




ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛУКСОЗНИ СПА ПРОДУКТИ 

ЗА МАНИКЮР, ПЕДИКЮР 
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МЕД И МЛЯКО - Успокоява и овлажнява
Мляко: успокоява и омекотява
Мед: снабдява с хранителни вещества и влага

МЕД И СОЕВО - мляко Успокоява и овлажнява 
Соево Мляко: успокоява и омекотява
Мед: снабдява с хранителни вещества и влага

НАР И СМОКИНЯ - Възстановява и подмладява
Нар: Антиоксидант
Смокиня: подхранва и овлажнява

НАР И АКАИ - Подмладява и регенерира
Нар: Антиоксидант
Акаи: намалява фините линии и бръчки

ТУСКАНА ЦИТРУС И БИЛКИ - Енергизира и балансира
Тускана цитрус : Енергизира и балансира кожата
Билки : омекотява, балансира и почиства кожата

ТУСКАНА ЦИТРУС И БЯЛ ЧАЙ : Енергизира и балансира
Тускана цитрус : Енергизира и балансира кожата
бял чай : антиоксидант

ПАПАЯ И ГУАВА- Възстановява и лекува
Папая : Възстановява
Гуава: Антиоксидант и овлажнител

ПАПАЯ И МАНГОСТИН - Лекува и омекотява
Папая: антиоксидант и овлажнява
Мангостин: антиоксидант и омекотява кожата

ЛИМОНЕНА ТРЕВА И ЛАВАНДУЛА - Успокоява и освежава
Лимонена трева : Антибактериално
Лавандула: Освобождава стреса и овлажнява кожата

ЛАВАНДУЛА И ЛАЙКА - Успокоява и освежава
Лавандула: освобождава стреса и овлажнява кожата
Лайка:антиоксидант,овлажнява и омекотява

ВАНИЛИЯ И КАФЯВА ЗАХАР - Успокоява и Овлажнява
Ванилия:антиоксидант
Кафява захар: овлажняваща

СЛАДКА ЛИМЕТА И АЛОЕ ВЕРА - Успокоява и освежава
Сладка лимета: омекотява, овлажнява и енергизира
Алое вера:антиоксидант, освежава и овлажнява

КОКОС И ДЖИНДЖИФИЛ - Енергизира и балансира
Кокос: овлажнява и омекотява
Джинджифил :балансира и действа 
противовъзпалителнот мощни резултати върху кожата

Нищо не е по-свързано с красотата от умението да 
предоставим незабравимо и вълшебно преживяване не 
само по време на процедура с  CUCCIO NATURALE, но и дълго 
след нея. Клиентите ни помнят невероятните усещания и 
нямат търпение да дойде следващата им процедура. 

CUCCIO NATURALE е плод на работата на 
високопрофесионалнии квалифицирани специалисти, а 
резултатът е създаването на луксозни СПА продукти от най-
висок клас. Те създадоха серия продукти за незабравими 
усещания, съдържащи чисти съставки, неустоими аромати и 
формули, гарантиращи дълбоко проникване на активните 
вещества. 

Ëóêñîçíî àðîìàòíî ÑÏÀ
ïðåæèâÿâàíå

CUCCIO NATURALE 
ïðåäñòàâÿ ñëåäíèòå íåóñòîèìè 
è àðîìàòíè ïðåäëîæåíèÿ, 
áàçèðàíè íà äâå îñíîâíè 
êëþ÷îâè íàòóðàëíè ñúñòàâêè, 
àêòèâèðàùè ìîùíè ðåçóëòàòè 
è äåéñòâèå âúðõó êîæàòà. 
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Äóø ãåë

Õèäðàòèðàùè 
Äóø-ãåë ìàñëà

Уникалните Душ-гел масла са богати на копринени 
протеини, кашмирени екстракти, които правят кожата мека, 
нежна и сияйна. Съдържат естествени частици от Жожоба, 
които нежно полират и стимулират регенерация на здрави 
клетки.Подходящ за продажба на дребно.

3170  Мед и М�я�о   237 м�.

3171  Нар и смо�иня  237 м�.

3198  Мед и М�я�о  946 м�.

3199 Нар и смо�иня  946 м�.

Åëèêñèð çà àðîìàòåðàïèÿ

Създайте съблазнителна ароматерапевтична среда. 
Напръскайте върху сухи или влажни кърпи, които могат 
да се загреят или охладят за най-разнообразни 
приложения. Използвайте върху чаршафи, на работното 
място, колата и в помещенията за терапия.

3069  Мед и М�я�о   60 м�.

3101  Нар и смо�иня  60 м�.

3094  Тус�ана цитрус и би��и 60 м�.

3092  Папая и Гуа�а  60 м�.

3344  Вани�ия и �афя�а захар  60 м�.

3345  С�ад�а �имета и А�ое Вера  60 м�.
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Ñïà åëèêñèðè



3256          Ге� за на�ис�ане на �о�ич�и        237 м�.

Ðàçòâîðèìè è äåçèíôåêöèðàùè 
òàáëåòêè çà ìàíèêþð

Почистват и избелват ноктите. Възстановяват влагата, 
омекотяват, подобряват състоянието на кожата и 
кожичките. Таблетките съдържат масло от бяло чаено 
дърво, който служи антисептично на кожата.
Всяка таблетка е 3 г.

3046 Мед и М�я�о 24 бр.

3008 Нар и смо�иня 24 бр.

3320  Тус�ана цитрус и би��и24 бр.

3028  Папая и зе�ен чай 24 бр.

3002  Морс�и �одорас�и 24 бр.

3321  Трио

 (По 8 бр. от нар и смо�иня, мед и м�я�о, 

 морс�и �одорас�и) 24 бр.

3047 Мед и М�я�о 100 бр.

3122 Нар и смо�иня 100 бр.

3029  Папая и зе�ен чай 100 бр.

3021  Морс�и �одорас�и 100 бр.

3046-375 Мед и М�я�о 375 бр.

3133 Нар и смо�иня 375 бр.

3028-375  Папая и зе�ен чай 375 бр.

3002-375  Морс�и �одорас�и 375 бр.

Пречистващия Гел овлажнява ,омекотявая и 
почиства кожичките около ноктите. 
Арония дава на кожата антиоксиданти и витамини.
Чаено дърво служи антисептично на кожата.

Ïðå÷èñòâàù ãåë çà íàêèñâàíå 
íà êîæè÷êè íà ðúöåòå

ÐÀÇÊÈÑÂÀÙÈ

Êîëåêöèÿ Ìàíèêþð

Ìàíèêþð
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НОВО

7

Ïî÷èñòâàíå

Почиства, омекотява и хидратира кожичките 

в една лесна стъпка

3331 Мед и М�я�о   237 м�.

3330 Нар и смо�иня  237 м�.

3328 Вани�ия и �афя�а захар  237 м�.

3329 С�ад�а �имета и А�ое Вера 237 м�.

ßáúëêîâ îìåêîòèòåë 

çà êîæè÷êè
Наличието на Ябълкова и  Алфахидрокси 
плодова киселина омекотяват ,ексфолират и 
хидратират кожичките и нокътната плочка.

3003       Ябъ��о� оме�отите� за �о�ич�и   22м�.

Ñòîìàíåíà 
ïèëà çà ìàíèêþð
3354 Интрокомплкект

СЪДЪРЖА: 1 стоманена пила ;

 Абразиви:

2 бр.-100 едрина (черни)

2 бр.-180 едрина (зебра) 

2 бр.-240 едрина (бели)

3355 Про комплект СЪДЪРЖА: 

2 стоманени пили ; Абразиви: 10 бр.-100 едрина (черни)

10 бр.-180 едрина (зебра) 10 бр.-240 едрина (бели)

3356 100 едрина (черни) 50 бр.

3357 180 едрина (зебра) 50 бр.

3358 240 едрина (бе�и) 50 бр.

Màíèêþð êîëåêöèÿ

Омекотява и почиства кожичките
• Алое Вера: Натурален омекотител за кожички.
• Листа от маслина:Натурален овлажнител за кожички.

3235     Оме�отите� за �о�ич�и на ръце    118 м�.

