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építő zselék (Builder Gels)

ÁTLÁTSZÓ SŰ RŰ-É PÍ TÔ 
Crystal Builder Clear I
Nagy sű rű sé gé nek kö szön he tôen szép, ma gas 
C-ív ala kít ha tó ki ve le könnye dén. Erôs ta pa dás,
könnyű formálhatóság és az átlátszó jégkék
szín nek kö szön he tôen szín élén kí tô ha tás jel lem zik.
Kö tés idô: Crystal Nails UV lám pá ban 3 perc.
Alapozó zselét nem igénylő egyfázisú zselé.

5ml – 1.900.-
15ml – be ve ze tô ár: 3.600.- he lyett 2.950.-
50ml – be ve ze tô ár: 8.750.- he lyett 6.900.-

ÁTLÁTSZÓ IDÔTAKARÉKOS-ÉPÍTÔ 
Crystal Builder Clear II
Közepes sűrűségű és rendkívül magas fényű víz-
tiszta egyfázisú építő zselé, mely önmagától tü-
körsimára és fényesre terül el, így rétegezésnél,
utántöltésnél, illetve TIP-en megspórolhatjuk a for-
 mára reszelést és a fényzselézést. A zselé kü lön leges,
nem égető szisztémával készült. Savmentes, így
nem marja meg a TIP-et. Sa ját köröm erô sí tés re is.
Kö tés idô: Crystal Nails UV lám pá ban 3 perc.

5ml – 1.900.-
15ml – be ve ze tô ár: 3.400.- he lyett 2.950.-
50ml – be ve ze tô ár: 8.400.- he lyett 6.900.-

RÓZSASZÍN ÉPÍTÔ
Crystal Builder Pink
Sű rű, erôs, ró zsa szín zse lé. Könnyen ké szít he tô ve -
le szép ívű fran cia köröm. Kö tés idô: Crystal Nails
UV lám pá ban 3 perc. Egy közepes sűrűségű átlát-
szó (I. Blush) és egy sűrű kevésbé átlátszó (II. Pink) ró-
zsa színben kapható. Alaprétegként javasolunk 1
réteg Bulider Clear I. vagy II. zselét alákenni.

5ml – 1.900.-
15ml – be ve ze tô ár: 3.200.- he lyett 2.950.-
50ml – be ve ze tô ár: 7.800.- he lyett 6.900.-

FEHÉR ÉPÍTÔ – Crystal Builder White 
Ult ra fe hér, sű rű  zse lé. Na gyon könnyen ala kít -
ha tó ki ve le ha tá ro zott mo soly vo nal. Ha sab lo non
dol go zunk, biz to sít suk az alul ról kö tést is (vagy
egy át lát szó alap ré teg gel, vagy a sab lon le vé te le
után meg for dí tott ké zen 1 perc lám pá zás sal) Kö-
tés idô: Crystal Nails UV lám pá ban 3 perc. Egy
nagyon sűrű I. és közepesen sűrű II. változatban
kapható.

5ml – 1.900.-
15ml – be ve ze tô ár: 3.200.- he lyett 2.950.-

Sláge
r

I.
Blush

II.
Pink

I.
nagyon

sűrű

II.
közepesen

sűrű

4
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építő zselék (Builder Gels)

ÁTLÁTSZÓ SŰ RŰ-É PÍ TÔ 
Crystal Xtreme Builder Clear
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. Kö tés idô:
Crystal Nails UV lám pá ban 2-3 perc. Alapozó zse-
lét nem igénylő egyfázisú zselé. Savmentes így nem
marja meg a TIP-et. 5ml – 2.200.-

15ml – 3.950.- 
50ml – 9.500.- 

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.-

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 – be ve ze tô ár: 3.200.- he lyett  2.950.-

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 esztétiku-
sabban és gazdaságosabban dolgozhatunk, csökkentve az égetés valószínűsé-

gét is. (Továbbképzéseinken elsajátíthatod a pontos technikát)

TIPP: A szép, egyenletes fehér hatás elérése érdekében ja-
vasoljuk két rétegben használni. 
Nem átlátszó sablon használatánál a sablon levétele után alúl-
ról is köttesd meg az anyagot az UV 1 percre lámpába fordí-

tott kézzel betéve.

Új 

fejlesztés



Előkészítés:
– Toljuk fel a körömbőrt bőrfeltolóval (1), és alaposan kapar-

juk 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 sav-

mentes primert (Acid Free Primer) (7). Száradását nem kell
megvárni (ragacsos felületet képez a körmön, mely kétol-
dalú 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 hozzáigazít-
hatjuk 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 zse-
lét (Builder White sűrű, vagy Builder White extra sűrű, vagy
Builder Xtreme White) egy vékony és egy vastagabb réteg-
ben. A két réteg között 30 másodpercig lámpázzunk. Kö-
zépről 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 rózsa-
szín bármelyikével) felépítjük a körmöt úgy, hogy először
egy vékony csúsztató réteget kenünk fel. Majd egy
megfelelő méretű zselégombócot az ecset sarkával elhúzo-
gatva kialakítjuk a c-ívet. Ügyeljünk arra, hogy a zselé bőr-
höz ne érjen (az esetlegesen bőrre került zselét narancsfa
pálcával távolítsuk el). A zselé a körömbőr közelében min-
denhol 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 fe-
lületén, mert ezt most még tudjuk korrigálni reszelő nélkül. 

– Cleanser folyadékkal fixáljuk a körmöket (14).
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– Step by Step

KLASSZIKUS FRANCIA KOCKA FORMÁJÚ 
ZSELÉS KÖRÖM ÁTLÁTSZÓ ÉPÍT� ZSELÉVEL

1 2 3

4 5 6

7 8 9

9-2 10 11

12 13 14



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 ki-

alakítjuk 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 min-
denhol vékonyodjon el (ne legyen pereme). Váltott kézen dolgozva, ujjanként rövid időre lámpázzuk. Cover Pink zse-
lénél, 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 rózsa-
szín 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 körö-
mágy hosszabbító anyagának, ügyelve rá, hogy 
fedésbe ne kerüljenek. A két réteg között 30 másod-
percig 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.

– C-ívet valamelyik átlátszó vagy átlátszó rózsaszín
építő zselével alakítunk ki a felületen, lefedve a ró-
zsaszín 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)

7
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– 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 lámpá-
ban köttetjük.

