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2008-as fejlesztésű prémium
minőségű sűrű átlátszó profi
építő zselé

termékek

ÚJ hiperprofi (verseny) ecset

2008 trendszínek zselében és porcelánban
királykék

napsárga irizáló rózsaszín pezsgő

hologramos lazac

ÚJ rozsdamentes
fémeszközök
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erős, jól kontrollálható
porcelánok

2007. ősz Országos Zselés Bajonkságon
Crystal Nails az első 3 helyen
Malekné Vígh Mária (3)
Vétek Nikolett (1)
Kovács Gabriella (2)

egyedülálló sablon
és egyéb kiegészítők

2008. március Kézműves Kupa
díszítő verseny Crystal Nails
első helyezés
(Újvári Barabara)
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építő zselék (Builder Gels)
er

Slág

ÁTLÁTSZÓ SŰRŰ-ÉPÍTÔ
Crystal Builder Clear I
Nagy sűrűségének köszönhetôen szép, magas
C-ív alakítható ki vele könnyedén. Erôs tapadás,
könnyű formálhatóság és az átlátszó jégkék
színnek köszönhetôen színélénkítô hatás jellemzik.
Kötésidô: Crystal Nails UV lámpában 3 perc.
Alapozó zselét nem igénylő egyfázisú zselé.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.600.- helyett 2.950.50ml – bevezetô ár: 8.750.- helyett 6.900.-

ÁTLÁTSZÓ IDÔTAKARÉKOS-ÉPÍTÔ
Crystal Builder Clear II
Közepes sűrűségű és rendkívül magas fényű víztiszta egyfázisú építő zselé, mely önmagától tükörsimára és fényesre terül el, így rétegezésnél,
utántöltésnél, illetve TIP-en megspórolhatjuk a formára reszelést és a fényzselézést. A zselé különleges,
nem égető szisztémával készült. Savmentes, így
nem marja meg a TIP-et. Saját köröm erôsítésre is.
Kötésidô: Crystal Nails UV lámpában 3 perc.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.400.- helyett 2.950.50ml – bevezetô ár: 8.400.- helyett 6.900.-

I.
Blush

II.
Pink

RÓZSASZÍN ÉPÍTÔ
Crystal Builder Pink
Sűrű, erôs, rózsaszín zselé. Könnyen készíthetô vele szép ívű francia köröm. Kötésidô: Crystal Nails
UV lámpában 3 perc. Egy közepes sűrűségű átlátszó (I. Blush) és egy sűrű kevésbé átlátszó (II. Pink) rózsaszínben kapható. Alaprétegként javasolunk 1
réteg Bulider Clear I. vagy II. zselét alákenni.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.50ml – bevezetô ár: 7.800.- helyett 6.900.-

FEHÉR ÉPÍTÔ – Crystal Builder White
Ultra fehér, sűrű zselé. Nagyon könnyen alakítható ki vele határozott mosolyvonal. Ha sablonon
dolgozunk, biztosítsuk az alulról kötést is (vagy
egy átlátszó alapréteggel, vagy a sablon levétele
után megfordított kézen 1 perc lámpázással) Kötésidô: Crystal Nails UV lámpában 3 perc. Egy
nagyon sűrű I. és közepesen sűrű II. változatban
kapható.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.4

I.
nagyon
sűrű
II.
közepesen
sűrű
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építő zselék (Builder Gels)
ÁTLÁTSZÓ SŰRŰ-ÉPÍTÔ
Crystal Xtreme Builder Clear
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2008-as fejlesztésű, csúcsminőségű, sűrű építő zselé,
mely redkívül erős, fényes és jól tapad. Nagyon jó
formázhatóság és extrém tartósság jellemzi. Átlátszó
lila szín UV szűrő és színélénkítő hatású. Kötésidô:
Crystal Nails UV lámpában 2-3 perc. Alapozó zselét nem igénylő egyfázisú zselé. Savmentes így nem
marja meg a TIP-et.
5ml – 2.200.15ml – 3.950.50ml – 9.500.-

TIPP:

A profi sűrű zselé használatához két dolgot kell megtanulni:

1. Az anyagot az ecsettel a tégely szélénél lassan kell felvenni, hogy elkerüljük
a buborékképződést.
2. A szokásosnál kisebb merítéssel vegyük ki a gombócot, hogy a műköröm ne
legyen túl vastag. Ezzel a nagyon erős anyaggal vékonyabban, így esztétikusabban és gazdaságosabban dolgozhatunk, csökkentve az égetés valószínűségét is. (Továbbképzéseinken elsajátíthatod a pontos technikát)

Builder Xtrem Bilder White
Crystal Builder White építő zselé ÚJ vakítóan fehér
Extreme White színben. Prémium minőségű, hófehér
francia véget eredményező, optimális sűrűsége miatt
határozott mosolyvonalat lehetővé tevő 4 perces
építő zselé.
5ml – 2.200.15ml – 3.950.-

TIPP: A szép, egyenletes fehér hatás elérése érdekében javasoljuk két rétegben használni.
Nem átlátszó sablon használatánál a sablon levétele után alúlról is köttesd meg az anyagot az UV 1 percre lámpába fordított kézzel betéve.

KÖRÖMÁGYHOSSZABÍTÓ
Cover Pink – Közepes sűrűségű, természetes
színű, nem átlátszó építő zselé.
Használatával:
– megszűnik a mosolyvonal lenövés problémája
– optikailag meghosszabbítható a rövid körömágy
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.5
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– Step by Step

KLASSZIKUS FRANCIA KOCKA FORMÁJÚ
ZSELÉS KÖRÖM ÁTLÁTSZÓ ÉPÍT ZSELÉVEL
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Előkészítés:
– Toljuk fel a körömbőrt bőrfeltolóval (1), és alaposan kaparjuk fel a letapadt bőrt a bőrkaparóval (2).
– Határozzuk meg a körömhosszt és formát körömvágóval és
az íves-egyenes reszelő 180-as felével (3).
– Finoman, de alaposan bolyhozzuk fel a köröm felületét
180as reszelővel (4).
– Portalanítsunk (5).
– Gombásodás megelőzésére és vízelvonásra kenjünk fel Nail
Prep-et (száradását meg kell várni) (6).
– A maximális tapadás érdekében kenjünk fel egy réteg savmentes primert (Acid Free Primer) (7). Száradását nem kell
megvárni (ragacsos felületet képez a körmön, mely kétoldalú ragasztóként működik).
– Sablon felragasztása előtt a közepét kivéve, merevítésként
ragasszuk azt be a szabadszél alatti rész hátoldalára (8).
Szükség esetén manikűr ollóval a sablon ívét hozzáigazíthatjuk a természetes köröm ívéhez (9). Ügyeljünk, hogy ne
legyen rés a sablon és a köröm között (9-2).

Modellezés:
– Egyfázisú építő zselével (Builder Clear I, vagy Builder Clear
II, vagy Extreme Clear) vékony alapréteget húzunk,
ügyelve arra, hogy bőrhöz ne érjünk (10). (Alkalmazzuk ezt
egy kéz 4 ujján).
– Helyezzük a körmöt UV lámpába 30 másodpercre (11).
(Ezalatt ismételjük meg az előző lépést a másik kéz 4 ujján).
Ezután a hüvelyujjakon végezzük el ugyanezt a műveletet.
– A szabadszéli részre ujjanként vigyünk fel építő fehér zselét (Builder White sűrű, vagy Builder White extra sűrű, vagy
Builder Xtreme White) egy vékony és egy vastagabb rétegben. A két réteg között 30 másodpercig lámpázzunk. Középről kifelé húzva az ecsetet kialakítunk egy határozott
mosolyvonalat (12). Amíg az egyik kéz ujján dolgozunk,
addig a másik kezet helyezzük a lámpába.
– Átlátszó építő zselével (a 3 Clear, vagy a 2 átlátszó rózsaszín bármelyikével) felépítjük a körmöt úgy, hogy először
egy vékony csúsztató réteget kenünk fel. Majd egy
megfelelő méretű zselégombócot az ecset sarkával elhúzogatva kialakítjuk a c-ívet. Ügyeljünk arra, hogy a zselé bőrhöz ne érjen (az esetlegesen bőrre került zselét narancsfa
pálcával távolítsuk el). A zselé a körömbőr közelében mindenhol vékonyodjon el (ne legyen pereme) (13). Váltott
kézen dolgozva, ujjanként rövid időre lámpázzuk, majd a
végén 3 perc alatt a körmöket készre köttetjük.
Fixálás előtt ellenőrizzük nincs-e gödör valamelyik köröm felületén, mert ezt most még tudjuk korrigálni reszelő nélkül.
– Cleanser folyadékkal fixáljuk a körmöket (14).

®

– Step by Step
Befejezés:
– Formára reszeljük a körmöket, ügyelve arra, hogy a teljes
felület át legyen reszelve (15).
– Portalanítunk, majd fixálás-mentes fényzselével (Top Shine)
vonjuk be a körömfelületet vékonyan (16). 3 percig lámpában köttetjük.
15
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MODERN FRANCIA HEGYES FORMÁJÚ
ZSELÉS KÖRÖM KÖRÖMÁGY HOSSZABBÍTÓ ZSELÉVEL
Előkészítés:
– Kövesd az előkészítési folyamatot a klasszikus zselés köröm Step-by-Stepjében leírtak szerint.
Modellezés:
– Egyfázisú építő zselével (Builder Clear I, vagy Builder Clear II, vagy Extreme Clear) vékony alapréteget húzunk, ügyelve
arra, hogy bőrhöz ne érjünk. (Alkalmazzuk ezt egy kéz 4 ujján).
– Helyezzük a körmöt UV lámpába 30 másodpercre. (Ezalatt ismételjük meg az előző lépést a másik kéz 4 ujján). Ezután
a hüvelyujjakon végezzük el ugyanezt a műveletet.
– Cover Pink zselével (a vékony csúsztató réteg felkenése után) a körömágyi részen és annak meghosszabbításában kialakítjuk a szabadszél negatív formáját (itt kell meghatároznunk a pontos mosolyvonalat). Ügyeljünk arra, hogy a zselé
bőrhöz ne érjen (az esetlegesen bőrre került zselét narancsfa pálcával távolítsuk el). A zselé a körömbőr közelében mindenhol vékonyodjon el (ne legyen pereme). Váltott kézen dolgozva, ujjanként rövid időre lámpázzuk. Cover Pink zselénél, annak élénk színe miatt a lenövés hamarabb láthatóvá válik; ezt késleltethetjük azzal, ha a Cover Pink anyagot a
hátsó bőrredőtől 2-3mm-re húzzuk csak fel (a hiányzó anyagot itt majd a c-ív képző borító réteg átlátszó vagy rózsaszín anyagával pótoljuk ki) (1-2).
– A szabadszéli részre ujjanként vigyünk fel építő fehér
zselét (Builder White sűrű, vagy Builder White extra
sűrű, vagy Builder Xtreme White) egy vékony és egy
vastagabb rétegben, az anyagot nekitolva a körömágy hosszabbító anyagának, ügyelve rá, hogy
fedésbe ne kerüljenek. A két réteg között 30 másodpercig lámpázzunk. Középről kifelé húzva az ecsetet
kialakítunk egy határozott mosolyvonalat (3-4). Amíg
az egyik kéz ujján dolgozunk, addig a másik kezet
helyezzük a lámpába.
1
2
3
– C-ívet valamelyik átlátszó vagy átlátszó rózsaszín
építő zselével alakítunk ki a felületen, lefedve a rózsaszín és fehér felületeket (5).
– Fixálás előtt ellenőrizzük nincs-e gödör valamelyik
köröm felületén, mert ezt most még tudjuk korrigálni
zselével, reszelő nélkül.
– Cleanser folyadékkal fixáljuk a körmöket.

Befejezés:
– Kövesd a befejezési folyamatot a klasszikus zselés
köröm Step-by-Stepjében leírtak szerint. (6)
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színes zselék
SZÍNES ZSELÉK
– COLOR GEL
Zselé és porcelán rendkívül tartós bevonására és/vagy díszítésére kiválóan alkalmas
zselék immáron 114 különbözô színben. A különleges hordozó zselének és a nagy számú pigmentnek köszönhetően rendkívül jó fedőképességgel rendelkeznek.
Kötésidô: 3 perc. 5ml – 2.200.-
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DEKOR SZÍNEK

Slág

Francia
véghez!

001
Tűzpiros

002
Narancs

003
Napsárga

004
Világosbarna

010
Sötétzöld

005
Mogyoróbarna

011
Indigókék

006
Hófehér

012
Sötétlila

016
Lilásrózsaszín
er

007
Fekete

008
Olíviazöld

013
Világoslila

014
Középlila

017
Pirosasbarna

018
Csokoládé

021
Lollipop

022
Gránát piros

009
Levélzöld

015
Pirosasrózsaszín

019
Középbarna

Slág

020
Bordó

023
Alkony sárga

000
Clear

TIPP:

Különböző eszközökkel (díszítő
tű, díszítő ecset, legyező ecset stb.) különböző szín és formahatásokat érhetsz
el. A technikai alapokat és trükköket színeszselés tanfolyamunkon sajátíthatod
el, melyről Információt a katalógus 85.
oldalán találsz.
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színes zselék

METÁL SZÍNEK

100
Metálrózsaszín

102
Metáloportó

101
Metálciklámen

103
Metálbronz

104
Metálbarna

jult
egú

M

105
Metálmogyoró

106
Metálpadlizsán
Slág

107
Metálcsoki
er

109
Metálsötétlila

116
Gyöngyházarany

120
Acélpiros

110
Acélkék

111
Ezüst

112
Metálrubin

újult

113
Gyöngyházrózsaszín

Meg

117
Arany

118
Acélrózsaszín

121
Acélzöld

122
Acélbarna

119
Acéllila

123
Acélcsoki

PASZTELL SZÍNEK
er

Slág

200
Almazöld

201
Vanília

202
Barack

203
Babarózsaszín

204
Babakék

NEON SZÍNEK

300
Neonzöld

301
Neonsárga

302
Neonnarancs

303
Neonrózsaszín

304
Neonkék

114
Gyöngyházkagyló

115
Gyöngyházfehér

108
Metállila

®

színes zselék

Brilliant zselés díszítési javaslat
1 réteg építő zselé alapra díszítő tűvel vagy narancsfa pálcával
díszíts Brilliant zselékkel, majd ennek tetején alakítsd ki a C- ívet
átlátszó építő zselével. (Építő-díszítő tanfolyamunkon új ötleteket szerezhetsz.)

BRILLIANT GEL

COLLECTION

Alkoss utánozhatatlanul egyedi csillámló zselés műkörmöket!
ÚJ Crystal Nails BRILLIANT színes zselé kollekció, 23 eddig elképzelhetetlenül csillámló színnel.
Különlegessége a speciális hordozózselében és az új eljárással készülő csillámszemcsékben rejlik, melyek
minden eddiginél intenzívebben ragyognak, szinte világítanak, vibrálnak. Emellett a színei sokkal élettelibbek, így már messziről megkülönböztethetőek.
Valódi BRILIÁNS hatásával azonnal a viselője kezére vonja a férfi és az irigy női tekinteteket.
ÁRA 2.200.- Ft/5 ml

500
Brill narancs

511
Brill almapiros

520
Brill grafit

501
Brill rózsaszín

512
Brill rézarany

521
Brill hologram

502
Brill bordó

513
Brill bronzbarna

522
B. apró hologram

530
529
B. pirosas-kék
B. zöldes-rózsaszín

536
Brill napsárga

10

537
Brill champagne

545
B. ir. ezüst

538
B. ir. púder

546
B. irizáló piros

505
Brill szahara

514
Brill orgona

523
Brill ezüst

531
B. lilás-kék

539
Brill királykék

547
B. kék diamond

506
Brill arany

515
Brill levendula

524
B. irizáló narancs

532
B. kékes-narancsos

540
B. nagy ir. lazac

507
Brill téglavörös

516
Brill lime

525
Brill gyöngy

533
Brill bíbor

541
B. dark rose

548
549
B. piros diamond B. pink diamond

508
Brill lazac

510
509
B. piros levendula
Brill irizáló bordó

517
Brill türkiz

518
Brill tengerkék

526
B. irizáló fehér

527
B. irizáló lila

534
B. holo rózsa

535
Irizáló arany

542
B. nagy ir. lila

543
B. kis ir. lila

519
Brill fekete

528
B. irizáló piros

544
B. kis ir. lazac

14 új
2008-as trend szín

®

színes zselék
EFFEKTUS SZÍNEK

400
Ezüst
effektus

401
Arany
effektus

402
Lila
flitter

Átlátszó csillámos zselék az alájuk kerülő
színek megbolondítására

403
Hologram
flitter

404
Hologram
szál

405
Irizáló
szál

406
Pink
effektus

ÚJ ZSELÉS KÉSZLETEK JELENTS ÁRELNNYEL
6-ot fizetsz 8-at kapsz 17.600.- helyett 13.200.-

ÚJ ter
mék

Favourite Color Gels I.
– Legnépszerűbb Dekor színes zselék

001

003

006

007

013

014

016

ek

020

Favourite Color Gels II. – Legnépszerűbb
Metál-Neon-Pasztell színes zselék

100

104

114

118

201

203

302

119

Favourite Brilliant Gels I.
– Legnépszerűbb Brilliant színes zselék I.

500

502

505

514

516

520

523

529

Favourite Brilliant Gels II.
– Legnépszerűbb Brilliant színes zselék II.

