
TECH TIPP 
Ebben az állandó rovatunkban hasznos tippeket szeretnénk nyújtani a mindennapi munkához: 
-Sûrûség: Az IBD építô zselé azért olyan sûrû, hogy munkavégzés közben az anyag ne folyjon szét és az ívek ne laposodjanak
el. Ezt a hatást fokozhatjuk azzal, hogy a több lépésben készülô munka során (pl. francia mûkörömnél) a lépések között a kezet
5-10 másodpercre a lámpába helyeztetjük. Ez pontosan elég arra, hogy az anyag „meghúzzon” és ne terüljön tovább. Ha mind-
ezt váltott kézen csináljuk, idôveszteségünk nem keletkezik. (Ha az anyagunk mégis -még a lámpába helyezés elôtt- ellaposodik,
az IBD zselé sûrûsége még megengedi, hogy a kezet ilyenkor megfordítva az anyag képes visszafolyni a megfelelô C ívbe.) 
-Szálhúzás: Az IBD építô zselé konzisztenciáját úgy határozták meg, hogy az anyagot az ecsettel a tégelybôl megfelelôen ki-
húzva ún. „zselészálakat” képezhetünk. Ezek a szálak kiválóan alkalmasak arra, hogy az elkészült, még nyers zseléfelület egye-
netlenségi mélypontjaiba, mélyvonalaiba (pl. a mosolyvonal meghúzáskor keletkezô mélyedésbe) belehúzzuk (egyirányba, vagy
oda-vissza mozdulatokkal). Ezek a szálak szépen beleülnek a mélyedésekbe, majd néhány másodperc múlva hozzáterülnek a kör-
nyezô felülethez. 
-Hajlítás: Tévedés azt hinni, hogy csak a porcelán körmöket lehet hajlítani. Az épített zselés köröm is hajlítható. Így ugyanolyan
szilárd, mégis kecsesen vékonyabb, szép ívû körmök készíthetôk. A módszer titka, hogy megfelelô idôben, részleges kötés mellett
egy csipesszel (vagy az ügyesebbek kézzel) kétoldalról többször finoman nyomjuk össze a körmöt, szembôl figyelve a C ív alaku-
lására. A részleges kötés azt jelenti, hogy a lámpába helyezett körmöt a teljes kötési idô kb. 1/3-ánál (zselé vastagságától is füg-
gôen) kell a lámpából kivenni, majd a hajlítás után visszatenni a teljes kötésig. Ez a módszer kezdetben begyakorlást, kísérlete-
zést igényel.
-Zselé tapadási fokozatok: Alapesetben az IBD építô zseléinek felvitele elôtt feltétlenül használnunk kell a természetes köröm-
felületre IBD Nail Prep vízelvonó és gombásodást megelôzô szert. Az egyébként is a legerôsebben tapadó IBD építô zselék tapa-
dását a gyártó javasolja tovább fokozni az IBD Bonder tapadófilm használatával. Ez az anyag egy savmentes Primer-nek fogha-
tó fel, mely kétoldalú ragasztóként beleköt a felsô körömlemez rétegekbe és a fölé kerülô zselébe. Használata speciális: Harmat-
vékonyan kell a Nail Prep után a körömre kenni (saját rövid szûrô, kemény speciál ecsetjével), majd egy törlôlapkával fel kell itat-
ni egészen filmvékonyságig. Majd egy perces lámpázás után jöhet az építô zselé. Problémás (pl. izzadékony bôrû) vendégekhez
az IBD rendszer extra tapadási fokozata a következô (melyet a gyár kizárólag problémás esetben javasol): A felbolyhozott, por-
talanított körömre Nail Prep kerül, ezután IBD (Stick) Primer következik nagyon vékonyan kenve. Ezt követôen a fent leírt módon
felvitt Bondert 1 perc helyett 3 percig lámpázzuk. Ezzel a módszerrel alapozott zselés köröm még azoknál sem válik föl, akiknél
minden eddigi anyag és módszer kudarcot vallott.  

Következô számunkban a színes zselés bevonat és díszítés tippjeit, fényvisszaadás új módszereit és a mosható szivacslapkák 
(Nail Prep spray-vel és fixálóval) történô használatát fogjuk tárgyalni.

AKTUÁLIS TOVÁBBKÉPZÉSEINK 

IBD ZSELÉ-TECHNIKA KÉPZÉS: 
Az IBD MASTER OKTATÓJÁTÓL a hivatalos IBD technika pontos használatát, az anyagok tulajdonságainak (elôkészítés, használati
sorrend, kötési idôk, formázhatóság, építô- és színes zselék stb.) használat közbeni bemutatását és az IBD Újdonságait 2 órás tan-
folyamon oktatjuk. Az oktatás ízelítôt ad a díszítô tanfolyam anyagából is. 
Az oktatás díja nettó 4.000-Ft. Helye: Bp., VII. Rumbach S. u. 6. Jelentkezés: (1) 461-0144 számon.

Kiadja: Crystal Nails Kft., 1075 Budapest, Rumbach S. u. 6. Tel.: (1) 461-0144, Honlap: www.crystalnails.hu

JÖN!JÖN!JÖN! (következô számunkban)
-UFO lámpa 2x9W csôvel

-ÚJ, luxus minôségû körömápoló- és lakkcsalád egyenesen Hollywoodból,  
Pininfarina (Ferrari)  dizájnnal.

DÍSZÍTÔ TANFOLYAM - SZÍNES IBD ZSELÉKKEL
10 éves tapasztalattal rendelkezô neves körömdíszítô oktatónk 

(Mészáros Krisztina IBD MASTER OKTATÓ) egész napos képzés 
keretében begyakoroltatja a különbözô díszítô technikákat az egyszerû 

díszektôl kezdve a különleges alkalmi viseletig. 
A képzésben oktatott technikák:

• tûvel húzott minták
• ecsettel festett minták
• kombinált technika

• egyéb (rajzolt, csöpögtetett stb.) technikák
• strasszok, gyöngyök

A tanfolyam költsége nettó 9.800.- Ft. 
A képzés modellt igényel. Jelentkezés: (1) 461-0144 számon

! !  F igye lem ! !  Oktatás  akc ió!
IBD technika oktatás  most  4000 F t  he lyet t  ingyen! (1-szer i  a lkalomra)



A siker kulcsa: A körömszakmában a szakértelmen túl az új technológiák és anyagok ismerete és használata is elengedhetetlen fel-
tététele az új vendégek megszerzésének és a régiek megtartásának. A Crystal Nails® a vezetô márkák új technológiáinak és anya-
gainak folyamatos bemutatásával és rendelkezésre bocsátásával a megfelelô eszközt biztosítja a sikerhez; a változtatásra, megújulás-
ra való hajlandóság kulcsa pedig már mindenkinek a saját kezében van. Az alábbiakban néhány aktuális újdonságot mutatunk be:

ÚÚjj  hhíírrlleevveellüünnkk  bbeevveezzeettéésséévveell  mmûûkköörrmmööss  ééss  mmaanniikkûûrrööss  sszzaakkmmaattáárrssaaiinnkknnaakk  kkíívváánnuunnkk  sseeggííttssééggeett  nnyyúújjttaannii  mmuunnkkáájjuukkhhoozz  aazz
eeggyyeess  úújjddoonnssáággookk,,  tteecchhnnoollóóggiiáákk  ééss  aakkcciióókk  bbeemmuuttaattáássáávvaall..  RReemméélljjüükk,,  hhooggyy  eezz  aa  pprróóbbáállkkoozzáássuunnkk  hhaasszznnoott  hhoozz  ÖÖnnöökknneekk
ééss  aa  jjöövvôôbbeenn  iiggéénnyy  lleesszz  HHÍÍRRLLEEVVEELLÜÜNNKK  ttoovváábbbbffeejjlleesszzttéésséérree,,  bbôôvvííttéésséérree..

Crystal Nails® HÍRLEVÉL Crystal Nails®
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MIÉRT?
Ebben az állandó rovatunkban hasznos anyagismereti kérdéseket fejtegetünk:
Mi az oka, hogy az IBD építô zselé nem éget úgy a lámpában? A válasz összetett: A zselé égetése több tényezôtôl
függ egyszerre. Az elsô a zselébe kevert kötésgyorsító mennyisége. Ha ez magas, a zselé jobban éget. Az IBD zselék kiemelke-
dô kötéserôsségét a gyártó nem kötésgyorsítóval éri el, hanem az alapanyag polimerizácója minôségének javításával. Így ala-
csony kötésgyorsító mennyiség mellett is rendkívül nagy szilárdság érhetô el. A másik szempont a zselé-vastagság. Egyszerre vas-
tagabban felvitt anyagmennyiség jobban éget a lámpában. Az IBD zselé kiemelkedô erôssége következtében elegendô vékonyabb
rétegben kenni, így nem éget annyira (és emellett esztétikusabb és anyagtakarékosabb is). A harmadik tényezô a vendég körmé-
nek érzékenysége. Néhány érzékeny (vékony) körmû vendég esetében nincs más lehetôség, a zselés körmöt 20-30 másodpercrig
a lámpa elôtt szórt fényben kell köttetni, majd a lámpába helyeztetni. Az esetleges égetô érzés gyorsan csillapítható az ujjbegy
alulról történô megnyomásával (ilyenkor az idegvégzôdéseket „kioldjuk”)
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további
<<< AKCIÓK!!! >>>

• Utazó UV lámpa
4.800,-Ft helyett 1.980,-Ft

• IBD porcelán próbacsomag 
(3,5g pink,3,5g white, 7ml liquid)
2.500,-Ft helyett 1.500,-Ft

• IBD zselé 8g (clear gél, pink és clear
builder gél, bonder gél)
2.500,-Ft helyett 1.900,-Ft

• Japán Manikûr kis készletek -50%
(4.300,-Ft helyett  2.150,-Ft)

• Ultra Seal Beige fedôfény zselé 15g -50%
(4.540,-Ft helyett 2.270,-Ft)

• IBD zselé kezdô készlet + utazó UV
lámpa 18.700,-Ft helyett 15.400,-Ft

• Strasszkövek ezüst és arany színben 
50 db!  290 és 350 Ft


