
TECH TIPP
És akkor – az elôzô hírlevélhez hasonlóan- ebben a rovatban következzenek a – remélhetôleg –
hasznos tippek a mindennapi munkához:

-Építés vékonyan: Az IBD építô zseléi a szokásosnál erôsebbek, így vékonyabban alkalmazva is
megfelelô szilárdság érhetô el velük. Ez egyrészt esztétikusabb, másrészt anyagtakarékosabb
munkát tesz lehetôvé. A takarékosságot szolgálja az is, hogy a szokásostól sûrûbb IBD építô
zselékkel pontosabban lehet dolgozni, szétfolyás nélkül. A konzisztenciát (azaz a sûrû-
ség és a belsô súrlódás együttesét) a fejlesztô mérnökök úgy állították be, hogy opti-
mális egyensúly legyen az anyag ecsettel történô húzása és önterülése között. Ma-
gyarul: be kell gyakorolni az anyag ecsettel való terítését, de ezt az anyag meg is
hálálja azzal, hogy a néhány irányított ecsetvonást követôen a maradék formá-
zást önmagától elvégzi. (Ez így leírva furcsán hat, de aki még nem próbálta, az
a valóságban is meg fog lepôdni.)

-Fényvisszaadás IBD módra: mint köztudomású, a mûköröm készítés formára
reszelés szakaszában sajnos elveszítjük a köröm fényét. Ennek visszaadására az
IBD rendszer különbözô lehetôségeket kínál. Porcelánnál a régi, jól bevált políro-
záshoz nemrégiben érkezett új IBD Diamond polírozó reszelô. Szintén hasznos lehet az új

Crystal Nails csodapolírozó is, amely a nem nagy
múltra visszatekintô csodapolírozók között is a leg-
újabb fejlesztésnek számít. 
A polírozás persze „strapás” feladat, izommunkát spórol-
hatunk meg azzal, ha az új IBD Acrylic Bright porcelánhoz
fejlesztett fedôlakkot vagy Ultra Seal ill. Intense Seal védô-

fényzselét használjuk (utóbbiakat természetesen zselére is). A
fényzselékkel sok – formázási, polírozási – idôt takaríthatunk meg
azok egyenetlenségkitöltô hatásának köszönhetôen. Fontos szabály azonban,
hogy a védô-fényzselék megfelelô tapadásához a formázást maximum 180-as érdes-
ségû reszelôvel fejezzük be (a tömbpolírozó (buffer) már túl finom felületet ad). Az IBD Ult-
ra Seal nem egyszerû fényzselé, rendkívüli rugalmasságával és kopásállóságával védi az alat-

ta lévô rétegeket, összetartó erejével megakadályozza a sarkok, szélek lepattanását. Az Ultra
Seal fixálásánál vigyázni kell, hogy a ragacsos

zselémaradványt ne vigyük tovább körömrôl köröm-
re (használjunk a két kézre külön – kimosható – szálmentes

IBD szivacslapkát, s annak mindkét oldalát), mert különben az
átvitt ragacs mattulást (fénycsökkenést) okozhat. Ha mégis bekövetkezne fénytompulás, se-
baj, a teljes fény visszahozható körömkefés kézmosással vagy egy durva pamutdarabos (pl.
farmer) dörzsöléssel. A másik fényzselé az új IBD Intense Seal, amirôl már korábban ír-
tunk: ez egy fixálásmentes, mégis 100%-ig zselé anyagú, tehát rendkívül tartós bevonat,
mely lágyabb mint az Ultra Seal.  
Fényvisszaadásnál használhatunk UV Topcoat-ot is, mely részben zselé, részben lakk.
Ennek következtében nem olyan tartós, mint egy 100% zselé, azonban tartósabb a fe-
dôlakkoknál. Fixálni nem kell, erôs körömlakklemosóval lemosható és ami nagyon fon-
tos, lakktartalma miatt színes körömlakkon is megtapad, ellentétben a fényzselékkel.
Ezért ezt leggyakrabban körömlakk védelmére használják.
Mûköröm – szolárium és napozás hatására történô – sárgulásának megakadályozása ér-
dekében hatékonyan alkalmazhatjuk még fényrétegként a német gyártmányú Crystal
Nails UV Filter fedôlakkot is.