501

506

508

519

521

526

528

533

Selection of NEW BRILLIANT Gels 2008 Spring
– Válogatás a legújabb Brilliant színes zselékből

536

538

537

540

541

547

548

549
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fedő zselék (Top Gels)

FRANCIA SZÍNES ZSELÉK
French Top Gel
Ezek az 5 színben kapható színes francia zselék a zselés
vagy porcelános körmöknek szép francia színeket kölcsönöznek. Vékony rétegben (nem építő zseléként) alkalmazandók.
Erôs
rózsaszín,
pirosas
rózsaszín,
barackos-rózsaszín (enyhén fedô), bézs, hófehér (006 színes zselé) és átlátszó (000 clear zselé) színekben. Kötésidô:
Crystal Nails UV lámpában 3 perc.
5ml –1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.-

FIXÁLÁS-MENTES MEGA-FEHÉR
Mega White FILM Gel
Ezt a minden eddiginél fehérebb lágy ecsetes zselét a vakítóan fehér francia körömvég kialakításához fejlesztették ki. Ezzel a rendkívül jó fedô-képességű zselével ahogy a neve is sugallja, film-vékonyságban kell dolgozni a kész műköröm
felületén lakkozásszerűen 2 rétegben. (A kevésbé gyakorlottaknak e helyett a
zselé helyett a 006-s számú színes(hófehér) zselét javasoljuk!) Kötésidô: 4 perc
15ml
bevezetô ár: 3.400.- helyett 2.950.-

FIXÁLÁS-MENTES ÁTLÁTSZÓ FÉNY
Top Shine Gel

BES

TS
ELL
E

Bármely zselére vagy porcelánra alkalmazható, rendkívül magas fényű, lágy, ecsetes átlátszó zselé.
ÚJDONSÁGKÉNT mostantól 6 ÚJ szín! rendkívül jóminőségű, sárgulásmentes. Vékonyan kell kenni. Kötésidô: Crystal Nails UV lámpában 2 perc.
3.500.-

Easy Off – leoldható zselé
Hardener Gel: Tip-oldóval (acetonnal) leín
oldható, új összetételű UV zselé saját köröm
6 új sz
erősítéséhez. 3 perc alatt keményre köt, ugyanolyan erős, mint a hagyományos zselék, mégis lereszelés helyett leoldással
eltávolítható, így a saját köröm egyáltalán nem sérül.
15ml • 2.950.-

TIPP: Saját köröm erősítéshez készítsd elő a körmöket, mintha műkörmöt építenél. Ezután alkalmazd az Easy Off zselét két rétegben (rétegek
között lámpázva) majd egy-egy cseppnyi zselével
vastagítsd meg a szabad szél feletti részt.
12
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előkészítő folyadékok
NAIL PREP
Gombásodás-megelôzô és vízelvonó, PH-kiegyenlítô hatású körömelôkészítô folyadék. Primer használata előtt száradását meg kell várni.
15ml – 980.-

Spray Prep – előkészítő, fertőtlenítő spray
Nagy kiszerelésű körömelőkészítő folyadék praktikus pumpás spray formájában. A kezelés elején köröm- és kézfertőtlenítő spray-ként használhatjuk; ekkor zsíroldó hatása
miatt a sablon tapadását is segíti a bőrön. Műkörömépítésnél ecsetes Nail Prep helyett vízelvonó–fertőtlenítő előkészítő
folyadékként használjuk a körmökre fújva.
100ml – 1.350.Nail Prep/Spray Prep utántöltő 500ml – 4.950,-

Acid Free Primer – savmentes primer
A savas PRIMER helyett használható teljesen savmentes kétoldalú ragasztóként működő rendkívül hatékony tapadásközvetítő, zseléhez és porcelánhoz. Száradását meg kell
várni (ragacsos marad).
15ml – 1.900.-

PRIMER
Tapadás-elôsegítô folyadék, mely a köröm rétegeibôl elvonja a nedvességet. A Nail Prep felszáradása után kell
vékonyan felvinni a körömre úgy, hogy elôtte az ecsetbôl
a felesleget az üveg nyakán vagy egy papírtörlôn lehúzzuk. Savtartalma miatt bôrhöz nem érhet. Felszáradása
után következhet az építô zselével húzott vékony alapréteg
(rányomott ecsettel).
15ml –1.600.-

FIXÁLÓ FOLYADÉK CLEANSER
Zselé fixáló, mely összetételénél fogva nem tompítja a zselé fényét. Alkalmas a zselé-ecset és az UV lámpa tükrének
tisztítására is.
40ml – 600.100ml – 1.200.500ml – 4.950.-

No Line – utántöltés elősegítő
Speciális összetételű készítmény, mellyel műköröm utántöltésnél visszaragaszthatjuk a felvált műkörömrészeket és eltűntethetjük a töltési vonalakat, foltokat.
15ml – 2.400.13

®

porcelán család

Porcelán por
Az új porcelán rendszer fő tulajdonságai Käszné Fekete Zsuzsanna (kétszeres Európa Bajnok, hétszeres Magyar
Bajnok) instrukciói alapján lettek megválasztva. A porok összetétele maximális tapadást és sárgulás-mentességet
biztosít. A finom őrlésnek köszönhetően az ecsetre felvett por-folyadék gombóc krémes állagú, könnyedén alakítható-teríthető.
Kétféle kötési idejű por kapható: Master Powder – a mesteri körmökért és Slower Powder (lassabb) – a kevésbé gyakorlottak számára.
Tiszta színek jellemzik: Masterpor színek: kristály tiszta (Crystal Clear), világos rózsaszín (Light Pink), sötét rózsaszín (Dark Pink) – csodaszép új szín! – , szuper fehér (Super White) és fedő rózsaszín (Cover Pink) – természetes rózsaszín hatású por körömágy-hosszabbításhoz.
Slowerpor színek: átlátszó rózsaszín (Transparent Pink) és ultra fehér (Ultra White).

Master porok

Slower porok
A porok mostantól nagyobb kiszerelésben
kaphatók (jégkocka formájú új tégelyekben):
25ml (17g) – 1.950.40ml (28g) – 2.600.140ml (100g) – 6.500.-

Crystal Nails liquid
– kékszíű porcelán folyadék sárgulásgátló adalékokkal
40ml – 1.990.100ml – 3.750.500ml – 12.500,.
UV szagtalan Liquid

40ml – 2.950.100ml – 5.950.-

Acryl Remover – Tip és porcelán oldó folyadék
lanolinnal, mely hidratáló hatásával gátolja a bőr
kiszáradását, kifehéredését.
100ml – 890.-
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UV FILTER – UV SZŰR
Optikai színélénkítő és UV szűrő hatású lakk, mely
műkörmön és francia lakkozáson kiemeli a színeket
és véd a nap és szolárium UV sugárzásának sárgító
hatásától. A porcelán körmöket javasoljuk UV Filterrel befejezni. Önmagában használva a sárga
saját körmöket fehérebbé, egészségesebb kinézetűvé varázsolja.
15ml – bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft

®

porcelán család

Új Porcelán próba készletek:
hogy meggyőződhess a páratlan minőségről!
Porcelán próba készlet – Master I.
Master porok (Dark Pink 3,5g + Crystal Clear
3,5g + Super White 3,5g) + Liquid 20ml +
sablon minta.
Készlet ára: 2.500,-

kek

mé
ÚJ ter

Porcelán próba készlet – Master II.
Master porok (Cover Pink 3,5g + Crystal Clear
3,5g + Super White 3,5g) + Liquid 20ml
+ sablon minta.
Készlet ára: 2.500,-

Porcelán próba készlet – Slower
Slower porok (Transparent Pink 3,5g és Ultra
White 3,5g) + 1 db Brilliant por 3,5g + Liquid
20ml + sablon minta.
Készlet ára: 2.500,-

15
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– Step by Step

KLASSZIKUS FRANCIA KOCKA FORMÁJÚ
PORCELÁNOS KÖRÖM ÁTLÁTSZÓ PORCELÁN PORRAL
Előkészítés:

Kövesd az előkészítési folyamatot a klasszikus zselés köröm Step-by-Stepjében leírtak szerint.
Modellezés:

A sablon felhelyezését követően liquidezzük be a saját köröm szabadszéli részét a könnyebb modellezés
érdekében. Ezután a porcelán ecsetet liquidbe mártását követően vegyünk fel megfelelő mennyiségű fehér porcelánport (Master White vagy Slower White), ügyeljünk arra, hogy sem túl nedves, sem túl száraz eleggyel
dolgozzunk. Tegyük le a gombócot a szabadszéli részre, lapogassuk el (1), majd az ecset folyamatos törölgetése közben azt 45 fokos szögben tartva, az ecset hegyével középről kifelé haladva húzzuk ki a mosolyvonalat (2). További 2, átlátszó gombócból (valamelyik átlátszó rózsaszín, vagy clear) először betöltjük a
körömágyi részt (3), majd kialakítjuk a c-ívet. Az ecsetet továbbra is 45 fokos szögben tartva, az ecset hegyével a körömbőr felé toljuk az anyagot, úgy, hogy az ne érjen a bőrhöz, de ahhoz közelítve az anyag elvékonyodjon (4). Ezután az ecset hasával simítunk, és folyamatos törlés mellett kiszívjuk a felesleges liquidet.
Igény esetén a körmöt félig kötött állapotban hajlító csipesszel ívesre meghajlítjuk.
Befejezés:

Formára reszeljük a körmöket, majd íves-egyenes porcelánfinomítóval finomítunk. Ezután vagy hagyományos
3-Way polírozóval kis mennyiségű bőrolajjal, vagy csodafény polírozóval (bőrolaj nélkül) fényesre polírozzuk a felületet (5). A körömbőr és a köröm teljes felületének bőrolajozása után a köröm felületét szárazra töröljük, majd UV Filter fedőlakkal elzárjuk (6).
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– Step by Step
MODERN FRANCIA HEGYES FORMÁJÚ PORCELÁNOS
KÖRÖM, KÖRÖMÁGY-HOSSZABBÍTÓ PORRAL
Előkészítés:

Kövesd az előkészítési folyamatot a klasszikus zselés köröm Step-by-Stepjében leírtak szerint.
Modellezés:

Cover Pink porral a körömágyi részen és annak meghosszabbításában kialakítjuk a szabadszél negatív formáját (1). Itt kell meghatároznunk a pontos mosolyvonalat (2). Ügyeljünk arra, hogy az anyag bőrhöz ne
érjen. Az anyag a körömbőr közelében mindenhol vékonyodjon el (ne legyen pereme). Cover Pink pornál,
annak élénk színe miatt a lenövés hamarabb láthatóvá válik; ezt késleltethetjük azzal, ha a Cover Pink
anyagot a hátsó bőrredőtől 2-3mm-re húzzuk csak fel (a hiányzó anyagot itt a c-ív képző borító réteg átlátszó vagy rózsaszín anyagával pótoljuk ki).
A szabadszéli részre ujjanként vigyünk fel fehér porcelánt (Master White vagy Slower White) egy rétegben
(3), az anyagot nekitolva a körömágy hosszabbító anyagának, ügyelve rá, hogy fedésbe ne kerüljenek (4).
Középről kifelé húzva az ecsetet kialakítunk egy határozott mosolyvonalat.
C-ívet valamelyik átlátszó vagy átlátszó rózsaszín porral 2 gombócból alakítunk ki a felületen, lefedve a
rózsaszín és fehér felületet (5-6).
Befejezés:

Kövesd a befejezési folyamatot a klasszikus porcelán köröm Step-by-Stepjében leírtak szerint

1
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színes porcelán porok
Rendkívül élénk színű porcelán porok,
48 brilliáns és 27 dekor színben (75 szín!)
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Akció!: 3,5g+3,5g ingyen=7g kiszerelésben 1.480,- Ft

3,5

7g

+100%!
g+
3,5 g free =

BRILLIANT SZÍNEK

500
Brill narancs

511
Brill almapiros

520
Brill grafit

501
Brill rózsaszín

512
Brill rézarany

521
Brill hologram

502
Brill bordó

513
Brill bronzbarna

522
B. apró hologram

530
529
B. pirosas-kék
B. zöldes-rózsaszín

536
Brill napsárga

18

537
Brill champagne

545
B. ir. ezüst

538
B. ir. púder

546
B. irizáló piros

505
Brill szahara

514
Brill orgona

523
Brill ezüst

531
B. lilás-kék

539
Brill királykék

547
B. kék diamond

506
Brill arany

515
Brill levendula

524
B. irizáló narancs

532
B. kékes-narancsos

540
B. nagy ir. lazac

507
Brill téglavörös

516
Brill lime

525
Brill gyöngy

533
Brill bíbor

541
B. dark rose

548
549
B. piros diamond B. pink diamond

508
Brill lazac

510
509
B. piros levendula
Brill irizáló bordó

517
Brill türkiz

518
Brill tengerkék

526
B. irizáló fehér

527
B. irizáló lila

534
B. holo rózsa

535
Irizáló arany

542
B. nagy ir. lila

543
B. kis ir. lila

519
Brill fekete

528
B. irizáló piros

544
B. kis ir. lazac

14 új
2008-as trend szín
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színes porcelán porok
DEKOR SZÍNEK
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24

ÚJ Színes Porcelán készletek JELENTS ÁRELNNYEL
9-et fizetsz 12-őt kapsz (12x3,5g) 11.760.- helyett 8.820.- (735.-/db)
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Favourite Color Powders I. –
Legnépszerűbb Dekor színes porok
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Favourite Color Powders II. –
Legnépszerűbb Metál-Neon-Pasztell színes porok

13

14

15

18

19

20

21

22

23

24

25

27

523

526

533

Favourite BRILLIANT Powders –
Legnépszerűbb BRILLIANT porok

500

502

505

514

516

518

519

520

521

Selection of NEW BRILLIANT Powders –
Válogatás a legújabb BRILLIANT porokból

536

537

538

539

540

541

542

544

546

547

548

549
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professzionális lakkcsalád
A KÖRÖMLAKKOK
A csúcsminőséghez vezető fejlesztés eredményeképpen a Crystal Nails körömlakk az optimális viszkozitás (belső súrlódás) következtében CSÍKOZÁS- ÉS FOLTMENTESEN, egyenletesen, könnyedén kenhető. Ugyanezt
a célt szolgálja a 440 szálas finom ecset és a kézreálló, egyedien bordázott ezüst kupak. A körömlakk hosszan tartó (ún. long lasting) formulájának köszönheten maximális KOPÁSÁLLÓSÁGGAL rendelkezik, melynek
következményeképp az egyedi, pezsgő színek akár 5 napig is elégedetté
teszik vendégeidet.
A termék és a csomagolás minőségi fejlesztésén, komfortosabbá tételén
túl a színskála változatosabbá tétele is cél volt. A kecses, szemet vonzó
üvegekbe dekor-, irizáló gyémántporos-, francia-, új hologramos- és folyékony kristályos színek kerültek. Manikűrözésnél a termék ERSÍTI a
vendég körmeit. Ebben a hozzáadott PROTEIN – a köröm természetes
összetevője – illetve a MIRHA kivonat segít, mely elősegíti a protein beépülését, hidratál és rugalmassá tesz.
Bevezető ár: 15ml 1.150.- helyett 850.- Ft

DECOR COLLECTION

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

105

DIAMOND COLLECTION

100

101

102

103

104

106

107

108

109

110

®

professzionális lakkcsalád
FRENCH COLLECTION
Vakító fehér, 3 különböző klasszikus átlátszó rózsaszín
és egy merész csillámos átlátszó rózsaszín
a hagyományos és modern francia lakkozáshoz.
15ml – 850.-

FR500 FR501 FR502 FR503 FR504

HOLOPRISM COLLECTION
Csodálatos színekben pompázó új típusú hologramos színes lakkok,
melyek eltérő irányokból nézve különböző színhatást nyújtanak.
15ml – 1.950.- helyett 1.500.-

400

401

402

403

404

405

ÚJ LIQUID CRYSTAL - HOLOPRISM COLLECTION
Folyékony kristály (Liquid Crystal) – a legújabb típusú csillámlás;
hatása a vízen megcsillanó napfényhez hasonló.
15ml – 1.950.- helyett 1.500.-

S

GÁ
SILLO

ÚJ C

406

407

408

“A Crystal Nails körömlakkok és ápolók kifejlesztésénél a világ legjobb
minőségű lakkcsaládjának a megteremtése volt a nem titkolt cél..”
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körömápolók
HARDENER
ERSÍT ALAPOZÓ
Gyenge, törékeny körmökre kifejlesztett nagyhatású körömerősítő alapozó lakk kálciummal, E vitaminnal és szója
proteinnel. 1 hónap után (heti 1-2 alkalmas használattal)
a körmök erősebbek és ellenállóbbak lesznek.
15ml bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft

RIDGE FILLER
BARÁZDAKITÖLT ALAPOZÓ
Mikro-kristály részecskéivel hatékonyan tölti ki a barázdákat, teljesen sima felületet képezve. Eltünteti a körömhibákat
és elszíneződéseket. Hínár kivonat tartalmának köszönhetően segíti a saját köröm növekedését és regenerációját.
15ml bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft

DEFENDER
GYORSSZÁRÍTÓ VÉDPAJZS
A színes lakk felületén egy gyorsan száradó, kemény védőréteget képez, megakadályozva annak kopását, töredezését. Színkiemelő és fényesítő hatású.
15ml bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft

HIGH SHINE
MAGASFÉNY
Szabad szemmel is látható- apró gyémántszemcsék kerültek a rendkívül magas fényű, gyorsan száradó fedőlakkba!
15ml bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft

2 IN 1
ALAPOZÓ ÉS FEDLAKK EGYBEN
Alapozó lakként védi a saját körmöt az elszíneződéstől és
fokozza a színes lakk tapadását. Fedőlakként fényt ad és
védőréteget képez.
15ml bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft
ÚJ szín

HOLOGRAM TOPCOAT
HOLOGRAMOS FEDLAKK

22

Gyorsan száradó magasfényű átlátszó fedőlakk, amely irizáló csillámaival ragyogó, ÚJ szín
színjátszóan csillogó réteget képez a színes lakkokon. 2 korábbi (arany, ezüst) és 2 új színben
(kék és lila gyémántfény).
15ml bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft

®

körömápolók
UV TOPCOAT
UV FEDLAKK
UV fényre kötő összetevőinek köszönhetően rendkívül kemény és
fényes védőréteget képez fedőlakk, mely 60 másodperc alatt
megköt az UV lámpában (nem teljesen szárazra), így körömlakkgyorsszárítóként is funkcionál. Szabadalmaztatott formulával.
15ml bevezető ár: 1.550.- helyett 1.350.- Ft

CUTICLE REMOVER
BROLDÓ
Körömbőr oldó folyadék, mellyel kíméletesen távolítható el az
elhalt körömbőr. Kb. 2 perc behatási idő után bőrfeltolóval a
feloldott bőr lekaparható. 5 percnél tovább ne maradjon a
bőrön!
15ml bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft

ANTI-FUNGUS
GOMBAÖL
Maximális erősségű tolnaftate tartalmú gombaölő folyadék,
mely kifejezetten a körmök gombás fertőzései ellen lett kifejlesztve. Körmönként egy cseppnyit dörzsöltessünk be a bőrredőkbe és a körömfelületre.
15ml – 1.450.-

DROPPER DRY
PIPETTÁS LAKKSZÁRÍTÓ
A színes körömlakkok száradását nagy mértékben gyorsító készítmény, mely ápoló olaj tartalmánál fogva a körömbőrt is táplálja. Körmönként egy cseppnyit hagyjunk a köröm felületén
önmagától szétterülni.
15ml – 1.250.-

CUTICLE OIL
BROLAJ
A kiszáradt körömbőrt ápoló olaj a körömbőrön keresztül a
növekedési zónába felszívódva táplálja a körmöket is (akár a
műköröm alatt is). Műkörmözésnél fontos szerepe van a vegyi
anyagok semlegesítésében, illetve kiválóan alkalmazható porcelán köröm felületi utókezeléséhez is. 5 különböző egzotikus, a korábbinál intenzívebb illatban kapható, melyet a
vendég még órákon át érezni fog! (vanília, kókusz, barack,
frézia, ananász). Kapható praktikus pipettás-nyomógombos
kupakkal és ecsetes változatban is.
15ml bevezető ár: 1.350.- helyett 950.- Ft
23
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műkörmös fémeszközök
ÚJ k
é
term

PEDIKŰR ÉS MANIKŰR KÉSZLET EGYBEN

Minden pedikűrös és manikűrös fémeszközt tartalmaz, amely egy komplett láb- és kézápoláshoz szükséges lehet. Az eszközök alapanyaga garantáltan rozsdamentes, jól
élezhető magas minőségű japán acél (420 J2). Nincs többé lepattogzás, rozsdásodás.
Az eszközök precíz kidolgozásúak, utólagos élezésükről saját élező műhelyünkben tudunk gondoskodni.

