
Product

CATALOG



JOIA vegan  - 
перший веган бренд гель-лаків

JOIA vegan прийшла до філософії веганства
та прийняла на себе частку відповідальності за світ, 
у якому ми живемо. В основі нового стилю життя – 

природа та бережливість! 
JOIA vegan керує повним технологічним ланцюгом: 

від розробки формули складу до виробництва продукції.
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FREE
15

Продукція не містить
шкідливих компонентів:

• Dibutyl Phthalate

• Toluene 

• Formaldehyde

• Formaldehyde Resin 

• Camphor

• Xylene

• Ethyl Tosylamide

• Parabens 

• Acetone

• Triphenyl Phosphate 

• Methyl Ethyl Ketone 

• Lead 

• Acrylic Acid 

• Adsorbable Organic Halides (AOX) - chlorine, bromine, iodine

• Methylisothiazolinone
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НЕ ТЕСТУЄМО
НА ТВАРИНАХ

JOIA vegan змінює стандарти якості та створює доступний, 
екологічний продукт, допомагаючи світу стати кращим

З кожного проданого флакона відраховується 1 грн до Благодійного 
Фонду «Happy Paw» на допомогу тваринам

JOIA vegan дбайливо ставиться до природних ресурсів, оберігає 
тварин, не використовує компоненти тваринного походження, не 

тестує продукцію на тваринах

Збір та правильна утилізація використаних флаконів
JOIA vegan

Разом з моєю командою ми стоїмо на сторожі
чистоти парків, заповідних територій, еко-локацій

та інших куточків природи

JOIA vegan - Створена Тобою! 

Моя МІСІЯ
Розкрити краще в тобі, твою унікальність
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• Гель-лаки відрізняються самовирівнюючими                       
  властивостями

• Максимально зручне нанесення, завдяки якісно     
  виготовленому пензлику

• Ідеально лягають в один шар. 
  Не утворюють смуг і не розтікаються

• Неймовірна стійкість, щільність, яскравість,  
   насиченість пігменту

• Швидка полімеризація

• Не мають різкого запаху

• Унікальна формула складу 15 FREE

Палітра гель-лаків JOIA vegan допоможе 
підкреслити твою унікальність!
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Базова колекція веганських гель-лаків, 6 мл
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Нанесення
UV/LED Gel Polish

Продезинфікуйте руки.  
Відсуньте кутикулу за допомогою 
апельсинової палички. Бафом видаліть 
блиск з нігтів, усуньте пил. Знежирте 
нігтьову пластину дегідратором Nail 
Dryer JOIA vegan.

Нанесіть тонкий шар базового покриття 
BB cream base JOIA vegan або Latex base 
JOIA vegan в якості основи. Не забудьте 
про бокові сторони нігтя і торець. 
Помістіть руку в UV лампу на 2 хвилини 
або в LED, UV/LED на 60 секунд. За необ-
хідності, нанесіть другий вирівнюючий 
шар базового покриття BB cream base 
JOIA vegan або Latex base JOIA vegan. 
Просушіть в лампі.

Нанесіть невелику кількість 
Nail Primer JOIA vegan на всю 
поверхню нігтя і торець. Дайте 
підсохнути на повітрі 30-60 секунд.

Покрийте нігті кольоровим 
гель-лаком UV/LED Gel Polish 
JOIA vegan у два тонких шари. 
Завжди пам'ятайте про 
запечатування бокових сторін і 
торця нігтя. Полімеризується кожен 
шар в UV лампі – 2 хвилини або в 
LED, UV/LED лампі – 60 секунд.

Після полімеризації зніміть 
липкий шар. При використанні 
закріплювача без липкого 
шару даний крок пропускаємо.

Покрийте нігті топом на вибір: Aqua 
Gloss Top/Soft  Touch Top JOIA 
vegan. Запечатайте торець і бокові 
сторони нігтя. Помістіть руку в UV 
лампу на 2 хвилини або в LED, UV/LED 
на 60 секунд.
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• Знежирює 
• Очищує
• Прибирає зайву вологу
• Покращує зчеплення між нігтьовою 
пластиною та декоративним матеріалом

Дегідратор Nail Dryer
JOIA vegan, 8 мл

Безкислотний праймер Nail Primer 
JOIA vegan, 8 мл

• Забезпечує стійке зчеплення між 
натуральним нігтем та декоративним 
покриттям
• Засіб не порушує pH нігтьової пластини
• Має антисептичні властивості

Допоміжні засоби

Як використовувати?

Підготуйте нігті, а потім рівномірно розподіліть 
засіб по всій поверхні. Нігтьова пластина має 
стати матовою. 

Як використовувати?