Màíèêþð

Îìåêîòèòåë çà êîæè÷êè íà ðúöåòå

Ãåë çà ðàçêèñâàíå 3 â 1

ÐÀÇÊÈÑÂÀÙÈ
Ìàíèêþð
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Åæåäíåâåí ñóïåðôèí åêñôîëèàíò  
Нежно ексфолира и полира с помощта на зрънца от чиста захарна 
тръстика и стрита Жожоба, отстранявайки мъртвите клетки от 
повърхността на кожата, като я прави здрава, чиста и сияйна. 
Може да бъде отмит или да се премахне с топла кърпа.

3191 Мед и М�я�о   237 м�.

3121  Нар и смо�иня  237 м�.

3338 Вани�ия и �афя�а захар  237 м�.

3336 С�ад�а �имета и А�ое Вера 237 м�.

3192 Мед и М�я�о   946 м�.

3142 Нар и смо�иня   946 м�.

Åêñôîëèàíò  ìîðñêè ñîëè

Морските соли първо ексфолират, после изглаждат. Добавете и 
ползите от овлажняването. Предварително приготвената смес от соли 
остава хомогенна без отделяне и издигане на масло на повърхността. 
Морските соли се разтварят изцяло без да запушват дюзите и тръбите.

Åêñôîëèàíò  ìîðñêè ñîëè ôèíî ñòðèòè

3131 Мед и М�я�о морс�и со�и  226 гр.

3077 Мед и М�я�о морс�и со�и  553 гр.

3132 Нар и смо�иня морс�и со�и  226 гр.

Морските соли първо ексфолират, после изглаждат. Добавете и ползите от 
овлажняването. Предварително приготвената смес от соли остава 
хомогенна без отделяне и издигане на масло на повърхността. Морските 
соли се разтварят изцяло без да запушват дюзите и тръбите.

Åêñôîëèàíò  ìîðñêè ñðåäíè è ìàëêè êðèñòàëè

3053 Мед и М�я�о морс�и со�и    553 гр.

3095 Нар и смо�иня морс�и со�и    553 гр.

3085  Папая и Гуа�а морс�и со�и    553 гр.

3194  �имонена тре�а и �а�анду�а морс�и со�и  553 гр.

3225  Вани�ия и �афя�а захарморс�и со�и   553 гр. 

3340 С�ад�а �имета и А�ое Вераморс�и со�и  553 гр.

Màíèêþð êîëåêöèÿ

3286 Ми�рое�сфо�иант за мани��р с Бамбу� и захарна тръсти�а  237 м�.

3287 Ми�рое�сфо�иант за мани��р с Бамбу� и захарна тръсти�а  946 м�.

Лек и ефирен ексфолиант за копринена и блестяща кожа. 
• Захарна тръстика: естествен ексфолиант,който почиства  
и хидратира кожата.
• Бамбукова пудра: нежноно ефективно 
ексфолиране, придава на кожата мек и свеж вид.

9

ÅÊÑÔÎËÈÐÀÙÈ 
Màíèêþð

Ìèêðî åêñôîëèàíò  çà ìàíèêþð 
ñ áàìáóê è çàõàðíà òðúñòèêà  

ОСВЕЖАВАЩ СПА АРОМАТ
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3211  Бейби �рем мас�о Мед и М�я�о    42 гр.

3210   Бейби �рем мас�о Нар и смо�иня  42 гр.

3212  Бейби �рем мас�о Тус�ана цитрус и би��и  42 гр.

3213  Бейби �рем мас�о Папая и Гуа�а  42 гр.

3233  Бейби �рем мас�о �имонена тре�а и �а�анду�а 42 гр.

3240  Бейби �рем мас�о Вани�ия и �афя�а захар 42 гр.   

3314  Бейби �рем мас�о С�ад�а �имета и А�ое Вера 42 гр.

3315  Бейби �рем мас�о �о�ос и Д�инд�ифи� 42 гр. 

3052  �рем мас�о Мед и М�я�о   226 гр.

3088  �рем мас�о Нар и смо�иня    226 гр.

3062  �рем мас�о Тус�ана цитрус и би��и  226 гр.   

3061  �рем мас�о Папая и Гуа�а   226 гр.

3226  �рем мас�о Вани�ия и �афя�а захар  226 гр.

3172  �рем мас�о �имонена тре�а и �а�анду�а 226 гр.   

3281  �рем мас�о С�ад�а �имета и А�ое Вера 226 гр.     

3313  �рем мас�о �о�ос и Д�инд�ифи�  226 гр.

3063  �рем мас�о Мед и М�я�о   750 гр.

3130  �рем мас�о Нар и смо�иня    750 гр.

3089  �рем мас�о Тус�ана цитрус и би��и   750 гр.

3090  �рем мас�о Папая и Гуа�а    750 гр.

3246  �рем мас�о Вани�ия и �афя�а захар  750 гр.

ÕÈÄÐÀÒÈÐÀÙÈ
Õèäðàòèðàùè êðåì ìàñëà çà ðúöå, êðàêà è òÿëî
Немазна, интензивна, подхранваща терапия за копринено гладка кожа. 
Неутрализира свободните радикали и влива влага в сухата кожа. Единствената 
патентована формула, която освобождава богати, овлажняващи екстракти на 
всеки 2 часа за непрекъснат 24-часов комфорт.

3149  �е�о мас�о Мед и Сое�о м�я�о  237 м�.

3145  �е�о мас�о Нар и А�аи   237 м�.                     

3147  �е�о мас�о Тус�ана цитрус и Бя� чай 237 м�.                     

3144  �е�о мас�о Гуа�а и Мангостин  237 м�.                     

3220  �е�о мас�о �а�анду�а и �ай�а   237 м�.                     

3239  �е�о мас�о Вани�ия и �афя�а захар 237 м�.                     

3280  �е�о мас�о С�ад�а �имета и А�ое Вера  237 м�.                     

3284  �е�о мас�о �о�ос и Д�инд�ифи� 237 м�.                     

3150  �е�о мас�о Мед и Сое�о м�я�о  946 м�.

3146  �е�о мас�о Нар и А�аи    946 м�.                     

3148  �е�о мас�о Тус�ана цитрус и Бя� чай 946м�.                     

3143  �е�о мас�о Гуа�а и Мангостин  946 м�.                     

3221  �е�о мас�о �а�анду�а и �ай�а   946 м�.                     

3244  �е�о мас�о Вани�ия и �афя�а захар  946 м�.                     

 

Фина блестяща кожа , 24 часово овлажняване за интензивен стил на 
живот „Нон стоп“
Естествените антиоксиданти и богатите омекотяващи масла носят 24-
часово овлажняване придавайки вдъхновено усещане за комфорт и 
спокойствие.

Åôèðíî ëåêî ìàñëî 

Êðåì ìàñëà
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Удължава масажа само с една доза за подхранен и 
овлажнен вид.

• Облепиха богата на антиоксиданти и витамин С и Е и 
подсилващи кожата минерали като селений, цинк. и мед.

• Бял чай естествен антиоксидант. който бори 
свободните радикали и подхранва кожата.

3301 Маса�ен �осион за мани��р       237 м�.
3257 Маса�ен �осион за мани��р       946 м�. 

Формулата с аминокиселина и естествен лимонов 
екстракт. Оригинална лимонова СПА терапия за избелване 
на кожата постепенно намалява и изсветлява 

3010         Избе��ащ серум с �имон                                      7,5 м�

Èçáåëâàù ñåðóì ñ ëèìîí

Àíòèîêñèäàíòíî ìàñëî îò  ãðîçäîâè ñåìêè 

ïðîòèâ ñòàðååíå çà ðúöå è òÿëî

Намалява появата на фини линии и бръчки. Маслото от гроздови 
семки е естествен силно проникващ антиоксидант, наситен с 
витамините А, В, В5, D и Е. Обновява кожата и тя отново е гладка, 
хидратирана и по- млада. Може да се използва с памучни ръкавици, 
влажни затоплени кърпи или ръкавици и преди парафинова терапия. 
За по-интензивна грижа нанесете антиоксидантното масло и 
пренощувайте с ръкавици.

3005         Антио�сидантно мас�о от гроздо�и сем�и       30м�. 

Нова интензивна формула, която пренася влага дълбоко 
във втория слой на кожата- дермата. Наситена с 
живителни масла и антиоксиданти за терапия на напукана 
и изтощена кожа. Заглажда фините и дълбоки линии и 
бръчки. Използвайте върху вашите ръце, крака и тяло и се 
радвайте на подхранена, свежа и блестяща кожа. За по-
интензивна грижа увийте намазаните участъци с 
прозрачно фолио или топла влажна кърпа и оставете да 
попие 5-10 минути. Също така можете да я поставите върху 

3117  Мас�а за дъ�бо�а дерма�на трансформация   226 гр.