Ára csak 26.500.-

Az eszköz–készlet tokja igényes varrott műbőrből, a legújabb dizájnnal készült,
„mintha most került volna ki valamelyik párizsi divatházból“.
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pedikűr–manikűr fémeszközök
ÚJ ek
ék
term

Rozsdamentes eszköztartó állvány
Ára 2.750.-

Rozsdamentes szike nyél, eldobható szikékhez
Ára 1.790.-

Eldobható szikék (20, 21, 25)

Ára 50.-/db

ÚJ k
Rozsdamentes manikűr készlet
é
term Rózsaszín dizájn: színre fújt nyelű eszközök, varrott New Style tok

Ára csak 7.500.-
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ÍVES EGYENES ZEBRA – 180/180 (zöld) - bolyhozáshoz, finomabb reszeléshez, 150/150 (kék) - formára
reszeléshez, tip össze reszeléshez, 80/100 (lila) - élreszeréshez, színes zselé és porcelán eltávolításához
330.Best Seller: ÍVES EGYENES ZEBRA 100/180 (piros)
330.-

PINK – természetes körömhöz
150/280
250.-

EGYENES FEHÉR
fehér belsejű – általános 100/180
pink belsejű – forma reszeléshez
150/180
sárga belsejű – durva reszeléshez
80/100
250.-

Csepp – bolyhozáshoz 100/180
220.-

EGYENES FEKETE – tartósabb szemcsézettel 100/180
220.-

METÁL – forma reszeléshez (ezüst) 120/180
300.-

ÚJ Íves-egyenes fekete100/180 érdességgel, extrém tartós
szemcsézettel
330.-

Homokolt porcelán finomító íves egyenes buffer 100/180 és
220/280 finomsággal
650.-

ÚJ k
é
term
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Kombinált reszelő (egyik felén csiszoló vászonnal másik felén homokolt porcelán finomítóval) – 180/180 (piros mag) forma reszeléshez és finomításhoz, 240/240 (fekete
mag) finom reszelésekhez, polírozás előkészítéséhez
750.-

®

reszelők

ÜVEG RESZEL CRYSTAL
1.250.-

SZARVASBR POLÍROZÓ – maximális fényt ad,
japán manikűrhöz is
750.-

CSODAFÉNY POLÍR BLOKK –
egyszerre nagy felületen érintkezik
a körömmel
650.-

3-WAY VASTAG POLÍROZÓ – egyszerre nagyobb felületen
hatékony 240/800/3000
450.-

VÉKONYABB 3-WAY POLÍROZÓ
350.-

NYELES SZARVASBR
POLÍROZÓ
950.ÚJ
termékek

CSODAFÉNY POLÍR – 2 way
a ragyogó körmökért
350.-

DESIGN RESZEL 100/180
250.-

VÉKONY FA – keskeny helyekhez
150.-

ÚJ k
é
term

BUFFEREK 250.-

KULCSTARTÓ RESZEL
ezüst színű, vendégajándékként is
kitűnő
300.-

ÚJDONSÁG - cserélhető felületű RESZEL
MAG (ezt csak 1x kell megvenned) 390.Öntapadós CSERÉLHET RESZEL FELÜLET
#100, #180
70.-/db
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ecsetek
ÚJ k
é
term

HIPERPROFI (VERSENYZI)
PORCELÁN ECSET
Válogatott Kolinsky szőrből, különleges préselési eljárással tömörítve.
A külső szálak precízen fedik le a
belsőket, az ecset nagyon pontos
csúcsban végződik és könnyedén
összeáll használat közben.
Különösen ajánlott igényes porcelánosoknak és versenyzőknek. A
kétszeres Európa Bajnok (Käszné
Fekete Zsuzsanna) szerint az eddigi legjobb versenyecset.
Műbőr tokban:

6.500.-

Díszítő ecsetek: rövid, közepes, hosszú – 1.250.Ferdevégű zselés díszítő ecset – 1.250.Legyező ecset (szín átmenet készítéséhez) – 1.550.Porcelán ecset #4, #6, #8 – 1.350.-, 1.550.-, 1.950.Fémtokos porcelán ecset #4, #6, #8 – 1.950.-, 2.250.-, 2.650.Fémtokos díszítő, porcelán díszítéshez optimális szőrhosszal és sűrűséggel #3 – 1.980.Sun Stop zselés ecset fém védőtokkal, bekötés ellen #4, #6 – 2.850.- helyett 1.980.Zselés ecset #4, #6 – 1.250.-,1.450.-
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®

professzionális kellékek
PROFESSZIONÁLIS FÉMESZKÖZÖK: Hőkezeléssel fokozottan ellenállóvá tett garantáltan rozsdamentes eszközök orvosi acélból, kézi megmunkálással finomítva.

BRFELTOLÓ KAPARÓ 6.500.- helyett 1.980.-

DÍSZÍT TŰ 1.950.-

C-ÍV HAJLÍTÓ CSIPESZ 1.950.-

KEVER SPATULA 1.850.-

KÖRÖMCSÍP 2.950.TIPVÁGÓ – egyedülálló íves vágóélű tolólappal, nem lapítja össze
a TIP-et 2.400.-

Crystal Nails sablon makacs tapadással, optimális ívtartással és egyedülállóan
(két színnel nyomott) jól látható skálabeosztással.
50db • 490.500db • bevezető ár 3.550.- helyett 2.950.-

Teflon sablon, újrahasználható

550.-

Crystal Nails TIP-ek precíz kidolgozással:
Utántöltô – 50 db-os, egy méret:
Normál (Transparent)
890.Átlátszó (Clear), Francia (White)
980.Box – 100 db-os, vegyes
Normál (Transparent)
1.880.Átlátszó (Clear)
1.980.Francia (White)
1.980.Brush Tip Glue
szupererôs, gyors ecsetes ragasztó 7,5g • 750.Nail Glue – csôrös Tip ragasztó, szupererôs
3g • 290.-
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Nail Art by Crystal Nails
14 lapra csiszolt eredeti osztrák kristály (SW 001-280)

Crystal 001

White Opal
234

Light Rose
223

Fuchsia 502

Ruby 501

Padparadscha
542

Sun 248

Fireopal 237

Light Siam
227

Siam 208

Burgundy
515

Light Amethyst
212

Tanzanite
539

Amethyst
204

Purple Velvet
277

Capri Blue
243

Blue Zircon
229

Chrysolite
238

Peridot 214

Emerald 205

Olivine 228

Khaki 550

Silk 391

Light Peach
362

Topaz 203

Smoked
Topaz 220

Black
Diamond 215

Jet 208

Light Sapphire Aquamarine
211
202

Citrin 249

Jonquil 213

Topaz Aurora Jet Aurora Bo- Crystal Copper Crystal Vol- Crystal Dorado Crystal Cosmojet
Borale 203 AB rale 208AB
001 COP cano 001 VOL 001 DOR
001 COS

Fenti összes szín SS 5 méretben. A színek egy jelentős része
kisebb és nagyobb méretekben (SS3-SS16) is kapható. Érdeklődj üzletünkben.
1440db – 17.500.- (SS 5)
20db – 350.- (SS 3)
Összes fenti színben 20db – 350.- (SS 5)
20db – 450.- (SS 8)
20db – 550.- (SS 12)
20db – 650.- (SS 16)

Japán Flitter Tokyóból
30 féle minőségi dísz, pazar színnel (hologram) formával, igényes kidolgozással. Kellő rugalmassága és
vékonysága miatt nem áll ki a körömből. ÁRCSÖKKENÉS: 880.- helyett 580.-
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®

Nail Art by Crystal Nails
Nyolcszög Dazzling – 480.-

Nyolszög, teli Dazzling – 480.-

Virág Dazzling – 480.-

Csillámpor – nagy 480.-, kicsi 280.-

Gyöngy – nagy 590.-, kicsi 350.-

Zúzott jégfólia – 680.-

Szív, teli Dazzling – 480.-
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®

Nail Art by Crystal Nails
Szív Dazzling – 480.-

Virág Dazzling – 480.-

Kagyló – nagy 580.-, kicsi 280.-

ÚJ k
é
term

Ezüst

Fehér

Pigment – finom szemcsézetű, intenzív színű por körömdíszítéshez

Sárga

Rózsaszín

Réz

Strasszkövek változatos formákban és színekben
kerek 450.-/50db
formázott 650.-/50db

Zöld

Kék

Lila

980.-

Sötét barna

Köröm matrica
480.-

Szárított virág,
színtartó impregnálóval, kb. 20 féle
480.-

Pontozó és tus
590.-
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So Easy díszítő lakkok
Nail Art ecsettel, eredeti
amerikai minőség
980.Díszítő fólia és csipke

280.-

®

Nail Art by Crystal Nails
Maxima körömnyomda
pontos mintaelhelyezést lehetôvé tévô
csúszkával, 6 tárcsával (szép mintával)
és 7 lakkal
9.500.-

Fém körömfeliratok, logók
ezüst, arany
480.-

Kerek strassztartó
nagy 450.-, kicsi 350.-

Szív strassztartó
nagy 650.-

Szív strassztartó, kihajtható 450.-

Strassztartó
négyzet 480.-

Strassztartó, tégla 680.-

Strassztartó
hatszög 980.-

Körömfúró 980.Köröm piercing 480.-/db

Előre mintázott tip
(70 db-os box)
3.500.-

Színes francia tip (100 db-os box), kb. 15 féle színben, gyöngyházas is
1.980.-

SPA ÁPOLÓK
Fertőtlenítős áztató só – Spa Soulution
Tengeri sókat és aloe vera kivonatot tartalmazó fertőtlenítő hatású fürdősó, 3 féle illatban (orchidea, narancs, menta)
320g • 1.980.Kéz- és lábápló lotion –
Hand & Foot Lotion
Praktikus pumpás kiszerelésű hidratáló és revitalizáló hatású, 3 féle
illatban
245ml • 1.980.33

®

Electronics by Crystal Nails
er

1.

Slág

2.

6.

1. UFO – dupla-csöves (2x7W), körbe tükrös, modern formájú, nagy nyílású, 3 oldalon zárt. Nem
forrósodó PC kártyás kivitel, ellentétben a 2x9W-os
hasonló, de transzformátoros lámpákkal.
ÁRCSÖKKENÉS 11.500.- helyett 9.800.-!

3.

2. Euro UV lámpa – körbetükrös, 3 oldalon
8.800.zárt, 9 W duplacsöves lámpa
3. MÉLYÍTETT HÁTÚ – 2 külön-csöves (2x6W), körbe
tükrös, széles, mélyített hátú, 3 oldalon zárt 9.800.-

4.

4. ALAGÚT – 4 dupla csöves (4x9W), körbe tükrös,
idôkapcsolós. A hasonló típusoknál szebb
kivitelben, ventillátorral!
19.500.5. 2 KEZES – 6 dupla csöves (6x7W), légbefúvásos, körbetükrös, idôprogramozással, modern
formatervezéssel. 4 darab tartalék UV csövet
ajándékba (10.000 Ft értékben) 26.500.ék
nd ő
já
cs
4

A

5.

6. IBD utazó elemes UV lámpa, utazásokhoz,
illetve házi használatra ajánljuk. (Nem szakipari tevékenységhez; ahhoz kicsi és nem professzionális)
4.980.- helyett 1.980.7. ÚJ digitális rózsaszín paraffingép
Mostantól digitálisan állítható paraffin hőmérséklet
szabályzóval kapható a 2,5 literes rózsaszín paraffingépünk. Ezentúl tudunk alkalmazkodni a vendég hőmérséket igényéhez.
17.500.- Ft

7.

8. Lila Paraffingép Árcsökkenés – Modern
forma és szín (lila-rózsaszín), ajándék kesztyűvel
és lábtyűvel
19.500.-

8.
9. U.V. csô 6W/7W/9W

2.500.-

10. Idôzitô (Timer) – visszaszámláló stopper
UV lámpához, csipogással jelez
980.-

9.
10.
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Electronics by Crystal Nails
11. Porelszívós kéztámasz – hatékony elektromos elszívó és kéztámasz egyben, könnyen üríthetô porzsákokkal
ÁRCSÖKKENÉS 18.500.- helyett 17.500.-!
12. SPA Manicure – elektromos melegen oldó
(tip/műköröm) és áztató tál, cserélhetô betéttel
5.900.-

11.
12.

13.

13. Pro-Wax100 – gyanta melegítő 6.800.-

Csiszológépek:
14. LILA PROFI csiszológép – Strapabíró fém
fej, oda-vissza állítható forgás, pedállal és kézzel
is szabályozható fordulat, ÚJ, modern formatervezés, 3 ajándék gyémántfejjel
26.550.15. Fordulatszám szabályzós – 0-20.000 fordulatszám között szabályozható, könnyűfejű csiszológép, kisebb igénybevételre (Home)
14.500.16. Oda-vissza forgó – 0-20.000 fordulatszám között szabályozható, könnyűfejű csiszológép
irányváltási lehetôséggel. Home változat. 19.500.17. AIRBRUSH kompresszor+pisztoly 53.500.-

Gyémánt kúp 900.Gyémánt kúp 900.-

Gyémánt henger 1.600.-

Karbid fej 2.600.Karbid fej 3.400.-

14.
Jótanács:
A lila csiszológépet – mint minden gépet – nagy
igénybevételnél időnként karban kell tartani: A gép
fejének hátsó részét csavard le, majd a felgyülemlett port tisztítsd ki! (Amennyiben ez problémát
okoz, nyugodtan hozd be szervízünkbe).
Ha a karbantartást elhanyagolod, a gép eleinte sikító hanggal és felmelegedésel jelzi a problémát,
később maradandó károsodást is szenvedhet.

Karbid fej 2.900.-

15.
Francia mosolyvonal
utántöltéséhez 2.200.-

Csiszológyűrű tartó
szár 650.-

Csiszológyűrű 40.-

Gyémánt fej és gyűrű készlet
2.500.-

16.

A gépek szervízeléséhez saját
műhellyel rendelkezünk.
35

®

kellékek

Műbőr kéztámasz, hosszú 2.950.-

Frottír kéztámasz, bevarrt logóval,
rózsaszín és fehér 1.750.-

Műbőr kéztámasz, hosszú 3.450.-

Párduc kéztámasz, hosszú 3.450.-

Műbőr kéztámasz, középhosszú 2.750.-

Sokszög
üvegtál
350.-

Kerek
üvegtál
350.-

Pumpás adagoló tégely,
logóval 120ml – 980.-

Szív
üvegtál
350.-

Pumpás adagoló
tégelyek 980.-

Üres keverő tégely 120.-
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Üvegtégely,
üveg fedővel
690.-

Porcelántégely
liquidhez, lezárható
780.-

Pumpás adagoló
tégely, fém tetejű 1.350.-

Fémfedő
360.-

Manikűr tál
790.-

Tégely készlet 1.400.-

®

kellékek

Porvédő maszk 80.-/db

Védő szemüveg 950.-

Ecset tároló és tisztító Papírtörlő, sokrétegű
1.380.350.-/100db
1.500.-/500db

Cseppentő pipetta 350.-

Sablon adagoló 2.350 helyett 1.950.-

Ujjvédő szalag
850.-

Eszköz fertőtlenítő box
1.980.-

Lakkjavító ceruza, vastag
Crystal Nails minőségi, cserléhető heggyel 890.Póthegy lakkjavító ceruzához 150.-

Narancsfa pálca 40.Primer ceruza 980.Ecset tok 150.Margaréta 390.C-ív hajlító készlet, 6darabos 3.900.-

Gyakorló
ujj 290.-

Bőrfeltoló-kaparó manikűrhöz,
áztatás előtt megemelhető vele a cuticula
kicsi 690.- nagy 990.Lakkszárító spray 1.290.-

Portalanító kefe, kicsi 250.-

Portalanító kefe, nyeles 350.- Portalanító kefe, nyeles 350.37

®

márkázott termékek
Crystal Nails minőségi
poszterek 50x70 cm
980.-

ÚJ Crystal Nails női divat pólók 3 színben (rózsaszín,
piros, fehér),
4 méretben 2.980.-Ft

ÚJ Crystal Nails kötény, varrott
logóval. Impregnált (vízlepergető)
alapanyagának köszönhetően jól
megvédi az alatta levő ruhát.
4.490.- Ft
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ÚJ Crystal Nails frottír törölköző 100% pamut. Finom puha
anyagú, melyen kevésbé látszik
a körömpor
1.500.- Ft

®

márkázott termékek
Műkörmös–kozmetikai táskák – Új rendkívül igényes Crystal Nails
táskák a legújabb füst-metál dizájnnal, varrott műbőr belsővel (könnyen tisztán tartható), strapabíró minőségi fémvázzal.