Рівномірно розподіліть засіб після нанесення 
дегідратора та почекайте хвилину. 
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•  Чудово вирівнює поверхню
•  Приховує недоліки нігтьової пластини
•  Має еластичну, комфортну текстуру, яка легко розподіляється    
   рівномірним шаром
•  Прозора база підійде для ламкої нігтьової пластини
•  Не створює зайвого об’єму
•  Запобігає передчасній появі сколів чи розшарування
•  Економічність. Однієї баночки вистачить надовго!

Як використовувати?

Нанесіть тонкий шар Latex base, полімеризуйте у LED-лампі 48W 
60 секунд. Засіб має липкий шар. 

•  Бездоганна еластичність та пластичність матеріалу
•  Strong адгезія: надміцне зчеплення з нігтьовою пластиною        
   будь-якого типу та наступним шаром гель-лакового покриття
•  Швидка полімеризація, не печуть у лампі
•  Не травмують та зміцнюють нігтьову пластину
•  Не розтікаються
•  Тривалий час носіння без сколів, відшарування та тріщин

Бази

Latex base JOIA vegan, 8 мл та 30 мл
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• Комфортна консистенція
• Рівномірно розподіляється та не розтікається
• Самовирівнюється
• Має щільну пігментацію

• Приховує недоліки нігтьової пластини, 
як справжній BB cream
• Ідеальна для однотонного покриття або 
трендових дизайнів!
• Ніжні відтінки. Такий колір оцінять 
поціновувачі манікюру в стилі нюд

BB cream base Milky Rose 
JOIA vegan, 8 мл та 30 мл

BB cream base JOIA vegan

BB cream base Vanilla Rose 
JOIA vegan, 8 мл та 30 мл

BB cream base Soft Nude 
JOIA vegan, 8 мл та 30 мл 

BB cream base Blush Rose 
JOIA vegan, 8 мл 
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Як використовувати?

Перед використанням камуфлюючої бази нанесіть 
тонкий шар Latex base на підготовлену нігтьову 
пластину та полімеризуйте. 

Нанесіть BB cream base, ретельно просушіть 
протягом 60 секунд. Обов’язкова полімеризація 
кожного шару в LED-лампі 48W.

BB cream base Lilac Nude 
JOIA vegan, 8 мл 

BB cream base Gray Mist 
JOIA vegan, 8 мл 

BB cream base Soft Milk 
JOIA vegan, 8 мл 

BB cream base Pink Balsam 
JOIA vegan, 8 мл 
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PolyLiquid gel Pink Lace 
JOIA vegan, 8 мл 

PolyLiquid gel - Гель та база 2 в 1  

PolyLiquid gel Desert Sand 
JOIA vegan, 8 мл 

Рідкий гель для укріплення та моделювання

• Безпечна 15 FREE формула
• Універсальний матеріал, який не 
потребує нанесення базового шару
• Максимальна адгезія
• Екстрастійкість покриття завдяки 
Кремнію у складі
• Низькотемпературний матеріал, 
відсутні неприємні відчуття 
під час полімеризації
• Консистенція середнього 
ступеню в’язкості
• Бездоганне самовирівнювання

• Чудовий для технік без опилу
• Не дає усадки
• Без різкого запаху
• Пластичність бази та міцність гелю в 
одному флаконі
• Підходить для тонких та 
проблемних нігтів
• Широкий функціонал (вирівнювання 
поверхні, зміцнення нігтів, ремонт, 
добудовування кутів, нарощування 
стійкого квадрата)
• Значно скорочує час в роботі 
над покриттям!
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Як використовувати?

Підготуйте нігтьову пластину та нанесіть допоміжні 
рідини: Nail Dryer JOIA vegan та Nail Primer JOIA vegan.
Нанесіть дуже тонкий шар UV/LED PolyLiquid Gel JOIA 
vegan. Полімеризуйте в LED-лампі 60 секунд.

Нанесіть шар UV/LED PolyLiquid Gel JOIA vegan у 
техніці вирівнювання, запечатайте вільний край, 
просушіть 60-12 секунд в LED-лампі. 
За необхідності зніміть дисперсійний шар та 
виконайте опил. Нанесіть гель-лак JOIA vegan / 
виконайте дизайн / покрийте топом JOIA vegan.

