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2008/2009 SZ-TÉL

(Nagyker ÁFÁ-s árak)
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Legújabb trend-színek 2008/2009 ősz-tél
azonos színek zselében és porcelánban: 20-20 szín
Metál gyöngyházas színek

(124-134)

SNOW CRYSTAL COLLECTION
ín
8 sz

- HÓKRISTÁLY KOLLEKCIÓ
rendkívüli fedőképességű, bársonyosan csillogó színek
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2009 fő divatszínei a világ divatmagazinjai szerint:

Mélyen pigmentált tömény selyemfényű színek

ín
3 sz

126
bronz
124
ezüst

125
arany

Brilliant csillámos színek (550-558)

550

551

ín
9 sz
558

552

553

Hiánypótló, új játékos csillogás,
a szokásos Crystal Nails Brilliant minőségben.
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555

556

557

Színes zselé: 5ml - 2.200.Színes porcelán:
3,5g+3,5g ajándék=7g - 1.480.-
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A legújabb fejlesztésű XTREME WHITE ÖNKISIMÍTÓ építő zselé
Sokkal határozottabb mosolyvonal

(teljesen új összetétel 2008 szeptember 14-től)
Önkisimító hatás: nem csúszik-folyik, mégis
egyenletesen-foltmentesen elterül!
Vakítóan fehér, mégis megköt.

TIPP: Az előkészített körmön és a sablonon
(Käszné) Fekete Zsuzsanna kétszeres Európa
Bajnok szerint: „Dobj el minden más fehér
építő zselét! A szalonban és a versenyeken is.”
5ml - 2.200.15ml - 3.950.-

húzz egy vékony alapréteget átlátszó építő
zselével, majd lámpázd 1 percig. Óvatosan
távolítsd el a sablont. Így az átlátszó hoszszabbításon pontosabban el tudod készíteni a
fehér véget. További előny, hogy az UV lámpában alulról is éri a fény a fehér zselét.

Cover Pink DIAMOND építő zselé
Gyémánt fényű körömágyhosszabbító zselé a csillogás szerelmeseinek.
A nagy lehetőség, hogy e zselével és a fehér vég
helyett a számtalan Brilliant zselé valamelyikével készíthess lenövés-mentes szikrázó francia körmöket...
5ml - 1.900.15ml - 2.950.-

Cover Pink DIAMOND porcelán por
A zseléhez hasonlóan kiváló fedőképességű és természetes körömágy-színű por gyémánt fényű csillogással.
25ml (17g) - 1.950.40ml (28g) - 2.600.-

TIPP:

A fenti Cover Pink porcelán poroknál a liquid mennyiségével illetve a porcelán vastagságával tudod szabályozni a fedőképességet. A mosolyvonalnál érdemes szárazabb anyaggal,
vastagabban dolgozni; a hátsó bőrredőnél pedig fordítva.

Cover Pink PINKY és ROSE színű
porcelán porok
A Cover Pink és a Cover Pink DIAMOND
porcelán poroknál kevésbé fedő, de a
körömhibákat eltakaró új, különleges rózsaszín építő porok.
Az egyedi rózsaszínek kedvelőinek...
25ml (17g) - 1.950.40ml (28g) - 2.600.-
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ÚJ ZSELÉS KÉSZLETEK JELENTS ÁRELNNYEL
6-ot fizetsz 8-at kapsz (8x5ml) 17.600.- helyett 13.200.- (1.650.-/db)
Snow Crystal Collection - Hókristály gyöngyház-fényű színes zselé kollekció
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Selection of NEW BRILLIANT Gels
2008/2009 Autumn-Winter
– Válogatás a legújabb
2008/2009 Brilliant színes zselékből
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ÚJ Színes Porcelán készletek JELENTS ÁRELNNYEL
9-et fizetsz 12-őt kapsz (12x3,5g) 11.760.- helyett 8.820.- (735.-/db)
Selection of NEW BRILLIANT POWDERS 2008/2009
Autumn-Winter – Válogatás a legújabb
2008/2009 Brilliant színes poraiból
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Snow Crystal Collection + Gold, Silver,
Bronze - Hókristály gyöngyház-fényű
színes porcelán kollekció + Arany, Ezüst, Bronz
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Új Porcelán próba készletek:
Porcelán próba készlet – Cover Pink
Cover Pink porok (Cover Pink 3,5g + Cover Pink DIAMOND
3,5g + PINKY 3,5g) + Liquid 20ml + sablon minta.
Készlet ára: 2.500.-

Porcelán próba készlet
– Odorless-szagtalan
Odorless porok (Crystal Clear 3,5g + Transparent Pink 3,5g +
Ultra White 3,5g) + Odorless Liquid 20ml + sablon minta.
Készlet ára: 2.500.-
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Ékszer ecsetek
Magas minőség, exkluzív dizájn, kedvező ár. Az ecsetek külön kupakkal és fix
nyéllel rendelkeznek (nem a nyél a kupak), ezért kizárt a nyél lötyögése-leesése.

