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Основата за грим за очите е с деликатна и кремообразна консистенция, изключително 
лесна за нанасяне. Формулата е обогатена с витамини А, Е и F, масло от соя и шафран. 
Те подхранват, хидратират и предпазват кожата от UV лъчите. Използването на 
основата прави нанасянето на сенките по-лесно, като предпазва от излишното им 
събиране в гънките на клепача, а цветът става по-дълготраен и интензивен, дори 
и при висока влажност. Може да се използва и без сенки – за освежаване цвета на 
кожата на клепачите.

Дълготраен грим на очите ... 
Joko Eyeshadow Base
Основа за грим за очите

Само натурални пигменти!
Joko Mineral Loose Eyeshadows
Минерални сенки на прах

 220                       221                                                        222                     223                    224 

Минералните сенки на прах съдържат естествени пигменти и не дразнят кожата на очите. Подходящи 
са за хора, които носят контакти лещи. Опаковката е с пневматичен апликатор, който улеснява точното 
нанасяне на интензивните цветове, които са с лек блясък.
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3,1 г / 17,90 лв
Код: 62 012 001

2,5 г / 21,20 лв
Код: 62 014 _ _ _
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Печени сенки за очи Universe Mono
2,1 г / 16,00 лв
Код: 62 015 _ _ _

7 г / 24,90 лв
Код: 62 022 _ _ _

7 г / 21,50 лв
Код: 62 023_ _ _

Печени сенки за очи Universe Duo
2,4 г / 18,40 лв
Код: 62 015 _ _ _

Joko Baked Powder Universe
Печена пудра Universe
Придава на кожата копринена мекота. Освен минералните пигменти, 
съдържа допълнително масло от макадамия, жожоба и бяла лилия, 
които действат хидратиращо и предпазват кожата от външните 
влияния. Подходяща за всеки тип кожа.

Joko Baked Blusher Universe
Печен руж Universe
Поради високото съдържание на минерални пигменти с проблясващи частици, 
печеният руж перфектно озарява лицето и подчертава скулите. Уморената кожа 
засиява и всяка жена може да бъде спокойна, че изглежда свежо, независимо 
кое време на денонощието е. Маслото от макадамия осигурява дълготраен 
овлажняващ ефект.
Продуктът е подходящ за всеки тип кожа.
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nИскате ли кожата Ви да е озаряваща и здрава?
За Вас предлагаме серията печени продукти Universe 
Продуктите от серията Universe са разработени със специалната 
технология „изпечени в пещ“. Всички продукти от серията съдържат 
90% минерални пигменти с проблясващи частици и не съдържат талк. 
Осигуряват на кожата възможност спокойно да диша. 

Нашият съвет: Използвайте професионалните ни четки с естествен 
косъм, за да получите най-добрия ефект.

Joko Baked Eye Shadows Universe 
Печени сенки за очи Universe 

Новата цветова палитра съдържа класическите розово, теменужено лилаво и сиво, 
но също така и модерни нюанси. Могат да се нанасят сухи и тогава имат деликатен 
проблясващ цвят. При влажно нанасяне дават много интензивни и блестящи цветове.

За Вас предлагаме серията печени продукти Universe 
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Моливите за очи с микронизирани пигменти дават възможност за наситен цвят и 
максимално изразителен ефект. Прецизният апликатор помага за разнасяне на 
цвета, намаляване на интензивността му при дневен грим или постигане на грим тип 
„опушени очи“. Съдържа природен восък от карнауба, пчелен восък, какаово масло 
и масло от ший.

Моливът моделира идеално естествения контур на веждите, а консистенцията му позволява изписването на фини или плътни 
линии, които да коригират или сгъстят оптически веждата. Има допълнителна четка за разресване и оформяне. 
Съдържа подхранващи съставки като: природен восък от карнауба, пчелен восък, какаово масло, масло от ший. Предлага се в
        един цвят – подходящ и за брюнетки, и за блондинки.

Joko Eye Pencil Precision
Молив за очи с прецизен апликатор Precision

e
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s

Joko Eyebrow Pencil Precision
Молив за вежди с четчица Precision

        

450

451

452

457

1,4 г / 10,90 лв
Код: 62 011 _ _ _

1,4 г / 10,90 лв
Код: 62 011 _ _ _
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Нежно като коприна!
Joko Pressed Eye Shadow
Луксозни компактни сенки за очи 

Quattro

Duo

401                                         402

403                                         404

405                                         406

201                                     202

203                                     204

205                                     206

207                                     208
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6 г / 26,00 лв
Код: 62 013 _ _ _

Луксозната опаковка съдържа микронизирани цветни пигменти, благодарение на които сенките стоят
като копринени, разпределят се равномерно върху клепача, без да се размазват. Формулата е обогатена
с подхранващи вещества. 
Всяка луксозна кутийка е поставена в специално черно велурено калъфче.

Луксозни компактни сенки за очи Duo
Сенките за очи с два цвята са в осем класически комбинации и са изключително женствени.