Nagy – 18.500.(H)37 x (M)30 x (SZ)25 cm
Belefér az UV lámpa

ÚJ ter
mé

kek

Közepes – 16.500.(H)37 x (M)26 x (SZ)23 cm

Kicsi – 3.700.24 x 18,5 x 12 cm
2 típus:
– oldalsó füllel, szorító szivaccsal
– felső füllel
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pedikűrös bútorok
Pedi bázis
hidraulikus emelővel,
JET áztatóval
66.000.-

Pedi szék állítható hát- és lábrész, hidraulikus emelővel
68.000.-

Eszközkocsik
krómvázzal, kerekekkel
Profi székek
kerekes, gázemelős,
fehér-műbőr-króm

16.900.-

17.800.-

12.900.-

13.800.14.800.-

Kezelő króm lábbal
42.500.-

40

1 motoros kezelő
109.000.-

További kozmetikai bútorainkat
keresd üzletünkben vagy honlapunkon!

IBD termékek

Jelentős árcsökkenés
2008.április 6-tól
Az IBD két évtizedes múlttal rendelkezô USAbeli műköröm-alapanyag márka. Korábban
csak zselék kutatás-fejlesztésével és gyártásával foglalkozott, így jutott el napjainkra az UV
technológiában az USA-ban a csúcsra. A zseléfejlesztések példátlan sikere nyomán készült
el nemrégiben az IBD Porcelán Rendszer.

41

uv Gels

IBD Zselé Rendszer:

Az IBD zselék a „hagyományos“ zselékhez képest nagyobb molekulaszerkezetű, alacsony UVfény behatás mellett is rendkívül jó térhálósódási képességgel rendelkeznek. Ennek 3 nagyon
fontos különleges előnye van:
1. A színes zselékbe a gyár sokkal több színezôanyagot keverhet, mivel annak UV-fény árnyékoló hatása nem rontja le annyira a kötést. Ezért utolérhetetlen az IBD színes zselék fedôképessége és
Nail Art-hoz való használhatósága.
2. Az építô zselék jóval erôsebbek, így vékonyabban (esztétikusabban és gazdaságosabban) alkalmazhatók. A rózsaszín zselék nem fakulnak a kötéstôl.
3. A kötéshez alacsonyabb fotoiniciátor tartalomra van szükség, így ez az erôs zselé nem éget annyira.

Építô zselék – BUILDER GEL
Ötvözik a porcelánok erejét a zselék rugalmasságával. Maximális erôsségű, sűrű, biztos tapadású,
kis anyagszükségletű, szagtalan, 3 perces zselék.
Természetes hatást biztosítanak a műkörömnek sablonon és tip-en egyaránt. Clear, Pink, White, Ultra
White, Natural színekben.
8g • 2.750.14g • 4.900.- helyett 4.410.56g • 13.850.- helyett 12.400.42

AKCIÓ – IBD Builder Gel Ultra White 14g
FÉLÁRON 4.900.- helyett 2.450.Lágy clear zselé - CLEAR GEL
Vékony, áttetsző és fényes bevonatot képez, mely
tökéletesen természetes hatású. Fényes, a rózsaszín
és fehér zselék színhatását fokozó 30 másodperces
bevonó zselé. Rugalmasságából adódóan természetes köröm erôsítésére is alkalmas (megfelelô elôkészítés után, 2 rétegben, szabad szélen vastagítva)
8g • 2.750.14g • 4.900.- helyett 4.410.55g • 12.600.- helyett 11.300.-

Xtreme Gels
Extreme Építő Zselék / EXTREME GEL
Az IBD legújabb zseléi, közepes sűrűséggel, könnyű formázhatósággal. A French Xtreme White/vakítóan fehér zselével vékonyan és könnyen lehet dolgozni, hibátlan mosolyvonal készíthetô vele. A French Xtreme Pink/rózsaszín és Blush/pirosas rózsaszín zselék
páratlanul élénk színhatást nyújtanak.
15g • 5.300.- helyett 4.850.56g • 14.300.- helyett 12.800.-

Pink: Élénk rózsaszín, a körömágy hibáinak elfedésére.

Clear: Tükörfényes
befejezés, mely a Pinknek és a White-nak UV
fényvédelmet nyújt

Blush: Halvány rózsaszín, amely kiemeli
a körömágy természetes színét.

White: A vakítóan
fehér zselével vékonyan és könnyen lehet
dolgozni. 2 rétegben
javasoljuk.
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zárópajzs

ZÁRÓPAJZS - ULTRA SEAL
Univerzális 1 perces ecsetes védô zselé. Záró fényrétegként zselén és porcelánon! kiegyenlíti a formázási egyenetlenségeket, így
formázási ill polírozási idôt is megtakaríthatunk vele. Rendkívüli rugalmasságával és
kopásállóságával védi az alatta lévô rétegeket, összetartó erejével megakadályozza
a sarkok, szélek lepattanását. Fixálni kezenként új ill. megfordított törlôvel kell, hogy a
ragacsos részt ne vigyük körömrôl körömre.
Helytelen fixálás miatti bemattulás esetén körömkefés kézmosás, vagy durva pamutos dörzsölés (pl. farmer) a fényt visszaadja.
14ml • 4.900.- helyett 4.410.Intenzív Fény - INTENSE SEAL

A legújabb technológiájú, 100%-ban UV zselébôl készült, fixálást mégsem igénylô
védô-fény zselé. Fixálás-mentessége miatt maximálisan fényes marad. 3 perces lámpázást igényel. (UV fényben intenzív kék fénnyel világít). Formázási és polírozási
időt is megtakaríthatunk vele. Alkalmazható zselén és porcelánon.
14ml • 5.800.- helyett 4.900.-

PROFESSZIONÁLIS ZSELÉ KÉSZLET
A professzionális zselé készlet mindent tartalmaz, ami szükséges, ahhoz, hogy vendégeink számára tökéletes szolgáltatást tudjunk nyújtani. A teljes készlet megvásárlásával kb. 10.000 Ft-ot takaríthatunk
meg. Tartalma: 14 g Clear Gel/ Clear Zselé, 14 g Clear builder
Gel / Átlátszó építô zselé, 14 g Ultra White Builder gel/ Ultra fehér építô zselé, 14 g Pink Builder Gel / Rózsaszín építô zselé,
14 g Gel polish / Színes zselé, 14 g Ultra Seal / Védô-fény zselé, 14 g Bonder /Tapadófilm, 59ml Nail cleanser plus / Fixáló, 118ml Nail Prep, 5 Second Ultra gyors ragasztó, 5 Second Zselés ragasztó, Profi zselé-ecset,
80 db szivacslapka, fehér reszelôk, körömbôr feltolók, tipek, DVD és Felhasználói kézikönyv (angol).
39.000.- helyett 35.000.INDULÓ ZSELÉ KÉSZLET
Az induló zselé készlet mindent tartalmaz, ami a tökéletes műkörmök készítéséhez szükséges. Önterülô, könnyű, kíméletesen kötô zselékbôl. (Nail Prep
nincs a készletben) Tartalma: 7 g White/Fehér építô zselé, 7g Pink/Rózsaszín építô zselé, 7g Clear/ Átlátszó építô zselé, 7g Clear/Átlátszó zselé, 7g
Bonder/Tapadófilm, 30ml Cleanser Plus/Fixáló, 20 szivacslapka, 4# zseléecset és felhasználói kézikönyv (angol).
14.900.- helyett 13.500.44

Step by Step

Step by Step
Francia tipes zselés köröm
1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: a szokásos módon bőrfeltolást, kaparást,
bolyhozást és portalanítást végzünk.
2. TAPADÁS: Nail Prep Spray-vel befújjuk a körmöket.
3. Felragasztjuk a francia felfekvés nélküli tipeket, és finoman bufferral érdesítjük a felületét.
Átmenet reszelésre nincs szükség.
4. Bonder tapadófilmet alkalmazunk (a termékleírás szerint)!

5. ÁTLÁTSZÓ ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA:
A. húzz egy vékony alapréteg IBD átlátszó építőzselét a teljes körömfelületen. NE LÁMPÁZD (ez a vékony
réteg alapozza meg a következő réteg gyors és biztos tapadását).
B. végy az ecsetedre egy közepes méretű gombócot az IBD átlátszó építőzseléből. Helyezd a gombócot
az ív területére, görgesd az ecsetedet egészen a szabadszél ívéig. Hagyj jelentős mennyiségű zselét az ív
területén. Óvatosan vond be a köröm széleit, a kutikulát és a szabadszélt is zselével.
C. erősítsd meg a stresszpontot – merítsd az ecseted mélyen az átlátszó építőzselébe, emeld fel az ecsetet
úgy, hogy a zselé lefele folyjon róla (szálhúzásos technika). Az oldalsó körömredőkre vagy a kutikulára kerülő zselé felválást okozhat. Távolítsd el az esetlegesen ide került felesleges zselét a bőrfeltoló segítségével.
D. Lámpázz körmönként. Javasoljuk, hogy amíg az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik kézen.
Rövid lámpázás itt elegendő. Folytasd az eljárást, amíg mind a 10 ujjal végzel.

A

B

C

6. RÉTEGEZÉS: a megfelelő formájú és ívű körömforma eléréséhez, ismételd az 5. lépést.
7. LÁMPÁZÁS: végül tedd be mindkét kezet 3-3 percre a lámpába.
8. FIXÁLÁS: fixáld le a körmöt egy Cleanser Plus-szal enyhén átitatott Nail Wipe-al (csivacslapka). Használd a teljes törlőlapot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé, majd ellenkező irányba is töröld át a törlőlappal. Használj új törlőlapot a másik kézen.
9. RESZELÉS: reszeld a formát, majd portalaníts.
10. BEFEJEZÉS: Intense Seal fixálás-mentes fényzselével zárd le a körmöt.
11. KÉZMOSÁS: kérd meg a vendéget, hogy mossa meg, majd szárítsa meg a kezeit.
12. HIDRATÁLÁS: cseppents pár csepp Lavender Cuticle Oil-t a kutikulára, és gyengéden masszírozd a bőrbe.
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Step by Step
Step by Step

Épített francia zselés köröm

1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: a szokásos módon bőrfeltolást, kaparást, bolyhozást és por
talanítást végzünk.
2. SABLON HASZNÁLAT: felhelyezzük a sablont.
3. TAPADÁS: Nail Prep Spray-vel befújjuk a körmöket, majd Bonder tapadó filmet alalmazunk (a termékleírás szerint) kövesd a tapadás elősegítési eljárást.
4. SZABADSZÉL ALAPOZÓ ELJÁRÁS: húzz egy vékony réteget IBD átlátszó zseléből
a körömágytól a sablonra, a kívánt hosszúságig. Lámpázd 30 másodpercig, hajlítsd meg a
c-ívet, majd lámpázd újabb 3 percig.
5. RÓZSASZÍN ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA: végy az ecsetedre egy közepes méretű
gombócot az IBD rózsaszín építőzseléből. Helyezd a gombócot az ív területére, görgesd az
ecsetedet egészen a mosolyvonalig. Told az anyagot a kutikula felé óvatosan úgy, hogy
közben a kutikula része vékony maradjon. Hagyj egy jelentős anyagmennyiséget a mosolyvonalnál. Egy tiszta és száraz Nail Wipe-al tisztítsd ki az ecseted és alakítsd ki a mosolyvonalat. A bőrredőkre és a kutikulára került zselé felválást okozhat.
Távolítsd el a bőrre került zselét a bőrfeltoló segítségével. Lámpázd röviden.
(Javaslat: lámpázz egyszerre egy körmöt. Amíg az egyik kéz a lámpában
van, dolgozz a másik kézen.)
6. FEHÉR / ULTRA FEHÉR ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA: végy az ecsetedre egy közepes méretű gombócot az IBD fehér építőzseléből. Helyezd a
tiszta lapjával az ecsetet a szabadszélre és görgesd az anyagot a szabadszél
közepe felé úgy, hogy összeérjen a rózsaszín zselével, de ne feddje azt.
Gyengéden húzd a fehér zselét a tip vége felé. Ha szükséges, töröld meg az
ecsetet egy tiszta és száraz Nail Wipe-al, és igazítsd ki a mosolyvonalat. Lámpázd röviden. (Javaslat: lámpázz egyszerre egy körmöt. Amíg az egyik kéz
a lámpában van, dolgozz a másik kézen.)
7. ÁTLÁTSZÓ ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA: húzz egy vékony réteget
az IBD átlátszó zseléből (mintha lakkoznál) a teljes körömfelületre, a kutikulától
a szabadszélig. Ne lámpázd. Végy az ecsetedre egy közepes méretű gombócot az IBD átlátszó építőzseléből. Helyezd a gombócot az ív területére,
görgesd az ecsetedet egészen a szabadszél
ívéig. Hagyj jelentős mennyiségű zselét az ív területén. Óvatosan vond be a köröm széleit, a
kutikulát és a szabadszélt is zselével. Erősítsd
meg a stresszpontot. Ecsetedet mártsd mélyen a
zselébe, majd folyasd a zselét az ecsetről a
stresszpontra, közben mozgasd az ecsetet keresztirányban. Hagyd az anyagot magától terülni. Ismételd ezt a mozdulatot, amíg a kívánt körömformát el nem éred. A bőrredőkre kerülő zselé felválást
okozhat, ezért távolítsd el a bőrfeltoló segítségéve. Lámpázd 30 másodpercig, majd hajlítással meg a kívánt
c-ívet. (Javaslat: lámpázz egyszerre egy körmöt. Amíg az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik kézen.)
8. LÁMPÁZÁS: tedd be mindkét kezet 3-3 percre a lámpába.
9. FIXÁLÁS: tisztítsd le a körmöt egy Cleanser Plus-szal enyhén átitatott Nail Wipe-al. Használd a törlőlapot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé, majd ellenkező irányba is töröld
át a törlőlappal. Használj új törlőlapot a másik kézen.
10. BEFEJEZÉS: formára reszelés után portalanítunk, majd Intense Seal-el lezárjuk a körmöket.
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Természetes köröm megerősítése
soak off zselével

Step by Step

Step by Step

1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: kövesd az IBD előkészítő eljárását az előző oldalak szerint
2. TAPADÁS: kövesd a tapadás elősegítési eljárást az előző oldalak szerint
3. ÁTLÁTSZÓ IBD SOAK OFF ZSELÉ ALKALMAZÁSA: használd az IBD zseléecsetet, húzz egy vékony
réteg soak off átlátszó zselét a körömfelületre (mintha lakkoznál). Zárd le a körmöt enyhén rányomott ecsettel az oldalvonal és a szabadszél végénél. Az oldalsó körömredőkre vagy a kutikulára kerülő zselé felválást
okozhat. Távolítsd el az esetlegesen ide került felesleges zselét a bőrfeltoló segítségével. Lámpázd meg a zselét. Amíg az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik kézen. NE FIXÁLJ A LÁMPÁZÁS UTÁN! (Javaslat:
alkalmazd a fent leírtakat a kéz 4 ujján, majd lámpázd őket. Mialatt az egyik kéz a lámpában van, dolgozz
a másik kézen. Aztán fejezd be a hüvelykujjakat, és azokat is lámpázd meg.)
4. MÁSODIK RÉTEG: húzd második réteget az átlátszó soak off zseléből. Ne lámpázd. Erősítsd meg, helyezz egy kis gombócot a zseléből a stresszpontokra, vagy ahol szükség van megerősítésre. Ismételd ezt
mindaddig, amíg a kívánt körömformát el nem éred. Gyors lámpázás minden köröm után. Az oldalsó körömredőkre vagy a kutikulára kerülő zselé felválást okozhat. Távolítsd el az esetlegesen ide került felesleges
zselét a bőrfeltoló segítségével.

5. LÁMPÁZÁS: tedd be mindkét kezet 3-3 percre a lámpába.
6. FIXÁLÁS: tisztítsd le a körmöt egy Cleanser Plus-szal enyhén átitatott Nail Wipe-al. Használd a törlőlapot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé, majd ellenkező irányba is töröld
át a törlőlappal. Használj új törlőlapot a másik kézen.
7. RESZELÉS: alkalmazd a befejező technikákat az előző Step by Step-ek szerint.
8. BEFEJEZÉS: alkalmazd a befejező technikákat vagy fejezd be egy vékony réteg IBD átlátszó soak off zselével a teljes körömfelületen. Az oldalsó körömredőkre vagy a kutikulára kerülő zselé felválást okozhat. Távolítsd el az esetlegesen ide került felesleges zselét a bőrfeltoló segítségével. Zárd le a körmöt enyhén
rányomott ecsettel az oldalvonal és a szabadszél végénél.
9. KÉZMOSÁS: kérd meg a vendéget, hogy mossa meg, majd szárítsa meg a kezeit.
10. HIDRATÁLÁS: cseppents pár csepp Lavender Cuticle Oil-t a kutikulára, és gyengéden masszírozd a bőrbe.