PolyLiquid gel Delicate White 
JOIA vegan, 8 мл 

PolyLiquid gel Second Skin 
JOIA vegan, 8 мл 

PolyLiquid gel Clear 
JOIA vegan, 8 мл 

PolyLiquid gel Ballet 
JOIA vegan, 8 мл 
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Топ глянцевий Aqua Gloss
JOIA vegan, 8 мл та 30 мл

Топ матовий Soft Touch
JOIA vegan, 8 мл та 30 мл

• Рівномірно та легко розподіляється по 
нігтьовій пластині, не затікає
• Комфортна консистенція середньої в'язкості
•  Мінімальна витрата матеріалу
•  Еластичний та зносостійкий
• Міцне покриття без тріщин та сколів
• Захищає покриття від механічних 
пошкоджень
• Зберігає яскравий та інтенсивний колір 
протягом тривалого часу
• Створює  ефект “мокрого глянцю” та не 
залишає липкості 

• Після полімеризації залишає бездоганне 
оксамитове покриття завдяки дрібним частинкам 
акрилової пудри
• Міцність манікюру без тріщин та сколів
• Інноваційна формула топу 
зберігає цілісність покриття  до 3 тижнів
• Екстраеластичний і пружний
• Приємний на дотик, з ефектом велюру
• Захищає покриття та колір від механічних 
пошкоджень, сколів та передчасного розшарування
• Надає  основному відтінку інтенсивності, яка 
не тьмяніє протягом тривалого часу

Топи

Як використовувати?

Нанесіть тонкий шар Aqua Gloss Top JOIA 
vegan, полімеризуйте у LED-лампі протягом 
60 секунд.

Як використовувати?

Нанесіть Soft Touch Top тонким шаром. 
Полімеризуйте матеріал протягом 120 секунд 
у LED-лампі 48W. 
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Топ з голографічною слюдою Mica Gloss Top 
JOIA vegan, 8 мл

• Середній ступінь в’язкості
• Еластична консистенція
• Наявність UV-фільтра
• Прискорює процес створення дизайну
• Дрібні частинки голографічної слюди створюють 
wow-ефект на нігтях;
• Без липкого шару
• Захищає покриття від сколів та подряпин
• Має прекрасний глянець
• Чудово виглядає як на світлих, так і на темних відтінках

Як використовувати?

Нанесіть тонкий шар UV/LED Mica Gloss Top JOIA vegan на 
полімеризований шар гель-лаку / камуфлюючої бази / гелю.
Просушіть протягом 90 секунд в LED-лампі 48W або 
3 хвилини в UV-лампі.
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Маркетингова підтримка

Чашка 

Дисплей для гель-лаків

Фірмова ручка

Блокнот

Біла брендована чашка для 
ароматної кави або чаю.
Об'єм 340 мл.

Настільний дисплей для колекції гель-лаків 
JOIA vegan. Зручна багатоярусна підставка
для демонстрації асортименту. Виготовлена 
із високоякісного акрилу, який також 
правильно утилізується.   
Розмір дисплею: 240х235х100 мм, 3 полиці, 
кожна розрахована на 10 флаконів.

Твій улюблений блокнот на пружині  
з 50 аркушів, в лінійку, розмір 10*15 см. 
Доповнюють його брендовані сторінки 
з контактами та 3 кольорові вкладки з 
місією, цінностями бренду та правилами 
нанесення продукту.

Біла ручка JOIA vegan, 
виготовлена   з дизайнерського 
переробленого картону для запису 
найкращих клієнтів.
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Палітра гель-лаків
на тіпсах

Брендований рушник Фірмова коробка

Фірмові пакети
Пакети з атласною стрічкою в 
найніжнішому фірмовому рожевому
кольорі JOIA vegan, 
розміри 30*35 см та 20*15 см, 
для великих та маленьких покупок.
 

Палітра з усією колекцією відтінків
у глянцевому покритті.

Неймовірно м'який рушник JOIA vegan 
з білої махри, у складі 100% бавовна, 
розміром 40*70 см.

Подарункова капелюшна коробка з 
кришкою, виконана з картону. 
Стильна, модна упаковка для 
фірмового подарунка JOIA vegan.
Матеріал стійкий до зовнішніх дій, 
міцний. Циліндр має цілісну 
конструкцію без шва.
Розмір: діаметр 16 см, висота 20 см.
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Фірмова футболка

Фартух JOIA vegan

Книга-палітра для 
колекції гель-лаків

Модель фартуха JOIA vegan 
розроблена українським 
дизайнером, натхненним 
твоєю внутрішньою силою, 
красою та енергією, твоєю 
любов'ю до себе, 
навколишнього світу та 
всього прекрасного. Розмір 
універсальний, оne size.

Виробляється з волокон 
дозрілих плодів рослини 
сімейства мальвові та є на 
100% натуральною, у 
розмірах S, M, L, XL.