Луксозни компактни сенки за очи Quattro
Луксозните сенки за очи Quattro са в шест цветови комбинации от по четири специално подбрани цвята.
Невероятен продукт за всяка дама, подходящ за оформяне както на дневен, така и на вечерен грим. 

6 г / 24,90 лв
Код: 62 013 _ _ _
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Joko Gold Mascara Triple effect long&volume&waterproof
Златна спирала с троен ефект long&volume&waterproof 
Златната спирала осигурява троен ефект: придава обем на миглите, прави ги невероятно 
дълги и е водоустойчива. Микронизираните пигменти и класическата четка осигуряват 
равномерно нанасяне на туша, а естествените восъци придават еластичност на миглите. 

Joko Gold Mascara Double effect super length&curl up
Златна спирала с двоен ефект super length&curl up
Златната спирала с двоен ефект удължава и извива миглите. Този ефект се дължи на 
специалната формула, която съдържа естествени восъци и специално разработени 
полимери. Специално подбраната четка допълва този ефект и не позволява на миглите да 
се слепват.

Joko Gold Mascara Double effect max volume&curl up   
Златна спирала с двоен ефект max volume&curl up   
Тази златна спирала с двоен ефект увеличава обема на миглите, като същевременно ги 
извива. Тушът има лека текстура и не слепва ресните, дори и след нанасяне на няколко слоя, 
а подхранващите съставки подобряват външния вид и еластичността им.

Joko Long Lasting Waterproof Deep Liner 
Дълготрайна водоустойчива очна линия с прецизен апликатор
Очната линия е с прецизен апликатор. Освен водоустойчиво черно мастило, има и заострен латексов апликатор.
Позволява Ви да рисувате по различни начини върху клепачите и дори може да си направите модерните еднодневни 
татуировки.  Микронизираните пигменти и хомогенизираната емулсия предотвратяват изсушаването и напукването на 
линията и осигуряват дълготраен ефект. 

Joko Long Lasting Waterproof Eye Liner
Дълготрайна водоустойчива очна линия 
Очната линия е с фина четка, която позволява да се нарисува тънка линия в основата на миглите. Микронизираните 
пигменти и хомогенизираната емулсия предотвратяват изсушаването и напукването на линията и осигуряват дълготраен 
ефект. 

Зашеметяващи мигли с трите златни спирали на Joko
e

ye
s

Фантастични прецизни линии

Фини линии

10  мл / 16,60 лв
Код: 62 016 001

10  мл / 16,60 лв
Код: 62 016 002

10  мл / 16,60 лв
Код: 62 016 003

5  мл / 16,60 лв
Код: 62 012 002

5  мл / 16,60 лв
Код: 62 012 003
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Спирала Queen Size volume&curl
Придава на миглите обем и красиво ги извива, като подчертава силата на женския поглед. Формулата 
съдържа пчелен восък, който уплътнява ресните; кокосово масло, което подхранва миглите и 
винилови полимери, които удължават трайността на грима. 

Основен фактор: Специална голяма и дебела четка
с конична форма и с ресни, подредени в една посока
за красиво извиване на миглите.

Joko Mascara Queen Size 
Спирала Queen Size 
Ежедневните външни влияния, на които са подложени миглите могат да намалят еластичността им и да нарушат структурата на ресните. В отговор на този 
факт Joko разработи спрециална формула за спирала с винилови полимери, които придават еластичност на миглите и гарантират дълготрайна защита. 

7

Спирала Queen Size lenght&curl
Извива красиво миглите и им придава максимална дължина. Формулата съдържа пчелен восък, 
който уплътнява ресните; кокосово масло, което подхранва миглите и винилови полимери, които 
удължават трайността на грима. 

Основен фактор: Специалната форма на четката и
спираловидно подредените ресни помагат да се
извият и удължат миглите дори и на труднодостъпните
места като ъглите на окото. 

Спирала Queen Size waterproof&long&volume  
Придава на миглите обем и дължина, като подчертава дълбочината на женския поглед. Формулата 
съдържа пчелен восък, който уплътнява ресните; кокосово масло, което подхранва миглите и 
повишено съдържание на винилови полимери, които удължават трайността на грима и правят туша 
водоустойчив. 

Основен фактор: Специална голяма и дебела четка
с ресни, подредени в различни посоки –
за лесно нанасяне и избягване на слепването на миглите.

винилови полимери, които удължават трайността на грима. 

Специална голяма и дебела четка
с конична форма и с ресни, подредени в една посока

който уплътнява ресните; кокосово масло, което подхранва миглите и винилови полимери, които 

Кралски размер за Вашите мигли! 

e
ye

s
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6 мл / 17,90 лв 
Код: 62 016 0 _ _
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Колекцията фон дьо тени на Joko е произведена по иновативната 
технология на емулсията вода/силикон. Изберете кой от четирите 
вида красота предпочитате.

fa
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e
Взискателните жени имат право на избор!

Този фон дьо тен омекотява кожата, има 
отлични качества, забавящи стареенето, и не 
придава „ефект на маска“. Не само намалява 
съществуващите бръчки, но и предпазва от 
образуването на нови. Формулата е обогатена 
с масло от гроздови семки, което подхранва 
кожата и подобрява еластичността й. Подходящ 
за всеки тип кожа.

