
ROKE & NOHTI 
P R O F E S I O N A L N I  V O D N I K



NOHTI SO MOJA 
STR AST,
ČUDOVITE STVARI 
SO MOJA PREDANOST, 
KVALITETA JE MOJA MANTRA!

SILVIA TROSKA 
USTANOVITELJICA & IDEJNI VODJA  

ALESSANDRO INTERNATIONAL



Ste že razmišljali o svoji osebni poslovni kartici? To 
vprašanje ni nikoli postavljeno nepremišljeno, le redko 
kdo pa sprevidi, da s tem pri Alessandru mislimo na 

vaše nohte. Vaši nohti in dlani povedo več kot besede.
Naša skrb za negovane roke in nohte ni namenjena 
samo lepšemu in bleščečemu izgledu ampak tudi 

popolni negi z vrhunskimi proizvodi.

Že od leta 1989 se podjetje Alessandro International 
zavzema za vrhunsko kvaliteto ter ekskluzivnost in 
inovativnost pri razvoju proizvodov. Postavljamo si 
visoke standarde, nikoli nismo zadovoljni samo z 

dobrimi proizvodi, mi želimo biti najboljši.
To je naš moto, ki nas navdaja s ponosom in s katerim 
smo v 20 letih dosegli čudovita priznanja za kvaliteto.

Neprestani razvoj podjetja, inovacije, visoka kvaliteta, 
postavitev asortimana in sezonski proizvodi, ki jih 

kreiramo po inspiracijah iz sveta mode predstavljajo 
srce Alessandro filozofije, ki jih ponujamo vsem, ki si 
želijo najboljših proizvodov za nego dlani in nohtov.

Podarite svojim rokam in nohtom samo najboljše, 
odkrite izjemne proizvode za nego in spoznajte svet 

Alessandro.

Z najlepšimi željami,



KAKŠEN TIP NOHTOV 
 IMATE?
Analizirajte stanje vaših nohtov 
in spoznajte v kateri tip nohtov 
se lahko uvrstite po specifičnih 
karakteristikah vidnih na nohtih. 
Barvna paleta, ki jo boste 

največkrat označili nakazuje 
v katero skupino ste uvrščeni 
in katere proizvode za nego 
potrebujete.
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ZA VSE TIPE 
NOHTOV  

(Z LOTOSOM)

VSI TIPI NOHTOV 
(MOČNI NOHTI)
Krepki, stabilni nohti, 
pogosto z globokimi 
brazdami nagnjeni k 
izsušenosti. Krivulja nohta 
je izrazitejša, C oblika 
dobro vidna.

ZA IZSUŠENE 
NOHTE, KI SE 

PLASTIJO
(Z VRTNICO)

ZA ŠIBKE, 
TANKE NOHTE

(S SIVKO)

Izberite skupino, ki ustreza vaši analizi 
nohtov in našli boste popoln program nege:

NOHTNA PLOŠČA
stabilna, pogosto rumeno 
obarvana
KONICA NOHTA
močna
OBNOHTNA KOŽICA
suha

NOHTNA PLOŠČA
tanka, ravna, mastna, 
svetleča, prožna
KONICA NOHTA
mehka
OBNOHTNA KOŽICA
mastna, normalna

SUHI, CEPLJENI 
NOHTI
Stanjšani nohti, po dolžini 
vidne brazde, cepljenje 
vidno po prosti špici 
nohta. Oblika nohta bolj 
ravna ali z lepo krivuljo.

NOHTNA PLOŠČA
premalo navlažena in 
nahranjena
KONICA NOHTA
se plasti, je krhka
OBNOHTNA KOŽICA
zelo suha

ŠIBKI, TANKI NOHTI
Tanki, svetleči nohti, 
prosta konica ima svetlo 
ali belo barvo in so 
pogosto popolnoma 
ravne oblike. Imajo 
tendenco, da rastejo 
žličasto navzven.