3188  Мас�а за дъ�бо�а дерма�на трансформация   750 гр. 

Ìàñêà çà äúëáîêà äåðìàëíà 

òðàíñôîðìàöèÿ

Ìàñàæåí ëîñèîí 

çà ìàíèêþð

Êîëåêöèÿ ìàíèêþð

О С В Е Ж А ВА Щ С П А А РО М АТ

Ìàíèêþð ÒÐÅÒÈÐÀÙÈ
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3126  Мед и м�я�о         15 м�.
3127   Нар и смо�иня       15 м�.
3128 Тус�ана цитрус и би��и     15 м�.
3031  Папая и Гуа�а                  15 м�.
3004  Пшеница       15 м�.
3333  Вани�ия и �афя�а захар  15 м�.
3332 С�ад�а �имета и А�ое Вера     15 м�.

ÔÈÍÀËÈÇÈÐÀÙÈ

Âúçñòàíîâÿâàùî îëèî 
çà êîæè÷êè 
Естествена маслена смес, богата на 
антиоксиданти, овлажнява, защитава 
и лекува кожичките и ноктите.

Ìàíèêþð

Forté заздравител за нокти е напоен с масло от 
Полски хвощ - естествен заздравител за нокти и 
три-комплексен Нонишозин-Е, който предотвратява 
напукването и изсъхването и стимулира по-бърз 
растеж на здрав нокът.

Forte Çàçäðàâèòåë

3001 Форте заздра�ите�  15 м�.

3253 Мед и м�я�о         75 м�.
3254  Морс�и �одорас�и  75 м�.
3255   Нар и смо�иня       75 м�.
3335  Вани�ия и �афя�а захар   75 м�.
3334 С�ад�а �имета и А�ое Вера          75 м�.

Êîëåêöèÿ Ìàíèêþð

Ïîäõðàíâàùî ìàñëî çà êîæè÷êè

Естествена маслена смес, богата на антиоксиданти и витамин  
Е овлажнява, защитава и лекува кожичките и ноктите.

ОСВЕЖАВАЩ СПА АРОМАТ
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Предоставя на клиентите неустоимо усещане за незабравим 
Спа маникюр.Колекция от  свежи аромати и натурални 
съставки доставят мекота и свежест.
Съдържание:  
• Подхранващо олио за кожички Морски водорасли 75 мл., 
• Омекотител за кожички на ръце 118 мл., Гел за накисване на 
   кожички 237 мл., 
• Микроексфолиант за маникюр с Бамбук и захарна тръстика  
   237 мл., 
• Масажен лосион за маникюр  237 мл.

ÊÎÌÏËÅÊÒÈÌàíèêþð

4 допълнителни услуги, създадени, за да 
обогатят професионалните СПА маникюри.
Съдържание: Суперфин ексфолиант Нар и 
смокиня - 240 гр.,  Антиоксидиращо масло от 
гроздови семки - 30 гр., Маска за дълбока 
дермална трансформация - 226 гр., Леко масло 
Нар и акаи - 237 мл. четка за нанасяне на 
маска, четка за масаж,  4 карти с инструкции за 
терапии.

Êîìïëåêò  „Ìëàäîñò“

3228 �омп�е�т м�адост

Хидратиращо крем-масло226 гр. формулирано и създадено да 
овлажнява кожата на всеки 2 часа. Крем-маслото има омекотяващо и 
успокояващо действие. 
Стикове с масло за подхранване на кожички. Обогатен с масло от Шиа 
и витамин А, стикът е създаден да омекоти, хидратира и подобри 
състоянието на кожичките.

.Ексфолиант с морска сол240 гр  С помощта на стритите морски соли 
кожата ще се освободи от мъртвите клетки и ще е полирана и 
блестяща.Еликсир за ароматерапия 60 мл. ПОДАРЪК! Засилете 
усещането с аромата на еликсира, за да предоставитесъблазнителна и 
отпускаща ароматерапия.

Êîìïëåêò  SPA�to GO

Ëóêñîçíè àðîìàòíè Ñïà êîìïëåêòè

3200 Мед и м�я�о

3201 Нар и смо�иня

Êîìïëåêò  çà ìàíèêþð

3300   �омп�е�т за мани��р 

Êîëåêöèÿ Ìàíèêþð

14 КАТАЛОГ CUCCIO BULGARIA
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Възстановяващи соли с Кокос аромат .Краката и стъпалата 

ще се почувстват съживени и облекчени/ Естествено 

облекчава, освежава и почиства кожата./Наситените 

мазнини в кокоса Лауринова и Капринова киселина 

действат антивъзпалително и антибактериално на кожата. 

Може да е използва в педикюрна вана или педикюрен стол, 

напълно разтворими.

ÐÀÇÊÈÑÂÀÙÈ 
Ðàçòâîðèìè äåçèíôåêòèðàùè 
òàáëåòêè çà ïåäèêþð

Ïåäèêþð

Ефервесцентнатаблетка за накисване с антиоксидантни 
свойства- успокоява, омекотява, снабдява с хранителни 
вещества и влага,  има избелващо действие върху 
ноктите.Може да се използва в педикюрна вана или 
педикюрен стол. Всяка таблетка е 6,5 г. 

3045Мед и М�я�о    24 бр.
3155Нар и смо�иня    24 бр.
3156 Тус�ана цитрус и би��и   24 бр.
3157 Папая и зе�ен чай    24 бр.
3054 Морс�и �одорас�и    24 бр.

Ãåë çà ðàçêèñâàíå 3 â 1
Добавен във вода гела почиства, омекотява и 
хидратира кожичките .Може да бъде използван за 
ръце,крака и тяло.

3331Мед и М�я�о    237 м�.
3330 Нар и смо�иня   237 м�.
3328 Вани�ия и �афя�а захар  237 м�.
3329 С�ад�а �имета и А�ое Вера  237 м�.

Êîëåêöèÿ Ïåäèêþð

Îñâåæàâàùè àðîìàòíè ñîëè 
çà ïåäèêþð
Възстановяващи соли с неустоими аромати.Краката и 
стъпалата ще се почувстват съживени и облекчени/ 
Естествено облекчава, освежава и почиства кожата./ 
Може да е използва в педикюрна вана или педикюрен 
стол, напълно разтворими.

3267 Мед и М�я�о   822 м�.
3268 Морс�и �одорас�и   822 м�.
3269 Нар и смо�иня   822 м�.

Îñâåæàâàùè àðîìàòíè ñîëè 
çà ïåäèêþð ñ êîêîñ

3291  �о�ос       45 гр.
3296 �о�ос    822 гр.

TM CUCCIO NATURALÉ
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Еднократна водоустойчива абразивна хартия – бяла  
едрина180

Опаковка от 50 броя абразивна хартия бяла размер 180 
за Стоманена пила за педикюр. Абразивната хартия е 
еднократна  и  водоустойчива.Лесна за отлепване и 

ÏÎ×ÈÑÒÂÀÙÈ 
Êîìïëåêò 
Ñòîìàíåíà ïèëà çà ïåäèêþð

Ïåäèêþð

Êîëåêöèÿ Ïåäèêþð

с два вида еднократна водоустойчива абразивна 
хартия - черна едрина 80 и бяла едрина 
180.Ергономичен дизайн със стабилен захват, 
осигуряваща стабилност при пилене. Лесно и пълно 
дезинфекциране и стерилизиране.

3206 Стоманена пи�а за педи��р с подаръ� 15бр. 
черни абрази�и и 15бр. бе�и абрази�и

Изключително мощен РН омекотител, ефективно 
премахва упоритите мазоли, за да създаде лесно 
гладка, мека кожа.

• Манго: Антиоксидант, богат на витамини В1, В2, 
ВЗ,B6, минерали и протеини за подхранване на 
кожата.

Папаин: Естествени ензими полират кожата за • 
постигане на красива, блестяща кожа.

3263 Оме�отите� за �о�ич�и на пръстите на �ра�ата 118 м�.

 Заглажда и най-грубата 
кожа на ръцете и 
стъпалата. Подходящ за 
домашна употреба.