Кремообразен фон дьо тен, осигуряващ плътно и дълготрайно 
покритие на всеки тип кожа. Специалната формула с витамини 
С и Е, натурални пигменти и полимери, покрити с невидим 
слой силикон, гарантира кашмирена мекота и естествен вид 
на кожата.

Joko Foundation Ageless
Подмладяващ фон дьо тен Ageless

Joko Foundation Cashmere
Finish Mat & Cover 
Матиращ кремообразен
фон дьо тен Cashmere Finish

170                     171                172                      173
Ivory                     Sand                  Beige          Golden Beige

      150                151                 152                      153
      Ivory                  Sand                 Beige            Golden Beige

30 мл / 32,00 лв 
Код: 62 024 _ _ _

8
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Joko Mineral Foundation Supernatural 
Минерален фон дьо тен Supernatural

Joko Foundation Soft Touch Luxurious Silky 
Регенериращ фон дьо тен Soft Touch Luxurious Silky

Joko Concealer Illumines
Озаряващ коректор Illumines

30 мл / 32,00 лв 
Код: 62 024 _ _ _

5 мл / 19,50 лв 
Код: 62 021 _ _ _

30 мл / 32,00 лв 
Код: 62 024 _ _ _

Луксозен фон дьо тен с копринено мека текстура и регенериращи свойства. Формулата му 
е обогатена с екстракти от екзотични цветя, краставица, както и с подхранващите масла от 
макадамия, жожоба, шафран и соя. Не съдържа талк. 
Този деликатен фон дьо тен прикрива всички несъвършенства по кожата, като я предпазва 
от външни въздействия и подобрява еластичността й. Подходящ за всеки тип кожа.

Уникален минерален фон дьо тен на основата на микронизиран сапфир. Успокоява кожата 
и я предпазва от неблагоприятни атмосферни условия като силен вятър или парещо 
слънце. Формулата на текстурата е обогатена с комплекс екстракти от пет водорасли (вкл. 
спирулина), витамини А, Е, F, копринени протеини и подхранващи масла от гроздови семки, 
шафран и соя. Не съдържа талк и парфюмни композиции. Подходящ за всеки тип кожа, 
особено за чувствителна. 

160              161           162                163
Ivory             Sand            Beige           Golden
                                                                     Beige

120            121             122              123
Ivory             Sand            Beige          Golden
                                                                     Beige
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РЕШЕНИЕТО ЗА УМОРЕНА КОЖА!

Озаряващият коректор прикрива успешно всички несъвършенства и придава на кожата 
сияен вид. Благодарение на течната си консистенция и специалния апликатор се нанася 
лесно по кожата и оставя деликатен филм, който я защитава от прекомерно изсушаване 
и вредните UV лъчи. 
Формулата е обогатена с колаген, екстракт от Алое, витамини А, Е и B5, пантенол, както и 
с масла от шафран и соя. Тези съставки подхранват, успокояват и регенерират кожата. Не 
съдържа талк и парабени.
Подходящ за всеки тип кожа.

Тъмни кръгове, признаци на умора Видимо озаряване на кожата под очите110    ivory 111    sand
9
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Този фон дьо тен печели през 2009-та година наградата „Най-добър козметичeн продукт“ на списание 
„Cosmopolitan”. Произведен по иновативната технология на емулсията вода/силикон. Нанася се 
изключително лесно и придава естествен свеж вид на кожата, незвисимо от типа и възрастта й. 
Формулата съдържа специално подбрани пигменти и покрива кожата с невидим слой силиконови 
полимери. Благодарение на тях фон дьо тенът се адаптира към съответната кожа или осветление 
и кожата за дълго време има естествен вид. Съдържа още овлажняващи съставки, UV филтри и 
естествени антиоксиданти, които я предпазват от вредните външни фактори. 

Фон дьо тен с лека кремообразна консистенция и хидро-лифтинг комплекс. Съдържа екстракт от Алое, масла 
от жожоба и гроздови семки. Покрива несъвършенствата и подобрява еластичността на кожата. Ефективността 
на формулата се състои в постепенното освобождаване на взаимно допълващи се овлажняващи компоненти. 
По този начин контролира прекомерната секреция на себум, като осигурява естествен, здрав и матов вид на 
кожата, благодарение на микро-гъбките, които попиват влагата и мастната секреция. Не изсушава кожата и я 
предпазва от вредното влияние на околната среда. Не съдържа талк. Подходящ за всеки тип кожа.

