #3263-C

NAWILŻAJĄCA KREMOWA MASKA DO STÓP
Mocno regenerująca i nawilżająca kremowa maska do stóp,  
intensywnie nawilża i wygładza wyjątkowo suchą i szorstką skórę. 
Olej arganowy pomaga stymulować odnowę komórek skóry,  
zaś mocznik zapewne intensywne nawilżenie. Do dłoni i stóp.

• Pojemność 226 ml - #3371-C

CHŁODZĄCO — OCZYSZCZAJĄCA MASKA 
Luksusowa, głęboko oczyszczająca i orzeźwiająca maska 
z glinki i wyciągami z owoców, bogata w składniki odżywcze.
Rewitalizuje, nawilża i odświeża skórę. Łagodzi podrażnienia 
i poprawia koloryt skóry.

• Pojemność 750 g - #3171-C

KREMOWY PEELING 
Intensywne złuszczanie martwego naskórka zaczyna się od 
drobnych drobinek trzciny cukrowej, która jest w składzie 
peelingu, a kończy się na sproszkowanym bambusie, który 
zapewnia luksusowa miękkość skóry. Bez parabenów. 

• Bambus i trzcina cukrowa 453 g - #3270-C



PRZEŁOM W  PIŁOWANIU!
genia lny p i ln ik

Bezpieczeństwo  i  higiena  klienta  jest  priorytetem  w  dzisiejszym 
środowisku  salonów  kosmetycznych. Cuccio  wprowadził  

innowacyjne  pilniki do  manicure  &  pedicure!

Wyznaczamy Standardy Higieny

PILNIK DO PEDICURE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- zestaw pilnik do pedicure + wkłady  #3206 
- wkłady białe 50 szt.  #3208 
- wkłady czarne 50 szt.  #3207

• WYMIENNE WKŁADY — Papier fuji  zapewnia optymalną 
ścieralność. Wodoodporny! 180 grit (białe) & 80 grit (czarne)

• EKSKLUZYWNA RĄCZKA W 100% Z USZLACHETNIONEJ STALI 
NIERDZEWNEJ. Ergonomiczny kształt rączki zapewnia 
idealne dopasowanie do dłoni. Niezniszczalna!  
Nadaje się do sterylizacji  w autoklawach.

• NAJTAŃSZY NA RYNKU — profesjonalny pilnik do pedicure! 
Cena w przeliczeniu za wkład do  pilnika.

Czarne - 80 grit

Białe -180 grit



PILNIK DO MANICURE ZE STALI NIERDZEWNEJ
- zestaw pilnik x1 + wkłady x2 #3354 
- zestaw pilnik x2 + wkłady x10 #3355
- wkłady białe 240 grit  #3358
- wkłady czarne 100 grit  #3356
- wkłady zebra 180 grit  #3357

PRZEŁOM W  PIŁOWANIU!

Posiada wymienne,  jednorazowe  wkłady ścierne. Nakleja się 
je na metalową rękojeść, co jest bardzo wygodne i odpowiada 
najwyższym standardom higieny (dla każdej klientki osobno).

Wynieś swoje usługi na WYŻSZY POZIOM!

z jednorazowymi wkładami
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KOMPLEKSOWA
PIELĘGNACJA STÓP

KOMPLEKSOWA
PIELĘGNACJA DŁONI

ODMŁADZAJĄCA
KURACJA SPA

ZMYSŁOWY PREZENT
ZESTAW SPA

LUKSUS
PERFEKCYJNEGO NAWILŻENIA

profess ional  spa products

ZESTAW PEDICURE
• Sól do moczenia algi morskie 822 g
• Preparat z hydrokwasami alfa  
   i granatem 118 ml,
• Detox - 1 saszetka + mini serum,
• Preparat do zrogowaceń  
   mango i papaya 1118 ml,
• Leczniczy krem z mocznika 56 g,
• Peeling sproszkowany bambus  
   i trzcina cukrowa 56 g,
• Balsam nawilżający 59 ml

ZESTAW MANICURE  
• Olejek regenerujący skórki 75 ml
• Drzewo herbaciane i algi,  
   żel do moczenia dłoni 240 ml,
• Preparat zmiękczający  
   skórki 118 ml,
• Balsam intensywnie  
   nawilżający 237 ml
• Mikro peeling rokitnik,   
   sproszkowany bambus i trzcina   
   cukrowa 240 ml

ZESTAW  
ANTI AGING
• Peeling figa & granat; 
• Masło lekkie acaia; 
• Maska z żywokostu  
  + pędzel;  
• Winogronowy olejek; 
• Szczoteczka do dłoni 

#3228
#3277 #3300 ZESTAW

SPA TO GO  
• Masło Cuccio 240 ml;  
• Sól morska 240 ml;  
• Eliksir SPA 60 ml;  
• Sztyft 1,6 g

Figa i granat   #3201 
Miód i mleko   #3200



IDEALNA FORMUŁA
DO PAZNOKCI

L U K S U S O W A
TERAPIA SPA

AKSAMITNA
SKÓRA

AKTYWNA
REGENERACJA

BOTANICZNY
UTWARDZACZ  
• Top forte 15 ml 
• Sztyft do skórek  
  forte 15 ml

LUXURY SPA  
• Maska z żywokostu 226ml
• Zestaw DetoxSoak
• Aqua żel do dłoni 237ml
• Peeling do dłoni 237ml
• Sól morska 553ml
• Eliksir SPA 60ml

DAILY SPA  
WANILIA & CUKIER
• Sól morska 553 ml
• Masło do dłoni stóp  
  i ciała 226 g

DAILY SPA 
MIÓD & MLEKO
• Sztyft do skórek 1,6 g
• Masło do dłoni, stóp  
  i ciała 226 g
• Lekkie masło  
  do ciała 237 ml

Figa i granat      #3349 
Miód i mleko      #3348
Wanilia i cukier   #3346

Miód i mleko   #3306
Wanilia i cukier #3310Zestaw Forte Plus  #3197
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Klapki do pedicure - różne kolory #U540
Klapki eco: białe - #1126; czarne - #1125

Separatory: pojedyncze białe -#U325; 
pastelowe - #U326; 2 szt. - #531

Pumeks ze skamieniałej lawy 
wulkanicznej  #U3032

Wygładza nawet najtwardszą skórę
dłoni i stóp. W 100 % higieniczny 

z wieczną gwarancją jakości.  
Nadaje się do sterylizacji w autoklawach.