#4 zselés ecset - kisebb körmökhöz és díszítéshez
1.980.-

#6 zselés ecset - profi zselés körmökhöz
1.980.-

#3 zselés ferde szőrű ecset - mosolyvonal kihúzáshoz és Brilliant díszítéshez
1.750.-

#2 zselés díszítő ecset - színes zselés felületi díszítéshez
1.550.-

#6 porcelán építő, Kolinsky szőr - kevésbé gyakorlott porcelánosoknak
2.550.-

#8 porcelán építő, Kolinsky szőr - profi porcelánosoknak
3.350.-

#3 porcelán díszítő, Kolinsky szőr - 3D porcelán díszítéshez optimális
2.350.-

Crystal Shine System - Csodafény rendszer
Hihetetlenül látványos és hetekig tartó fényt érhetünk el vele porcelán körmök polírozásánál és
saját köröm esetén is. A fény tartósságának titka, hogy a polírozó folyadék a köröm felső rétegeibe tartósan beépül. TIPP: A polírozandó porcelán- vagy saját köröm felületét a báránybőr polírozó fekete oldalával finomítjuk. A csodafény cseppekből alapos felrázás után
csak néhány cseppet teszünk a báránybőrre, majd EGYIRÁNYÚ MOZDULATOKKAL a körmöt felpolírozzuk vele.

Crystal Shine cseppek 17ml - csak 2.850.-

Crystal Shine
Báránybőr polírozó,
950.-
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Xtreme Drill csiszológép
Fogászati műszergyártó által gyártott kiemelkedő minőségű eszköz (a Crystal Nails
Xtreme sorozatának tagja)
Fogászati- és drágakő–csiszolás követelményeinek
is megfelelő rezgésmentesség, mely
nagy pontosságú munkát
tesz lehetővé.
A fej a legmagasabb
fordulatszámnál is rendkívül halk és alig melegszik (ezt a fej különleges kialakítása és a
kettő helyett négy darab minőségi csapágy teszi lehetővé).
Hosszú élettartam (minőségi alkatrészeknek, precíz összeszerelésnek és a por
bejutását akadályozó kiképzésnek köszönhetően).
Csiszolófej csere egy mozdulattal.
Igazán profi eszköz az igazán profiknak..

Bevezető ár: 67.500.- helyett 47.500.(Oda-vissza forgás, 0-20.000 fokozatmentes fordulatszám,
lábpedál, a képen lévő karbidfej nélkül.)

Liquid tartó
Dupla falú, hőkiegyenlítő liquid tartó.
Hogy a porcelánod kötése nyáron se
gyorsuljon fel és télen se lassuljon le..
1.850.-

Kígyóbőr körömdísz

980.Díszítő választékunk folyamatosan bővül, keresd üzleteinkben

Crystal Nails női divat pólók
Exkluzív szórt-strasszköves
Crystal Nails Art póló 5 méretben
6.550.Hosszú újjú fehér, S,
M, L, XL méretben
3.450.-

A rövidujjú fehér
mostantól XXL méretben is 2.980.-
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Easy Off PINK - rószaszín leoldható
zselé
A saját köröm erősítéshez kiváló, kellően rugalmas és makacsul tapadó Easy Off zselé mostantól átlátszó rózsaszínben is kapható. Lábkörmökre is kitűnő. 15ml - 2.950.-

Top Shine Gel SILK - fixálás-mentes
fényzselé átlátszó fehér-selyem színben
Az amúgy is nagy népszerűségnek örvendő Top Shine
15ml - 3.500.fényzselé slágergyanús új színben.

Hologram Topcoat Pearly White
Átlátszó fedőlakk új gyöngyházfehér színben. Gyorsan száradó
magas fényű irizáló fehér, rendkívül tartós fedőlakk.
15ml - 950.-

Crystal Clear Slower Powder - Átlátszó lassú porcelán
A lassabb kötésű, krémes állagú, könnyen bedolgozható Slower porok most kiegészültek a várva várt átlátszó színnel is.
25ml (17g) - 1.950.40ml (28g) - 2.600.140ml (100g) - 6.500.-

Odorless Liquid - Szagtalan Liquid
Új fejlesztésű szagtalan Liquid, mely a korábbi szagtalan Liquideknél kevésbé sárgul, vékonyabb ragacsos
réteg képződik és kevesebbet kell reszelni.
Természetesen a szagos Liquidhez képest
lassabban lehet vele dolgozni.
40ml - 2.950.100ml - 5.950.-

ODORLESS

Odorless Powders Szagtalan porok
Speciálisan a szagtalan Liquidhez fejlesztett porok átlátszó, rózsaszín és
fehér színekben. Sárgulásgátló adalékkal.
25ml (17g) - 2.150.40ml (28g) - 2.950.-
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Legújabb képzéseink
MŰVÉSZI HENNA-FEST 2 NAPOS OKTATÁS
Almási Henrietta henna-művésszel, aki rendszeresen készít
sztároknak testdíszítéseket a francia Glamour divatmagazin
megrendeléseire, divatbemutatókra és televíziós műsorok számára.
Tananyag: henna elméleti és gyakorlati ismeretek, művészi hatások, testékszerkészítés, testfestés (airbrush). A képzés a 2.
nap végén egy szintfelmérő vizsgával zárul, ami alapján
HENNA FEST vagy MŰVÉSZI HENNA FEST oklevelek
egyikét adjuk. Modell csak a vizsgamunkához kell. Az anyagokat biztosítjuk.
19.500.- + ÁFA/2 nap

(Käszné) Fekete Zsuzsanna KÖRMÖS DIPLOMA még magasabb szinten!
Kétszeres Európa Bajnokunk, hétszeres Magyar Bajnokunk (és számtalan cím tulajdonosa) kiemelkedő szintű kétnapos, kis létszámú, személyre
szabott továbbképzése most 2 nap helyett 3 napban, változatlan áron. Több
gyakorlás, több profizmus, azoknak, akik a csúcsra akarnak jutni a szakmában. (Erről a képzésről
érdeklődj Zsuzsánál a 06 (20) 359 5265 számon)

SZAKOKTATÓ KÉPZÉS
MINSÍTETT SZAKOKTATÓ KÉPZÉS-QES (Qualified Expert System) minősítéssel
Képesítés: QES minősített "MŰKÖRÖMÉPÍT, KÉZÁPOLÓ SZAKOKTATÓI DIPLOMA" - A legmagasabb szintű Elite presztízs szakmai oklevél.
A képzés időtartama: Kb. 3,5 hónap-140 óra. Munka mellett is végezhető időbeosztással
Oktatógárda: Nemzetközi Mester-, bajnokságokat nyert-, és valódi állami diplomás szakoktatók, elismert pedagógusok és orvosok.
FRANCHISE lehetőség a végzett hallgatóknak: A képzést elvégző, legalább "jó" minősítést
elérő szakoktatóknak -akár- FRANCHISE rendszerű - vidéki - vállálkozási lehetőséget tudunk bizosítani.
A képzés díja: bruttó 93. 000.- Ft. A teljes díjat a vizsgáig kell befizetni, RÉSZLETFIZETÉS KÉRHET.
A kompetens minőségi SZAKOKTATÓ KÉPZÉS..

Újvári Barbara “Körömművészet I.” díszítő füzet

Végre megérkezett! Díszítő Bajnokunk számos Step byStep-en keresztül mutatja be sajátos Nail Art technikáit (zselé folyatás, virág
hajtogatás, akril festés, szalvétatechnika stb.). Tanulj Te is ebből
a világszinten kiemelkedő igényességű kiadványból.
2.990.-

Crystal Nails „LEGÚJABB TECHNIKÁK”
oktató DVD

Vétek Nikolett (országos Körömépítő Bajnok) bemutatásában: Tapadás, „C-ív”, körömágyhoszszabbítás, színes zselé és porcelán mesterfokon, párhuzamos francia köröm
építése, körömágyhosszabbítás STILETTO forma alkalmazásánál, beépített színes zselés díszítés STILETTO formánál, felületi porcelán díszítés
Profi technikák egy profitól…
3.750.-

- 1085 Budapest, József krt. 44. www.crystalnails.hu
Üzlet telefon: (1) 334 1924, Oktatás telefon: (1) 323 0258