Joko Foundation Smooth&Light 
Озаряващ и адаптиращ се фон дьо тен Smooth& Light

Smooth&Light Perfect Match

Joko Foundation Perfect Match Hydro-Lifting Complex
Фон дьо тен с хидро-лифтинг комплекс Perfect Match

Този фон дьо тен печели през 2009-та година наградата „Най-добър козметичeн продукт“ на списание 

    140                             141                      142                      143
   Pastel                Natural Beige      Honey Beige       Dark Beige

        130               131                                132                     133
        Pastel             Natural Beige           Golden Beige     Golden Bronze
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30 мл / 26,00 лв 
Код: 62 024 _ _ _

30 мл / 32,00 лв 
Код: 62 024 _ _ _
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10 г / 16,60 лв  
Код: 62 022  0 _ _

7 г / 19,50 лв 
Код: 62 022  0 _ _

Колекцията минерални пудри на Joko не съдържа талк – съставка на стандартните пудри, която се счита за дразнеща и възпрепятстваща 
дишането на кожата. Вместо това пудрите в тази серия съдържат минерална слюда, която не запушва порите. Различаваме два вида – 
компактна и печена минерална пудра. И двете са произведени по микронизираната технология, като печените допълнително са обработвани 
при висока температура, а компактните – при високо налягане. 

Нашият съвет: Най-добре се нанасят с професионалната четка за пудра/руж. 

Кожа, която диша!

Обработката при високо налягане дава изключително фина структура на 
пудрата. Нанасянето й върху кожата придава разкошен матов и кадифен 
финал на грима. Формулата е обогатена с бели минерални масла, известни с 
омекотяващите си и защитни свойства. Не съдържа парабени. 

При обработване на висока температура перлените частици от 
минералите остават и съответно придават сияен завършек на грима. 
Тази пудра хидратира и омекотява кожата благодарение на маслото от 
макадамия и бяла лилия. 

Joko Mineral Baked Powder
Минерална печена пудра

Joko Mineral Pressed Powder 
Минерална компактна пудра

  01                                            02                                           03    04                                           05                                            06
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Озаряващите перли за лице дават светлина и блясък на кожата, като подчертават красотата на 
скулите и освежават цвета на кожата. Може да се използват за оптическо коригиране на грима на 
финалния етап на нанасянето му, ако на места се е получило прекалено потъмняване. Подходящи 
за всeки тип кожа.

Кадифените бронзиращи перли дават възможност за елегантен завършек на вечерния грим. Подчертават 
скулите и помагат за моделирането им. При нанасяне на лицето, шията и рамената, подчертават и подсилват 
цвета на кожата, като й придават естествен златисто-блестящ тен. Съдържат витамин Е, както UVA и UVB 
защита за кожата от вредните слънчеви лъчи. Подходящи за всеки тип кожа.
Нашият съвет: За постигане на по-светъл или по-тъмен нюанс при тези пудри можете да извадите 
временно някои от перлите. Най-добрият ефект се постига, ако пудрата се нанася със съответната 
професионална четка за пудра/руж.

Леката формула на цветната пудра на прах предпазва кожата от изсушаване. Съдържа блестящи частици, 
които отразяват светлината и придават на кожата сияен вид. Идеално изравнява тена и прикрива малките 
несъвършенства. Перфектна за завършващата фаза на грима. Съдържа подхранващи и слънцезащитни 
съставки. Не запушва порите и не пречи на кожата да диша. Не съдържа парабени!
Нашият съвет: Най-добрият ефект се постига, ако пудрата се нанася със съответната професионална 
четка за пудра/руж.

Joko Pearls Powder Highlighting
Озаряващи перли

Joko Loose Powder
Пудра на прах

Joko Pearls Powder Bronzing
Бронзови перли

Най-добрият ефект се постига, ако пудрата се нанася със съответната професионална 
четка за пудра/руж.    20                                21                      22                 23 
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24 г / 34,00 лв 
Код: 62 022 902

24 г / 34,00 лв 
Код: 62 022 901

20 г / 26,00 лв 
Код: 62 022 0 _ _

12
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24 г / 29,90 лв 
Код: 62 022 _ _ _

Пудрата Flamenco не само подчертава контурите, но и придава блясък на лицето, шията и откритите части на кожата.  
Има много практична опаковка под формата на четка. Просто натиснете бутона в горната част и искрящите частици ще 
покрият четката. Не съдържа парабени!

Joko Eye Shadow Brush 1 
Професионална четка за сенки с естествен косъм N1

Тази луксозна плоска четка е изработена от естествен косъм на самур. Идеална е за нанасяне на сенките върху ръба на клепачите и оформяне на контурите 
около очите и в близост до миглите. 

Joko Eye Shadow Brush 2
Професионална четка за сенки с естествен косъм N2

С овална форма и с по-голям размер от четка  N º 1, тази четка също е изработена от естествен косъм на самур. Перфектно нанася сенките върху целия 
клепач до веждите.

Joko Powder/Blusher Brush 
Професионална четка за пудра/руж с естествен косъм

Тази голяма кръгла четка с естествен косъм от козина на коза е перфектна за нанасяне и на компактни, и на прахообразни пудри.
Благодарение на овалната си форма може да се използва и за оформяне на контура

на лицето с руж или бронзиращи продукти.