IBD logózott termékek
IBD törölköző
IBD poszterek
IBD kötény

1.650.1.500.- helyett 980.4.500.-
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lemosható zselé

Világújdonság

Leoldható zselé család – az IBD bemutatja az új fejlesztésű leoldható zselét, amely a meglévő zselé-család kiegészítője. Évekig tartó zselé-kutatás és -fejlesztés után, az IBD debütált egy fantasztikus zselével, mely
ötvözi a kristálytiszta megjelenést, a rugalmasságot és könnyű eltávolíthatóságot.
Ez a forradalmian új zselé egy új dimenziót nyit a körömépítők számára. A leoldható zselé könnyen megmunkálható és eltávolítható. Nemcsak a terméket könnyű használni, de az eltávolítása is megkíméli a természetes körmöt a sérülésektől.
A leoldható építő zselé egy magas minőségű formula, mely úttörő a zselés technológiában. A leoldható átlátszó lágy zselé egy vékony, fényes réteget képez, amely tökéletesen természetes érzést és megjelenést biztosít. A leoldható építő zselé természetes köröm megerősítésére, tipes megerősítésre és építésre is alkalmas.
Mindegyik leoldható zselé könnyedén eltávolítható a speciálisan kifejlesztett oldószerrel (Remover), amely nedvességpótló olajat tartalmaz, így megelőzi a köröm és a kutikula kiszáradását.
A zselé eltávolító csak a leoldható zselé eltávolítására alkalmas.
Soak
Soak
Soak
Soak
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Off
Off
Off
Off

Clear Gel 14g – 4.900.Clear Builder Gel 14g – 5.300.Gel Remover 113ml – 980.Gel Remover 945 ml – 4.950.-

Épített köröm átlátszó Soak Off építő zselével
1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: kövesd az IBD előkészítő eljárását az első Step by Stepből

Step by Step

Step by Step
2. TAPADÁS: kövesd a tapadás elősegítési eljárást az első Step by Stepből
3. SABLON HASZNÁLAT: kövesd az IBD sablon használatát

4. SZABADSZÉL ALAPOZÓ ELJÁRÁS: húzz egy vékony réteget IBD átlátszó Soak Off építőzseléből
a körömágyra és a sablonra, a kívánt hosszúságig. Lámpázd 30 másodpercig.

5. ÁTLÁTSZÓ SOAK OFF ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA:
A. Húzz egy vékony alapréteg IBD átlátszó soak off építőzselét a teljes körömfelületen. NE LÁMPÁZD
(ez a vékony csúsztató réteg alapozza meg a következő réteg gyors és biztos tapadását).
B. Végy az ecsetedre egy közepes méretű gombócot az IBD átlátszó Soak Off építőzseléből. Helyezd a
gombócot a hosszanti középvonalra, görgesd az ecsetedet egészen a szabadszél végéig. Hagyj jelentős mennyiségű zselét a középvonalon. Óvatosan vond be a köröm széleit és a szabadszélt is zselével.
C. Erősítsd meg a stresszpontot – merítsd az ecseted mélyen az átlátszó soak off építőzselébe, emeld fel
az ecsetet úgy, hogy a zselé lefele folyjon róla. Csepegtesd a zselét oda, ahol szükség van megerősítésre. Az oldalsó bőrredőkre vagy a kutikulára kerülő zselé felválást okozhat. Távolítsd el az esetlegesen
ide került felesleges zselét bőrfeltoló vagy narancsfapálca segítségével.
D. Lámpázz egyszerre egy körmöt. Javasoljuk, hogy amíg az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik
kézen. Rövid lámpázás elegendő ennél a pontnál. Folytasd az eljárást, amíg mind a 10. ujjal végzel.
6. RÉTEGEZ ELJÁRÁS: a megfelelő erősségű és felépítésű körömhöz, ismételd az 5. lépést, hogy
elérd a kívánt körömformát.
7. LÁMPÁZÁS: tedd be mindkét kezet 3-3 percre a lámpába.
8. FIXÁLÁS: tisztítsd le a körmöt egy Cleanser Plus-szal enyhén átitatott Nail Wipe-al. Használd a törlőlapot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé, majd ellenkező irányba is töröld át a törlőlappal. Használj új törlőlapot a másik kézen.
9. RESZELÉS: alkalmazd a befejező technikákat reszelővel.
10. BEFEJEZÉS: alkalmazd a befejező technikákat vagy fejezd be egy vékony réteg IBD átlátszó lágy
Soak Off zselével a teljes körömfelületen. Az oldalsó bőrredőkre vagy a kutikulára kerülő zselét távolítsd el
a bőrfeltoló segítségével. Zárd le a körmöt enyhén rányomott ecsettel és a szabadszél végénél.
11. KÉZMOSÁS: kérd meg a vendéget, hogy mossa meg, majd szárítsa meg a kezeit.
12. HIDRATÁLÁS: cseppents pár csepp Lavender Cuticle Oil-t a körömbőrre, és gyengéden masszírozd
a bőrbe.
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Színes zselék
Színes zselék - GEL POLISH/ COLOR GEL
A 48 féle színű (ebbôl 30 gyöngyházas), nagy kopásállóságú UV zselékkel letörés, leválás és karcolásmentesen vonható be a természetes köröm, a műköröm (zselé és porcelán is) és a lábkörmök is. Rendkívül magas színezôanyag tartalmú, így páratlan fedôképességű, 3 perces, egyszerűen használható lágy
zselék, melyek tartósságukban és díszítési lehetôségeikben nagyságrendekkel felülmúlják a színes körömlakkokat. 7g-os ÚJ praktikus kiszerelésben.
Régi csomagolású15g-os színes zselék féláron a készlet erejéig 4.900.- helyett 2.450.7g • 3.500.- helyett 3.150.-
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Apricot Créme
60563

Autograph
60583

Bio Black
60882

Black Diamond
60702

Burn Baby Burn
60897

Butter Rum
60561

Cabernet
60877

Copper
60588

De’lish
60579

Electric Red
60883

Extreme Black
60700

Glacial Mint
60562

Glitter Shimmer
60894

Gold Garland
60875

Grapevine
60880

Lime Drop
60566

Mistletoe Green
60872

Merlot
60876

Natural Elegance
60884

Oxygen
60892

Pamper Me
60582

Paparazzi
60578

Party til Dawn
60581

Port
60879

Radium
60587

Raw Silk
60885

Red Hot
60896

SIlver Bells
60873

Return to Paradise
60886

Rosé
60878

Rose Gold
60590

Tangerine Dream
60564

Tango
60893

Techno Ruby
60890

Titanium
60595

24K
60594

Scarlet Fever
60895

Seared with a Kiss
60898

Seduction
60887

Stainless Steel
60593

Stiletto Heels
60577

Sun Ray
60888

Sweet Berry
60565

Ultra Violet
60889

Pinot Noir
60881

Up all Night
60580

Színes zselék

Holly Berry
60874

Winter White
60701
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Kellékek

Zselé tapadófilm – BONDER
Savmentes primerként felfogható tapadófilm, az amúgy is rendkívül
erôsen tapadó IBD zselék tapadásának további fokozásához. Kétoldalú
ragasztóként beleköt a körömlemezbe és a fölötte levô zselébe.
Harmatvékonyan kell felkenni (egy lehúzott ecsetnyit több körömre), majd szivacslapkával filmvékonyságig (nem fénylô, szemcsés felületűre) felitatni, ezt követôen 1 percig UV lámpázni.
Fixálni nem szabad.
15g • 4.900.- helyett 4.410.-

Fixáló, tisztító – CLEANSER PLUS
Fixáló folyadék, mely nem tompítja a zselé fényét (amennyiben
mindkét kézen tiszta törlôlapkával dolgozunk). Gombaölô és antibakteriális hatóanyagokat tartalmaz. Alkalmas az ecset és UV lámpa tisztítására is.
59ml • 1.100.236ml • 3.400.470ml • 5.350.-

IBD luxus profi ecsetek:

Zselés díszítô ecset - természetes szőrből készült
díszítő ecset speciális kialakítással az aprólékos művészi munkához.
2.700.Zselés szögletes ecset - tökéletes, szintetikus szálú,
szögletes zselé ecset, a finomabb zselé használathoz.
4.400.Porcelán Kolinsky flat ecset fém kupakkal 9.900.-

LT

JU
MEGÚ

PROFESSZIONÁLIS SABLON

A tökéletes épített körmök készítéséhez alkalmas újfajta szárnyas
sablon, kíváló tapadással.
50db • 650.300 db • 3.750.ÁTLÁTSZÓ SABLON

Új formájú, nagyobb tapadási felületű átlátszó sablon, mely lehetôvé teszi a színes és fehér zselék alulról történô egyidejű kötését
is. Könnyen eltávolítható (perforált).
50db • 1.350.250db • 6.750.NAIL PREP
Nagy kiszerelésű gyors és hatékony vízelvonó-tapadásjavító és fertôtlenítô (antibakteriális és
gombaölô hatású) pumpás spray. Használhatjuk a kezelés elején köröm- és kézfertôtlenítô
spray-ként is. Elôkészítô folyadékként szálmentes IBD szivacstörlô lapra fújva, a körmöket áttörölve a folyadék a szivacslap egyenletes nedvszívó képessége miatt nem folyik be a körömsáncokba, illetve a törléskor a maradék porszemcséket is eltávolítjuk.
118ml • 1.950.470ml • 5.200.-

Szivacstörlô – NAIL WIPES
Univerzális szálmentes törlôlapkák, melyek nem szöszölnek, mint a papírtörlôk. Gazdaságos, többször felhasználható (néhányszor kimosható), egyenletesebb a folyadékfelvétele, kényelmesebb a használata. Alkalmas Nail Prep felhordásához és
Cleanser Plus-al történô fixálásra.
80db • 1.380.52

Részben fedôlakkból részben U.V. fényre kötô összetevôkbôl álló
fényréteg. Tartóssága a hagyományos (levegôre száradó) fedôlakkokénál sokkal jobb, de nem éri el a 100% UV zselékét. Lakktartalma miatt megtapad körömlakkon is (ellentétben a 100% zselékkel),
ezért körömlakkok tartós védelmére és gyorsszárítására ajánljuk,
de alkalmas saját köröm és műköröm bevonására is. 3 perces
UV lámpázás után fixálást nem igényel. Erôs lakklemosóval lemosható.
14ml • 2.950.- helyett 2.300.-

Kellékek

U.V. fedôlakk – U.V. TOPCOAT

LEVENDULA CUTICLE OIL

A levendula körömbôr olaj egy speciálisan könnyű, nem zsíros hatású puhító és
nyugtató hatású bôrápoló, mely magas hatóanyagtartalmával a körömnövekedést is táplálja és az esetleg a bôrre került vegyi anyagokat semlegesíti. Levendula illata hosszan hat.
14 ml • 1.880.-

K

BELICIOUS LOTIONS

Kényeztesd magad a titokkal, hogy bőröd finomabb tapintású és
egészségesebb kinézetű legyen. - Gazdag hidratáló, Antioxidánsokkal,
Finom és egyedi illatú
1.980.-

MÉ
ÚJ TER

2008. júniustól
IBD csodapolír blokk – Briliáns csillogást kölcsönöz.

Tökéletes természetes- és műkörömhöz.

550.-

RECONSTRUX – az IBD által kifejlesztett hatékony, saját köröm

erôsítô és megújító, mely 30 nap alatt látványos eredményt hoz
2.950.IBD Tip Blender – a Tip összereszelést könnyítô folyadék, most

14 ml-es kiszerelésben

2.200.-

Kristály (átlátszó) és francia (fehér) tip
– IBD CLEAR és FRENCH TIP

Különlegesen rugalmas, tartós, rendkívül szép kidolgozású tipek, KLASSZIKUS és ÚJ, kontaktus sáv
nélküli, vékonyított kivitelben, felhúzott mosolyvonallal (franciánál). (Nail Prepet ne tegyük rájuk)
100 db/box • 3.900.50 db/utántöltô • 1.980.500 db/box • 15.850.53

Porcelán rendszer

Új formájú íves-egyenes, széles, extrém tartós,
minôségi reszelôk:
SMARAGD (EMERALD) 180/180 az egyenletes műkörömfelület kialakítására és bolyhozásra
490.ZAFÍR (SAPPHIRE) 150/150 tip összereszeléshez
490.RUBY 100/100 műköröm formázásra, rövidítésre 490.GYÉMÁNT (DIAMOND) buffer 220/280 a porcelán
vagy zselés köröm befejező finomításához
990.Egyenes reszelô: WHITE RESZELÔ – 120/180 műgyanta
bevonatos tartós fehér reszelô a tiszta munkáért
390.-

ECSETES KÖRÖMRAGASZTÓ – BRUSH ON NAIL GLUE
Az ecsettel könnyen felvihetô, zselés társánál gyorsabban száradó, tartósan erôs ragasztó.
6g • 1.350.ECSETES ZSELÉS RAGASZTÓ – BRUSH ON GEL
Az ecset segítségével könnyen használható, sűrűsége miatt nem folyik el és nem csöpög, a hézagokat
jobban kitölti. Ideális WRAP-hoz és természetes köröm ragasztásához is.
6g • 1.300.-

ULTRA GYORS RAGASZTÓ – ULTRA FAST GLUE
Tip-ek ragasztására és köröm javítására alkalmas speciális, leggyorsabb száradási idejű 5 mp-es ragasztó. Meghosszabbított ragasztófeje segítségével a ragasztás tűhegy pontosságú. Maximálisan elfolyás- és
csöpögésmentes. Légmentesen zárható, ezzel megakadályozható a ragasztó beszáradása.
2g • 700.RAGASZTÓ ZSELÉ
GEL GLUE
A legjobb megoldás tip ragasztáshoz barázdált körömre.
Gyorsan szárad, zselés összetétele kitölti az egyenetlenségeket és kiváló problémás
körmökhöz is. Menettel záródó kupakja megakadályozza
a ragasztó elfolyását vagy beszáradását.
4g • 1.650.54

Porcelán rendszer
Az IBD legújabb fejlesztésű porcelán rendszere, mely rendkívüli rugalmasságával és extra finom szemcsézetével alapjaiban eltér minden eddigi porcelántól. Használatával végleg elfelejthetô a légbuborékok, a
törés, a leválás és a sárgulás problémája.
Rugalmas Por – FLEX POWDER

Háromszoros ôrlésű (extra finom), minden eddiginél rugalmasabb por. A hagyományos porokhoz képest
gyorsabban készíthetôk vele szebben formált körmök. Jelenleg Crystal Clear (üvegszerűen tiszta), Translucent Pink (átlátszó világos rózsaszín, mely kiemeli a természetes
köröm színét), Cover Pink (körömágyhosszabbító fedő rózsaszín),
Natural (természetes szabadszél
kialakításához) és Bright White
(vakítóan fehér, a tökéletes francia
körmökhöz) színekben kapható.
28g • 3.200.helyett 2.880.113g • 8.950.helyett 7.980.453g • 29.900.helyett 26.900
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Porcelán rendszer

Folyadék – GRIP MONOMER

Maximális erôsséget eredményezô vegyösszetételű és kiemelt UV-szűrô adalékának köszönhetôen garantáltan
sárgulást gátló porcelán folyadék.
118ml • 6.250.- helyett 5.620.36ml • 9.950.- helyett 8.980.946ml 32.450.- helyett 29.200.Ecsettisztító – IBD STRIP BRUSH CLEANER

Rendkívül gyorsan mégis kíméletesen tisztítja az ecset
szôrét, ezzel növelve annak élettartamát.
60ml • 1.350.- helyett 1.180.-

IBD porcelán próba szett

3.500.- helyett 3.150.-

Porcelán fény – ACRYLIC BRIGHT

Magasfényű, optikai színélénkítôket tartalmazó porcelán fedôlakk
(folyékony polimer), UV szűrôvel, polírozás helyett
14ml • 3.200.- helyett 2.880.-

IBD STICK PRIMER
A legerôsebb tapadáselôsegítô, mely az összes körömrétegen áthatolva elvonja a nedvességet, így biztos tapadást eredményez.
Az üveg nyakán lehúzott ecsetjével harmatvékonyan, egy ecsetnyit több körömre szétoszlatva kell felhordani. Savtartalma miatt
bôrhöz nem érhet.
14 ml • 3.200.- helyett 2.880.IBD DEHYDRATOR
Elôkészítô folyadék, mely gombásodás megelôzésére és vízelvonásra (tapadáselôsegítésre) használható, ecsetes kiszerelésben. PH
kiegyenlítő hatású. Primer használata előtt alkalmazva fokozza
annak hatékonyságát.
14ml • 2.650.- helyett 2.380.-
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Épített körmök - rózsaszín és fehér porcelánból
1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: kövesd az IBD előkészítő eljárását az
első Step by Stebből

Step by Step

Step by Step

2. SABLON HASZNÁLAT: kövesd az IBD sablon használatát
3. PRIMER HASZNÁLAT: alkalmazd a Primer használati eljárást
az első Step by Stebből
4. TERMÉK HASZNÁLAT: rózsaszín és fehér épített köröm
A. FEHÉR GOMBÓC: Szabadszél kialakítás
Használd az IBD Bright White porcelánport és a Gip Monomert,
helyezz egy kis/közepes méretű gombócot a sablon szabadszél
részére. Mozgasd az anyagot az ecset lapjával, így az anyag eloszlik a szabadszélen és kialakít egy kezdetleges mosolyvonalat.
Gyengéden simogasd rá az anyagot a szabadszélre. Javítsd ki a
mosolyvonalat a közepétől a szélek felé haladva, az ecsetet 45
fokos szögben tartva a köröm növekedési irányába. Az ecset hegyével told az anyagot, majd finomítsd el az anyag élét.
B. RÓZSASZÍN GOMBÓC: Körömfelület kialakítás
Helyezz egy rózsaszín gombócot a körömágy közepére, használd az IBD Translucent Pink árnyalatát. Az ecset szélével told az
anyagot a hátsó bőrredő irányába, az ecsetet 45 fokos szögben
tartva. NE engedd, hogy az anyag bőrhöz érjen. Aztán az ecset
lapjával lapogasd és húzd az anyagot a mosolyvonal felé. Ahogy
az anyag szilárdulni kezd, lágyan húzd az anyagot végig a körmön a mosolyvonalig.
C. RÓZSASZÍN GOMBÓC: Stresszpont és ív kialakítás
Használd az IBD Translucent Pink porcelánját. Ez a gombóc fogja
felépíteni a köröm ívét és megerősíteni a köröm stesszpontjait. Helyezd a labdát a köröm közepére. Az ecset élével told az anyagot a kulitkula felé, majd húzd végig az egész köröm felületén.
5. C-ÍV HAJLÍTÁS: amíg az anyag formázható állapotban van
(mielőtt a porcelán végleg megköt), használd mindkét hüvelykujjad
vagy köröm hajlító csipeszt a c-ív hajlítására a köröm egész hoszszában. A c-ív egy szabályos ív az egyik oldalsó körömredőtől a
másikig, amely látható, ha a szabadszél felől alánézünk a körömnek. Ez megerősíti a köröm szerkezetét és biztosítja a stresszpontok
erősségét. A műköröm c-íve függ a természetes köröm c-ívétől.
6. RESZELÉS: alkalmazd a befejező technikákat reszelővel.
7. BEFEJEZÉS: alkalmazd a befejező technikákat.
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Színes porcelán
készlet

Színes porcelán készletek

2x12 féle, legújabb divat szerinti (benne neon színekkel) szikrázó, élénk szín és egy 59 ml-es liquid.
Készlet 19.500.- helyett 13.900.-!