Заглажда и най-грубата 
кожа на ръцете и 
стъпалата. Може да се 
потапя във всякакви 
дезинфекциращи течности 
или разтвори. 
Дезинфекцира се на 100 
%.. Подходящ за домашна 
употреба.

Еднократна водоустойчива абразивна хартия – 
черна  едрина 80

Опаковка от 50 броя абразивна хартия черна размер 
80 за Стоманена пила за педикюр. Абразивната 
хартия е еднократна  и  водоустойчива.Лесна за 
отлепване и смяна при всеки клиент!

3207 Абрази�на хартия – черна - едрина 80  50бр. 

3208 Абрази�на хартия – бя�а едрина  180   50бр. па�ет

Ïåìçà îò áÿë êâàðö

3322Пемза от бя� ��арц

КАТАЛОГ CUCCIO BULGARIA

Îìåêîòèòåë çà êîæè÷êè 
íà ïðúñòèòå íà êðàêàòà 

Кадифена, но мощна лабораторна 
формула, нежно премахва упорити 
кожички на пръстите на краката, за лесна и 
ефективна работа.

Нар: Богат на естествени антиоксиданти.• 

• Алфа-хидрокси киселини: Нежно, но 
ефективно премахват мъртвите кожни 
клетки.

Îìåêîòèòåë çà çàãðóáÿëà êîæà 
è óïîðèòè ìàçîëè

3264 Оме�отите� за загрубя�а �о�а и упорити мазо�и  118 м�.
3265 Оме�отите� за загрубя�а �о�а и упорити мазо�и  472 м�

Ïåìçà îò âóëêàíè÷åí êàìúê 

3032 Пемза от �у��аничен �амъ�

СВЕЖ ЛУКСОЗЕН СПА АРОМАТ
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Плътен и кремообразен ексфолиант, който омекотява и 
овлажнява. Прави кожата копринена и блестяща.
• Кокос Богат на витамин Е   регенерира и успокоява кожата.
• Бамбукова пудра:   нежно но ефективно полира кожата, 
придавайки и   мек и свеж вид.
• Захарна тръстика :естествен ексфолиант за сваляне на  мъртвите 
клетки омекотявайки кожата.

ÅÊÑÔÎËÈÐÀÙÈ Ïåäèêþð

Åêñôîëèàíò  ìîðñêè ñîëè

Ìîðñêè ñîëè ôèíî ñòðèòè

Морските соли първо ексфолират, после изглаждат. Добавете и ползите 
от овлажняването. Предварително приготвената смес от соли остава 
хомогенна без отделяне и издигане на масло на повърхността. Морските 
соли се разтварят изцяло без да запушват дюзите и тръбите.

3131  Мед и М�я�о морс�и со�и            240 гр. 

3132  Нар и смо�иня морс�и со�и         240 гр. 

3077  Мед и М�я�о морс�и со�и            553 гр. 

 Морските соли първо ексфолират, после изглаждат. Добавете и 
ползите от овлажняването. Предварително приготвената смес от 
соли остава хомогенна без отделяне и издигане на масло на 
повърхността. Морските соли се разтварят изцяло без да 
запушват дюзите и тръбите. 

3053  Мед и М�я�о морс�и со�и     553 гр. 

3095  Нар и смо�иня морс�и со�и   553 гр. 

3085  Тус�ана цитрус и би��и        553 гр.                        

3084  Папая и Гуа�а морс�и со�и     553 гр.

3194  �имонена тре�а и �а�анду�а морс�и со�и  553 гр.

3225  Вани�ия и �афя�а захар морс�и со�и            . 553 гр.

3340  С�ад�а �имета и А�ое Вера морс�и со�и     553 гр.

Åêñôîëèàíò  ìîðñêè ñîëè 

Ñðåäíè è ìàëêè êðèñòàëè

3164 Мед и М�я�о морс�и со�и                               2184гр. 

3163 Нар и смо�иня морс�и со�и                            2184гр. 

3237 Тус�ана цитрус и би��и                                     2184гр.                

3238 Папая и Гуа�а морс�и со�и                              2184гр.

Êîëåêöèÿ Ïåäèêþð 

Ìèêðîåêñôîëèàíò  ñ áàìáóêîâà 

ïóäðà è çàõàðíà òðúñòèêà
Плътен и кремообразен ексфолиант, който омекотява 
и овлажнява. Прави кожата копринена и блестяща.
• Захарна тръстика :естествен ексфолиант за сваляне 
на   мъртвите клетки и омекотявайки кожата.
• Бамбукова пудра:   нежно но ефективно полира 
кожата, придавайки и  мек и свеж вид.

3260 Ми�ро�сфо�иант с Бамбу�о�а пудра 
и захарна тръсти�а      56 гр. 
3270 Ми�ро�сфо�иант с Бамбу�о�а пудра  
и захарна тръсти�а    453 гр.

3292   Ми�рое�сфо�иант с �о�ос, Бамбу�о�а пудра и захарна тръсти�а   56 гр. 
3297   Ми�рое�сфо�иант с �о�ос, Бамбу�о�а пудра и захарна тръсти�а   453 гр. 

Ìèêðîåêñôîëèàíò  ñ êîêîñ,�
áàìáóêîâà ïóäðà è çàõàðíà òðúñòèêà

TM CUCCIO NATURALÉ
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3149 �е�о мас�о Мед и Сое�о м�я�о   237 м�.

3145 �е�о мас�о Нар и А�аи  237 м�.                     

3147 �е�о мас�о Тус�ана цитрус и Бя� чай    237 м�.                     

3144 �е�о мас�о Гуа�а и Мангостин  237 м�.                     

3220 �е�о мас�о �а�анду�а и �ай�а   237 м�.                     

3239 �е�о мас�о Вани�ия и �афя�а захар   237 м�.                     

3280 �е�о мас�о С�ад�а �имета и А�ое Вера  237 м�.                     

3284 �е�о мас�о �о�ос и Д�инд�ифи�   237 м�.                     

3150 �е�о мас�о Мед и Сое�о м�я�о  946 м�.

3146 �е�о мас�о Нар и А�аи    946 м�.                     

3148 �е�о мас�о Тус�ана цитрус и Бя� чай   946 м�.                     

3143 �е�о мас�о Гуа�а и Мангостин    946 м�.                     

3221 �е�о мас�о �а�анду�а и �ай�а   946 м�.                     

3244 �е�о мас�о Вани�ия и �афя�а захар   946 м�.                      

Ïåäèêþð ÒÐÅÒÈÐÀÙÈ
Ìàñêà çà äúëáîêà äåðìàëíà 

òðàíñôîðìàöèÿ

Нова интензивна формула, която пренася влага дълбоко във 
втория слой на кожата- дермата. Наситена с живителни масла 
и антиоксиданти за терапия на напукана и изтощена кожа. 
Заглажда фините и дълбоки линии и бръчки. Използвайте 
върху вашите ръце, крака и тяло и се радвайте на подхранена, 
свежа и блестяща кожа. За по-интензивна грижа увийте 
намазаните участъци с прозрачно фолио или топла влажна 
кърпа и оставете да попие 5-10 минути. Също така можете да 
я поставите върху ръце/крака и да загреете с ел. ръкавици/ 
ботуши.

3117 Мас�а за дъ�бо�а дерма�на трансформация  226 гр.

3188 Мас�а за дъ�бо�а дерма�на трансформация  750 гр. 

Натуралната глина с до.бавката на плодове помага на кожата да се 
освежи ,ободри и укрепне.

• Облепиха  Богата на антиоксиданти ,витамини C,E и минерали 

• Селений, Цинк, Мед.

.Акаи  Естествен антиоксидант, подхранващ кожата борещ се със 
свободните радикали.

Ïðå÷èñòâàùà ìàñêà ñ ãëèíà, 
îáëåïèõà è àêàè

Åôèðíî ëåêî ìàñëî 

Фина блестяща кожа , 24 часово овлажняване за 
интензивен стил на живот „Нон стоп“
Естествените антиоксиданти и богатите омекотяващи масла 
носят 24-часово овлажняване придавайки вдъхновено 
усещане за комфорт и спокойствие.