Съблазнително деколте!
Joko Loose Powder Flamenco
Блестяща пудра на прах с четка Flamenco

Професионални аксесоари

Тази голяма кръгла четка с естествен косъм от козина на коза е перфектна за нанасяне и на компактни, и на прахообразни пудри.
Благодарение на овалната си форма може да се използва и за оформяне на контура

258                       259                          260
golden glitter                multicolour sparks           chocolate shine
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9,90 лв / Код: 62 025 001

9,90 лв / Код: 62 025 002

9,90 лв / Код: 62 025 003
13



Луксозната компактна пудра с многоцветна мозайка съдържа внимателно 
подбрани пигменти, благодарение на които перфектно изравнява тена на 
кожата, матира я и прикрива несъвършенствата. Съдържа успокояващи 
и овлажняващи съставки.  Подходяща е за всеки тип кожа, включително за 
чувствителна или за такава с възпалени капиляри.

Луксозните компактни сенки са перфектен завършен за ежедневния грим. Съдържат 
микронизирани пигменти, които абсорбират излишния себум и помагат на кожата да запази 
перфектен матов тен в продължение на няколко часа. Благодарение на деликатната и мека 
текстура, прахът се нанася добре и не оставя петна, а кожата за дълго е свежа и сияйна. 
Подходяща за всеки тип кожа. 

Всяка луксозна кутийка съдържа малка 
висококачествена гъбка за нанасяне и е 
поставена в специално черно велурено 
калъфче.

Кожа, нежна като кадифе!
Joko Pressed Powder Multicolour
Луксозна компактна пудра Multicolor 

Joko Pressed Powder Natural effect
Луксозна компактна пудра Natural effect
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10 г / 26,00 лв 
Код: 62 022 0 _  _

10 г / 26,00 лв 
Код: 62 022 0 _  _
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Луксозният кадифено гладък руж с микрорефлексни проблясващи частици е 
задължително условие за свеж и естествен завършек на Вашия грим. Тъмният 
цвят подчертава скулите и Ви помага за моделирането на контурите на лицето. 
Деликатната структура и сатенената мекота на микронизираните пигменти 
правят нанасянето му лесно и забавно. Разнася се равномерно върху кожата и 
не оставя петна. Светлият цвят дава допълнителен сияен вид на кожата.

Нашият съвет: перфектен както за дневен, така и за вечерен грим. 
Най-добрият ефект се постига с професионалната четка за пудра/
руж. Всяка луксозна кутийка съдържа малка 

четка за нанасяне и е поставена в 
специално черно велурено калъфче.

Joko Pressed Blusher Duo
Луксозен двуцветен руж

Моделиране и озаряване!

Луксозният кадифено гладък руж с микрорефлексни проблясващи частици е 
задължително условие за свеж и естествен завършек на Вашия грим. Тъмният 
цвят подчертава скулите и Ви помага за моделирането на контурите на лицето. 
Деликатната структура и сатенената мекота на микронизираните пигменти 
правят нанасянето му лесно и забавно. Разнася се равномерно върху кожата и 

1                                            2

3                                           4
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6 г / 26,00 лв 
Код: 62 023 00 _
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Хидратиращото червило Wet Lips придава обем на устните и ги изглажда. Благодарение на хидратиращите пептиди, 
които насърчават синтеза на колаген, червилото покрива малките несъвършенства и прави устните меки и 
еластични. Хидратиращите си свойства дължи на витамините Е и F, както и на природния  восък от канделила. 
Неговата формула съдържа също витамин А, рициново масло, както и масла от соя, ший и шафран.

Моливът за устни помага да се коригира или да се подчертае естествената форма на устните. Ако нанесете върху цялата устна 
преди червилото, ще удължите трайността на цвета му. Съдържанието на природни восъци, какаово масло и масло от ший във 
формулата има подхранващи свойства, а също така осигурява приятно и лесно нанасяне. Прецизният апликатор във форма на 

четка в долната част помага за разнасянето на цвета и професионалното нанасяне на червилото.

lip
s

За да имате гладки устни!
Joko Lipstick Wet Lips
Хидратиращо червило Wet lips

Joko Lip Pencil Precision
Молив за устни с прецизен апликатор Precision

Прецизност и дълготрайност!

 49               50              51              52             53              54              55              56             57             58             59

453

454

455

456

4 г / 18,90 лв 
Код: 62 033 0 _  _

1,4 г / 10,90 лв 
Код: 62 032 _ _  _
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Joko Lipstick With Shea Butter
Подхранващо червило Shea butter

Joko Lip Gloss Double Therapy
Гланц за устни с алое и колаген Double Therapy

4 г / 19,90 лв 
Код: 62 033 0 _ _

4,5 мл / 15,60 лв 
Код: 62 031 0 _ _

Златното червило на Joko е толкова богато на подхранващи съставки, че дори сухите и напукани устни бързо стават хидратирани и 
гладки. То съдържа патентованата формула powergrow®, която нежно изглажда устните, придава им обем, съдържа UV филтри и витамини 
A, E и F. Специално подбраните природни восъци, маслата от ший и шафран са с изключителни овлажняващи и подхранващи свойства.
Богатото разнообразие от класически и модерни цветове с интензивен или нежен цвят, ще направят това червило Вашето любимо!