Sweeties készlet

Bubble Gum
56048

Green Jelly Bean
56039

Raspberry Ice
56045

Tangerine Dream
56042

Blue Taffy
56047

Grape Soda
56043

Licorice
56041

Sugar
56046

Blueberries
56038

Cotton Candy
56044

Lemonade
56040

Strawberry
Smoothie
56037

Out on the Town készlet

Orangetini
56033

Blue Berrytini
56035

Daquiri Ice
56036

Pink Cosmo
56031

Bloody Mary
56028

Chocolatini
56027

Apple Martini
56026
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Shaken Not Stirred House Margarita
56032
56025

Dirty Martini
56029

Blue Hawaiian
56030

Pina Colada
56034

EzFlow
termékek
Jelentős árcsökkenés
2008. április 6-tól!
Az EzFlow (USA) a porcelán alapanyagok vezetô fejlesztôje, azok kémiai összetételének
és az anyag szépségének tekintetében is.
Gyors és közepes kötési idejű díjnyertes poraival és nagyon erôs likvidjével maximális törés-, felválás- és sárgulás-mentességet biztosít, 85 féle rendkívül
élénk színes poraival pedig a minden vendégigényt
kielégítô változatosságot teszi lehetôvé. Az EzFlow
rendszer használatával rendkívüli magabiztosságra tehetünk szert az új vendégek megszerzésében és
a régiek megtartásában.
A EzFlow komplett rendszert kínál: elôkészítô folyadékok, profi ecsetek, tipek, sablonok, SPA kéz- és
lábápolók, 6 féle egzotikus illatú mandulaolajos krém,
alapozó- (körömerôsítô-) és fedôlakkok, UV szűrô műanyag bevonatok, UV Topcoat.
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Porcelán
rendszer

EzFlow Q-Monomer – Magas teljesítményű liquid. Speciális összetételének
köszönhetôen könnyű a használata és rendkívüli a tapadó-képessége. Színstabilizátorának köszönhetôen védi az anyagot a sárgulástól és élénkíti a színeket. Plaszticizáló (rugalmasító) összetevôi révén nem törik, nem levegôsödik és nem reped
az elkészült köröm. Könnyű használat és 40%-al alacsonyabb szaghatás jellemzik.
118ml 6.250.- helyett 5.625.236ml 10.800.- helyett 9.800.473ml 19.500.- helyett 17.500.946ml 31.500.- helyett 28.300.-

EzFlow A Polymer – Porcelán por közepes kötési idôvel. A leg-

magasabb minôség, erôsség és tartósság vékonyabb és természetesebb hatású műkörömépítést tesz lehetôvé. Nagy
színválasztékban: Pink, White, Natural, Clear (víztiszta), Truly
White (vakító fehér)
28g 3.200.- helyett 2.880.113g 8.950.- helyett 7.980.236g 15.900.- helyett 14.300.473g 29.900.- helyett 26.900.-

Ezflow Competition – Gyors kötésű porcelán por. Ez a díjazott gyôztes por
a gyakorlott szakemberek kívánságára lett tervezve. Segítségével sokkal gyorsabban
készíthetô erôs és tartós, vékony műköröm. Pink, White (vakító fehér) színekben
28g 3.950.- helyett 1.980.113g 9.450.- helyett 4.780.236g 16.500.- helyett 8.250.473g 32.700.- helyett 16.350.-

A készlet erejéig a Competition porok a feltüntetett 50%-os árengedménnyel kaphatók!
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HD porcelán porok
A legújabb EzFlow fejlesztés:
ÚJ EzFlow High Definition (HD) nevű porcelán,
mely az ún. Smartpolymer, mely10 éve az elsô
szabadalmaztatott és az egész világon egyedülálló- technológiával készül. Az új technológia
eredményeképp az egyetlen olyan porcelán, aminek a rugalmassága és fénye heteken át folyamatosan megújul, így nem válik rideggé,
törékennyé.
(A likvid Primer-mentesen használható; új képlékenyítôjének eredménye 30%-al nagyobb rugalmasság. A por összetétele titkos, optikai
élénkítôjének köszönhetôen a rózsaszín és a fehér még élénkebb, a clear még tisztább.) A régi
és az új porok és liquidek egymással kombinálhatók (így a kötési idô is változik).

HD Porcelán porok – Színválaszték: Pink (átlátszó rózsaszín), Cover Pink (fedô rózsaszín), White (vakító fehér), Clear (víztiszta).
28g 3.600.- helyett 3.240.113g 9.950.- helyett 8.950.453g 33.800.- helyett 29.900.-

HD Liquid – közepes kötésidô

118ml 7.320.- helyett 6.580.236ml 11.970.- helyett 10.800.473ml 22.500.- helyett 22.500.946ml 35.800.- helyett 30.900.-

HD Porcelán készlet

A teljes HD választékon túl (4 féle 28 g por és
118 ml liquid) elôkészítô folyadék és tipek találhatók benne. A készlet megvásárlásával kb.
5.000.- forintot takaríthatsz meg.
16.740.-

Ez Flow porcelán próba készletek – 3,5 g vakító

fehér és rózsaszín (közepes kötésidejű) por, liquid
és próba tipek (20db francia kontakt-sáv mentes)
hagyományos/2.500.-, HD készlet/3.000.-

TIPP:
régi Q-Monomer + új HD liquid a nyerő
párosítás: csodálatos színek, kontrollálhatóbb munkafolyamat, erősebb tapadás
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EzFlow Boogie Nights készletek „Walk of Fame” készlet – A Boogie Nights csillámos po-

rok izgalmas kollekciója. Egy egyedi keverék a clear porral, holografikus filmmel és poliészter adalékkal, mellyel eddig sosem látott körmöket készíthetünk. „Dare to be
Dazzling” készlet – A Boogie Nights csillámos por használható bármilyen porcelánnal
és bármelyik technikánál. Az eredmény egy gyönyörű köröm finoman glitteres hangsúlylyal. „CARNIVAL” készlet 15 új pazar csillámos divat-színnel, likviddel és kiegészítôkkel és a legújabb TIME TO SHINE készlet. Mind a négy fenti készlet tartalma:15db
3,5g-os glitteres por, 59ml liquid, 20-20 crystal-., francia- és karvaly- tip és egy 5g-os
ecsetes ragasztó.
Mind a négy készlet/17.500.- helyett 11.500.- !
3,5g-os glitteres porok a készlet erejéig 1.480.- helyett 980.-

Carnival készlet

Mardi Gras

Grand
Parade

Bourbon
Street

Hurricane

Venezia

Masquerade

Dancing in the
Street

Feathered
Mask

Fat
Tuesday

French
Quarter

Rio de
Janeiro

Show Me
Your Beats

Voodoo

Jazz Band

Carnival
Queen

Dare to be Dazzling készlet
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Staying
Alive

Disco
Nights

Dy-No-Mite

Shake Your
Groove Thing

Foxy Lady

Super
Freak

Brick
House

Party Train

Disco
Inferno

Jive Talking

You Should
Be Dancing

Hot Stuff

Funky
Town

Get Down
On It

Boogie
Fever

Walk of Fame készlet

Mel-Rose

The Green
Room

Sunset
& Wine

Roll out the
Red Carpet

Copper
Casting Couch

After
Party

The ChamPages Theater

Blu-Very
Hills

Mali-Blue

Movie
Premier

Hollywood
Blvd.

Leading
Lady

Silver Screen

Sneak
Preview

Satin Monica
Blvd.

ABB

LEGÚJ

Time to Shine kollekció

A győztes vonal folytatódik, csillám mindenhol. A Time
To Shine gyönyörű színeket nyújt, képessé tesz művészien
árnyékolni és színeket keverni 12, hipnotizáló új színnel. Hagyd szárnyalni a
képzeleted, mivel valóban itt az idő tündökölni!

Coctail Time

Midnight
Hour

Grand
Entrance

Decisions

Royal
a shade

Breakin
the Bank

What to
Wear

Jet Set

Piano
Lounge

Gold

Twilight
Evening

Borrowed
Ice

Step by Step -

1.
2.
3.
4.

Virágok Mel Rose-ban

Építsd meg a szabad szélt, a Walk of Fame/Mel Rose segítségével
Készítsd el a virág alapot White-ból
Helyezd rá a leveleket és helyezd be a közepét White-ból
Formázd és fejezd be a körmöt reszelővel és bufferral. Használj UV-30 Top Coat-ot.
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EzFlow színes por készletek – Rainbow Candy készlet (szivárvány színei) és Earthstones
(föld színei) készlet (finom csillámtartalommal), Gemstones (drágakô színei) készlet és
Pastel Flower (pasztellvirág színei) készlet (csillám-mentesek)

Mind a 4 féle készlet tartalma:10db 3,5g-os színes por, 59ml liquid, 20-20 crystal-., franciaés karvaly- tip és egy 3,5g-os clear por.
Mind a négy készlet – 17.500.- helyett 11.500.- !
3,5g-os színes porok a készlet erejéig 1.480.- helyett 980.-

Gemstones kollekció
Ha a vendéged drágakő színű tónusokat visel, válaszd a gemstones kollekciót, az
arany tónusú Ruby, Emerald és Sapphire.

Emerald

Ruby

Amethyst

Sapphire

Peridot

Pink Topaz

Aqua Marine

Citrine

Amber

Tourmaline

Earthstones kollekció
Ha a vendéged nyugtató földszíneket visel, választ az earthstones kollekciót, melynek alapjai az ősi és mély elemek, mint a Sand, Terra Cotta és
Onyx.

Onyx

Gold

Silver

Bride

Terra Cotta

Sand

Granite

Limestone

Rocky
Mountain

Rose Stone

Tavaszi rózsa csillámmal
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Rainbow Candy kollekció
Ha a vendéged fiatalos, pop-os színeket visel, válaszd a rainbow candy kollekciót, tíz édes
darabot, úgymint a Bubble Gum, a Lemon Drop és a Grape Soda.

Candy Corn

Bubble Gum

Cotton
Candy

Sour Apple

Blueberry
Twist

Grape Soda

Lemon Drop

Italian Ice

Rasberry
Cream

Rock Candy

17.500.- helyett 11.500.-

Pastel Flower kollekció
Ha a vendéged finom, virágszíneket visel, válaszd a pastel flower kollekciót, egy
csokor tökéletesen finom tónus, többek közt a Sweet Pea, a Water Lily és
a Morning Glory.

Daffodil

Lily of the
Valley

Wall Flower

Petunia

Morning
Glory

Water Lily

Pansy

Sweet Pea

Gladiolus

Geranium

17.500.- helyett 11.500.-

Step by Step -

Tavaszi rózsa csillámmal

1. Alkosd meg a 3D minta alapját. Készítsd el a színes szabadszélt a Rainbow
kollekció Grape Sodá-jával, határozd meg a mosolyvonalat. Aztán a kutikulától
halványíts a Rainbow kollekcióból a Cotton Candy-vel. Keverd össze a két részt
a Boogie Nights – Dare to be Dazzling kollekció Dy-no-Mite-jával.
2. Fedd be a körmöt Clear porral. Reszeld és bufizd a körmöt a fényesség kedvéért.
Mielőtt a 3D technikát alkalmaznád, ajánljuk, hogy használj 2 réteg UV-30 fedőlakkot.
3. A Pastel kollekcióból használd a Lilly of the Valley és a Water Lilly színeket. Mártsd
az ecsetet mindkettőbe, kis golyót alkotva. A Water Lilly-be először, aztán a Lilly of the
Valley-ba, helyezd a levelet a köröm tetejére, és formázd, amilyenre szeretnéd.
4. Használj White port, hogy elkészítsd a virágot a körmön.
Rajzolj hangsúlyokat oda, ahová szeretnéd.
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Kolinsky porcelán ecset
(fém kupakkal) 508 ovális
Ez a 8-as méretű ecset hajlított a fémrésznél,
amely lapított szőrt eredményez, és így eredményezi a szükséges helyeken a tökéletes
használatot. A nagy hasrész engedi, hogy
több liquidet adhass a megmunkálandó anyaghoz, a hibátlan befejezésért.
10.500.- helyett 9.900.-

EzFlow Brush Cleaner – Porci ecset tisztító és ápoló

59ml 1.350.- helyett 1.200.118ml 2.200.- helyett 1.980.-

EzFlow Kerámia liquid tartó, exkluzív
Nincs kilöttyenés, nincs párolgás, csak könnyű hozzáférés
4.800.a liquidedhez!

EzFlow sablonok

zöld, lila
50db – 650.500db – 5.350.EzFlow Clear Forms – átlátszó sablonok,
könnyített (perforált) leválasztás
50db – 1.450.250db – 6.400.66

EzFlow reszelôk – fertôtleníthetô bevonatos, törés ellen

megerôsített belsô magú, rendkívül tartós reszelôk:

White Tiger – fehér tigris (100/100)

470.-/db

Grey Wolf – szürke farkas (150/150)

470.-/db

Grey Fox – szürke róka (180/180)

470.- /db

Sand Shark – homoki cápa (240/240) polírozó

850.-/db

Killer Whale – gyilkos bálna– 3-way polírozó

1.300.-/db

Snow Monkey – hó majom polír eredeti szarvasbôrrel,

természetes körömre
1.300.-/db

Pro Shine Buffer – csodafény polír blokk olaj nélküli

polírozáshoz
1.100.-/db

EzFlow Miracle Shine – csodafény polír cseppek, teljesen olaj-mentes, rend-

kívül takarékosan használható (használata Snow Monkey polírozóval)
4.850.- helyett 4.350.67

EZ bôrfeltoló – éles kaparó, fém, nagy

6.500.-

EzFlow Primer – Körömrétegeken áthatoló maximális hatású vízelvonó. Használata: Fölitatott ecsettel ultra vékonyan.
Bôrhöz nem érhet!
15ml – 3.200.- helyett 2.880.-

Ez Bond – Gombásodás-megelôzô, vízelvonó és PH-kiegyenlítô ecsetes folyadék. Használata: Műkörömnél Primer elôtt, manikűrnél lakkozás elôtt.
15ml – 1.600.- helyett 1.440.-

EzFlow UV-30 – UV szűrô (sárgulás-gátló), levegôn kikeményedô, különleges műanyag (polimer) védôbevonat színélénkítô- és magasfény-hatással, műkörömre.
15ml – 2.490.- helyett 2.240.-

EzFlow Never Yellow Sealer – Fedôlakk, mely a körömlakkot védi a sárgulástól. Nyáron napozókrémet használó vendégeknél az UV 30 tetejére is javasoljuk mûkörmön.
15ml – 1.100.- helyett 990.-

EzFlow Speed Finish – UV Fedôlakk. Áthatol az összes lakkrétegen, így teljes száradást biztosít a körömlakknak rövid idô
alatt. UV fényre gyorsabban szárad, de használható –meleg
lámpa alá téve- UV lámpa nélkül is.
15ml – 2.750.- helyett 2.250.68

EzFlow Tip-ek
100% ABS-Plasztik, könnyű reszelhetôség

Perfection French Tip
Mélyen felhúzott mosolyvonalú
(drámai hatású), felfekvés nélküli tip.
A karcsú körömágyért – nem azok a nehézkes franciák mondták, hogy egy köröm
sosem lehet elég vékony és díszes? Ez a tip meghosszabbítja a mosoly vonal sarkait, egy hosszabb, nagyon elegáns hangsúlyért.
50db utöltô – 2.150.100 db box – 4.250.-

Akciós tipek -30% a készlet erejéig.
Glass Leisure
Calssic French
Leisure

Brush on Resin
- Super-átlátszó befejezés
- Használható tipeknél
- Most egy tökéletesített, eltömődés-mentes
ecset és kiömlés-mentesített üveg a könnyebb
használat kedvéért!
6g – 1.350.69

Kéz és körömápoló
EzFlow Natural Nail Treatment – Körömerôsítô alapozó lakk

15mll – 1.990.- helyett 1.650.-

ÚJ EzFlow kézkrémek

- még erősebb illat, még hatékonyabb hidratálás

kókusz
papaya
mangó-barack
uborka-dinnye
alma-brandy
áfonya
235ml 1.980.-
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ÚJ EzFlow Gel System
Új fejlesztésû, allergia-mentes zselék: ÚJ porcelán-hatású EzFlow Gel It zselék, melyeket a rendkí-

vül könnyű használat, az élénk színek (3 féle
rózsaszín!) és a könnyű reszelhetôség jellemez.
Rendkívüli erôsségük és konzisztenciájuk miatt vékonyabban (és pontosabban) lehet velük dolgozni,
így szebb körmök, kisebb anyagfelhasználással
építhetôk belôlük.
A sűrű anyagokkal történő profi munkát Körmös
Diploma képzésünkön oktatjuk.
EzFlow Gel It építô zselék 7 színben
– maximális tapadás és extrém stabilitás:

Clear It – crystal clear 14g/56g
Gel Blush It – lágy pink 14g/56g
Cover It – fedô pink (körömágyhosszabbításhoz) 14g
Edge It – körömszín 14g
Pink It – intenzív pink 14g
White It – lágy white 14g
French It – ultra white – vakító fehér 14/56g
14g – 5.700 helyett 4.950.56g – 15.500 helyett 14.500.-

EzFlow Gel Finish It – fixálás-mentes fedô-védô fényzselé

porcelánra és zselére
14g – 5.700.- helyett 4.950.-

EzFlow Cleanse It – Kímélô összetételű fixáló

és zselés-ecset tisztító
59ml – 1.450.236ml – 3.950.-
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ÚJ EzFlow színes zselé készletek
Két 6 darabos szenzációs színes zselé készlet – nagyon új, nagyon jó
AKCIÓ: A készlet 6 zseléjét 3 zselé árán, azaz féláron kapod (a készleteket nem bontjuk meg)
6x7g kiszerelésben 6x3.500=21.000.- helyett 10.500.-

Angel - Angyali színek

L’Devil - Ördögi színek

Ez Flow logózott kellékek:

EZ poszter
EZ törölközô, lila, logós
EZ kötény lila/ varrott logóval
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1.500.1.650.4.900.-

Gena termékek

Pedikűr és manikűr készítmények az EzFlow gyártójának (USA) pedikűr
szaklaboratóriumából gazdag növényi hatóanyag-tartalommal, alacsony
áron kifejezetten szakembereknek (akár több literes kiszerelésben is).
„A föld energiáit a lábadon át kapod..”
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FOLYÉKONY LÁBFÜRDÔ (Pedi Soak)
Sűrű, tisztító és bôrpuhító folyékony áztatószappan növényi kivonatokkal.
250ml – 1.450.960ml – 3.850.3,8liter – 9.950.-

PEDI LOTION (Pedi Soft)
Gazdag növényi hatóanyag- és természetes
gyümölcssav-tartalmával hidratálja és a kiszáradástól óvja a bôrt.
250ml – 1.450.480ml(pump.) – 1.950.3,8liter – 8.850.-

HÁMLASZTÓ LOTION (Pedi Care)
A száraz, durva bôrrészeket, a sarkot, a könyök
és a térd bôrét hámlasztja, miközben borsmentával hűsíti.
250ml – 1.450.480ml(pump.) – 1.950.3,8liter – 8.850.-

ZSELÉS BÔRRADÍR (Pedi Scrub)
Tisztító zselés radír, mely tengeri moszatés aloé-kivonattal hidratál, nyugtat és
energizál.
250ml – 2.850.480ml – 4.850.960ml – 6.450.3,8l – 8.850.-

FRISSÍTÔ JÉG ZSELÉ (Pedi Ice)
A pedikűr végén az igénybevett, fáradt lábat bedörzsölve, mentol segítségével újraéleszti a fájó-sajgó izmokat. Aloé-kivonat tartalma nyugtatja és hidratálja a bôrt. A vendég könnyed frissesség érzettel távozik.
250ml – 2.850.480ml – 4.850.960ml – 6.450.3,8l – 8.850.74

SZÁRAZ-LÁBBÔR KRÉM (Pedi Cure)
Ultra-kondicionáló bôrterápiás ápoló, mely borsmenta, levendula és mentol kivonatokkal bársonyossá
puhítja az igazán száraz, repedezett bôrt.
250ml – 2.450.473ml – 4.850.-

Pedi Pak
A tökéletes pedikűr csomag, gyönyörű Gena táskában. Tartalma: Frissítő Jég Zselé, Pedi Lotion, Folyékony Lábfürdő, Hámlasztó Lotion, Száraz-Lábbőr
Krém, Zselés Bőrradír és Frissítő-Fertőtlenítő Spray,
pedi reszelővel és szivaccsal.
14.500.-

Feet-to-go
Tökéletes otthoni ápoláshoz és utazáshoz. Tartalma:
Frissítő-Fertőtlenítő Spray, Folyékony Lábfürdő, Pedi Lotion, Hámlsztó Lotion, Frissítő Jég Zselé és pedi ráspoly.
5.750.MOSZATOS PEDI MASZK (Pedi Mask)
Láb és lábfej kondicionáló és frissítô maszk tengeri
moszattal, kamillával és fodormenta kivonattal a
maximális vitalitás és bôrmegújulás érdekében.
180ml – 2.450.480ml – 3.450.AROMATERÁPIÁS LÁBFÜRDÔK (Pedi Salts, Pedi Jet)
Magas holt-tengeri sókristály-tartalommal, szegfűszeg- és borókafenyô-kivonattal frissítô só. Kapható nem habzó változatban is,
mely kifejezetten a pezsgô (Jet) elektromos lábáztató készülékekhez lett fejlesztve. Kíméletesen hámlasztja a bőrkeményedéseket
és a kutikula bőrét.
442g – 4.950.-

MANI-PEDI PEZSGÔHAB SPRAY

(Like Soap, Like Pumice, Like Lotion)
3 féle pezsgô hab:
1. víz nélküli Tisztító-fertôtlenítô-hab;
2. biológiai hámlasztó Bôrradír-hab;
3. bôrmegújító, hidratáló Lotion-hab.
Különleges pezsgésükkel meglepik és elvarázsolják a vendéget.
150ml • 2.450.-
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CALLUS OLDÓ (Callus off)
Erôs bôrkeményedés- és tyúkszem-oldó folyadék, 3-5 perc behatási idôvel. Az AHÁ-val
gazdagított, természetes, gyorsan ható zselét könnyű használni, és abszolút nélkülözhetetlen eszköze a pedikűrnek. Felpuhítja a
bőrkeményedéseket, melyek ezután könynyed dörzsöléssel eltávolíthatóak.
30ml – 1.250.120ml – 3.450.-

Új!
termék

Intensive Heel Créme
Gazdagon hidratáló készítmény Panthenollal és szója kivonattal. A Callus
Off kiegészítőjeként az extra-száraz, irritált és bőrkeményedéses bőr
gyógyítására.
85g – 2.680.-

FRISSÍTÔ-FERTÔTLENÍTÔ SPRAY (Pedi Septic)
Elűzi a lábszagot, maximálisan fertôtlenít és hűsít, eukaliptusszal,
mentollal és teafa olajjal.
240ml – 2.550.-

MELEG LOTION (Warm-O-Lotion)
Lotion melegítô készülékben felmelegítve mélyen felszívódik, intenzív cuticula lágyító, körömkondicionáló és bôrhidratáló hatással.
473ml – 1.450.946ml – 1.950.-

76

Pedi Rasp
Speciálisan tervezett, hajlított nyelű reszelő (ráspoly), mely az optimális erőkifejtést szabályozza a bőrkeményedések eltávolításakor. 480.-/db

PATA LAKK (Hoof Laquer)
Páratlanul erôs repedezettség-gátló körömlakk. Hatóanyagát úgy fedezték fel, hogy a versenylovak
rendkívül igénybevett patájához készült receptúrát
dolgozták át. Víztiszta, erôs védôpajzs a körmöknek,
mely megelôzi a repedezést és törést és erôsíti a törékeny körmöt.
15ml – 1.150.-

PATA KRÉM (Healthy Hoof Cream)
A Pata lakkal azonos hatóanyagokat tartalmazó hatékony körömerôsítô és kondicionáló krém. A körömbôrbe és körömbe masszírozandó.
28g – 1.850.115g – 2.950.-

TEAFA OLAJ (100% Tea Tree Oil)
Hamisítatlan tiszta ausztrál olajkivonat, mely gyorsan felszívódva enyhít (és fertôtlenít) bármilyen rovarcsípést, vágást, bôrégést. Alkalmazható bôrön,
körmön, fejbôrön. Masszírozza a bôrbe, körömre
vagy csepegtessen az áztatóvízbe.
5ml – 950.-

Paraffin Plus
Peach: paraffin E-vitaminnal és barackmag olajjal
Unscented: paraffin édes mandula olajjal
Tropical: paraffin mangóval, kakaóvajjal és grapefruit olajjal
1.380.-

Toe Spacers
Extra vékony, higiénikus, habszivacs mely elkülöníti a
lábujjakat (lakkozáshoz stb.). Mosható. 124.-/db
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Kényeztetés a kaviár (halikra) fiatalító hatásával
Mindenegyik kaviáros ápoló, kaviár kivonatban, aminosavakban, vitaminokban és ápoló olajokban gazdag. Ezek a jótékony összetevők
megújítják a bőrsejtek stuktúráját és javítják a kéz és a körmök textúráját, megjelenését.

SpaCaviar Hand Mask – Kézmaszk
Védi a kéz bőrét a szabadgyököktől és a
nap károsító hatásaitól, mialatt csökkenti
a melanin termelést, hogy eltüntesse az
öregedés látható jeleit.
Öregedés-gátló összetevőkben gazdag.
A maszk használata után frissebbnek és
üdébbnek tűnik a kéz bőre.
113g – 2.980.SpaCaviar Nail&Cuticle Treatment – Köröm és kutikula ápoló
Kényeztető formula Sodium Fluoride-dal, drámaian megnöveli a természetes körmök keménységét és rugalmasságát, gyorsítja növekedésüket,
mialatt ápolja és hidratálja a kutikula bőrét. Ez a vitaminban gazdag
kezelés minden körömtípusra használható.
28g – 2.980.-

SpaCaviar Hand Serum – Kéz szérum
Növeli a kollagén termelést, mialatt csökkenti a melanint, hogy eltüntesse
a sötét foltokat. A gyorsan bőrbe jutó peptidekkel és vitaminnal dúsított formula csökkenti a ráncokat, feszesít és regenerálja a kezet.
28g – 2.890.-

SpaCaviar Hand Creme – Hidratáló kézkrém
Gazdag, hidratáló krém kakaóvajjal és Tri teával,
csökkenti a ráncokat, gyorsítja a sejt megújulást és
javítja a bőr tónusát, mialatt védi a kéz bőrét a környezeti és UV ártalmakkal szemben.
113g – 2.980.-

SpaCaviar Hand Scrub – Bőrradír
Hámlasztja a száraz bőrt, növeli a nedvességtartalmát,
rugalmasít, csökkenti a ráncokat, és puhítja a bőrt.
113g – 2.980.78

Step by Step
Lábápolás avagy kényeztetés Gena módra
Kezdjük azzal a szolgáltatást, hogy megkérjük a vendéget, vegye le a cipőjét, zokniját vagy harisnyáját.
Adhatsz a vendégnek ruhát vagy köntöst a kezelés idejére. Tégy egy tiszta törülközőt a vendéged lába alá,
és bizonyosodj meg róla, hogy van még elegendő, tiszta, puha törülköző a munkaasztalod közelében, használatra készen.
Hasznos tanács: A vendéged még nagyobb kényelme érdekében, meleg törülközőket is használhatsz.
1. lépés: Keverj 1 teáskanálnyi magas koncentrációjú Pedi Soak lábfürdőt
vagy Pedi Jet-et a lábvízbe. A friss illatú Pedi Soak vagy Pedi Jet tisztítja, ápolja és nyugtatja a fáradt lábat.
2. lépés: Kezd a pedikűrt mindkét láb fertőtlenítésével, használd a Pedi Septic-et. Ez az antiszeptikus lábspray dezodorál és felfrissít, mivel gátolja a baktériumok szaporodását.
Ez egy jó alkalom számodra, hogy szemügyre vedd (diagnosztizáld) a lábat, hogy feltérképezd a kezelést kizáró
tényezőket.
3. lépés: Távolítsd el a körmökről az esetleges körömlakkot, lakklemosó segítségével.
4. lépés: Segítsd a vendégedet, hogy a lábát a meleg lábfürdőbe helyezze. Hagyd a lábakat 5-10 percig ázni, helyezz két
vagy három törülközőt az öledbe.
5. lépés: A kutikula elhalt bőrének eltávolításához használd a Pedi Care hámlasztó krémet minden lábujjon.
Gyengéden told vissza a kutikula bőrét. A száraz bőr eltávolításához használj kis mennyiségű Pedi Care-t,
és masszírozd határozott mozdulatokkal, amíg a száraz bőr lehámlik.
Ez az egyedülálló formula gyengéden radírozza a repedéseket, a
száraz bőr friss és fiatalos bőrré változik. Amikor a hámlasztás
kész, helyezd a lábakat vissza a lábfürdőbe és öblítsd le őket.
Ismételd meg a 3. és 4. lépést a bal lábon.
6. lépés: Helyezd a jobb lábat az öledbe, és itasd fel a
felesleges vizet róla, hagyd kissé nedvesen. Használj egy
kis mennyiségű Pedi Scrub radírozó zselét, vagy Pedi
Warm hámlasztó radírt melegítő hatással a lábra. Körkörös dörzsölő mozdulatokkal radírozd le a lábfej
felületét. Fordíts különös figyelmet a láb bőrkeményedéses és a száraz részeire. A Pedi Scrub vagy Pedi Warm
fokozza a vérkeringést, mialatt revitalizálja a lábat, puhává és finom tapintásúvá varázsolva azt.Szükség esetén
használj, bőrkeményedés oldó folyadékot (Callus Off)
7. lépés: Távolítsd el a felesleges Pedi Scrub-ot vagy Pedi Warmot, a láb visszahelyezésével a lábfürdőbe. Majd vedd megint öledbe a
jobb lábat és itasd szárazra.
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A Pedi Pro File reszelő ideális a láb sarki bőrkeményedéseinek
eltávolítására. Kezd az érdes oldallal, és határozott mozdulatokkal reszeld le a bőrkeményedéseket. Fejezd be a reszelést a finomabb oldalával. A makacs bőrkeményedések
eltávolítására használd a Pedi Rasp ráspolyt, a speciálisan
kialakított hajlított nyelével, amellyel az optimális nyomás
fejthető ki a bőrkeményedésre az eltávolítás során. A Pedi
Pro File finomabb oldalának használatával fejezd be a
reszelést. Bizonyosodj meg róla, hogy mind a Pedi Pro File-t,
mind a Pedi Rasp-ot fertőtleníted két használat között.
8. lépés: A Pedi Soft, tápláló krém, természetes gyümölcssav tartalommal a száraz bőr
hidratálására szolgál. Ideális,
hogy kényeztesd a vendéged egy teljes lábmasszázzsal.
Kezd a jobb lábon, a térdnél, haladj a lábujjak felé, gyengéd, de
határozott mozdulatokkal. A Pedi Cure-t olyan vendégeknél
használd, akiknek extra száraz vagy repedezett a bőrük,
vagy erős bőrkeményedéssel rendelkeznek. A Pedi Cure
egy ultra gazdag tápláló hidratáló kezelés, növényi kivonatokkal gazdagítva, hogy táplálja és újra hidratálja a
legszárazabb bőrt is. Borsmenta olaj, mentol és kámfor
együtt hatnak, hogy nyugtassák és könnyítsék a fáradt,
sajgó izmokat, míg a levendulaolaj ápolja az érzékeny bőrfelületeket. A maximális felszívódás érdekében, tekerd a
lábat meleg törülközőbe, és hagy a terméket 3-5 percig hatni.
A kezelést kiegészítheted maszkos pedi maszk (Pedi Mask) alkalmazásával. A kezelés végén hűsítsd a lábakat frissítő jég zselével (Pedi Ice).
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Körömápoló család -

kifutó termékek

Ennek a terméknek a forgalmazását hamarosan megszüntetjük, mivel a helyét fokozatosan az újabb fejlesztésű, csúcsminőségű, magas hatóayag tartalmú Crystal
Nails körömápolók veszik át termékpalettánkban.

Az összes SPARITUAL körömápoló,
körömerősítő, alapozó és fedő lakk
30% kedvezménnyel (a készlet erejéig).
A körömápolók nagy hatóanyag-tartalmúak, formaldehyd
és toulene mentesek!
Körömápolók 16ml – 1950.- helyett 1.365.-

Sparitual kiváló minőségű kéz-,
láb- és testápolók, áztató sók
MOST FÉLÁRON

Körömlakkok színei -

kifutó termékek

Ezeknek a körömlakkoknak a helyét termékpalettánkban
fokozatosan a legújabb fejlesztésű, csíkmentesen kenhető
Crystal Nails körömlakkok veszik át. Mindig trendi újabb
színekkel bővülve. Lakkok 16ml – 1.250.- helyett 870.-
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Körömlakkok színei
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– Japán Manikűr
A Szabadalmi Hivatal által levédetett termék. VIGYÁZAT! Különböző csomagolásokban
utánozzák. Az utánzatok hatékonysága megkérdőjelezhető.

