


Criado em 2009 por Danny Haile, David Daniel e Gari-
Dawn Tingler que ainda continuam a frente da empresa.

Danny, David e Gari-Dawn têm mais de 30 anos de 
Experience no mundo das unhas. Foram educadores, 
campeões do mundo, empresários e inovadores /
criadores de novos conceitos…

Sua paixão pela profissão contínua a 

motivá-los a criar os produtos e os 

Conceitos os mais inovadores!  

O objectivo, ser sempre um dos melhores líderes mundiais. 

company HISTORY



company PROFILE

FUNDADO EM 2009

COLABORADORES 300

DISTRIBUIÇÃO 
Mundial. Actualmente, as 

nossas marcas encontram-se

em aproximadamente 80 países

INSTALAÇÕES
Brea Ca – USA
Perto de Los Angeles



CAPACIDADES INTERNAS DA EMPRESA

Jurídica, legalização, fabricação, preenchimento, teste de salão, marketing, 
produção de vídeo, fotografia, design gráfico e produção artística. Todos os 
materiais são produzidos em casa. Não tem recurso a empresas externas.

in-house CAPABILITIES



OURmission
Crescer e fortalecer a nossa 

indústria, os nossos parceiros 
profissionais e os seus clientes para 

melhorar a experiência e o bem-
estar dos seus clientes.

Estamos dedicados a fornecer 
produtos do mais alto nível de 

qualidade e o melhor desempenho 
na evolução e inovação de novos 

conceitos para o bem da nossa 
profissão.



distribuição
DISTRIBUTION

Com base no nosso património profissional e do nosso compromisso com 
a nossa indústria, não distribuímos nos supermercados, nas lojas de 

revendas, nas lojas de conveniência ou outras lojas ‘discounters’

Os nossos produtos podem encontrar-se 
em lojas Profissionais, Institutos, SPA & 

Resorts e salões de Cabeleireiros.



who WE ARE
Quem somos?

Somos um dos três 
principais fabricantes 

profissionais no mundo
e reconhecido por 3 

anos consecutivos pelo o 
Mintel e Kline Report

(Organismos de estudos 
e análises de mercado)

Empresa inovadora 
com mais de 30 

patentes e algumas 
ainda pendentes

Criadores
da categoria soak-off gel, a 

melhor formula profissional 
para serviço de unhas.

Primeiro

Desenvolvedores 
do novo conceito PolyGel

Categoria Híbrida (2017) 
que revolucionará a 

indústria

a trazer
a tecnologia LED 
na indústria

*Com base apenas nas vendas Gelish



Award Winning
Premios Recebidos

Gelish e Morgan Taylor lideram a indústria 
em qualidade e desempenho.

Apenas nos últimos 2 anos (2015 – 2016), 
Gelish e Morgan Taylor acumularam 30 

prémios, incluído: Melhor Gel Polish, 
Melhor Verniz para Unhas, Melhor Cor, 
Melhor Tratamento de Unhas, Melhor 

Sistema de Acrílico, Melhor Marketing e 
Melhor na Educação!



Global Education and Training
Educação e treinos 

LÍDER EM FORMAÇÃO NA INDÚSTRIA DAS UNHAS 

Em Janeiro de 2017, ‘Gelish Deans of Education’ lideraram 
formações mundiais em Anaheim (Califórnia)  e Eindhoven (Países 

Baixos) , onde foram organizados  workshops com cerca de 200 
educadores e formadores da marca no mundo.



Marketing

Premiado em 2014, 2015 e 2016 por ter o 
melhor Marketing By NailPro Magazine

Imagens atraentes, publicidade comercial, publicidade ao 
consumidor, publicidade social, publicidade ao vivo na 
Time Square, desfiles de moda, merchandising… Nós 
somos o melhor publicitário comercial da nossa 
indústria. 



Criou a categoria 
brush-on, soak-

off nail, que 
representa 47%

de todos os 
serviços de 

unhas. A sua 
fórmula 

patenteada 
continua a ser o 

padrão de ouro a 
que todas as 

outras marcas se 
comparam.



Gelish aplica-se como um verniz tradicional. 
Permite uma aplicação mais fácil e uniforme

com um resultado mais homogéneo. E graça a 
sua consistência, proporciona um tratamento 
mais completo e um serviço mais duradouro.