NAIL SPA – 
NEGOVALNI PROGRAM, KI 
POSTAVLJA NOVE STANDARDE 
NAIL SPA je unikaten sistem nege 
nohtov, ki  zadosti negi glede na 
individualne potrebe pri različnih tipih 
nohtov. Nežne teksture in fantastične 
dišave postavljajo manikiro v nove 
dimenzije nege. Arome medu, mleka, 
marcipana in eksotičnih sadežev 

poskrbijo za nego in naša občutja. 
NAIL SPA združuje tradicionalna znanja 
aromaterapije in zadnja dognanja 
kozmetičnih laboratorijev. Pomirjujoča 
esencialna olja in izjemno učinkoviti 
ekstrakti rastlin imajo opazne negovalne 
učinke na nohtih in na koži.

4 KORAKI DO POPOLNIH 
SANJSKIH NOHTOV
1.  ČIŠČENJE  

Najprej odstranite morebitni lak na nohtih ali druge nečistoče na 
nohtni plošči.

2.  OBLIKOVANJE IN MATIRANJE 
Nohte oblikujte s pilico, ki ustreza vašemu tipu nohtov.

3.  HRANJENJE IN NEGA 
Nohti, koren nohta in okolica nohta so potrebni specifične nege in 
razvajanja z naravnimi učinkovinami ter čudovitimi aromami.

4.  ZAŠČITA  
Nohte zaščitite pred dnevnimi bremeni in stresom.



NAIL SPA Z LOTOSOM  
NEGA IN STIMULIRANJE 
ZA VSE TIPE NOHTOV 
IN PRAVA IZBIRA ZA 
NEGO IZSUŠENIH, 
POŠKODOVANIH NOHTOV
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 ČIŠČENJE   
1. NAIL POLISH REMOVER
Odstranjevalec laka za nohte brez acetona 
Hitro in nežno odstranjevanje laka za nohte in nega nohtov z ekstraktom 
lotosa. Vitamin E stimulira mikrocirkulacijo in intenzivno navlaži nohte.

 OBLIKOVANJE   
2. PROFESSIONAL MANICURE FILE
Pilica za nohte (zrnatost 100/100)
Ergonomično oblikovana profesionalna pilica za hitro, vendar nežno 
piljenje in perfektno oblikovanje močnih nohtov.

HRANJENJE & NEGA
3. MANGO NAIL SERUM
Koncentriran serum za stimulacijo nohtov 
Olje makadamije in ekstrakt lotosovega cvetja zaščitita nohtno kožico in 
vrneta nohtu elastičnost in odpornost.

4. COCO MANGO NAIL BUTTER 
Intenzivna negovalna krema za nohte 
Bogata krema z ekstraktom manga in belega čaja za stimuliranje rasti 
nohta in nego kožice.

NOHTNA PLOŠČA 
stabilna, pogosto
rumeno obarvana

KONICA NOHTA 
močna

OBNOHTNA KOŽICA 
suha
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NAIL SPA Z VRTNICO  
ZA KRHKE NOHTE,
KI SE CEPIJO



 ČIŠČENJE   
1. NAIL POLISH REMOVER
Odstranjevalec laka za nohte brez acetona 
Hitro in nežno odstranjevanje laka za nohte in nega z lecitinom za 
dodatno vlaženje nohtov.

 OBLIKOVANJE   
2. PROFESSIONAL MANICURE FILE 
Pilica za nohte (zrnatost 120/120)
Ergonomično oblikovana profesionalna pilica za hitro, vendar nežno 
piljenje in oblikovanje nohtov, ki so krhki ali se cepijo.

 HRANJENJE & NEGA   
3. BIOTIN NAIL HARDENER 
Lak za utrjevanje nohtov 
Zagotavlja hitro rast in v 6-8 tednih okrepi krhke nohte ter ustavi 
cepljenje.

4. NAIL STRENGTHENING CREAM
Negovalna krema za obnovo nohtov 
Aktivna vlažilna krema z karitejevim maslom in naravnim ekstraktom 
vrtnice stimulira rast nohtov in poveča njihovo elastičnost.

NOHTNA PLOŠČA
primanjkuje maščobe
in vlage

KONICA NOHTA
se plasti, je krhka

OBNOHTNA KOŽICA 
zelo suha
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NAIL SPA S SIVKO  
ZA ŠIBKE IN
PRETANKE NOHTE
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NOHTNA PLOŠČA 
tanka, ravna, mastna,
svetleča, prožna

KONICA NOHTA 
mehka

OBNOHTNA KOŽICA 
mastna

 ČIŠČENJE   
1. NAIL POLISH REMOVER
Odstranjevalec laka za nohte brez acetona
Hitro in nežno odstranjevanje laka za nohte in nega nohtov z 
ekstraktom sivke ter provitaminom B5, ki dodatno navlaži nohte.

 OBLIKOVANJE   
2. PROFESSIONAL MANICURE FILE
Pilica za nohte (zrnatost 180/180)
Ergonomično oblikovana profesionalna pilica za hitro a nežno krajšanje 
in oblikovanje poškodovanih in šibkih nohtov.

 HRANJENJE & NEGA   
3. ACTIVE NAIL REPAIR PEN   
Negovalni serum za obnovo nohtov
Vlažilni serum za stimuliranje rasti in krepitev nohtov. Ekstrakt matičnega 
mlečka in pantenol za nego ter krepitev nohta in kožice. 

4. CALCIUM NAIL HARDENER 
Lak za utrjevanje nohtov 
Zaščiti nohte in stimulira hitrejšo rast nohtov. Rezultati so opazni po 6-8 
tednih redne uporabe.



NAIL SPA DODATNA NEGA
 ČIŠČENJE & OBNOVA

SMOOTH CUTICLE REMOVER GEL 
Odstranjevalec obnohtne kožice 
Proizvod za nežno in neagresivno odstranjevanje in mehčanje 
obnohtne kožice.

NAIL POLISH CORRECTING PEN 
Korektor lakiranja v svinčniku 
Hitro in enostavno odstranjevanje laka iz okolice nohta.

 MATIRANJE & POLIRANJE
MINERAL SEALER 
Mineralna pilica s silikonom 
Fini mineralni kristal zapre nohtno špico in zaščiti  nohte pred 
cepljenjem.

NAIL BUFFER SET 
Set polirnih pilic 
Poliranje in zapiranje površine nohtne plošče v treh korakih: 
čiščenje, zapiranje, sijaj.

QUICK SHINE POLISH FILE 
2 in 1 Polirna pilica 
Nohte hitro očisti in polira do sijaja.



BASE COAT 
Podlak 
Neguje nohte z vitaminom A in E, nohte nahrani in gladi 
površino nohtne plošče.

RIDGE FILLER 
Lak za polnitev brazd 
Izjemno gladi površino nohtne plošče in zaščiti nohte 
pred izsušitvijo. Preko se barvni laki enostavnejše in 
enakomernejše lakirajo..

 NEGA & ZAŠČITA
CUTICARE PEN 
Svinčnik za nego obnohtne kožice 
Intenzivna nega za grobo kožico. Poskrbi za vlaženje in 
zaščiti kožo pred izsušenostjo. Mehka konica svinčnika 
nežno potisne obnohtno kožico nazaj in jo neguje 
obenem.

TOP COAT 
Nadlak 
Hitro sušeč lak z visokim sijajem ter zaščito pred UV 
žarki. Nad lak zaščiti barvne lake pred luščenjem in 
spremembo barve.



We speak the language of hands



MAGIC MANICURE 
Nežni piling za dlani 
Že v 60 sekundah do žametno mehke kože rok. 
Esencialna olja sladkega mandlja, olje grozdnih pečk 
in minerali morske soli očistijo, delujejo luščilno in 
omehčajo kožo že ob prvi uporabi. Pred uporabo 
piling dobro pretresite!

MAGIC MANICURE 
COMPLETE 
Čiščenje, piling in nega 
Popolna nega v 60 sekundah. Grozdne pečke, 
marelično olje in nežna morska sol očistijo, mehčajo 
in izvedejo nežni piling rok. Nežna aroma manga in 
breskve.

HAND!SPA VLAŽENJE
NEGA ROK ZA VSE TIPE KOŽ. 
Proizvodnja kolagena v kožnih celicah 
upada že kmalu po 20 letu starosti, 
koža je tako slabše navlažena in 
zahteva več časa za obnovo. To 
zagotovo pomeni, da je pravi čas za 
uporabo specialnih proizvodov za 
zaviranje in zaščito pred staranjem 

naše kože. Proizvodi, ki jih predstavlja 
vlažilna linija HAND!SPA poskrbijo za 
optimalno vlaženje in zaščito vaših rok. 
Tipični znaki dehidriranosti kože so 
odpravljeni in roke občutijo gladkost in 
mladostno polnost.



touch.
feel.
love.



NICE DAY
Negovalni losjon za globinsko 
vlaženje rok
Bogata hranilna komponenta proteinov iz morskih 
biserov in dragoceno olje makadamije ustvarita 
intenzivno vlaženje in občutek gladkosti. Na suhih in 
poškodovanih rokah je hitro povrnjena elastičnost in 
mehkoba.

COMFORT DAY
Vlažilna negovalna krema
Intenzivno hranjenje in vlaženje z ekstrakti morskih 
biserov in makadamija oljem za nego zelo suhe in 
razpokane kože rok.

SILKY GLOVES
Zaščitni in negovalni fluid
Nežen fluid za zaščito in nego dlani z ekstraktom 
svile in mirte. Zadošča ena kapljica proizvoda preko 
dnevne kreme za popoln občutek mehkobe in 
dodatno zaščito. Fluid zaščiti kožo rok kot nevidne 
rokavičke pred agresivnimi zunanjimi vplivi.



touch.
feel.
love.



MICRO PEEL
Globinski čistilni gel
Revitalizacijski piling z ekstraktom sadnih kislin. Koža 
je po uporabi pilinga gladka, čista in vidno mehkejša. 
Povrnjen je mladostni videz in polnost rok.

CREAM RICH
Regeneracijska krema za roke
Intenzivna vlažilna krema s hialuronsko kislino in ek-
straktom bisernih perl. Obnovi kožo rok in jim povrne 
mladostni videz, koža je dodatno zaščitena pred 
zunanjimi vplivi in bolj elastična.

HAND!SPA AGE COMPLEX
NEGA IZJEMNO POŠKODOVANE IN
IZSUŠENE KOŽE ROK.
Staranje kože je proces, ki ga ne 
moremo odložiti, vendar ga lahko 
omilimo. Gube in drobne gubice 
postarajo naše roke in velikokrat se to 
ne sklada z izgledom osebe in starostjo. 
Čudovite, polne in negovane roke 
delujejo zdravo in mladostno, zato jih 

ohranimo čim dlje. Izjemno vlažilni Age 
Complex, ki ga vsebujejo proizvodi linije 
HAND!SPA je kreiran posebno za nego 
zrele, poškodovane kože rok. Roke so 
vidno obnovljene, na dotik mehkejše in 
žametne.



LUMINATIC
Negovalna in belilna krema za 
roke
Intenzivna vlažilna krema vsebuje specialni kompleks 
sestavin v liposomih, rastlinske hranilne komponente 
in dragoceno hialuronsko kislino. Rastlinski izvlečki 
delujejo belilno na pigmentne madeže in zmanjšujejo 
tvorjenje melanina. Rezultat: svetlejša, enakomernejša 
obarvanost kože ter zaščitena in negovana koža rok.

CREAM ROYAL
Negovalni program, maska in 
krema v enem proizvodu.
Intenzivna nega za izjemno suhe, grobe roke. Visoka 
koncentracija matičnega mlečka, shea masla in 
manga hitro obnovijo in nahranijo kožo rok.

SENSITIVE
Negovalna krema brez parfuma 
za zelo občutljive roke
Dragocena komponenta hialuronske kisline in vitamin 
E za nego občutljive kože dlani dolgotrajno navlaži in 
zaščiti. Proizvod je pod dermatološko kontrolo!



THERMASOFT
Grelne, negovalne rokavičke
Proizvod predstavlja grelno masko, ki je oblikovana 
v obliki negovalnih rokavičk, ki ustvarijo gretje takoj 
ob dodatku vode. Vaše roke negujejo 100% naravne 
sestavine, kot je čebelji vosek, karitejevo maslo in 
sojino olje.

VITAL SERUM
Revitalizacijski serum za nego 
rok
Visoko koncentriran proizvod vsebuje vitaminski 
kompleks in matični mleček za zaščito pred zunanjimi 
vplivi ter boljšo regeneracijo kože. Serum se hitro 
vpija in ne pušča mastnih sledi.



MOJE DROBNE LEPOTNE 
SKRIVNOSTI

Sanje vsake ženske so dolgi in močni nohti ter 
negovane roke, a v to ne želijo vložiti veliko časa 
in truda. Z razvojem linije EXPRESS proizvodov 
jim Alessandro lahko te sanje tudi izpolni.



EXPRESS NAIL HARDENER     Utrjevalec za vse tipe nohtov 
Skrivno orožje proti šibkim in izsušenim nohtom, ki okrepi in 
stimulira rast že od prvega dne uporabe. Zagotavlja povrnitev 
močnih nohtov ob redni uporabi že po 4 tednih.

EXPRESS BASE & TOP      Zaščita & Nega 
9 učinkov v eni steklenički negovalnega laka za zaščito in nego 
vaših nohtov. Uporablja se kot bazni lak, zaščitni nadlak, prozorni 
lak, za sijaj, krepitev nohtov, zaščito barvnega laka, hitrejše sušenje 
ob lakiranju, osvežitev barve ter proti rumenim nohtom.

EXPRESS POLISH DRY     Tekočina za hitro sušenje laka 
Opazno skrajša čas sušenja laka in zaščiti površino lakiranja 
pred luščenjem in praskami.

EXPRESS NAIL PADS      Blazinice za odstranjevanje laka 
Praktično pakiranje blazinic za odstranjevanje laka brez acetona.

EXPRESS SOS CREME     Intenzivna negovalna krema 
Krema za hitro nego dlani, za vlaženje izsušene in razpokane 
kože. Vsebuje 10% urea, ki takoj obnovi razpoke in dolgotrajno 
navlaži.

EXPRESS NAIL CARE PEN     Serum za obnovo nohtov 
Stimulira rast in neguje poškodovane nohte. Aktivne sestavine 
aloe vera, pantenol, vitamin A in E.

EXPRESS NAIL OIL    Negovalno olje v roli 
Bogat negovalni proizvod za nego nohtov in kožice z 
mandljevim oljem.

*NOVO* 
EXPRESS POCKET FILE    Žepna pilica za nohte 
Praktično, žepno pakiranje pilice za krajšanje in oblikovanje 
nohtov.



ZA ČUDOVITE, 
BLEŠČEČE NOHTE 
Popolno negovani, sijoči nohti 
izgledajo zdravo in elegantno. 
PRO WHITE proizvodi vidno 
izenačijo nohtno ploščo in 
prekrijejo rumeno obarvanost. 
PRO WHITE proizvodi so 
namenjeni naravnim nohtom 

in umetnim nohtom za popoln 
videz in bleščeč sijaj. PRO 
WHITE laki so v različnih 
barvnih niansah, ki jih izberemo 
glede na barvo kože in želen 
učinek.



PRO WHITE ORIGINAL 
Lak, ki vsebuje formulo proti rumenim nohtom za 
bleščeč, bel in prozoren videz.

PRO WHITE FRENCH 
Lak, ki vsebuje formulo proti rumenim nohtom z naravnim 
videzom francoske manikure.

PRO WHITE GLITTER 
Lak, ki vsebuje formulo proti rumenim nohtom za bleščeče 
bel izgled z drobnimi bleščicami.

PRO WHITE FRENCH (ROSE) 
Lak, ki vsebuje formulo proti rumenim nohtom z naravno 
roza barvo francoske manikure.

PRO WHITE FRENCH (BEIGE) 
Lak, ki vsebuje formulo proti rumenim nohtom z naravno 
barvo bež francoske manikure.
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Prodajno mesto:

obiščite nas na:
Alessandro.Slovenija

Zastopstvo in distribucija:
BIS d.o.o.
Ljubljanska cesta 34/C, KRANJ

T +386 4 287 22 22
F +386 4 287 22 88

info@bis.si, www.bis.si
www.alessandro-international.com

Opomba k slovenski izdaji: nekateri proizvodi iz kataloga lokalno niso dobavljivi.