ÕÈÄÐÀÒÈÐÀÙÈ

КАТАЛОГ CUCCIO BULGARIA

Êîëåêöèÿ ïåäèêþð



ÕÈÄÐÀÒèðàùè

Õèäðàòèðàùè êðåì ìàñëà çà ðúöå, êðàêà è òÿëî

Немазна, интензивна, подхранваща терапия за копринено 
гладка кожа. Неутрализира свободните радикали и влива влага в 
сухата кожа. Единствената патентована формула, която 
освобождава богати, овлажняващи екстракти на всеки 2 часа за 
непрекъснат 24-часов комфорт.

3211  Бейби �рем мас�о Мед и М�я�о                     42 гр.

3210   Бейби �рем мас�о Нар и смо�иня                             42 гр.

3212  Бейби �рем мас�о Тус�ана цитрус и би��и               42 гр.

3213  Бейби �рем мас�о Папая и Гуа�а                                  42 гр.

3233  Бейби �рем мас�о �имонена тре�а и �а�анду�а   42 гр.

3240  Бейби �рем мас�о Вани�ия и �афя�а захар              42 гр.   

3314  Бейби �рем мас�о С�ад�а �имета и А�ое Вера    42 гр.

3315  Бейби �рем мас�о �о�ос и Д�инд�ифи�         42 гр. 

3052  �рем мас�о Мед и М�я�о        226 гр.

3088  �рем мас�о Нар и смо�иня    226 гр.

3062  �рем мас�о Тус�ана цитрус и би��и  226 гр.   

3061  �рем мас�о Папая и Гуа�а     226 гр.

3226  �рем мас�о Вани�ия и �афя�а захар  226 гр.

3172  �рем мас�о �имонена тре�а и �а�анду�а  226 гр.   

3281  �рем мас�о С�ад�а �имета и А�ое Вера  226 гр.     

3313 �рем мас�о �о�ос и Д�инд�ифи�                                 226 гр.

Ïåäèêþð

Êîëåêöèÿ Ïåäèêþð 

3063  �рем мас�о Мед и М�я�о       750 гр.

3130  �рем мас�о Нар и смо�иня    750 гр.

3089  �рем мас�о Тус�ана цитрус и би��и     750 гр.

3090  �рем мас�о Папая и Гуа�а                     750 гр.

3246  �рем мас�о Вани�ия и �афя�а захар  750 гр.

 

3261  Дъ�бо�о о��а�ня�аща мас�а за пети с Арган и Урея    56 гр.

3272  Дъ�бо�о о��а�ня�аща мас�а за пети с Арган и Урея  453 гр.

Интензивно овлажняване и подхранване за много 
сухи и напукани пети.

• Арганово Олио  Стимулира възпроизвеждането 
на кожни клетки, предоставя антиоксиданти, 
витамин E,F прави грубата кожа мека и лъскава.

• Урея Подпомага интензивното овлажняване и 
задържа влагата в кожата.

Äúëáîêî îâëàæíÿâàùà ìàñêà çà ïåòè

ñ êîêîñ,  àðãàí è óðåÿ
Интензивно овлажняване и подхранване за много сухи и 
напукани пети.

Кокос Богат на витамин Е   регенерира и успокоява • 
кожата.

Арганово Олио   Стимулира възпроизвеждането на кожни • 
клетки, предоставя антиоксиданти, витамин E, F прави 
грубата кожа мека и лъскава.

Урея Подпомага интензивното овлажняване и задържа • 
влагата в кожата 
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3293  Дъ�бо�о о��а�ня�аща мас�а за пети с �о�ос,Арган и Урея   56 гр.

3298  Дъ�бо�о о��а�ня�аща мас�а за пети с �о�ос Арган и Урея  453гр.

TM CUCCIO NATURALÉ

ОСВЕЖАВАЩ ЛУКСОЗЕН СПА АРОМАТ

Äúëáîêî îâëàæíÿâàùà ìàñêà 

çà ïåòè ñ Àðãàí è Óðåÿ
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Ефикасно удължава масажа само с една доза за една мека и 
подхранена, овлажнена кожа.

• Кокос: Овлажнява и успокоява кожата, задържайки влагата с 
помощта на съдържащите се в него естествените наситени 
мазнини .От своя страна протеините в кокоса заздравяват 
кожата, подмладяват и стимулират растежа на здрави и нови 
клетки. Богато съдържание на вит. Е

• Шеа масло:  Сензационно мощен овлажнител.

• Тосканско грозде: Дълбоко овлажняване и антиоксиданти 
противодействащи на свободните радикали.

Âúçñòàíîâÿâàùî îëèî 
çà êîæè÷êè è íîêòè
Богатия комплекс от антиоксиданти и витамин Е овлажняват и 
подхранват кожичките и ноктите.

3126 Мед и М�я�о   15 м�. 
3127 Нар и смо�иня  15 м�. 
3128 Тус�ана цитрус и би��и  15 м�.                                   

3031 Папая и Гуа�а       15 м�.

3004 Пшеница     15 м�.

3333 Вани�ия и �афя�а захар  15 м�.

3332 С�ад�а �имета и А�ое Вера  15 м�.

3253 Мед и М�я�о     75 м�. 
3255 Нар и смо�иня    75 м�. 
3335 Вани�ия и �афя�а захар  75 м�.

3334 С�ад�а �имета и А�ое Вера 75 м�.

Ìàñàæåí ëîñèîí çà ïåäèêþð
Ефикасно удължава масажа само с една доза за една мека и 
подхранена, овлажнена кожа.

• Шеа масло: Сензационно мощен овлажнител.

• Тосканско грозде: Дълбоко овлажняване и антиоксиданти 
противодействащи на свободните радикали.

3262    Маса�ен �осион за педи��р                     56 м�. 
3266    Маса�ен �осион за педи��р                 946 м�.

3294  Маса�ен �осион за педи��р с �о�ос     56 м�. 
3295  Маса�ен �осион за педи��р с �о�ос   237 м�.

çàÂúðøâàùèÏåäèêþð

Êîëåêöèÿ ïåäèêþð

Ìàñàæåí ëîñèîí çà ïåäèêþð ñ êîêîñ

КАТАЛОГ CUCCIO BULGARIA

ОСВЕЖАВАЩ ЛУКСОЗЕН СПА АРОМАТ
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Стартиращ мини комплект включва селектирани 
продукти от Кокос серията на CuccioNaturale.

ÊÎÌÏËÅÊÒÈ

Òåìàòè÷åí àðîìàòåí êîìïëåêò 
çà ëóêñîçåí ÑÏÀ ìàíèêþð è ïåäèêþð

СЪДЪРЖА: Едно ДЕТОКС пакетче с таблетка и соли, 
ДЕТОКС соматологичен серум 29 мл.,553 гр. Ексфолиант 
морски соли, 60 мл.Еликсир за ароматерапия, 226 гр. 
Крем-масло за тяло, 24 бр. разтворими дезинфекциращи 
топчета за маникюр и педикюр, 226 гр. Маска за дълбоко 
дермално подхранване с четка за нанасяне, и DVD с 
инструкции за техника на нанасяне.

3115 Мед и М�я�о

3112 Нар и Смо�иня

3114 Папая и Гуа�а

Ïåäèêþðåí êîìïëåêò  ñ êîêîñ

3290 Педи��рен �омп�е�т с �о�ос 

Перфектният начин да представите Спа продуктите от неустоимата серия 
на CuccioNaturale Спа  включени във вашите услуги за маникюр и педикюр.

Съдържа: Масажен лосион за педикюр 56 гр. с 
кокос, масло от органично Шеа и семки от 
тосканско грозде; Соли за педикюр 56 гр. с кокос; 
Микро ексфолиант 56 гр. с кокос, бамбук и захарна 
тръстика; Дълбоко овлажняваща маска за пети 
кокос, с арган и уреа 56 гр.

Ïåäèêþð

Êîëåêöèÿ Ïåäèêþð

ОСВЕЖАВАЩ ЛУКСОЗЕН СПА АРОМАТ

TM CUCCIO NATURALÉ
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DETOXSOAK™е процедура с  15 минутна детоксикираща 
вана с топла вода и  голяма ефервесцентна  таблетка 
разтворена в нея дава  нежно бълбукащо усещане. 
Таблетката съдържа магнезиев сулфат  (натурални кристали 
от океана, естествен детоксикатор) и ботанически билки 
горчив Пелин (Артемисия абсинтиум)   - хидратира и  
облекчава напуканата кожа,кора от  горчив портокал

(Аурантиум амара) - успокоява и освежава, кора от  
Филадендрон- (Амуренс) – възстановява и изглажда 
кожата.