Making the best
Fazendo o melhor

SOAK OFF GEL POLISH

Ainda melhor com:

 Formula melhorada

 Aplicação mais fácil 

 Frasco melhorado



Formulação & Aplicação

Fórmula melhorada para 
uma melhor estabilidade.
(Fórmula patenteada)

Melhor fluxo de produto para 
um acabamento perfeito .

 Embalagem 100% opaca para 
evitar a luz ambiente penetrar no 
frasco.

 O pincel cinzento pára a ligeira 
fuga de produto que pode haver na 
tampa.

melhoradas

Pincel melhorado

• Único, os pelos do 
pincel cortados a laser 
permite aplicar o 
produto sem riscar.

• Pincel especialmente 
concebido para tirar a 
quantidade certa de 
produto para uma 
aplicação mais fluida.

• Os pelos 
arredondados permite 
um melhor controlo
perto da cutícula.



Packaging
melhorado

 A tampa e o frasco foram concebidos com 
um design ergonómico que permitem 

conforto na mão para horas de trabalhos.

 O anel de cor à volta do frasco e o 
ponto de cor à frente do frasco 

permitem ver a cor que deseja, quer 
na prateleira ou na sua gaveta.

 As novas tampas monogramas 
proporcionam um novo nível de 

segurança anti-falsificação
garantindo que esteja comprando 

apenas produtos originais.

 Combina com os frascos da MORGAN TAYLOR para criar uma 
verdadeira família  e harmonização das cores entre as duas marcas.



Gelish LED 18G + light
Catalisador Gelish LED 18G

É o catalisador favorito dos profissionais com a sua tecnologia 
Safelight que protege os olhos, com bandeja magnética patenteada 
para serviços de higienização e pedicura sem esforço. Dotado de um 
grande ecrã táctil, este catalisador torna-se o melhor na indústria. 

E AGORA APRESENTANDO 
UMA CONFIGURAÇÃO 
de conforto de 30 segundos 
com construção de energia 
progressiva para ajudar a 
reduzir os picos de 
calor, ideal para  os 
serviços PolyGEL.



Introducing Gelish Dip!
Apresentação de Gelish Dip!



PolyGEL The Future of

Professional Nail Services!

profissionais de unha!
O futuro dos serviços



PolyGEL The Future of Professional Nail Services!

O futuro dos serviços profissionais de unha!

Não é um acrílico, nem um gel de construção, 
PolyGEL combina o melhor dos dois, em um 

revolucionário sistema 2 em 1.

Oferece aplicações mais resistentes, mais 
flexíveis e mais leves, sem cheiro a monómero e 

sem pó nunca antes visto por profissionais.

Mais leve que os acrílicos e os géis de 
construção tradicionais, proporciona uma 

sensação completamente natural, oferecendo 
uma grande durabilidade.

Utiliza-se para realizar cobertura de unhas 
naturais ou em qualquer tipo de extensões de 

unhas, tanto da ponta como de molde.



A marca foi criada com os 

nomes das filhas de Danny

Haile e David Daniel 

MORGAN & TAYLOR. 

Esta marca é a irmã da 

marca Gelish, oferecendo 

as mesmas cores em uma 

única formula de vernizes 

para unhas. 

A marca é posicionada no 

mundo da cosmética de 

luxo.  As cores são 

vibrantes com cobertura 

incomparável.



Os vernizes Profissionais MORGAN TAYLOR foram criados 
para satisfazer  as mais elevadas exigências dos Profissionais.

Concebido para uma aplicação precisa, formula superior e com 
pigmentos super saturados que proporcionam uma cobertura
de cor em profundidade e com excelente brilho! 

A cobertura dos vernizes MORGAN TAYLOR 
é a melhor do mercado a nível do brilho!



Essentials
Produtos MORGAN TAYLOR 100% 

Profissionais que cada salão precisa



Professional Treatments
Os tratamentos Profissionais



Professional Treatments
Os tratamentos Profissionais



Tecnologia

O Complexo de PolyElastina aumenta a flexibilidade 
das unhas, reforçando e protegendo com Cálcio, 
Coenzima R e antioxidante de óleo de Marula para 
unhas que se dobram sem quebrar. 

Com o REACT MAX as unhas ficam mais fortes com 
uma habilidade quase sobrenatural de se recuperar 
dos choques diários.

• Unhas mais forte e flexíveis
• Pode usar sozinho ou com verniz
• Durabilidade, até 10 dias 
• Remove-se como um verniz.