Pilniczek kamienny do skórek - #499
Naturalny kamień delikatnie usuwa skórki

Pilnik kamienny do paznokci - #696

Szczoteczka do dłoni - #862
Mięciutka szczoteczka podczas masażu 

delikatnie złuszcza skórę.

Szklana miska do manicure
#3288

Rękawice do masażu
#996 – W;  #996 – B

Rękawiczki bawełniane
12 par - #3025

Jednorazowy zestaw 
sanitarny #912

2 patyczki z drzewa brzozowego
kulka musująca, szczoteczka, pilnik

AKCESORIA
SPA & WELLNESS

Instrukcja nakładania HYBRYDY VENEER:
1. Przed aplikacją, należy wykonać manicure (usunąć 

martwy naskórek z powierzchni paznokcia, zmatowić 
powierzchnię płytki i oczyścić z pyłu).

2. Odtłuść paznokieć, używając odtłuszczacza #1 PREP. 
Pozostaw do wyschnięcia.

3. Zastosuj preparat #2 FUSE na wszystkie dziesięć 
paznokci. Zwiększa on maksymalnie przyczepność 
i trwałość Veneer. 

4. Jeżeli chcesz w szybki i łatwy sposób zdjąć hybrydę nałóż 
dwie bardzo cienkie warstwy Bazy Peel it. Następnie nałóż 
cienką warstwę bazy #3 BASE (warstwa podstawowa) 
na wszystkich paznokciach jednej ręki. Upewniamy 
się, że są całkowicie pokryte. Następnie utwardzamy 
paznokcie w lampie LED do 30 s. lub w lampie UV przez 
1 min.  Czynność powtarzamy na drugiej dłoni. Jeśli 
chcesz przyspieszyć późniejszy proces ściągania hybrydy, 
zastosuj EASY BASE.

5. Na utwardzoną powierzchnię nakładamy cienką warstwę 
dowolnego koloru. Utwardzamy w lampie LED 30 s. 
lub w lampie UV przez 2 min. Następnie należy nałożyć 
drugą, cienką warstwę koloru (w celu zwiększenia 
odporności). Utwardzamy w lampie LED 30 s.  
lub w lampie UV przez 2 min.

6. Aby nadać paznokciom piękny połysk, jako ostatnią 
warstwę na płytkę paznokcia nakładamy cienką 
warstwę #5 TOP (warstwa wierzchnia) na wszystkich 
paznokciach jednej ręki, które utwardzamy w lampie 
LED do 30 s.lub lampie UV przez 2 min. Czynność 
powtarzamy na drugiej dłoni. Dopuszczalne jest również 
użycie produktu ECO Universal Top Coat. Przecieramy 
lepką warstwę płynem Cleanser pamiętając, aby każdy 
paznokieć osobno przecierać czystym wacikiem. 

1 2 3

4 5 6



Luksusowe
“spa w pigułce”

Błyskawiczny zabieg CUCCIO
Odśwież i zrelaksuj swoje dłonie i stopy. Expresowe
Spa dla wszystkich zabieganych i zapracowanych.

Express Spa
Manicure/Pedicure
20-30 min

Błyskawiczny Manicure/Pedicure
Śpieszysz się? Masz mało czasu? Potrzebujesz 
fachowego manicure i/lub pedicure! Bella Express 
to idealny zabieg dla Ciebie!

Bella Express
Manicure/Pedicure
30-45 min

Masła, 
Sole, 

Balsamy, 
Pilingi, 

Odżywki, 
Sztyfty

Professional Retail

ODSPRZEDAŻ
w gabinecie

Zabieg, który rozszerzy walory Cuccio Express
Regenerująca eksfoliacja skóry wraz z przeciwutleniaczami 
i enzymami kwasów owocowych uzupełni klasyczny 
manicure i/lub pedicure

45-60 min

Bella Spa
Manicure/Pedicure

Poczuj się jak w raju! Jesteś tego warta!
Kompleksowa pielęgnacja  dłoni i stóp to dla Twojej 
skóry luksusowa uczta. Seria zapachowych zabiegów 
Spa polega na eksfoliacji  solami morskimi oraz 
głębokim nawilżeniu i wygładzeniu skóry organicznymi 
masłami. Sprawimy, że z dumą wyeksponujesz
swoje dłonie i stopy!

60-90 min

Luxury Spa
Manicure/Pedicure

Zostań Gabinetem 

PARTNERSKIM
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www.facebook.com/cucciopolska

www.instagram.com/cucciopoland

TWÓJ  DYSTRYBUTOR

48 42 616 85 55  |  +48 512 041 222  |  BIURO@CUCCIO.PL  | WWW.CUCCIO.PL  |  @CUCCIOPOLSKA
P.H. NEXT  ul. Słoneczna 10,  91-491 Łódź    Wyłączny przedstawiciel Star Nail & Cuccio

Zeskanuj kod QR 
i sprawdź promocje,
nowości, wydarzenia.