Следван от 15 минутен детоксикиращ соматологичен 
масаж със соматологичният масажен серум, най-доброто 
от рефлексотерапията с масаж и акупресура в едно. 
Услугата DETOXSOAK™ успокоява и освежава краката и 
стъпалата, хидратира и облекчава напуканата кожа и я 
възстановява и изглажда. Действа добре на родути и 
уморени крака.

Ðåâîëþöèÿ â ïåäèêþðà

30 
ìèíóòè 

ïúëíî Á

îë âà òæ ñåí

ДЕТОКС стартиращ комплект съдържа: 1 ДЕТОКС пакетче с 
таблетка и соли, ДЕТОКС соматологичен масажен серум 29 мл. 
и две карти с инструкции. 

3250     ДЕТО�С стартиращ �омп�е�т 

ДЕТОКС комплектът съдържа: 8 ДЕТОКС пакетчета с 
таблетка и соли, ПОДАРЪК ДЕТОКС соматологичен 
масажен серум 118 мл. и две карти с инструкции.

3248      ДЕТО�С �омп�е�т

КАТАЛОГ CUCCIO BULGARIA

ОСВЕЖАВАЩ ЛУКСОЗЕН СПА АРОМАТ

ОСВЕЖАВАЩ ЛУКСОЗЕН СПА АРОМАТ



Êîëåêöèÿ Êîìïëåêò  çà ïåäèêþð

Съдържа: Соли за педикюр, морски аромат 822 гр., 
Омекотител за кожички на пръстите на краката 118 
мл., Омекотител за загрубяла кожа за педикюр 474 
мл., Маска за педикюр 946 гр., Микро ексфолиант с 
бамбук 56 гр., Масажен лосион за педикюр - 946 мл 
, Дълбоко овлажняваща маска за пети с арган и уреа 
56 гр., Малък комплект Детокс, съдържащ 1 пакет 
Детокс Соли178 гр., и Соматологичен Масажен 
Серум - 29 мл.

 

Комплектите са страхотен начин да се пробват 
продуктите от новата линия за педикюр от Cuccio 
Naturale, и да бъдат усетени техните ползи и 
невероятни резултати върху стъпалата и кожата на 
краката. Колекция от  свежи аромати и натурални 
съставки доставят мекота и свежест и  предоставят на 
клиентите неустоимо усещане за незабравим Спа 
педикюр.

Съдържа: Масажен лосион за педикюр 56 гр. с 
масло от органично Шеа и семки от тосканско 
грозде, Соли за педикюр 56 гр. с морскиводорасли и 
чаено дърво, Микро ексфолиант 56 гр. с бамбук и 
захарна тръстика, Дълбоко овлажняваща маска за 
пети 56 гр. с Арган и Уреа

Ñòàðòèðàù êîìïëåêò  
çà Ñïà ïåäèêþð
Съдържа: Соли за педикюр, морски аромат 822 гр. 
Омекотител за кожички на пръстите на краката 118 мл.

Омекотител за загрубяла кожа за педикюр 118 мп.  
Микро ексфолиант с бамбук 56 гр.  Масажен лосион за 
педикюр - 59 мл.  Дълбоко овлажняваща маска за пети 
с арган и уреа 56 гр.  Малък комплект Детокс, 
съдържащ 1 пакет Детокс Соли 178 гр., и 
Соматологичен Масажен Серум - 29 мл.

Ïðîôåñèîíàëåí êîìïëåêò  
çà Ñïà ïåäèêþð

3258     Старто� мини педи��рен �омп�е�т

3277  Стартиращ �омп�е�т за Спа педи��р

3278 Професиона�ен �омп�е�т за СПА педи��р

Âñè÷êî, êîåòî 
âè å íóæíî 
îò  Cuccio Naturale
çà ïúëíà 
Ñïà ïåäèêþðíà 
ïðîöåäóðà âúâ 
âàøèÿ ñàëîí
 

Ñòàðòîâ ìèíè ïåäèêþðåí 
êîìïëåêò
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СВЕЖ ЛУКСОЗЕН СПА АРОМАТ

Êîëåêöèÿ Ïåäèêþð



ЛУКСОЗНИ СПА ПРОДУКТИ çà РЪЦЕ,КРАКА И ТЯЛО

Ïðîôåñèîíàëíè  
êîìïëåêòè
ëóêñîçíè Ñïà ïðîäóêòè
За Спа маникюр, педикюр и цялостна ежедневна грижа за тялото

ÊÎËÅÊÖÈß

Тематична

ñ

26 КАТАЛОГ CUCCIO BULGARIA
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Първите тематични комплекти за ръце, крака и тяло с 
неустоимите от Cuccio Naturale аромати, натурални 
съставки и лечебните им свойства, съдържащи 
хидратиращи масла, морски соли, ексфолианти и 
подхранващи лосиони.
Всеки комплект съдържа: 60 мл. Еликсир за 
ароматерапия, Гел за накисване 3 в 1 237мл, ДЕТОКС 
пакетче с таблетка и соли, ДЕТОКС соматологичен 
серум 29 мл., 553 гр. Ексфолиант морски соли, 226 гр. 
Крем-масло за тяло, 24 бр.  разтворими 
дезинфекциращи топчета за маникюр и педикюр, 226 
гр.  Маска за дълбоко дермално подхранване с четка за 
нанасяне, и DVD с инструкции за техника на нанасяне.

ÊÎÌÏËÅÊÒÈ
Òåìàòè÷åí àðîìàòåí êîìïëåêò
çà ëóêñîçíî Ñïà óñåùàíå

Àðîìàòíè Ñïà 
òåìàòè÷íè êîìïëåêòè

3348  Мед и М�я�о 

3349 Нар и Смо�иня

3346 Вани�ия и �афя�а захар 

3347 С�ад�а �имета и А�ое Вера



Ìàñàæåí êðåì
Масажнияткремпрониквадълбоко в кожата,  доставяйки и 
мощниантиоксиданти, от натурални 
съставки.Повишавамасажнияконтрол и осигурявахидрагациябезда 
оставя мазниследи върху кожата. За ръце, крака и тяло.

продукти за масаж с натурални 
екстракти,  осигуряващи на  кожата 
мекота и хидратация  без мазни следи.

Копринен серум за удължаване на масаж.
Една капка от концентрата, 
добавена към масажен крем или олио, 
увеличава 10 пъти плъзгането при масаж.
СДЪРЖА:  Копринени аминокиселини
Екстракти от лавандула, нар и
арганово олио, които подхранват, 
овлажняват и възстановяват кожата.

Ïðîôåñèîíàëíè 
ëóêñîçíè ÑÏÀ

Ñåðóì çà ìàñàæ êîíöåíòðàò

3065 Мед и М�я�о           750 гр.

3129 Нар и Смо�иня        750 гр.

ЛУКСОЗНИ СПА ПРОДУКТИ çà РЪЦЕ, КРАКА И ТЯЛО 

Ðúöå, êðàêà è òÿëî ÌÀÑÀÆ

3173  Серум за маса� �онцентрат    118 м�.
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ÏðîäàæáÈ

С екстракт от Полски хвощ, вливащ силата 
и гъвкавостта на Природата в нокътя

Двустепенна натурална система за 
заздравяване на нокътя, която дава 
резултат само за 2-3 седмици! 
Фортезаздравител за нокти е напоен с 
масло от Полски хвощ - естествен 
заздравител за нокти , който 
предотвратява напукването и чупенето и 
стимулира по-бърз растеж на здрав нокът.
 Форте подхранващият cmuk за кожички 
доставя богата смес от Шеа масло, 
витамин А, С и В12 и Нонишозин -Е през 
кожичките до нокътното легло, 
стимулиращи растежа на здрав и твърд 
нокът. Перфектният комплект за продажба 
в салон.  

Êîìïëåêò  Ôîðòå ïëþñ

Ôîðòå ïîäõðàíâàù 
ñòèê çà êîæè÷êè

3159 Мед и М�я�о          1,6 гр.

3158 Нар и Смо�иня       1,6 гр.

3160 12 бр. Сти� с мас�о за подхран�ане на �о�ич�и –Дисп�ей

Дисп�еят съдър�а:6бр.Мед и М�я�о +6 бр. Нар и Смо�иня 

Форте подхранващият cmuk за 
кожички доставя богата смес от 
Шеа масло, витамин А, С и В12и 
Нонишозин -Е през кожичките до 
нокътното легло, стимулиращи 
растежа на здрав и твърд нокът. 
Подходящ за продажба в салон.