Гланцът за устни Двойна терапия съдържа специална форма на колагена, която 
овлажнява и увеличава видимо устните. Екстрактът от Алое предпазва кожата от 
изсушаване и помага за подхранване на дълбоките слоеве на епидермиса, като 
регенерира клетките и придава свеж аромат. Комплексът от витамини Е и F овлажнява 
кожата и предпазва от свободните радикали. Съдържанието на ментол създава 
усещане за нежно изтръпване и леко охлаждане. 

lip
s

Изкусителни устни в наситени цветове!

Удвоена сила от Double Therapy!
КОЛАГЕН + АЛОЕ = ОБЕМ + ГРИЖА

60                     61                    62                 63                 64                    65                    66                 67                68                     69                70

4,5 мл / 15,60 лв 
Код: 62 031 0 _ _

  86           87           88           89           90            91

• Увеличаване
• Подхранване и грижа

• Нежно изтръпване
• Приятно охлаждане

• Свеж аромат на алое

17
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Революционна панорамна четка за нанасяне с едно движение
Гъвкавата широка четка позволява бързо и лесно нанасяне 
на лака само с едно движение. Тя се адаптира към формата на 
нокътя, плъзга се плавно по повърхността му от основата до 
върха, където оформя безупречен завършек, без да остават 
излишни ивици. Специалната форма на елегантната черна 
капачка, проектирана в Италия, допълнително улеснява 
нанасянето.

Колекция лакове за нокти Joko

Колекцията лакове за нокти „Открийте Вашия цвят“  съдържа 40 цвята. За първи път предлагаме и матови оттенъци (номера: 103, 104, 105, 106). 
Добавените винилови полимери във формулата гарантират по-добра защита за ноктите и по-дълготраен цвят. Не съдържа толуол, формалдехид 
и DBP! Хипоалергенен!

40 женствени цвята 
и революционна четка

100
ultra violet

101
magenta

102
exciting rose

103
mat

cairo night
104
mat

sea story
105
mat

amethyst
106
mat

paradise coral
107

milk chocolate
108

brick red
109

red allert

110
frozen raspberris

111
blossom shine

112
lavender field

113
cherry mousse

114
tiger eye

115
fresh grape

116
little princess

117
sweet plum

118
bubblegum

119
vibrant fuchsia

129
champagne

128
camelia rose

127
black caviar

126
blueberry chic

125
rose bloom

124
cotton candy

123
pearl moon

122
wild heart

121
maybe is love

120
sexy lady

130
coffe cream

131
white star

132
navy blue

133
fruit desert

134
coconut milk

135
crazy pink

136
mystic purple

137
wild orchid

138
bronze secret

139
coral charm

na
ils

10 мл / 9,90 лв 
Код: 62 042 _ _  _

НОВА
ШИРОКА

ЧЕТКА

УД
ОБНО НАНАСЯНЕ
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10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 001

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 002

10 мл / 7,80 лв
Код: 62 041 004

10 мл / 7,80 лв
Код: 62 041 003

Възстановява и подхранва увредени нокти. Може да се използва като основа 
или безцветен лак. 
Активни съставки: пшенични протеини, силиконови полимери, витамин С.
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.
Препоръчваме при следните проблеми:
1. Разцепване на ноктите.
2. Обезцветяване на нокътната плочка.

JOKO AKTIVE NAIL HARDENER DIAMOND
АКТИВЕН ЗАЗДРАВИТЕЛ ЗА НОКТИ DIAMOND

Препоръчваме при следните проблеми:
1. Чупливи нокти.
2. Меки нокти.
3. Бавно растящи нокти.

Интензивна грижа за укрепване и втвърдяване на ноктите. Подпомага 
формирането и изграждането на кератина. Може да се използва като основа или 

като лак за интезивна грижа за период от 3 седмици 2-3 пъти в годината.
Не съдържа: толуол, DBP и камфор.

JOKO NAIL CONDITIONER DOUBLE CARE
ЛАК ЗА НОКТИ „ДВОЙНА ГРИЖА”

Подхранва и регенерира крехки и чупливи нокти. 
Активни съставки: калций, силиконови полимери, витамин Е, масло от 
палисандрово дърво, екстракт от морски водорасли. Може да се използва,
като основа или светъл лак.
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.
Препоръчваме при следните проблеми:
1. Крехки и чупливи нокти.

За запазване на ноктите и дълготрайността на лака 
Бързо втвърдява нокътната плочка. Подпомага образуването на кератин. Може да се 

използва като основа, безцветен лак или топ лак. Може да удължи живота на лака до 9 дни.
Активни съставки: ацетил метионин. Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1. Чупливи нокти. 
2. Меки нокти
3. Крехки и слаби нокти

JOKO NAIL REGENERATING COAT WITH CALCIUM
РЕГЕНЕРИРАЩ ГЕЛ ЗА НОКТИ С КАЛЦИЙ

За да бъдат Вашите нокти здрави и 
красиви, използвайте хипоалергенните 
продукти от серията ни „Грижа за 
ноктите“!