-Ecset helyett spray: Az IBD zselé-rendszer elôkészítô folyadéka (Nail Prep=vízelvonó
és gombásodást megelôzô) nem ecsetes, hanem nagy kiszerelésû (118ml és nagyon jó
árú!) pumpás spray kivitelben kapható. Ennek okai, elônyei: 

- ezt az anyagot használhatjuk elsô lépésben fertôtlenítô spray-ként is a (a vendég ke-
zére és praktikusan a saját kezünkre is fújva).
- elôkészítô folyadékként szálmentes IBD szivacstörlô lapra fújva, a körmöket áttöröl-
ve a folyadék a szivacslap egyenletes nedvszívó képessége miatt nem folyik be a kö-
römsáncokba, illetve a törléskor a maradék porszemcséket is eltávolítjuk.
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HÍRLEVELÜNK 2. számának bevezetôjében elôször is szeretnénk megköszönni az 1. szám lelkes olvasóinak buzdítását újságunk
folytatására és késôbbi bôvítésére. Boldogság azt megélni, amikor szakmájukra igényes, a változásokra érzékeny és az új értékekért
lelkesedni tudó körömkozmetikusokhoz szólhatunk. Azokhoz, akik elôre tekintenek, és ami a legfontosabb: örömöt lelnek munká-
jukban is.



MIÉRT?
Ebben az állandó rovatunkban egy-egy anyagismereti kérdést fejtegetünk. Nagy magabiztosságot
adhat nekünk, ha ismerjük az általunk használt anyagok kémiáját is, persze csak megfelelô mély-
ségben, amelyet mi egy kis filozófiai elmélkedéssel is fûszerezünk:
Mitôl váltak az IBD színes zseléi az USA-ban deklaráltan vezetôvé? Miben különböznek más szí-
nes zseléktôl?
A fô különbség elsôsorban a színes zselé bázisában keresendô. Az IBD zselé alapja egy olyan tisz-
ta, lágy zselé, amely más, „hagyományos” zselékhez képest nagyobb molekulaszerkezetû, rend-
kívül jó térhálósodási képességû zselé. Ezért a kötés már alacsony UV-fény behatás mellett is in-
tenzív. És éppen ez a lényeg: ugyanis ahhoz, hogy egy színes zselé jó fedôképességû legyen,
rendkívül sok színezôanyagot kell belekeverni, ami viszont a zselé UV-fény áteresztô képességét
jelentôsen csökkenti, így azok a zselék, amelyeknek az alapja „hagyományos” zselén nyugszik
nem fognak rendesen megkötni. Vagy a „hagyományos” zselébôl készülô színes zselé gyártója
csökkenti a színezôanyag tartalmat a jobb kötés érdekében, de ekkor viszont az anyag nem fed
megfelelôen, illetve díszítésnél a vonalak szétfolynak, szétosztályozódnak. Rendkívül sajnálatos,
hogy sok mûkörmös elsô színes zselés próbálkozása ilyen nehezen kötô vagy rosszul fedô színes
zselével történik, mely olyan kiábrándultságot okoz, hogy ôk lemondanak a színes zselékkel va-
ló további próbálkozásról, és így nem élvezhetik az IBD színes zselék mérföldnyi elônyét. 

Megjegyzés: Van néhány fontos következménye annak, hogy az IBD színes zseléi és ugyanígy az
építô zseléi is már alacsony UV fény behatásra rendkívül jól térhálósodnak (a fent említett mole-
kulaszerkezet miatt):
1. A több, mint 50 féle színes zseléhez hasonlóan a 3 féle fehér francia építô zselé is jól köt (ez
sûrû (építô), vakítóan fehér zseléknél ritka) 
2. A gyár csökkenteni tudta a zselék fotoiniciátor-tartalmát, amitôl azok alacsonyabb hôfejlôdés
mellett kötnek, kevésbé égetnek. Ezzel áll összefüggésben a francia – most már 3 színárnyalatban
kapható- rózsaszín építô zseléknek az a különlegessége is, hogy élénk színükbôl kötés közben mit
sem veszítenek. 
3. Saját tapasztalatunk, hogy az IBD zselé minden más szempontból elônyös UV hiperérzékeny-
sége egy esetben okozhat galibát is. Ugyanis némely kereskedelmi forgalomban kapható – ala-
csony árú –  fénycsöves asztali lámpának van mellékes UV fény kisugárzása is (ezek kékes fény-
nyel világítanak). Ez dózistól függôen a mi IBD zselénket kötésnek indíthatja, míg más „hagyomá-
nyos” zselé meg sem érzi. Ha ilyen lámpánk van, tegyünk a fénycsô közvetlen közelébe egy
cseppnyi zselét és nézzünk rá 10 perc múlva. Ha megkötött, az asztali lámpát cseréljük le és ne
a zselét. :)