Ïðîôåñèîíàëíè ïðîäàæáè

3196 Форте подхран�ащият cmuk за �о�ич�и       1,6гр.

Ñòèê ñ ìàñëî çà ïîäõðàíâàíå 
íà êîæè÷êè

29TM CUCCIO NATURALÉ

Forté Plus
БEЗ 

Формалдехид 

и Толуен!
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СВЕЖ ЛУКСОЗЕН СПА АРОМАТ

3197 �омп�е�т Фортеп��с

Омекотява и подхранва сухи и наранени кожички,без да 
оставя мазни следи.Съдържа екстракти от Масло от 
Шеа,Маслинено олио,Чаено дърво и Витамин Е. Удобен 
размер за несесер и дамска чанта.



Стелаж  Въртележка 1 съдържа : 

По  6бр. от ароматите : Мед и мляко, Нар и 

смокиня, Тускан и цитрус, Папая и Гуава, 

Лавандула и лимонена трева, Ванилия и 

кафява захар. 

Ñòåëàæ Âúðòåëåæêà - 36 áð. 
õèäðàòèðàùè êðåì ìàñëà îò  42 ãð.

ÏÐÎÄÀÆÁÈ

Стелаж  Въртележка 2 съдържа: 

По  6 бр. от ароматите: Мед и мляко, Нар и 

смокиня, Лавандула и лимонена трева, 

Ванилия и кафява захар, Бяла Лимета и 

алое вера, Кокос и Джинджифил.

Перфектният начин за професионалисти в продажбите 

на хидратиращи крем масла от 42 гр. с въртящ се 

картонен стелаж. Немазна, интензивна, подхранваща 

терапия за копринено гладка кожа. Неутрализира 

свободните радикали и влива влага в сухата кожа. 

Единствената патентована формула, която 

освобождава богати, овлажняващи екстракти на всеки 

2 часа за непрекъснат 24-часов комфорт.

Ïðîôåñèîíàëíè 
ïðîäàæáè
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CP15103   Прозрачен 
CP15104   Прозрачно розов
CP1109   Бял 

Åäíîôàçåí ãåë
Единственият гел който ви е нужен,
без да харчите излишни пари в базов гел, 
топ гел или свързващ гел.

Т3 УВ ГЕЛ

28гр. 

Прозрачно розов

Àêðèãåë
28 гр. Прозрачен

Àêðèïóäðà
45 гр. Прозрачна

Екстремно лъскав топ 
без лепкав слой 
.Стъклен ефект със 
заравняване за Т3 , 
акрил и акригел, , или за 
запечатване на 
декорации. Работи с 
ВСИЧКИ твърди гелове и 
акрилни системи.
 

ËÅÄ/ÓÂ 
çàðàâíÿâàù ãåë

СР 275  15 гр

СР 1338 75 гр.

56гр. 

Ò3 ÓÂ ãåë 

56 гр.,112 гр.

ïðîäóêò â åðãîíîìè÷íà 

ïàòåíòîâàíà íàêëîíåíà 

áóòèëêà

5X
àâ÷ à

ó
ò

ëî

å

Ï

 

ïîâå÷å 

Ñïåñòåòå äî 

600%

Òå÷íîñò  çà ëåïêàâ 
ñëîé íà ãåë�ëàê è  
ÓÂ ãåë
500 ìë.

Òå÷íîñò  çà ëåïêàâ 
ñëîé íà ãåë�ëàê 
è  ÓÂ ãåë
250 ìë.

TM CUCCIO PRO 61



CP15029 60 мл. 
CP15045 240 мл. 
CP15046 480 мл. 

CP15026   Прозрачна 

CP15025   Ултра бяло 

CP15027   Прозрачно розова 

CP15028   Плътно розова 

УЛТРА ЧИСТА АКРИЛНА ПУДРА 45 ГР. УЛТРА ЧИСТА МОНОМЕРНА ТЕЧНОСТ 

Не пари кожата, но 
ефектно 
обезмаслява 
нокътната плочка 
като я подготвя за 
поставянето на 
изкуствени 
структури.

Áåçêèñåëèíåí 
îáåçìàñëèòåë
CP 15017  9 мл.

Ефектно 
обезмаслява 
нокътната плочка 
като я подготвя за 
поставянето на 
изкуствени 
структури.

Êèñåëèíåí 
îáåçìàñëèòåë

CP 15019  9 мл.

НОВА УЛТРАЧИСТА 
РЕВОЛЮЦИОННА
АКРИЛНА СИСТЕМА

Ултра тройно пресяване: което означава че полимерът 
е по- изчистен и с микро размер, правейки пудрата 
лесна за работа и 100% без балончета. Cuccio Pro 
Акрилна пудра  е с безупречно смесване и лесно 
сливане след това , което от своя страна  създава 
красиви и добре скулптурирани нокти със супер силен 
блясък. С по-малко количество ще постигнете 
желания резултат, което спестява време и пари на 
маникюристите.

Мономер , който помага за 
направата на по- здрави, по-
трайни   и много по –ясни, по-
ярки, завършени нокти. Течността 
съдържа УВ защита която 
предотвратява пожълтяването и 
гарантира   без кристализиране. 

АКРИЛНА ПУДРА НАНО ТЕХНОЛОГИЯ  45 ГР . АКРИЛНА ТЕЧНОСТ НАНО ТЕНОЛОГИЯ 

CP 15005 Прозрачна 
CP 15008 Бяла 
CP 15011 Прозрачно розова 
CP 15014 Плътно розова 

CP15002 60 мл. 
CP15003 120 мл.

Cp15004 240 мл.  

Качества: 
Самозаравняваща се 
.Без повдигане . Без 
пожълтяване. 
Повишена 
издръжливост. 
Добавена здравина. 
Чист цвят.
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18 цвята Цветна акрилна пудра, която

може да се използва с всеки мономер.

ЦВЕТНА АКРИЛНА ПУДРА

45гр. 45гр. 

18 
МОДНИ
ЦВЯТА 
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съответствщ на 3 слоя от 
обикновенния Резин. 

CP 15209 14 гр. 

Фибростъкло кутия
Предваритено нарязани, 
самозалепващи ленти с високо 
качествено фибростъкло   за 
наслояване или поправка. 

Ôèáðîñòúêëî 35 ñì.

Самозалепващо се фибростъкло   с 
подложка   при отделяне , спомага за 
отрязване единствено на необходима 
част от фибростъклото. 

Ëåíòè - ñàìîçàëåïâàùî

ôèáðîñòúêëî 2õ90 ñì.

CP505 10бр. пакет 

Високо качествен, 
самозалепващ се   копринен 
плат, алтернатива на 
фибростъкло 
 

Êîïðèíåí ïëàò  
ñ ôîðìàòà
íà øàáëîííè íîêòè

7 РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРА

Ñàìîçàëåïâàù ñå
êîïðèíåí ïëàò  2õ90 ñì.

Нанасянето на Резин лепило е с помощта на 
четка, която позволява по-голямо, по-
ефективно покритие на Фибростъкло или 
Копринен плат 
CP 15205 6 гр.

Ðåçèí ëåïèëî ñ ÷åòêà

Íàêðàéíèê çà ëåïèëî
Нанасянето на Резин лепило е с помощта на 
накрайника, който позволява по-голямо, по-
ефективно покритие на Фибростъкло или 
Копринен плат 
CP 15202  

Cp 15601 Инстантно лепило за нокти 3 гр.

Cp 15603 Инстантно лепило за нокти с четка 6гр. 

CP 15203 14 гр. 
CP 15204 28 гр

Висок клас активатор, бързо 
активира резин лепило след 
приложението на продукта. 

CP 15206 60 мл. 

Ðåçèí àêòèâàòîð

Ðåçèí ëåïèëî áåç ÷åòêà

Ãåëîîáðàçåí
ïëúòåí ðåçèí ãåë

Cp15201 2бр. в пакет.

Cp901 Cp15200 2 бр. в пакет. 
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CP 15036 Прозрачна 
CP 15037 Бяла 
CP 15038 Розова 
CP 15039 Плътно розова 

 

Äèïèíã ïóäðà

45гр. 

CP 15605    6гр. 