АКТИВНА 
ГРИЖА

ЗА ВАШИТЕ 
НОКТИ

na
ils

JOKO NAIL CONDITIONER WITH PROTEINS&SILICON
ПОДХРАНВАЩ ЛАК С ПРОТЕИНИ И СИЛИКОН
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JOKO NAIL CONDITIONER PERFECT NAILS
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ЛАК С МОРСКИ ВОДОРАСЛИ 
„ПЕРФЕКТНИ НОКТИ”

JOKO NAIL CONDITIONER 3IN1
GLOSS& PROTECTION&LONGLASTING

ЛАК ЗА НОКТИ 3 В 1 „БЛЯСЪК, ЗАЩИТА, ТРАЙНОСТ”

Възстановява цвета, подхранва увредените нокти, стимулира 
растежа. Много подходящ за възстановяване след сваляне 
на лак или изкуствени нокти. Може да се използва като 
основа, светъл лак или топ лак. Активни съставки: витамин 
Е, екстракт от морски водорасли, минерали. Не съдържа: 
формалдехид, толуол, DBP и камфор.
Препоръчваме при следните проблеми:
1. Обезцветяване на ноктите.
2. Слаби нокти след изкуствен маникюр.
3. Бавен растеж.
4. Неравна нокътна плочка. 

Удължава живота, подобрява цвета и засилва блясъка на лака. Може да 
се използва като основа, светъл лак или топ лак.

Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.
Препоръчваме при следните проблеми:
1. Матова нокътна плочка.
2. Нокътна плочка, която не може да задържа лака. 

JOKO GEL CUTICLE REMOVER
ГЕЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА КОЖИЧКИТЕ

JOKO AKTIVE NAIL HARDENER SUPER GLOSS
ЗАЗДРАВЯВАЩ ЛАК ЗА НОКТИ „СУПЕР БЛЯСЪК”

Омекотява и овлажнява кожичките и помага 
за по-лесното им премахване. Предотвратява 
дехидратацията на нокътя.  
Активни съставки: алантоин, глицерин, масло от 
сладък бадем и маракуя. На водна основа.

Препоръчваме при следните 
проблеми:
1. Прорастнали и сухи кожички.

След нанасяне заздравява нокътя, като оставя повърхността 
му идеално гладка и с огледален блясък. Може да се използва 

като безцветен лак или топ лак. 
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1. Матова нокътна плочка.
2. Нокътна плочка, която не може да задържа лака. 

JOKO NAIL CONDITIONER VITAMIN BOOSTER
ПОДХРАНВАЩ ЛАК „ВИТАМИННА БОМБА”

Възстановява естествения цвят на на ноктите. Създава прозрачен 
защитен слой. Идеален за пушачи. Използва се самостоятелно (без 
друг лак) един или два слоя. 
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.
Препоръчваме при следните проблеми:
1.Обезцветени или пожълтели нокти.

Мултивитамините подхранват и възстановяват еластичността на ноктите. 
Много подходящ за възстановяване след сваляне на лак или изкуствени 

нокти. Може да се използва като основа или безцветен лак.
Активни съставки: Витамини А, Е, B5, арганово масло.

Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1.Обезцветяване и увреждане на нокътната плочка.
2. Слаби и тънки нокти. 

JOKO NAIL WHITENER NEVER AGAIN SPOTS
ИЗСВЕТЛЯВАЩ ЛАК „НИКОГА ВЕЧЕ ПЕТНА!”

JOKO NAIL CONDITIONER SPA WATERBASE
СПА ТЕРАПИЯ ЗА НОКТИ НА ВОДНА ОСНОВА

Изравнява нокътната плочка, като попълва неравностите. Подпомага 
образуването на кератин, овлажнява, регенерира и подхранва. Много 
подходящ за възстановяване след сваляне на лак или изкуствени нокти. 
Може да се използва като основа или светъл лак. Активни съставки: 
минерали, микроелементи, масло от ниим (neem), урея. 
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1.Неравности по нокътната плочка.

Предпазва от чупене, интензивно овлажнява, възстановява 
еластичността и регенерира нокътната плочка. Препоръчително 

е след нанасяне да се остави без друг лак за няколко часа. Без 
мирис, на водна основа. Активни съставки: D-пантенол, витамин С, 

екстракт от морски водорасли. Не съдържа: алкохол, формалдехид, 
толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1.Слаби и дехидратирани нокти.
2.Чупливи нокти. 

JOKO NAIL REPAIR COAT SMOOTH NAILS
ВЪЗСТАНОВЯВАЩ ЛАК „ГЛАДКИ НОКТИ”

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 005

 10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 010

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 009

 10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 012

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 011

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 006

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 007

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 00820
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10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 013

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 014

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 015

JOKO NAIL CONDITIONER SECOND LIVE
ГЕЛ ЗА ОСВЕЖАВАНE НА ЛАКА

„ВТОРИ ЖИВОТ”

JOKO TOP COAT ULTRAVIOLET EFFECT 
ТОП ЛАК С УЛТРАВИОЛЕТОВ ЕФЕКТ

Препоръчваме при следните проблеми:
1.Напукан и загубил блясъка си лак.

Възстановява блясъка и цвета на лак, нанесен преди повече 
от 2 дни. Прикрива микропукнатините, които са се образували 
на повърхността му. 
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Уникалната формула осигурява супер бързо изсушаване на 
вече нанесения лак (60 секунди!). Втвърдява и полира лака, като 
образува защитен безцветен слой, който удължава трайността 
му и му придава блясък. 

Препоръчваме при следните проблеми:
1. Нямам време да чакам лака да изсъхне.

JOKO QUICK DRY
ИЗСУШИТЕЛ ЗА ЛАК ЗА НОКТИ

След нанасяне има различни ефекти в зависимост от светлината: 
на дневна светлина оптически избелва ноктите (пожълтяли 
и обезцветени), а на луминисцентните лампи в дискотеката 
придава ефектен ултравиолетов блясък. Удължава трайността 
на лака. 
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1.Пожълтели или обезцветени нокти.
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МАНИКЮР С ПЕРФЕКТЕН ЦВЯТ

САЛОН ЗА ПЕРФЕКТЕН 
МАНИКЮР

За да бъдат Вашите нокти здрави и красиви, 
използвайте хипоалергенните продукти от 

серията ни „Грижа за ноктите“!

НАНО ТЕХНОЛОГИЯ

na
ils
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Активен задравител, който възстановява отделните 
слоеве на ноктите и предотвратява следващо 
разслояване. Бързо и ефективно прави ноктите здрави 
и силни. 
Активни съставки: наночастици, естествен алдехид. 
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1.Слаби, тънки и разслояващи се нокти

Уникалната формула на основата защитава ноктите от 
некачествени лакове или други външни фактори. Предпазва 
нокътната плочка от пожълтяване или промяна в цвета. 
Удължава трайността на лака, ускорява изсъхването. Може 

да се използва и като светъл лак. 
Активни съставки: наночастици, естествен алдехид. 

Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1.Нокти, уморени от непрекъснато лакиране и 

уязвими на оцветяване. 

Уникалната формула на топ лака с наночастици осигурява 
на цветния лак силен блясък и трайност до 7 дни. 
Повишава еластичността на лака и интензивността на 
цвета, ускорява изсъхването. Може да се нанася и върху 
лак от 2-3 дена.  
Активни съставки: наночастици, естествен алдехид. 
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1.Не сте доволни от блясъка и трайността на Вашия лак. 

JOKO NAIL BEAUTY OIL 
ПОДХРАНВАЩО МАСЛО ЗА НОКТИ И 
КОЖИЧКИ

JOKO CERAMIC NANO TOP COAT
КЕРАМИЧЕН ТОП ЛАК С НАНОЧАСТИЦИ

JOKO CERAMIC NANO HARDENER 
КЕРАМИЧЕН ЗАЗДРАВИТЕЛ С НАНОЧАСТИЦИ

JOKO NAIL CONDITIONER NATURAL COLOR
ДВУФАЗЕН ЛАК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЕСТЕСТВЕНИЯ ЦВЯТ НА НОКТИТЕ

JOKO NAIL CONDITIONER NAIL GROWTH
СТИМУЛИРАЩ ГЕЛ ЗА РАСТЕЖ НА НОКТИТЕ

JOKO CERAMIC NANO BASE
КЕРАМИЧНА ОСНОВА ЗА ЛАК С НАНОЧАСТИЦИ

Маслото за нокти е със свеж цитрусов аромат и уникална 
овлажняваща комбинация от чисти растителни масла и 
витамини. Подхранва и укрепва нокътната плочка, като 
възстановява естествения й цвят. Омекотява кожичките. 
След нанасяне остава липиден филм, който предпазва от 
изсушаване.
Активни съставки: бадемово масло, цитрусови екстракти, 
витамини Е и F. 
Препоръчваме при следните проблеми:
1. Слаби нокти и суха, напукана кожа. 

Подхранващ коктейл от 7 активни съставки за стимулиране 
на растежа на ноктите. За кратко време ноктите Ви ще станат 
по-дълги и по-силни. Може да се използва като основа или 

лак с натурален цвят.
Активни съставки: екстракт от морски водорасли, див 

кестен и коприва, витамини А, Е и С, аминокиселини.
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при следните проблеми:
1. Слаби нокти с бавен растеж.

След нанасяне ноктите оптически са по-светли, но след 
по-дълго приложение активните съставки възстановяват 
естествения цвят в дълбочина. Подхранва и стимулира 
растежа на ноктите. Използва се самостоятелно (без друг лак) 
един или два слоя. Цветът е светъл с лек UV нюанс.
Активни съставки: екстракт от морски водорасли, витамини 
Е, калций. 
Не съдържа: формалдехид, толуол, DBP и камфор.

Препоръчваме при 
следните проблеми:
1.Обезцветени, жълти  
или матови нокти

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 023
10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 019

10 мл / 7,80 лв / Код: 62 041 024

10 мл / 7,80 лв

Код: 62 041 022

10 мл / 7,80 лв

Код: 62 041 020

10 мл / 7,80 лв

Код: 62 041 021
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