Зручна демонстраційна книга з твердою 
обкладинкою, в якій розташована   вся колекція 
гель-лаків JOIA vegan на тіпсах від  1 до 69.
Розмір 21*28,5 см.
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Набір брендових 
наліпок на тіпси

Сумка-шопер

Фірмова футболка 
з малюнком

Стильна сумка-шопер від JOIA vegan стане 
твоїм незамінним аксесуаром для різних 
випадків життя. Модель виконана з рожевої 
практичної та зносостійкої тканини. Спереду 
нанесено ілюстрацію песика в стилі pin-up та 
логотип JOIA vegan.�
Розмір: 380х400 мм
Матеріал: 65% поліестер, 35% бавовна
Колір: рожевий.

Наліпки на тіпси JOIA vegan 一 це простий 
спосіб організації відтінків у твоїй палітрі. 
Вони мають стильний, естетичний вигляд, 
гарантують порядок та зручність пошуку 
необхідного кольору.�
В наборі 54 наліпки.
Матеріал: біла самоклейка плівка.

Біла футболка з веселою ілюстрацією песика в стилі 
pin-up стане чудовим акцентом твого кежуал луку. 
Вона виготовлена з бавовни, тож тобі буде 
комфортно її носити як жарким літом, так і в інші 
пори року, комбінуючи з верхнім одягом. 
Матеріал: 100% бавовна. 
Розміри: S, M, L, XL
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Продукція JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

ГЕЛЬ-ЛАКИ

АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  

АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  

3011 

3012 

3013 

3014 

3015 

3016 

3017 

3018

3019 

3020 

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020Гель-лак для нігтів JOIA vegan

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

3001 

3002 

3003 

3004 

3005 

3006 

3007 

3008 

3009 

001

002

003

004

005

006

007

008

009

3010 6 мл010
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3021 

3022 

3023 

3024 

3025 

3026 

3027 

3028

3029 

3030

3031 

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

3032 

3033 

3034 

3035 

3036 

3037 

3038

3039 

3040 

3041 

3042  

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  

АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  
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Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

3043 

3044 

3045 

3046 

3047 

3048

3049

3050

3051

3052

3053 

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052

053

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

3054 

3055 

3056 

3057 

3058 

3059

3060

3061

3062

3063

3064 

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

054

055

056

057

058

059

060

061

062

063

064

АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  

АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  
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АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  

АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  

3065

3066

3067

3068

3069

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

Гель-лак для нігтів JOIA vegan

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

6 мл

065

066

067

068

069

БАЗИ

Камуфлююча база
BB cream base
Milky Rose JOIA vegan

Камуфлююча база
BB cream base
Vanilla Rose JOIA vegan

Камуфлююча база
BB cream base
Soft Nude JOIA vegan

Камуфлююча база
BB cream base
Blush Rose JOIA vegan
 

8 мл
30 мл

8 мл
30 мл

8 мл
30 мл

8 мл

10510
10601

10509
10603

10511
10602

10513

ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ

Безкислотний праймер 
Nail Primer JOIA vegan

Дегідратор 
Nail Dryer JOIA vegan

100202

100201

8 мл

8 мл

Каучукова база
Latex base JOIA vegan

10512
10604

8 мл
30 мл

Камуфлююча база
BB cream base
Lilac Nude JOIA vegan

Камуфлююча база
BB cream base
Gray Mist JOIA vegan

Камуфлююча база
BB cream base
Soft Milk JOIA vegan

Камуфлююча база
BB cream base
Pink Balsam JOIA vegan 

8 мл

8 мл

8 мл

8 мл

10514

10515

10517

10518
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АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  

АртикулНазва продукції Номер 
кольору  

Об'єм
флакона  

ТОПИРІДКІ ГЕЛІ

Топ глянцевий 
Aqua Gloss JOIA vegan

Топ матовий 
Soft Touch JOIA vegan

Топ з голографічною 
слюдою Mica Gloss Top 
JOIA vegan

107001
10607

107002
10608

107003

8 мл
30 мл

8 мл
30 мл

8 мл

Рідкий гель для 
укріплення та моделювання 
PolyLiquid gel Pink Lace 
JOIA vegan

Рідкий гель для 
укріплення та моделювання 
PolyLiquid gel Desert Sand
JOIA vegan

Рідкий гель для 
укріплення та моделювання 
PolyLiquid gel Second Skin
JOIA vegan 

Рідкий гель для 
укріплення та моделювання 
PolyLiquid gel Ballet
JOIA vegan

Рідкий гель для 
укріплення та моделювання 
PolyLiquid gel Delicate White
JOIA vegan

Рідкий гель для 
укріплення та моделювання 
PolyLiquid gel Clear
JOIA vegan 

8 мл

8 мл

8 мл

8 мл

8 мл

8 мл

10804

10803

10805

10800

10802

10801
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___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

Для нотаток
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joia_vegan

joiavegan.com