ÚJDONSÁGAINK
Az IBD új rugalmas, 3-szoros ôrlésû porcelán rendszerének legújabb elemei:
- Színes porok 24 szikrázó színben, közöttük a legújabb divat szerinti neon színekkel 

(1.650 Ft/db)
- IBD Dehydrator, új ecsetes elôkészítô folyadék
- IBD Acrylic Bright, magasfényû, optikai színélénkítôket tartalmazó fedôlakk, polírozás helyett
- Porcelán Professzionális készlet, minden, ami a profi porcelán mûkörömhöz kell, jelentôs 

árelônnyel 

További IBD újdonságok:
- IBD Extreme zselék, új különleges francia színek (Extreme Pink-enyhén fedô; Extreme Blush-pi-

rosas rózsaszín; Extreme White-vakítóan fehér; Extreme Clear-szinte „láthatatlan”)
- IBD Gel Effects átlátszó színes fény zselék (4 különbözô hatással), a színes zselékre kenve meg-

változtatja azok színhatását és fényjátékát
- ÚJ kontaktus sáv nélküli, rugalmas French és Clear tip-ek
- ÚJ Clear sablon, teljesen új alakkal, könnyû eltávolíthatósággal (perforált)
- ÚJ ingyenes IBD Nagykatalógus, magyar nyelven is, teljes választékkal, igényes fotókkal
- ÚJ csúcs-minôségû, bevonatos, tartós IBD reszelôk, praktikus íves-egyenes formával (450 Ft)

Crystal Nails Újdonságok:
- Megérkezett a várva-várt új UV lámpa fejlesztésünk: a korábbi nagy sikerû UFO lámpa (min-

den oldalon teli-tükrös!, 3 oldalon zárt, nagy bemeneti nyílású) MOSTANTÓL 2x4W helyett
2x9W! csövekkel (csak 11.500 Ft!)

- ÚJ fényképes termékkatalógus és árlista, Crystal Nails, IBD és Sparitual termékekkel. Keresse
üzletünkben vagy kérje postán

- Az ÚJ német gyártmányú Crystal Nails formaldehyd-mentes körömlakk (650 Ft, 80 új szín, ne-
onok is) és SPA ápoló család (mentholos Peeling (980 Ft), Mask, Lotion, Creme (hamarosan 3
illatban)) folyamatosan bôvül új termékekkel, illatokkal. Slágertermékeink: 

- 4 féle illatos (ananász, barack stb.) bôrolaj és mélyápoló (750 Ft)
- Top Shine, fixálásmentes fényzselé (2.950 Ft)
- UV Topcoat (850 Ft)
- High Shine, hyper gyorsan száradó, magasfényû fedôlakk (750 Ft)
- Crystal Nails csodapolírozó, megemelt hatékonysággal (450 Ft)



AKCIÓINK
Meghosszabbítva:

IBD Technika Oktatás, most 4.000 Ft+ÁFA helyett
INGYEN, SÔT: az oktatáson minden 10.000 Ft feletti
vásárlás esetén utazó UV lámpát, trovábbi 5.000 Ft
felett IBD Posztert adunk AJÁNDÉKBA (májusban).

Csiszológép és UV lámpa akció

Utazó UV lámpa akció 4.800 Ft helyett 1.980 Ft,

Modern kivitelû paraf-
fingép paraffinnal, 
kesztyûvel, lábtyûvel,
fóliával 26.800 Ft

Japán Manikûr kis készletek 
4.300 Ft helyett 2.150 Ft

ÚJ AKCIÓ!!!
„SZÖGEZD ODA”= IBD Bonder + IBD Ultra Seal 
2db x 4.540=9.080 Ft helyett CSAK 4.540 Ft (azaz egy
áráért kettôt kap). Ennek az akciónknak a célja az, hogy
az IBD építô zseléit használókat ösztönözzük arra,

hogy kipróbálják az építô zselé alá való
Bonder tapadófilmet és a fölé való Ultra
Seal védô-fény zselét, melyek együttes
alkalmazásával a világvezetô IBD építô
zseléket egyenesen „odaszögezhetjük”

a körmökhöz.