Ëåïèëî ñ ÷åòêà 
çà Äèïèíã ñèñòåìà

CP 15036 
Прозрачна 

CP 15037
 Бяла 

CP 15038 
Розова 

CP 15039 
Плътно розова 

ÄÈÏÈÍÃ 
ÑÈÑÒÅÌÀ
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Accessories

 1. Êðúãúë øìèðãåë
 2. Êðúãúë ìàëúê
 3. Êîíóñ
 4. Òîïêà
 5. Çà ÷èñòåíå ïîä 
 íîêòèòå
 6. Ïðàâîúãúëåí
 7. Êâàäðàòåí
 8. Òðàïåö
 9. Ðîçîâ öèëèíäúð
10. Ðîçîâ êîíóñ
11. Ñèëèêîíîâ çåëåí
12. Ñèëèêîíîâ áÿë
13. Ñèëèêîíîâ ìàëúê êàôÿâ
14. Ñèëèêîíîâ ìàëúê çåëåí 
15. Áÿë ìàëúê ïàìó÷åí
16. Áÿë ïàìó÷åí çà áëÿñúê
17. Ãþäåðèÿ çà áëÿñúê
18. Ãðóá
19. Øêóðêà çà æåëåçåí 
 íàêðàéíèê
20. Æåëåçåí íàêðàéíèê

1         2       3       4       5        6        7       8

9         10           11         12          13        14

15             16                   17                18

Íàêðàéíèöè 
çà åë. ïèëà

ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÀ ÏÈËÀ 
Ñ ÏÅÄÀË

21. Íîñà÷ çà øêóðêà  
 15 ìì
22. Íîñà÷ çà øêóðêà  
 19 ìì
23. Íîñà÷ çà øêóðêà  
 26 ìì
24. Øêóðêà çà  
 íàêðàéíèê 15 ìì
25. Øêóðêà çà  
 íàêðàéíèê 19 ìì
26. Øêóðêà çà  
 íàêðàéíèê 26 ìì
27. Øìèðãåë öèëèíäúð 
 äèàìàíòåí
28. Øìèðãåë êóïîë   
 äèàìàíòåí
29. Øìèðãåë êîíóñ   
 äèàìàíòåí

Íàêðàéíèöè 
çà ïåäèêþð

Êîä 1333

30 
000

 

îáî
ðîò

à

21        22       23        24        25        26        27        28     29



Êâàäðàò Ïðîçðà÷åí 

êâàäðàò
Ôðåíñêè 

áÿë

Ðåâîëåéøúí Âàìï

360 áð.

îò  âñåêè âèä

100 áð. îò  âñåêè âèä

+ 3 òð. ëåïèëî áåçïëàòíî

25 áð.

îò  âñåêè âèä

50 áð.

îò  âñåêè âèä

Ðåçà÷ çà 

óäúëæèòåëè

Ñòèëåòî Ôðåíñêè áÿë

äúëáîêà óñìèâêà
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Êîìïëåêò  ÷åòêè 
çà äåêîðàöèè
4 áð.  

1.  Четка овална „Майстор“ №10

2.  Четка кръгла „Майстор“ №10

Ëóêñîçíè ÷åòêè 
“Ìàéñòîð”

  545  Четка за гел найлонова   №6

1153  Четка за гел найлонова   №6-4

  598  Ултра Колински №8

  551  Четка за акрил  №5

  556  Супер колински  №9

  600  Четка „Биг бой“  №12

  544  Мини четка акрил  №5

  569  Четка за гел - естествен косъм  №9

  522  Четка за гел квадратна   №5

×ÅÒÊÈ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1         2        3            4           5          6             7           8         9   

1         

2        
Êîìïëåêò  ÷åòêè 
çà�ãåë
4 áð.  



Ñìåñåí ìàéñòîðñêè 

êîìïëåêò  ãåë è àêðèë
Ìàéñòîðñêè 

êîìïëåêò  

÷åòêè çà ãåë
4 различни четки 
за нанасяне, 
скулптуриране 
и рисуване с гел

4 различни четки за нанасяне, скулптуриране, обемен и 
плосък дизайн с естествен и найлонов косъм

Четка за линии
За прецизни и дълги линии

Малка четка за детайли
За дребни детайли с боички 

или гел

Точкатор

Бяла четка
За полагане на фон

Плоска „Уанстрок“ четка
За цветя и листа

Плоска квадратна четка
За малки детайли, цветя, 

начупени линии

Паунова опашка
За фон, миксиране 

на цветове и 
омбре

5 защитни 
капачки
за четки

Ìàéñòîðñêè êîìïëåêò
÷åòêè çà äèçàéí

CP 15359 

CP 15358 

ìàéñòîðñêè 
êîìïëåêòè
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Ìèíè îðàíæåâ

áëîê
1161 24 бр. 

Áÿë äâóñòðàíåí ìèíè áëîê 

220/180 
1333 126 бр. 

Ìèíè îðàíæåâ

áëîê 220/240 
1332 126 бр.

623- P розов 
623- L лилав 

103 розов 220/320 
104 жълт блок 400 

CP15806 оранжев 180/220/220 
CP15807 лилав 180/220/220 

Ñóïåðôèí áëîê Òðèñòðàííî áëîê÷å  Ïàñòåëåí áëîê

791 

Ïîëèðàù áëîê

788   Полираща пила-тристанна 
766    Полираща пила тристанна-мини 

Òðèñòðàííà ïèëà çà ïîëèðàíå. 

×åðíî,  ñèâî è áÿëî

Òðàïåöîâèäíà ïèëà „Çåáðà“
734            120/120 

Òðàïåöîâèäíà ïèëà áÿëà
733            100/100 

×åðâåíà ïèëà çà ïåòè
543 

Áÿëà ïèëà çà ïåòè
546

ÏÈËÈ / ÁËÎÊÎÂÅ



798 Оранжев блок 100/180 

816 Син блок   фин/супер фин 

796 Лилав блок груб/ средно груб 

68 Полиращ блок блестящ резултат - черно, бяло, 

сиво, 3 странен 

749 блок 3 в 1 - тристранен 

742 Четиристранна полираща пила

741 Черна пила 120/120 (за естествени нокти) 

Гарнет пила за естествени нокти 

702 Златна пила за естествени нокти 120/120 

741 Черна пила син център 80/80

Бяла пила за естествени нокти 180/220 

6977- LED Метална пила за маникюр със сменяеми 

абразиви 

754   черна с червен център    100   

756   черна със зелен център 100/180   

740 черна   с лилав център 240   

751 мини черна 100/180 

745 черна извита със зелен център 100/180   

744 зебра извита 180   

799 зебра 180 

794 Тефлон пила жълта 240   

472 Тефлон пила 80/100 ( розов център) 

473 Тефлон пила 100/180  ( зелен център) 

471 Тефлон пила   80/80  (бял център) 

795 Тефлон праскова пила   80/80   

797  Червена Тефлон пила   80/80   

838 Супер фин блок - жълт 400/400 
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Êîðåêòîð çà ëàê, 
îáåçìàñëèòåë
ìîëèâ

Ïëàñòìàñîâ
èçáóòâà÷
çà êîæè÷êè

Äúðâåí
èçáóòâà÷ 
çà êîæè÷êè

Åäíîêðàòíè ôîðìè çà 
èçãðàæäàíå - 
êâàäðàòíè, �èçâèòè

×åòêà çà 
ìàíèêþð

Ïîìïà çà äîçèðàíå

Ïëàñòìàñîâà 
êóïè÷êà çà àêðèëíà 
òå÷íîñò  è ïðàõ

Ñòúêëåíà êóïè÷êà çà 
àêðèëíà òå÷íîñò  è ïðàõ

Òåíèñêè Cuccio 
Professional
S-XL черна
XXL мъжка 

S-XL бяла
S-XL черна

Åêñôîëèðàùè  

ðúêàâèöè
Един размер

Íàñòîëíà 
îñâåòèòåëíà 
ËÅÄ ëàìïà

Ïðåñòèëêà 
Cuccio  Bulgaria
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Ñòúêëåíà êóïè÷êà 
çà ìàíèêþð

Ïëàñòìàñîâà êóïè÷êà 
çà ìàíèêþð

Ìåòàëíè òðúáè 
çà èçâèâàíå

Òåíèñêè Cuccio 
Naturale

ÀÊÑÅÑÎÀÐÈ
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