Cégünk vezette be 2003-ban hazánkban a Japán Manikűrt, mely a japán arisztokrácia korábban
titkos eljárásaból lett kifejlesztve. Visszaadja a körmök természet-adta szépségét és fényét, elôsegíti az egészséges körömnövekedést. Hatására természetes körmeink briliáns komfortérzetet nyújtanak mindennapi életünkhöz. A méhviasztól erôsödik a köröm, a kezeléstôl élénkül a köröm színe
(kezelésenként egyre jobban), a szikrázó fény pedig rendkívül tartós (nem kopik, mert az anyag a
körömlemezbe beépül). A hatóanyagok mindenféle vegyi anyagtól mentesek! Pedikűrnél is rendkívüli hatás érhető el vele.
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P.Shine professzionális készlet
tartalmaz: krém, por, 3db. körömreszelô,
2 db. szarvasbôr polírozó, polírozó kendô,
adagoló kanál
9.500.-

P.Shine készlet otthoni ápoláshoz
tartalmaz: krém, 2 db. körömreszelô, polírozó
3.950.P.Shine
utántöltô krém/utántöltô por

2.600.-

P.Shine szarvasbôr polírozó
valódi bôr

1.700.-
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– Japán Manikűr
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
A PROFI KÉSZLETTEL végrehajtott teljes kezelést havi két-három alkalommal javasoljuk. (A készlet
kb. 200 teljes ápolásra elegendő). A félszáraz krém (zöld tégely) a hatóanyag körömbe jutását,
a por (rózsaszín tégely) pedig a hatóanyag körömbe zárását, a köröm védelmét és fényesítését
hivatott ellátni.
Javasolható a kezelések között heti két-három alkalommal a porral (rózsaszín) történő ápolás megismétlése. Erre a célra áll rendelkezésre a KÉSZLET OTTHONI ÁPOLÁSHOZ kis csomag.
A teljes PROFI ápolás a következő lépésekből áll:

– Első kezelésnél a rózsaszín-zöld
kétoldalas reszelő rózsaszín felével bolyhozzuk fel a körömfelületet, hogy a hatóanyag
jobban behatolhasson a körömrétegekbe. A zöld reszelőoldal
a köröm esetleges formázásához
való. (Vékony köröm esetén a
bolyhozás mellőzését javasoljuk.) Rendszeres kezelésnél a
bolyhozást csak az első alkalommal kell a teljes körömfelületen elvégezni, a további
kezeléseknél csak a frissen lenőtt körömrészt kell bolyhozni.
– A fehér színű adagoló kanál segítségével a félszáraz krémből
(zöld tégely) egy csipetnyi
mennyiséget oszlassunk el a körmön vagy a zöld színű tömbpolírozón, majd polírozzuk be az
anyagot a körömfelületbe, amíg a köröm fényleni nem kezd. A polírozót két végénél fogjuk és
mindig egy irányba (ne oda-vissza) mozgassuk és lehetőleg teljes hosszában húzzuk végig a körmön. (A krém esetleges megszáradása esetén sem csökken annak hatásossága.)
– A port (rózsaszín tégely) kis mennyiségben a körmön eloszlatva a krémnél leírtakhoz hasonló
módon polírozzuk be a rózsaszín tömbpolírozóval.
– Végül a csomagban lévő törlőkendővel tisztítsuk le a körmöket (illetve a kétoldalas reszelőt).
Bőroldással és olajozással a kezelés kiegészíthető.
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Szakképzéseink
KÉZ-és Lábápoló,
Műkörömépítő Akkreditált alapképzés
A szakképzés állami OKJ (318150100000000)-s
szakmunkás bizonyítványt ad. Képzésünk magas
színvonalú, gyakorlatorientált (a tartós és szép műköröm készítés biztos megtanítása a fő cél). Nemzetközi Mester és Magyar Bajnok oktatók
részvételével, csúcsminőségű anyagokkal oktatunk.
A képzésen a kézen történő HENNA készítést,

JAPÁN MANIKŰR és műköröm díszítést is megtanítjuk.
Europass nemzetközi bizonyítvány a sikeres vizsgát
követően igényelhető. A tanulóinknak ingyenes technika képzéseket és egyes továbbképzéseinkből
jelentős kedvezményeket biztosítunk.

KÖRÖMDÍSZÍT TANFOLYAM
– SZÍNES Crystal Nails és IBD zselékkel

10 éves tapasztalattal rendelkező neves körömdíszítő oktatónk Mészáros Krisztina Nail Art különdíjas IBD MESTER OKTATÓ egész napos képzés
keretében begyakoroltatja a különböző díszítő technikákat az egyszerű díszektől kezdve a különleges
alkalmi viseletig. A kb. 130 féle színben pompázó
színes zselés díszítés gyárilag kevert zselékkel sokkal változatosabb és nagyságrendekkel tartósabb
díszítési lehetőségeket kínál, mint a lakkozásos.

A képzés időtartama:
Az intenzív tanfolyam időtartama (vizsgával együtt)
kb. 4 hónap. A képzés munka mellett is végezhető (hétvégi csoportokban)
Oktatási napok:
Hétköznapi csoportok: hétfő – csütörtök vagy
szerda – péntek
Hétvégi csoportok: péntek este - szombat vagy
szombat este – vasárnap
A képzés díja:
95.000.- Ft (melyből 9.000.- Ft-ot a jelentkezéskor
kell befizetni).
Ehhez a díjhoz jön az állami vizsga díj, ami
28.000.-Ft.
RÉSZLETFIZETÉS KÉRHET.

A képzéshez egy zselé ecsetre, díszítő tűre és üres
margaréta tárcsára lesz szükség. Színes zseléket a
gyakorláshoz ugyan biztosítunk, de azért – ha van
– hozd magaddal saját Crystal Nails vagy IBD színes zseléidet is. A hiányzó eszközeidet megvásárolhatod az oktatás helyszínén lévő üzletünkben.
Modellt nem kell hozni.
Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA
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ÉPÍT- DÍSZÍT TANFOLYAM
– BRILLIANT ZSELÉ BEÉPÍTÉSSEL
Mészáros Krisztina másik díszítő tanfolyama, a
Brilliant csillámos zselék műköröm rétegek közé való
beépítésének technikájával. Bemutatja a körmök
zselével történő 3 dimenziós díszítéseit és a körömbe építhető strasszok, gyöngyök, Japán Flitter,
csillámok, virágok, kagylók, tollak, csipke, zúzott
jég stb. ízléses és kreatív beépítését és be is gyakoroltatja azokat.

A képzésre – ha van – ecseteket, díszítő tűt, margarétát kell hozni (modellt nem). A színes zselét a
gyakorláshoz biztosítjuk, de azért hozd el sajátjaidat is.
Bármely kellék megvásárolható az oktatás helyszínén lévő üzletünkben. Az egész napos képzés díja:
Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA
SZÍNES PORCELÁN DÍSZÍT
Kovács Gabriella kétszeres Magyar Bajnok oktatóval, kreatív és látványos 3 dimenziós porcelán
díszítések bemutatása és begyakoroltatása az EzFlow rendkívül élénk 90 színben és Crystal Nails 74
féle színben kapható poraival.
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A képzésre – ha van – üres margaréta tárcsát, díszítő
ecsetet, építő ecsetet, díszítőtűt, likvidet és likvid tartót
kell hozni (modellt nem). Színes porokat a gyakorláshoz biztosítunk, de hozd magaddal sajátjaidat is.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA
Új! KÖRÖMDÍSZÍT TANFOLYAM – PORCELÁN ÉS ZSELÉ KOMBINÁLT DÍSZÍT KÉPZÉS
Újvári Barabara (a 2008. márciusi országos díszítő verseny győztese) vezetésével új technikákat
sajátíthasz el, úgymint: a zselé elfolyatása tűvel, a
fólián hajtogatott virágszirmok, szalvétatechnika.
A képzésre – ha van – ecseteket, díszítőtűt, margarétát kell hozni (modellt nem).

Színes zseléket és porcelánokat a gyakorláshoz
ugyan biztosítunk, de azért hozd el saját meglévő
Crystal Nails IBD, EzFlow színes anyagaidat is.
Bármely kellék megvásárolható az oktatás helyszínén lévő üzletünkben. Az egész napos képzés díja:
Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA
Mészáros Krisztina
díszítő füzete
A rendkívül igényesen megszerkesztett kiadvány számtalan Step by Step (lépésről
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lépésre) formában mutat be különböző stílusú (figuratív és non-figuratív) színes zselés körömdíszítéseket.
Ha ismerni akarod a legújabb trendeket ne hagyd ki
ezt a lehetőséget. Ára: 2.990 Ft
Színes zselés díszítô DVD
Mészáros Krisztina IBD Mesteroktató bemutatásában díszítô tűvel és
a rendkívüli fedô- és kötôképességű színes IBD zselékkel. Pazar
szín- és egyedi formavilág házi felvételen. A több
mint 1 órás DVD ára 3.990 Ft.

EZ FLOW Technika képzés
Szatmáry Felicia EzFlow Mester oktatásában az
EzFlow porcelánjainak, színes porainak, kiegészítőinek és ÚJ exklusív zseléinek pontos használatát, az
anyagok tulajdonságainak (előkészítés, használati
sorrend, kötési idők, formázhatóság, kiadósság)
használat közbeni bemutatását és az EzFlow Újdonságait 2 órás tanfolyamon oktatjuk. Az oktatás ízelítőt ad a porcelános díszítő tanfolyam anyagából is.
Nettó 4.000 Ft+20% ÁFA, mely összeget mostani
AKCIÓNKBAN TELJES MÉRTÉKBEN ELENGEDJÜK!

Új! DÍSZÍT KÖNYV, 2008 júniustól
Újvári Barbara díszítő bajnok ÚJ porcelános–zselés díszítő könyve. Pazar díszítések, rengeteg Step
by Steppel, különböző technikákkal.

CRYSTAL NAILS Technika képzés
A Crystal Nails évtizedes tapasztalattal rendelkező
Elite Oktatójával a profi Crystal Nails technika pontos
használatát, az anyagok tulajdonságainak (előkészítés, használati sorrend, kötési idők, formázhatóság,
építő- és színes zselék, porcelánok stb.) használat közbeni bemutatását és a Crystal Nails újdonságait 2
órás tanfolyamon oktatjuk. Az oktatás ízelítőt ad a színes zselés díszítő tanfolyam anyagából is.
Érdemes ezt a két órát befektetni egy magasabb
szintű anyagismeret megszerzése és a nyitott kérdések tisztázása érdekében. A profibb szolgáltatásodért és a nagyobb magabiztosságodért.
Nettó 4.000 Ft+20% ÁFA, mely összeget mostani
AKCIÓNKBAN TELJES MÉRTÉKBEN ELENGEDJÜK!

IBD MŰKÖRÖM Technika képzés
Az IBD MESTEROKTATÓJÁTÓL a hivatalos IBD technika pontos használatát, az anyagok tulajdonságainak (előkészítés, használati sorrend, kötési idők,
formázhatóság, építő- és színes zselék stb.) használat közbeni bemutatását és az IBD Újdonságait 2
órás tanfolyamon oktatjuk. Az oktatás ízelítőt ad a
zselés díszítő tanfolyam anyagából is.
Nettó 4.000 Ft+20% ÁFA, mely összeget mostani
AKCIÓNKBAN TELJES MÉRTÉKBEN ELENGEDJÜK!
KÖRMÖS DIPLOMA
Az Elite Cosmetix legmagasabb szintű professzionális körmös továbbképzése Käszné Fekete Zsuzsannával, aki a műkörömépítô szakma kétszeres
Európa Bajnoka és hétszeres Magyar Bajnoka.
A magas presztízs értékű Körmös Diploma megszerzésével együtt egy olyan sokrétű tudásanyag birtokosává is válsz, amellyel kifogástalanul és
magabiztosan tudod vendégkörödet bôvíteni, és ez
kulcsszerepet fog játszani vállalkozásod jövedelmezôségének növekedésében is. És mindezt a leghitelesebb oktató, Európa – kétszer bizonyítottan –
legjobb körömépítôje nyújtja.
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Az oktatás tematikája:
• Körömágyhosszabítás zselével és porcelánnal. Lenövés-mentes műkörmök. Hegyes körmök.
• TIP nélkül is tartós, erôs körmök GYORS építése:
az épített zselé és porcelán fortélyai;
• Az építô zselé teljesen új felhasználási módja:
egy technika, amivel akár versenyszintű munkát
is tudunk készíteni!
• A tökéletes törés- és fellevegôsödés-mentes körmök építésének titka sablon technikával;
• Francia köröm építése zselével vagy porcelánnal:
a vendégek kedvence!;
• Saját köröm megerôsítése zselével vagy porcelánnal problémamentesen, natúr vagy francia
megoldásban is (felpattogzás nélkül!);
• A színes porcelán porok és színes zselék használata (háromdimenziós körömdíszítés és építés)
• Látványos és gyors díszítési technikák és kivitelezéseik;
• A munkánk során jelentkezô problémák kiküszöbölése (felpattogzó zselé, fellevegôsödés, törékenység, sárgulás);
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• Hogyan valósíthatjuk meg a 4–6 hetenkénti töltéseket TIP-cserék nélkül;
• Töréspontok megerôsítése C-ív kialakítással; a
szép vékony, mégis stabil körmök érdekében;
• Anyagismereti információk, hogyan takaríthatsz
meg mostantól 15-20% anyagköltséget;
• Plusz bármilyen kérdés a szakmából, amire eddig esetleg nem találtál választ!
A két napos képzés (1 nap zselé, 1 nap porcelán)
45.000 Ft, mely egy sokszorosan megtérülô befektetésed lesz. Hozd magaddal modelled, eszközeidet és a meglévô Crystal Nails, IBD, EzFlow
anyagaidat (a hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen).
A helyszín: 1085 Budapest, József krt. 44.
Elite Cosmetix Akkreditált Oktatási Központ
Kérjük, részvételi szándékod mielôbb jelezd, mert
a képzés személyre szóló és kis létszámmal történik. Érdeklôdni lehet Käszné Fekete Zsuzsannánál.
Tel.: 06 (20) 359 5265
Új! VERSENYFELKÉSZÍT továbbképzés

Käszné Fekete Zsuzsannával – az ország legkompetensebb trénerével, aki a legtöbbet bizonyított
eddig: megnyert 2 Európa Bajnokságot, 7 Magyar
Bajnokságot, számtalanszor zsűrizett, ismeri a nemzetközi versenyek nagy versenyzőinek „nagy titkait“
ő készítette fel a Magyar Bajnokok jelentős részét.
A 2 napos felkészítő ára 25.000 Ft/nap,
de Körmös Diplomával rendelkezőknek féláron
CSAK 12.500 Ft/nap.
Kedvezményes csomagban a Körmös Diploma
(2nap) és verseny felkészítő (2 nap)
együtt 4 nap - 95.000 Ft helyett CSAK 55.000 Ft.
A legígéretesebb versenyzőknek versenytámogatást
nyújtunk!

Rendezvényeink
Új! EGÉSZ NAPOS
GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZÉS
Technikai továbbképzés, kifejezetten azoknak, akik
már elvégezték az alapképzést, de gyakorlatuk
még kevés ahhoz, hogy magabiztosan dolgozhassanak (tapadás, c-ív, körömágyhosszabbítás..). Kétszeres Magyar Bajnok, Nemzetközi Mester Oktató
Kovács Gabriella vezetésével.

lanul tudnak szakmai fejlôdésükre koncentrálni, reggeltôl késô estig. Elhelyezés négyágyas zuhanyzós
szobákban, teljes ellátással (Négyszeri étkezéssel).

Szakmai program: Technikai képzések (zselé és
porcelán is), Anyagismeret, Hibaelhárító-tréning, Mosolyvonal-tréning, Gyorsaság-tréning, Körömágy-hoszszabbítás és lenövés-késleltetés, Szalon-marketing
ötletadó tréning, Díszítô oktatás-most másképp (zselés és porcelános), Színtan, Újdonságok a szakmában, Forma-minta-szín-anyag-technika-trendek stb.

A képzésre – ha van – eszközeidet, Crystal Nails,
IBD, EzFlow alapanyagaidat hozd el, a hiányzókat
a képzés helyszínén megvásárolhatod. 11 órától
(az elméleti rész végétől) modellt kel biztosítanod.
Az egész napos képzés díja:
Nettó 9.800 Ft/nap+20% ÁFA

Szórakoztató programok: tábortűz, Disco, csapatversenyek, Chippandale show stb.

Idei Balatonlellei KÖRÖM-TÁBORUNK 2008. május 27június1. között kerül megrendezésre. Összes oktatónk segítségével a nagyvárosok zajától távoli,
nyugodt vízparti környezetben a résztvevôk zavarta89
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Oklevél: A Körömtábor intenzív szakmai „kiképzése” 3 szintű magyar és nemzetközi oklevél egyikének megszerzésével zárul (1. Crystal Nails Alap
Oklevél 2. Crystal Nails Technikus Oklevél, 3.
Crystal Nails Mester Oklevél)

Oktatók: Käszné Fekete Zsuzsanna, Mészáros
Krisztina, Kovács Gabriella, Jákob Zoltán és más
vendégoktatók.
A tábor részvételi díja: 59.000 Ft+ÁFA oktatási díj+
33.000 Ft+ÁFA szállás és étkezési díj. (Üdülési csekket kb. 30.000 Ft-ig be tudunk számítani) A jelentkezéseket a (1) 323 0258 számon várjuk.

A soron következô Körömhajó pontos idôpontjáról
érdeklôdhetsz bármely telefonszámunkon (a tavaszi
általában áprilisban, az őszi szeptemberben van).
A rendezvény az Európa Rendezvényhajón (Dráva u.,
Hotel Hélia kikötôben) 10.00-16.00 óra között zajlik (13.00-15.00 között a hajó elhagyja a kikötôt
és SÉTAHAJÓZÁS-ra indul).

Konferencia terem: A nagyszínpadon (5 nagyméretű kivetítôvel) neves elôadók fôként készségfejlesztô-tudásbôvítô és ötletadó tréningeket és újdonságokat
mutatnak be. Zenés Köröm Show keretében a legújabb divattal ismerkedhetsz meg.

Évente kétszer (tavasszal és ôsszel) kerül megrendezésre szakmai napunk a rendkívül nagy sikerű
KÖRÖMHAJÓ. Elegáns és tágas környezetben (a
Duna legnagyobb rendezvényhajóján) neves elôadókkal, magas szakmai igényességgel összeállított
programmal és 6 különbözô, csúcsminôségű körmös világmárka részvételével.

Nyitott tégelyek asztala: Itt az összes alapanyagokat bárki kipróbálhatja, azokról bármit megtudhat, szakmai segítséggel.
Vásártér: Ahol a hajón résztvevô 6 világmárka kibôvült választéka és újdonságai megvásárolhatók,
rendkívüli akciókkal fűszerezve.
A rendezvény ingyenes!
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