ÁRPOLITIKÁNK
Csak röviden annyit jegyeznénk meg, hogy mi valóban alacsony haszonkulcsokkal dol-
gozunk; az általunk hazánkban kizárólagosan forgalmazott IBD és Sparitual termékek
más országokban jóval drágábbak. De ennek tudatosítása azért is fontos, mert a hazai
piacon azt tapasztaljuk, hogy megjelennek az IBD rendszernél fejletlenebb, alacsonyabb
minôségû márkák, amelyeknek az ára viszont magasabb. Reméljük, ez nem téveszt meg
senkit. A minôség értékelésének legegyszerûbb módja a kipróbálás, tapasztalatszerzés.

TOVÁBBKÉPZÉSEINK
IBD TECHNIKA OKTATÁS:
Az IBD MASTER OKTATÓJÁTÓL a hivatalos IBD technika pontos használatát, az anya-
gok tulajdonságainak (elôkészítés, használati sorrend, kötési idôk, formázhatóság, építô-
és színes zselék stb.) használat közbeni bemutatását és az IBD ÚJdonságait 2 órás tanfo-
lyamon oktatjuk. Az oktatás ízelítôt ad a díszítô tanfolyam anyagából is. Az oktatás szer-
dánként 14.00 órától van, DE május 15-én vasárnap 9-11-ig tartó oktatásunkon résztve-
vôket megajándékozzuk 1 db IBD 8g-os zselével

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 színes zselés
díszítés gyárilag kevert (60 féle színû) zselékkel sokkal változatosabb és nagyságrendek-
kel tartósabb díszítési lehetôségeket kínál, mint a lakkozásos.
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. 

IBD NEMZETKÖZI MASTER OKTATÁS
az IBD nemzetközi oktatójával (szinkrontolmácsolással), 2005. szeptember 15-16-17-én.
A képzés célja a vezetô amerikai mûkörömgyártó IBD legfejlettebb zselé-rendszerének
és alapjaiban új fejlesztésû porcelán rendszerének megismerése és pontos technológiá-
jának begyakorlása. A professzionális képzés vizsgával zárul és magas presztízs értékû
nemzetközi oklevelet ad. 
Oktató: Anneke van der Sar (Tom Holcomb-al, a 8-szoros világbajnokkal együtt az IBD
amerikai gyárának legmagasabb szintû oktatója)
Az oktatás tematikája:
1. nap: A különbözô IBD alapanyagok és kellékek elméleti ismertetése. Az IBD zselék
használatának bemutatása és gyakorlása.
2. nap: Az IBD lágy és építô színes zseléinek ismertetése, a felhasználási módok bemu-
tatása és gyakorlása
3. nap: Az IBD új porcelán rendszerének ismertetése és használata. Délután vizsga 
(5 különbözô köröm készítése), majd az oklevelek ünnepélyes kiosztása.
Az oktatások kezdô idôpontja 2005. szeptember 15. Az oktatás díja nettó: 59.000.- fo-
rint. Ezen felül szükség van a munkához szükséges egyes IBD anyagok megvásárlására
(ha ezek még nincsenek meg).

A fenti képzések helyszíne: 1085 Budapest, József krt. 44. II/10.
Jelentkezni az (1) 461 01 44 számon lehet!

Vízszintes: 
1. A megfejtés elsô része
6. Személyes névmás
7. Fûtôanyag
8. Papírra vet
9. Özönvíz
12. Idômérô
14. Magasít
17. Értékesít
18. Ezen a napon
19. Mássalhangzó kiejtve
20. Éltetô elem
21. A megfejtés második

része
24. Dehogy
25. Tüzel
26. Barátságos ûrlény
27. Kén

Függôleges:
1. …csiga
2. Sütô népiesen
3. Török nagyúr
4. Iga
5. …a csodák csodája
10. Fedezés
11. Járom
13. Sakk döntetlen
14. Eleget keres
16. Angol becenév
15. Elé tüzel
20. Magot szór
22. Leggyakoribb

magánhangzónk
23. Személyes névmás

REJTVÉNY

A rejtvény helyes megfejtését címünkre
beküldôk között 1 db 20.000 Ft értékû 

SPARITUAL termékcsomagot sorsolunk ki.



SPARITUAL AKCIÓ!!! 
Május végéig: SPARITUAL
lakkok 1.250 helyett 980,
ápolók 1.950 helyett 1.480.
Itt az alkalom, hogy kipróbál-
ja, de vigyázat: 
nagyon fog tetszeni!

Kiadja:


