


“Marzy mi się  
produkt, który poprawi 

kondycję moich 
paznokci pomiędzy 
noszeniem hybrydy”

“Chciałabym dać 
moim paznokciom 
odpocząć, ale nie 

ma opcji, że wyjdę w     
niepomalowanych” 

“Byłoby świetnie  
mieć produkt, który 

pozwoliłby moim 
paznokciom 
oddychać”

CZEGO PRAGNĄ KOBIETY?



PRZEDSTAWIAMY 
ZAPIERAJĄCĄ DECH  

W PIERSIACH 
INNOWACJĘ



NOWOŚĆ!!! 

PIERWSZY W HISTORII 
PREPARAT + KOLOR  

W JEDNYM
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Advanced Oxygen Technology pozwala by tlen 
oraz woda przenikały do paznokci. Nowa 
formuła połączona z mieszanką olejku 
arganowego, prowitaminy B5 oraz witaminy C 
intensywnie nawilża, leczy zniszczone paznokcie 
oraz stymuluje ich zdrowy wzrost.  



JAK TO DZIAŁA? 
 
Nowa formuła ORLY BREATHABLE TREATMENT + 
COLOR wykorzystuje technologię znaną  
z produkcji soczewek kontaktowych. Tlen i woda 
przenikają przez soczewki, dzięki czemu oczy 
pozostają nawilżone.  

W przypadku Breathable idea jest ta sama. 
Formuła Advanced Oxygen Technology tworzy 
na paznokciach przepuszczalną warstwę, która 
pozwala by tlen i woda przenikały do paznokci, 
pozostawiając je odpowiednio nawilżone. 



Formuła produktu all-in-one zawiera składniki 
odpowiadające za przyczepność i połysk, dzięki 
czemu nie musisz używać bazy i topu. 



99% of women tested saw a noticeable difference in the overall health and appearance of 
their nails 

*Results based on test panel of 500 women 

99% 
kobiet, które testowały produkt,  
zanotowały zauważalną różnicę  

W KONDYCJI I GENERALNYM WYGLĄDZIE ich paznokci. 

*Testy przeprowadzone na grupie 500 kobiet 



DLACZEGO TEN PRODUKT TO TWÓJ ZWYCIĘZCA? 
Kiedy testowaliśmy go w porównaniu z tradycyjnym lakierem do paznokci,  

500 KOBIET STWIERDZIŁO: 

“Ma się wrażenie, że to bardziej preparat, niż lakier” 

Paznokcie były MOCNIEJSZE i ZDROWSZE  
już po tygodniowym stosowaniu Breathable 

Rosły znacznie SZYBCIEJ 

MNIEJ ODPRYSKÓW i OTARĆ

50% kobiet zadeklarowało, że formuła Breathable  
utrzymywała się dłużej na ich paznokciach



DLACZEGO TEN PRODUKT TO TWÓJ ZWYCIĘZCA? 

10 na 10 profesjonalnych manicurzystek stwierdziło,  
że w porównaniu z tradycyjnym lakierem,  

formuła Breathable łatwiej się aplikuje, jest łatwiejsza do kontroli, 
wysycha szybciej i zapewnia gładsze wykończenie. 

KLUCZOWE SKŁADNIKI: 

OLEJEK ARGANOWY - znany na całym świecie ze swoich właściwości nawilżających;  
nawadnia suche paznokcie, pozwalając na ich zdrowy i mocny wzrost 

PROWITAMINA B5 - intensywnie nawilża i odżywia płytkę paznokci 
WITAMINA C - antyoksydant, chroni przed wolnymi rodnikami 



ODŻYWIA 
+ NAWILŻA 

+ WZMACNIA 
+ STYMULUJE 

WZROST 

ZDROWA 
FORMUŁA 

ALL-IN-ONE

ADVANCED 
OXYGEN  

TECHNOLOGY

SKRACA  
CZAS 

MANICURE 
O POŁOWĘ

PIERWSZY 
W HISTORII  

PROFESJONALNY 
LAKIER 

+ PREPARAT 







ORLY Breathable Treatment + Shine  
może być noszony samodzielnie jako 
przezroczysty lakier lub jako top na jakimkolwiek 
kolorze ORLY Breathable dla uzyskania jeszcze 
większego połysku. 