MODERN FRANCIA HEGYES FORMÁJÚ 
ZSELÉS KÖRÖM KÖRÖMÁGY HOSSZABBÍTÓ ZSELÉVEL

15

1 2 3

4 5 6

16
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001
Tűzpiros

002
Narancs

003
Napsárga 004

Világosbarna 005
Mogyoróbarna 006

Hófehér 007
Fekete

008
Olíviazöld

009
Levélzöld

010
Sötétzöld 011

Indigókék 012
Sötétlila 013

Világoslila
014

Középlila

015
Pirosas-

rózsaszín

016
Lilás-

rózsaszín
017

Pirosas-
barna

018
Csokoládé

019
Középbarna

020
Bordó 021

Lollipop
022

Gránát piros
023

Alkony sárga

000
Clear

SlágerDEKOR SZÍNEK

SZÍNES ZSELÉK 
– COLOR GEL
Zse lé és por ce lán rend kí vül tar tós be vo ná -
sá ra és/vagy dí szí té sé re kiválóan alkalmas
zse lék immáron 114 kü lön bö zô színben. A kü-
lönleges hordozó zselének és a nagy számú pig-
mentnek köszönhetően rendkívül jó fedőképességgel rendelkeznek.
Kö tés idô: 3 perc. 5ml – 2.200.-

Francia
véghez!

Sláger

színes zselék
®

TIPP: Különböző eszközökkel (díszítő
tű, díszítő ecset, legyező ecset stb.) kü-
lönböző szín és formahatásokat érhetsz
el. A technikai alapokat és trükköket szí-
neszselés tanfolyamunkon sajátíthatod
el, melyről Információt a katalógus 85.
oldalán találsz.



300
Neonzöld

301
Neonsárga

200
Almazöld

201
Vanília

202
Barack

METÁL SZÍNEK

100
Metál-

rózsaszín

101
Metál-

ciklámen

102
Metál-
oportó

103
Metál-
bronz

104
Metál-
barna

105
Metál-

mogyoró
106

Metál-
padlizsán

107
Metál-
csoki

108
Metál-

lila

109
Metál-
sötétlila

110
Acélkék

111
Ezüst 112

Metál-
rubin

113
Gyöngyház-
rózsaszín

114
Gyöngyház-

kagyló

115
Gyöngyház-

fehér

116
Gyöngyház-

arany

117
Arany

118
Acél-

rózsaszín
119
Acél-
lila

120
Acél-
piros

121
Acél-
zöld

122
Acél-
barna

123
Acél-
csoki

Megújult

Megújult

®

304
Neonkék

303
Neon-

rózsaszín

302
Neon-

narancs

NEON SZÍNEK

203
Babarózsaszín 204

Babakék

Sláger

Sláger

PASZTELL SZÍNEK

színes zselék



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 élet-
telibbek, 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

501
Brill rózsaszín

502
Brill bordó

505
Brill szahara 506

Brill arany 507
Brill téglavörös 508

Brill lazac
509

Brill irizáló bordó
510

B. piros levendula

511
Brill almapiros

512
Brill rézarany

513
Brill bronzbarna 514

Brill orgona 515
Brill levendula 516

Brill lime 517
Brill türkiz

518
Brill tengerkék

519
Brill fekete

520
Brill grafit

529
B. zöldes-rózsaszín

521
Brill hologram

522
B. apró hologram 523

Brill ezüst 524
B. irizáló narancs 525

Brill gyöngy 526
B. irizáló fehér

527
B. irizáló lila

535
Irizáló arany

528
B. irizáló piros

534
B. holo rózsa

530
B. pirosas-kék 531

B. lilás-kék 532
B. kékes-narancsos 533

Brill bíbor

színes zselék
®

BRILLIANT GEL
COLLECTION

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 sz-
erezhetsz.)

536
Brill napsárga

537
Brill champagne

545
B. ir. ezüst

542
B. nagy ir. lila

543
B. kis ir. lila

544
B. kis ir. lazac

538
B. ir. púder

546
B. irizáló piros

539
Brill királykék 540

B. nagy ir. lazac 541
B. dark rose

547
B. kék diamond 548

B. piros diamond
549

B. pink diamond10

14 új 
2008-as trend szín
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400
Ezüst

effektus

401
Arany
effektus

402
Lila

flitter

403
Hologram

flitter
404

Hologram
szál

405
Irizáló
szál

406
Pink

effektus

EFFEKTUS SZÍNEK Átlátszó csillámos zselék az alájuk kerülő
színek megbolondítására

ÚJ ZSELÉS KÉSZLETEK JELENT�S ÁREL�NNYEL
6-ot fizetsz 8-at kapsz 17.600.- helyett 13.200.-

®

színes zselék

Favourite Color Gels I. 
– Legnépszerűbb Dekor színes zselék

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

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

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

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

ÚJ termékek

001 003 006 007 013 014 016 020

500 502 505 514 516 520 523 529

501 506 508 519 521 526 528 533

536 538 537 540 541 547 548 549

100 104 114 118 201 203 302 119
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fedő zselék (Top Gels)

FIXÁLÁS-MENTES MEGA-FEHÉR 
Mega White FILM Gel
Ezt a min den ed di gi nél fe hé rebb lágy ecsetes zse lét a va kí tóan fe hér fran cia kö-
röm vég kiala kí tá sá hoz fej lesz tet ték ki. Ez zel a rend kí vül jó fe dô-ké pes sé gű zse-
lé vel ahogy a ne ve is su gall ja, film-vé kony ság ban kell dol goz ni a kész mű kö röm
fe lü le tén lak kozásszerűen 2 ré teg ben. (A kevésbé gyakorlottaknak e helyett a
zselé helyett a 006-s számú színes(hófehér) zselét javasoljuk!) Kö tés idô: 4 perc
15ml be ve ze tô ár: 3.400.- helyett 2.950.-

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

FIXÁLÁS-MENTES ÁTLÁTSZÓ FÉNY
Top Shine Gel
Bár mely zse lé re vagy por ce lán ra al kal maz ha tó, rend-
kí vül ma gas fé nyű, lágy, ecse tes átlátszó zse lé. 
ÚJDONSÁGKÉNT mostantól 6 ÚJ szín! rendkívül jó-
minőségű, sárgulásmentes. Vékonyan kell kenni. Kö té-
s idô: Crystal Nails UV lám pá ban 2 perc. 

3.500.- 

FRANCIA SZÍNES ZSELÉK
French Top Gel 
Ezek az 5 szín ben kap ha tó színes francia zse lék a zse lés
vagy por ce lá nos kör möknek szép fran cia szí ne ket köl csö -
nöz nek. Vékony rétegben (nem építő zseléként) alkalma-
zandók. Erôs ró zsa szín, pi ro sas ró zsa szín,
ba rac kos-ró zsa szín (eny hén fe dô), bézs, hófe hér (006 szí-
nes zselé) és át lát szó (000 clear zselé) szí nek ben. Kö tés idô:
Crystal Nails UV lám pá ban 3 perc.

5ml –1.900.-
15ml – be ve ze tô ár: 3.200.- he lyett  2.950.-

TIPP: Saját köröm erősítéshez készítsd elő a kör-
möket, mintha műkörmöt építenél. Ezután alkal-
mazd az Easy Off zselét két rétegben (rétegek
között lámpázva) majd egy-egy cseppnyi zselével
vastagítsd meg a szabad szél feletti részt.

6 új szín

BEST SELLER
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előkészítő folyadékok
NAIL PREP
Gom bá so dás-megelô zô és víz el vo nó, PH-ki egyen lítô ha tá -
sú körömelôkészítô fo lya dék. Primer használata előtt szá-
radását meg kell várni.

15ml – 980.-

Spray Prep – előkészítő, fertőtlenítő spray
Nagy kiszerelésű körömelőkészítő folyadék praktikus pum-
pás spray formájában. A kezelés elején köröm- és kézfer-
tőtlenítő spray-ként használhatjuk; ekkor zsíroldó hatása
miatt a sablon tapadását is segíti a bőrön. Műkörömépítés-
nél 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 két-
oldalú ragasztóként működő rendkívül hatékony tapadás-
közvetítő, zseléhez és porcelánhoz. Száradását meg kell
várni (ragacsos marad).

15ml – 1.900.-

PRIMER
Ta pa dás-e lô se gí tô fo lya dék, mely a köröm ré te gei bôl el-
von ja a ned ves sé get. A Nail Prep fel szá ra dá sa után kell
vé ko nyan fel vin ni a kö röm re úgy, hogy elôt te az ecset bôl
a fe les le get az üveg nya kán vagy egy papírtörlôn le húz -
zuk. Sav tar tal ma miatt bôr höz nem ér het. Fel szá ra dá sa
után kö vet kez het az épí tô zse lé vel hú zott vé kony alap ré teg
(rá nyo mott ecset tel). 

15ml –1.600.-

FIXÁLÓ FOLYADÉK CLEANSER
Zse lé fi xá ló, mely össze té te lé nél fog va nem tom pít ja a zse -
lé fé nyét. Al kal mas a zse lé-e cset és az UV lám pa tük ré nek
tisz tí tá sá ra is.

40ml – 600.-
100ml – 1.200.-
500ml – 4.950.-

No Line – utántöltés elősegítő
Speciális összetételű készítmény, mellyel műköröm utántöl-
tésnél visszaragaszthatjuk a felvált műkörömrészeket és el-
tűntethetjük a töltési vonalakat, foltokat.        15ml – 2.400.-

13



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 ala-
kítható-teríthető.
Kétféle kötési idejű por kapható: Master Powder – a mesteri körmökért és Slower Powder (lassabb) – a ke-
vésbé gyakorlottak számára.
Tiszta színek jellemzik: Masterpor színek: kristály tiszta (Crystal Clear), világos rózsaszín (Light Pink), sötét ró-
zsaszín (Dark Pink) – csodaszép új szín! – , szuper fehér (Super White) és fedő rózsaszín (Cover Pink) – ter-
mészetes rózsaszín hatású por körömágy-hosszabbításhoz.
Slowerpor színek: átlátszó rózsaszín (Transparent Pink) és ultra fehér (Ultra White).

A porok mostantól nagyobb kiszerelésben 
kaphatók (jégkocka formájú új tégelyekben):

25ml (17g) – 1.950.-
40ml (28g)  – 2.600.-

140ml (100g) – 6.500.-

®

porcelán család

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.-

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 Fil-
terrel befejezni. Önmagában használva a sárga
saját körmöket fehérebbé, egészségesebb ki né -
zetűvé varázsolja.

15ml – bevezető ár: 1.350.-  helyett 950.- Ft14

Master porok

Slower porok
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®

porcelán család

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,-

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,- 

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,- 

ÚJ termékek

Új Porcelán próba készletek:
hogy meggyőződhess a páratlan minőségről!
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®

– Step by Step

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 por-
celánport (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 töröl-
getése közben azt 45 fokos szögben tartva, az ecset hegyével középről kifelé haladva húzzuk ki a mosoly-
vonalat (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 he-
gyével a körömbőr felé toljuk az anyagot, úgy, hogy az ne érjen a bőrhöz, de ahhoz közelítve az anyag el-
vékonyodjon (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 políroz-
zuk a felületet (5). A körömbőr és a köröm teljes felületének bőrolajozása után a köröm felületét szárazra tö-
röljük, majd UV Filter fedőlakkal elzárjuk (6).

KLASSZIKUS FRANCIA KOCKA FORMÁJÚ 
PORCELÁNOS KÖRÖM ÁTLÁTSZÓ PORCELÁN PORRAL

1 2 3

4 5 6
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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 for-
máját (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 átlát-
szó 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

MODERN FRANCIA HEGYES FORMÁJÚ PORCELÁNOS
KÖRÖM, KÖRÖMÁGY-HOSSZABBÍTÓ PORRAL

1 2 3

4 5 6

®

– Step by Step
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ecial Offer

3,5g+3,5g free
=7

g

+100%!

®

színes porcelán porok

BRILLIANT SZÍNEK

Rendkívül élénk színű porcelán porok, 
48 brilliáns és 27 dekor színben (75 szín!) 

Akció!: 3,5g+3,5g ingyen=7g kiszerelésben 1.480,- Ft

500
Brill narancs

501
Brill rózsaszín

502
Brill bordó

505
Brill szahara 506

Brill arany 507
Brill téglavörös 508

Brill lazac
509

Brill irizáló bordó
510

B. piros levendula

511
Brill almapiros

512
Brill rézarany

513
Brill bronzbarna 514

Brill orgona 515
Brill levendula 516

Brill lime 517
Brill türkiz

518
Brill tengerkék

519
Brill fekete

520
Brill grafit

529
B. zöldes-rózsaszín

521
Brill hologram

522
B. apró hologram 523

Brill ezüst 524
B. irizáló narancs 525

Brill gyöngy 526
B. irizáló fehér

527
B. irizáló lila

535
Irizáló arany

528
B. irizáló piros

534
B. holo rózsa

530
B. pirosas-kék 531

B. lilás-kék 532
B. kékes-narancsos 533

Brill bíbor

536
Brill napsárga

537
Brill champagne

545
B. ir. ezüst

542
B. nagy ir. lila

543
B. kis ir. lila

544
B. kis ir. lazac

538
B. ir. púder

546
B. irizáló piros

539
Brill királykék 540

B. nagy ir. lazac 541
B. dark rose

547
B. kék diamond 548

B. piros diamond
549

B. pink diamond

14 új 
2008-as trend szín
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24
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27

DEKOR SZÍNEK

®

színes porcelán porok

ÚJ Színes Porcelán készletek JELENT�S ÁREL�NNYEL
9-et fizetsz 12-őt kapsz (12x3,5g) 11.760.- helyett 8.820.- (735.-/db)

ÚJtermékek
Favourite Color Powders I. –
Legnépszerűbb Dekor színes porok

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

Favourite BRILLIANT Powders –
Legnépszerűbb BRILLIANT porok 

Selection of NEW BRILLIANT Powders –
Válogatás a legújabb BRILLIANT porokból

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25 27

500 502 505 514 516 518 519 520 521 523 526 533

536 537 538 539 540 541 542 544 546 547 548 549
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®

professzionális lakkcsalád

DIAMOND COLLECTION

DECOR COLLECTION

001

010

019

028

002

011

020

029

003

012

021

030 031

100 101 102 103 104 105

106 107 108 109 110

004

013

022

005

014

023

006

015

024

007

016

025

008

017

026

009

018

027

A KÖRÖMLAKKOK
A csúcsminőséghez vezető fejlesz tés eredményeképpen a Crystal Nails kö-
römlakk az optimális visz kozitás (belső súrlódás) következ tében CSÍKO-
ZÁS- ÉS FOLTMEN TESEN, egyenletesen, könnyedén kenhető. Ugyanezt
a célt szolgálja a 440 szálas finom ecset és a kézreálló, egyedien bor-
dázott ezüst kupak. A körömlakk hosszan tartó (ún. long lasting) formulá-
jának köszönheten maxi mális KOPÁSÁLLÓSÁGGAL rendelkezik, melynek
kö vet kez ménye képp az egyedi, pezsgő színek akár 5 napig is elégedetté
teszik vendégeidet.

A termék és a csomagolás minőségi fejlesztésén, komfortosabbá tételén
túl a színskála változatosab bá tétele is cél volt. A kecses, szemet vonzó
üve gekbe dekor-, irizáló gyémántporos-, francia-, új hologramos- és fo-
lyékony kristályos színek kerültek. Manikűrözésnél a termék ER�SÍTI a
vendég körmeit. Ebben a hozzáadott PROTEIN – a köröm természetes
összetevője – illet ve a MIRHA kivonat segít, mely elősegíti a protein beé-
pülését, hidratál és rugalmassá tesz.

Bevezető ár: 15ml  1.150.-  helyett 850.- Ft



®

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.-

HOLOPRISM COLLECTION
Csodálatos színekben pompázó új típusú hologramos színes lakkok,
melyek eltérő irányokból nézve különböző színhatást nyújtanak.

15ml – 1.950.- helyett 1.500.-

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.-

400 401 402 403 404 405

FR500 FR501 FR502 FR503

406 407 408

FR504

“A Crystal Nails körömlakkok és ápo-
lók kifejlesztésénél a világ legjobb
minőségű lakkcsaládjának a megte-

remtése volt a nem titkolt cél..”
ÚJ CSILLOGÁS

21
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®

körömápolók

HARDENER
ER�SÍT� ALAPOZÓ

Gyenge, törékeny körmökre kifejlesztett nagyha tású körö-
merősítő 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 barázdá-
kat, teljesen sima felületet képezve. Eltünteti a körömhibákat
és elszíneződéseket. Hínár kivonat tartalmának köszönhe-
tően segíti a saját köröm növekedését és regenerációját. 

15ml bevezető ár: 1.350.-  helyett 950.- Ft

DEFENDER 
GYORSSZÁRÍTÓ VÉD�PAJZS 

A színes lakk felületén egy gyorsan száradó, kemény vé-
dőréteget képez, megakadályozva annak kopását, töre-
dezését. Színkiemelő és fényesítő hatású.

15ml bevezető ár: 1.350.-  helyett 950.- Ft

HIGH SHINE
MAGASFÉNY

Szabad szemmel is látható- apró gyémántszemcsék kerül-
tek a rend kívül magas fényű, gyorsan száradó fedőlakkba!

15ml bevezető ár: 1.350.-  helyett 950.- Ft

2 IN 1 
ALAPOZÓ ÉS FED�LAKK EGYBEN

Alapozó lakként védi a saját körmöt az el szí neződéstől és
fokozza a színes lakk tapadását. Fedőlakként fényt ad és
védőréteget képez.

15ml bevezető ár: 1.350.-  helyett 950.- Ft

HOLOGRAM TOPCOAT
HOLOGRAMOS FED�LAKK

Gyorsan száradó magasfényű átlátszó fedő-
lakk, amely iri  záló csillámaival ragyogó,
színjátszóan csillogó réteget képez a színes lak-
kokon. 2 korábbi (arany, ezüst) és 2 új színben
(kék és lila gyémántfény).

15ml bevezető ár: 1.350.-  helyett 950.- Ft

ÚJ szín

ÚJ szín
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®

körömápolók

UV TOPCOAT
UV FED�LAKK

UV fényre kötő összetevőinek köszönhetően rendkívül kemény és
fényes védőréteget képez fedő lakk, mely 60 másodperc alatt
megköt az UV lámpában (nem teljesen szárazra), így körömlakk-
gyorsszárítóként is funkcionál. Szabadalmaztatott formulával.

15ml bevezető ár: 1.550.- helyett 1.350.- Ft

CUTICLE REMOVER
B�ROLDÓ

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 kifej-
lesztve. Körmönként egy cseppnyit dörzsöltessünk be a bőrre-
dőkbe és a körömfelületre.

15ml – 1.450.-

DROPPER DRY
PIPETTÁS LAKKSZÁRÍTÓ

A színes körömlakkok száradását nagy mértékben gyorsító ké-
szítmény, mely ápoló olaj tartalmánál fogva a körömbőrt is táp-
lálja. Körmönként egy cseppnyit hagyjunk a köröm felületén
önmagától szétterülni.

15ml – 1.250.-

CUTICLE OIL
B�ROLAJ

A kiszáradt körömbőrt ápoló olaj a köröm bőrön keresztül a
növekedési zónába fel szívódva táplálja a körmöket is (akár a
műköröm alatt is). Műkörmözésnél fontos szerepe van a vegyi
anyagok semlegesíté sében, illetve kiválóan alkalmazható por-
ce lán köröm felületi utókezeléséhez is. 5 különböző egzoti-
kus, a korábbinál intenzí vebb 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
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®

műkörmös fémeszközök

PEDIKŰR ÉS MANIKŰR KÉSZLET EGYBEN
Minden pedikűrös és manikűrös fémeszközt tartalmaz, amely egy komplett láb- és kéz-
ápoláshoz 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 tu-
dunk gondoskodni.

Ára csak 26.500.-

ÚJ
termék

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

Rozsdamentes eszköztartó állvány
Ára 2.750.-

Rozsdamentes szike nyél, eldobható szikékhez
Ára 1.790.-

Eldobható szikék (20, 21, 25)             Ára 50.-/db

Rozsdamentes manikűr készlet
Rózsaszín dizájn: színre fújt nyelű eszközök, varrott New Style tok

Ára csak 7.500.-

ÚJ

termékek

ÚJ
termék
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®

reszelők

EGYENES FEKETE –  tartósabb szemcsézettel 100/180
220.-

EGYENES FEHÉR
fehér belsejű – ál ta lá nos 100/180
pink belsejű – forma reszeléshez

150/180
sárga belsejű – durva reszeléshez

80/100
250.-

PINK – természetes körömhöz
150/280

250.-

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.-

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.-

Csepp –  bolyhozáshoz 100/180
220.-

Kombinált reszelő (egyik felén csiszoló vászonnal másik felén homokolt porcelán fi-
nomítóval) – 180/180 (piros mag) forma reszeléshez és finomításhoz, 240/240 (fekete

mag) finom reszelésekhez, polírozás előkészítéséhez

Best Seller: ÍVES EGYENES ZEBRA 100/180 (piros)
330.-

ÚJ
termék

ÚJtermékek

750.-
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reszelők

CSODAFÉNY POLÍR BLOKK –
egyszerre nagy felületen érintkezik

a körömmel
650.-

BUFFEREK 250.-

NYELES SZARVASB�R
POLÍROZÓ

950.-

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

450.-

ÜVEG RESZEL� CRYSTAL
1.250.-

VÉKONYABB 3-WAY POLÍROZÓ
350.-

CSODAFÉNY POLÍR – 2 way
a ragyogó körmökért

350.-

DESIGN RESZEL� 100/180
250.-

VÉKONY FA – keskeny helyekhez
150.- KULCSTARTÓ RESZEL�

ezüst színű, vendégajándékként is
kitűnő 
300.-

SZARVASB�R POLÍROZÓ – maximális fényt ad,
japán manikűrhöz is

750.-

ÚJDONSÁG - cserélhető felületű RESZEL�
MAG (ezt csak 1x kell megvenned)    390.-
Öntapadós CSERÉLHET� RESZEL� FELÜLET

#100, #180        70.-/db

ÚJ
termék

ÚJ
termékek
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ecsetek

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.-

ÚJ
termék

HIPERPROFI (VERSENYZ�I)
PORCELÁN ECSET

Válogatott Kolinsky szőrből, külön-
leges 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 porce-
lánosoknak és versenyzőknek. A
kétszeres Európa Bajnok (Käszné
Fekete Zsuzsanna) szerint az ed-
digi legjobb versenyecset.

Műbőr tokban: 6.500.-
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professzionális kellékek

B�RFELTOLÓ KAPARÓ 6.500.- helyett 1.980.-

DÍSZÍT� TŰ 1.950.-

C-ÍV HAJLÍTÓ CSIPESZ 1.950.-

KEVER� SPATULA 1.850.-

TIPVÁGÓ – egyedülálló íves vá-
góélű tolólappal, nem lapítja össze
a TIP-et  2.400.-

Crystal Nails sablon makacs tapadás-
sal, optimális ívtartással és egyedülállóan
(két színnel nyomott) jól látható skálabe-
osztással.
50db • 490.-
500db • bevezető ár 3.550.- helyett 2.950.-

Teflon sablon, újrahasználható        550.-

Cry stal Na ils TIP -ek precíz kidolgozással:
Után töl tô – 50 db-os, egy mé ret:
Normál (Transparent)                             890.-
Átlátszó (Cle ar), Francia (Whi te)             980.-
Box – 100 db-os, ve gyes
Normál (Transparent)                          1.880.-
Átlátszó (Cle ar)                                  1.980.- 
Francia (Whi te)                                  1.980.-

Brush Tip Glue
szu per erôs, gyors  ecse tes ra gasz tó 7,5g • 750.-
Nail Glue – csô rös Tip ragasztó, szu per erôs

3g • 290.-

PROFESSZIONÁLIS FÉMESZKÖZÖK: Hőkezeléssel fokozottan ellenállóvá tett garantáltan rozs-
damentes eszközök orvosi acélból, kézi meg munkálással finomítva.

KÖRÖMCSÍP� 2.950.-



30

®

Nail Art by Crystal Nails

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

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

Light Sapphire
211

Aquamarine
202

Blue Zircon
229

Chrysolite
238

Peridot 214 Emerald 205 Olivine 228 Khaki 550

Citrin 249 Jonquil 213 Silk 391 Light Peach
362

Topaz 203 Smoked
Topaz 220

Black
Diamond 215

Jet 208

Topaz Aurora
Borale 203 AB

Jet Aurora Bo-
rale 208AB

Crystal Copper
001 COP

Crystal Vol-
cano 001 VOL

Crystal Dorado
001 DOR

Crystal Cosmojet
001 COS

Fenti összes szín SS 5 méretben. A színek egy jelentős része
kisebb és nagyobb méretekben (SS3-SS16) is kapható. Ér-
deklődj 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)

14 lapra csiszolt eredeti osztrák kristály (SW 001-280)
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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.-

Pigment – finom szemcsézetű, intenzív színű por körömdíszítéshez           980.-

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

formázott 650.-/50db

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

Díszítő fólia és csipke 280.-

Köröm matrica
480.-

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

590.-

ÚJ
termék

Ezüst Fehér Sárga Rózsaszín Réz Zöld Kék Lila Sötét barna
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Nail Art by Crystal Nails

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

Fém körömfeliratok, logók
ezüst, arany 480.-

Körömfúró 980.-

Szív strassztartó, kihajtható   450.-

Köröm piercing 480.-/db

Strassztartó, tégla   680.-

Kerek strassztartó
nagy   450.-, kicsi   350.-

Szív strassztartó
nagy   650.-

Strassztartó
négyzet   480.-

Előre mintázott tip
(70 db-os box) 

3.500.-

Strassztartó
hatszög   980.-

Ma xi ma kö röm nyom da
pon tos min ta el he lye zést le he tô vé té vô 
csúsz ká val, 6 tár csá val (szép mintával) 
és 7 lak kal                            9.500.-

SPA ÁPOLÓK

Kéz- és lábápló lotion –
Hand & Foot Lotion
Praktikus pumpás kiszerelésű hid-
ratáló és revitalizáló hatású, 3 féle
illatban              245ml • 1.980.-

Fertőtlenítős áztató só – Spa Soulution
Tengeri sókat és aloe vera kivonatot tartalmazó fertőtlenítő ha-
tású fürdősó, 3 féle illatban (orchidea, narancs, menta)

320g • 1.980.-
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Electronics by Crystal Nails

1. UFO – dup la-csö ves (2x7W), kör be tük rös, mo-
dern for má jú, nagy nyí lá sú, 3 ol da lon zárt. Nem
forrósodó PC kártyás kivitel, ellentétben a 2x9W-os
hasonló, de transzformátoros lámpákkal.
ÁRCSÖKKENÉS 11.500.- helyett 9.800.-!

2. Euro UV lám pa – kör be tü krös, 3 ol da lon
zárt, 9 W dup la csö ves lám pa 8.800.-

3. MÉLYÍTETT HÁTÚ – 2 kü lön- csö ves (2x6W), kör be
tük rös, szé les, mé lyí tett há tú, 3 ol da lon zárt 9.800.-

4. ALAGÚT – 4 dup la csö ves (4x9W), kör be tük rös,
idô kap cso lós. A hasonló típusoknál szebb
kivitelben, ventillátorral! 19.500.-

5. 2 KEZES – 6 dup la csö ves (6x7W), lég be fú -
vá sos, kör be tü krös, idô prog ra mo zás sal, mo dern
for ma ter ve zés sel. 4 darab tartalék UV csövet
ajándékba (10.000 Ft értékben) 26.500.-

6. IBD utazó elemes UV lámpa, utazásokhoz,
illetve házi használatra ajánljuk. (Nem szakipari te-
vékenységhez; 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 pa-
raffingépünk. Ezentúl tudunk alkalmazkodni a ven-
dég hőmérséket igényéhez. 17.500.- Ft

8. Lila Pa raf fin gép Árcsökkenés – Modern
for ma és szín (li la-ró zsa szín), aján dék kesz tyű vel
és láb tyű vel 19.500.-

9. U.V. csô 6W/7W/9W 2.500.-

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

1. 2.

10.

4.

5.

7.

3.

9.

8.

Sláger
6.

Ajá
ndék

4 c
ső
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Electronics by Crystal Nails

11. Po rel szí vós kéz tá masz – ha té kony elekt-
ro mos el szí vó és kéz tá masz egy ben, könnyen ürít-
he tô por zsák okkal
ÁRCSÖKKENÉS 18.500.- helyett 17.500.-!

12. SPA Ma ni cu re – elekt ro mos me le gen ol dó
(tip/mű kö röm) és áz ta tó tál, cse rél he tô be tét tel

5.900.-

13. Pro-Wax100 – gyanta melegítő 6.800.-

Csi szo ló gépek:
14. LILA PROFI csiszológép – Stra pa bí ró fém
fej, oda-vissza ál lít ha tó for gás, pe dál lal és kéz zel
is sza bá lyoz ha tó for du lat, ÚJ, mo dern for ma ter -
ve zés, 3 aján dék gyé mánt fej jel 26.550.-

15. For du lat szám sza bály zós – 0-20.000 for-
du lat szám kö zött sza bá lyoz ha tó, könnyű fe jű csi szo-
ló gép, kisebb igénybevételre (Home) 14.500.-

16. Oda-vissza forgó – 0-20.000 for du lat -
szám kö zött sza bá lyoz ha tó, könnyű fe jű csi szo ló gép
irányváltási lehetôséggel. Home változat.19.500.-

17. AIRBRUSH kompresszor+pisztoly53.500.-

11.

12.

14.

15.

16.

13.

A gépek szervízeléséhez saját
műhellyel rendelkezünk.

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

35

Gyémánt kúp 900.-

Gyémánt kúp 900.-

Karbid fej 2.900.-

Karbid fej 3.400.-

Karbid fej 2.600.-

Csiszológyűrű tartó
szár    650.-

Csiszológyűrű 40.-

Gyémánt henger 1.600.-

Francia mosolyvonal
utántöltéséhez 2.200.-

Gyémánt fej és gyűrű készlet
2.500.-
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kellékek

Üres keverő tégely 120.- Tégely készlet 1.400.-

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

Műbőr kéztámasz, középhosszú 2.750.-

Pumpás adagoló tégely,
logóval 120ml – 980.-

Pumpás adagoló
tégelyek 980.-

Pumpás adagoló
tégely, fém tetejű 1.350.-

Manikűr tál 
790.-

Porcelántégely 
liquidhez, lezárható

780.-

Fémfedő
360.-

Műbőr kéztámasz, hosszú 2.950.-

Műbőr kéztámasz, hosszú 3.450.-

Párduc kéztámasz, hosszú 3.450.-

Sokszög
üvegtál

350.-

Kerek
üvegtál

350.-

Szív
üvegtál

350.-

Üvegtégely,
üveg fedővel

690.-
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kellékek

Portalanító kefe, kicsi 250.- Portalanító kefe, nyeles 350.- Portalanító kefe, nyeles 350.-

Lakkszárító spray 1.290.-

Margaréta 390.-

Narancsfa pálca 40.-
Primer ceruza 980.-

C-ív hajlító készlet, 6darabos 3.900.-

Ecset tok 150.-

Gyakorló
ujj 290.-

Bőrfeltoló-kaparó manikűrhöz,
áztatás előtt megemelhető vele a cuticula

kicsi 690.-   nagy 990.-

Cseppentő pipetta 350.- Lakkjavító ceruza, vastag
Crystal Nails minőségi, cserléhető heggyel 890.-

Póthegy lakkjavító ceruzához 150.-

Porvédő maszk 80.-/db

Ecset tároló és tisztító
1.380.-

Papírtörlő, sokrétegű
350.-/100db

1.500.-/500db

Ujjvédő szalag
850.-

Eszköz fertőtlenítő box
1.980.-

Védő szemüveg 950.- Sablon adagoló 2.350 helyett 1.950.-
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márkázott termékek

Crystal Nails minőségi 
poszterek 50x70 cm
980.-

ÚJ Crystal Nails frottír töröl-
köző 100% pamut. Finom puha
anyagú, melyen kevésbé látszik
a körömpor 1.500.- Ft

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



39

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

®

márkázott termékek

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

ÚJ termékek
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pedikűrös bútorok

Eszközkocsik
krómvázzal, kerekekkel

Profi székek
kerekes, gázemelős,

fehér-műbőr-króm

Pedi bázis
hidraulikus emelővel,
JET áztatóval
66.000.-

Pedi szék állítható hát- és láb-
rész, hidraulikus emelővel

68.000.-

Kezelő króm lábbal
42.500.- 1 motoros kezelő

109.000.-

12.900.-
13.800.-

14.800.-

17.800.-
16.900.-

További kozmetikai bútorainkat 
keresd üzletünkben vagy honlapunkon!
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Az IBD két év ti ze des múlt tal ren del ke zô USA-
be li mű kö röm-a lap anyag már ka. Ko ráb ban
csak zse lék ku ta tás-fej lesz té sé vel és gyár tá sá -
val fog lal ko zott, így ju tott el nap ja ink ra az UV
tech no ló gi á ban az USA-ban a csúcs ra. A zse lé-
fej lesz té sek pél dát lan si ke re nyo mán ké szült
el nem ré gi ben az IBD Por ce lán Rend szer.

IBD termékek

Jelentős árcsökkenés
2008.április 6-tól
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IBD Zse lé Rend szer:

Az IBD zse lék a „ha gyo má nyos“ zse lék hez ké pest na gyobb mo le ku la szer ke ze tű, ala csony UV-
fény be ha tás mel lett is rend kí vül jó tér há ló só dá si ké pes ség gel ren del kez nek. En nek 3 na gyon
fon tos kü lön le ges előnye van:
1. A szí nes zse lék be a gyár sok kal több szí ne zô anya got ke ver het, mi vel an nak UV-fény ár nyé-

ko ló ha tá sa nem ront ja le annyi ra a kö tést. Ezért utol ér he tet len az IBD szí nes zse lék fe dô ké pes sé ge és
Na il Art- hoz va ló hasz nál ha tó sá ga.
2. Az épí tô zse lék jó val erô seb bek, így vé ko nyab ban (esz té ti ku sab ban és gaz da sá go sab ban) al kal maz -
ha tók. A ró zsa szín zse lék nem fa kul nak a kö tés tôl. 
3. A kö tés hez ala cso nyabb fo to ini ci á tor tar ta lom ra van szük ség, így ez az erôs zse lé nem éget annyira. 

uv G
els

Épí tô zse lék – BU IL DER GEL
Ötvözik a porcelánok erejét a zselék rugalmas sá -
gá val. Ma xi má lis erôs sé gű, sű rű, biz tos ta pa dá sú,
kis anyag szük ség le tű, szag ta lan, 3 per ces zse lék.
Ter mé sze tes ha tást biz to sítanak a mű kö röm nek sab-
lo non és tip -en egy aránt. Cle ar, Pink, Whi te, Ult ra
Whi te, Na tu ral szí nek ben. 

8g • 2.750.-
14g • 4.900.- helyett 4.410.-

56g • 13.850.- helyett 12.400.-

Lágy cle ar zse lé - CLE AR GEL
Vékony, áttetsző és fényes bevonatot képez, mely
tökéletesen természetes hatású. Fé nyes, a ró zsa szín
és fe hér zse lék szín ha tá sát fo ko zó 30 má sod per ces
be vo nó zse lé. Ru gal mas sá gá ból adó dó an ter mé -
sze tes köröm erô sí té sé re is al kal mas (meg fe le lô elô -
ké szí tés után, 2 ré teg ben, szabad szélen vastagítva)

8g • 2.750.-
14g • 4.900.- helyett 4.410.-

55g • 12.600.- helyett 11.300.-

AKCIÓ – IBD Builder Gel Ultra White 14g
FÉLÁRON 4.900.- helyett 2.450.-
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Ext re me Építő Zse lék / EXT RE ME GEL 
Az IBD leg újabb zse léi, kö ze pes sű rű ség gel, könnyű for máz ha tó ság gal. A French Xtre me Whi te/va kí tó -
an fe hér zse lé vel vé ko nyan és könnyen le het dol goz ni, hi bát lan mo soly vo nal ké szít -
he tô ve le. A French Xtre me Pink/ró zsa szín és Blush/pi ro sas ró zsa szín zse lék
pá rat la nul élénk szín ha tást nyúj ta nak. 

15g • 5.300.- helyett 4.850.-
56g • 14.300.- helyett 12.800.-

Pink: Élénk rózsa-
szín, a körömágy hi-
báinak elfedésére.

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

White: A vakítóan
fehér zselével véko-
nyan és könnyen lehet
dolgozni. 2 rétegben
javasoljuk.

Blush: Halvány ró-
zsaszín, amely kiemeli
a körömágy természe-
tes színét.
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PRO FESSZI O NÁ LIS ZSE LÉ KÉSZ LET
A pro fesszi o ná lis zse lé kész let min dent tar tal maz, ami szük sé ges, ah -
hoz, hogy ven dé ge ink szá má ra tö ké le tes szol gál ta tást tud junk nyúj ta -

ni. A teljes készlet megvásárlásával kb. 10.000 Ft-ot takaríthatunk
meg. Tar tal ma: 14 g Cle ar Gel/ Cle ar Zse lé, 14 g Cle ar bu il der

Gel / Át lát szó épí tô zse lé, 14 g Ult ra Whi te Bu il der gel/ Ult ra fe -
hér épí tô zse lé, 14 g Pink Bu il der Gel / Ró zsa szín épí tô zse lé,

14 g Gel po lish /  Szí nes zse lé,  14 g Ult ra Se al / Vé dô-fény zse -
lé, 14 g Bon der /Ta pa dó film,  59ml Na il cle an ser plus / Fi xá ló, 118ml Na -

il Prep, 5 Se cond Ult ra gyors ra gasz tó, 5 Se cond Zse lés ra gasz tó, Pro fi zse lé-e cset,
80 db szi vacs lap ka, fe hér re sze lôk, kö röm bôr fel to lók, tipek, DVD és Fel hasz ná lói ké zi könyv (angol).

39.000.- helyett 35.000.-

IN DU LÓ ZSE LÉ KÉSZ LET
Az in du ló zse lé  kész let min dent tar tal maz, ami a tökéletes mű kör mök ké szí té -
sé hez szük sé ges. Ön te rü lô, könnyű, kí mé le te sen kö tô zse lék bôl. (Na il Prep
nincs a kész let ben) Tar tal ma: 7 g Whi te/Fe hér épí tô zse lé, 7g Pink/Ró zsa -
szín épí tô zse lé, 7g Cle ar/ Át lát szó épí tô zse lé, 7g Cle ar/Át lát szó zse lé, 7g
Bon der/Ta pa dó film, 30ml Cle an ser Plus/Fi xá ló, 20 szi vacs lap ka, 4# zse lé-
e cset és fel hasz ná lói ké zi könyv (an gol).     14.900.- helyett 13.500.-

zárópajzs

In ten zív Fény - IN TEN SE SE AL
A leg újabb tech no ló gi á jú, 100%-ban UV zse lé bôl ké szült, fi xá lást még sem igény lô
vé dô-fény zse lé. Fi xá lás-men tes sé ge mi att ma xi má li san fé nyes ma rad. 3 per ces lám-
pá zást igé nyel. (UV fény ben in ten zív kék fénnyel vi lá gít). Formázási és polírozási

időt is megtakaríthatunk vele. Alkalmazható zselén és porcelánon.              
14ml • 5.800.- helyett 4.900.-

ZÁRÓPAJZS - ULT RA SE AL
Uni ver zá lis 1 per ces ecse tes vé dô zse lé. Zá -
ró fény ré teg ként zse lén és por ce lá non! ki-
egyen lí ti a for má zá si egye net len sé ge ket, így
for má zá si ill po lí ro zá si idôt is meg ta ka rít -
ha tunk ve le. Rend kí vü li ru gal mas sá gá val és
ko pás ál ló sá gá val vé di az alat ta lé vô ré te -
ge ket, össze tar tó ere jé vel meg aka dá lyoz za
a sar kok, szé lek le pat ta ná sát. Fi xál ni ke zen-
ként új ill. meg for dí tott tör lô vel kell, hogy a
ra ga csos részt ne vi gyük kö röm rôl kö röm re.
Hely te len fi xá lás mi at ti be mat tu lás ese tén kö-

röm ke fés kéz mo sás, vagy dur va pa mu tos dör zsö lés (pl. far-
mer) a fényt vissza ad ja. 

14ml • 4.900.- helyett 4.410.-
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Step by Step

1. KÖRÖMEL�KÉSZÍTÉS: 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 ÉPÍT�ZSELÉ 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 ke-
rülő 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.

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). Hasz-
náld a teljes törlőlapot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé, majd ellen-
kező 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.

A B C
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Épített francia zselés köröm

Step by Step

1. KÖRÖMEL�KÉSZÍTÉS: 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 alal-
mazunk (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 ÉPÍT�ZSELÉ 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 mo-
solyvonalnál. Egy tiszta és száraz Nail Wipe-al tisztítsd ki az ecseted és alakítsd ki a mo-

solyvonalat. 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 ÉPÍT�ZSELÉ ALKALMAZÁSA: végy az ecse-
tedre 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. Lám-
pázd röviden. (Javaslat: lámpázz egyszerre egy körmöt. Amíg az egyik kéz
a lámpában van, dolgozz a másik kézen.)
7. ÁTLÁTSZÓ ÉPÍT�ZSELÉ 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 gom-
bócot az IBD átlátszó építőzseléből. Helyezd a gombócot az ív területére,

görgesd az ecsetedet egészen a szabadszél
ívéig. Hagyj jelentős mennyiségű zselét az ív te-
rületén. 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 ke-
resztirányban. Hagyd az anyagot magától te-

rülni. 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 törlőla-
pot 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.

Step by Step
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Természetes köröm megerősítése 
soak off zselével

1. KÖRÖMEL�KÉSZÍTÉS: 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 ecset-
tel 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 zse-
lét. 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, he-
lyezz 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 kö-
römredőkre 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 törlőla-
pot 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 zse-
lével a teljes körömfelületen. Az oldalsó körömredőkre vagy a kutikulára kerülő zselé felválást okozhat. Tá-
volítsd 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.
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IBD logózott termékek
IBD törölköző 1.650.-
IBD poszterek 1.500.- helyett 980.-
IBD kötény 4.500.-

Step by Step
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lem
osható zselé

Leoldható zselé család – az IBD bemutatja az új fejlesztésű leoldható zselét, amely a meglévő zselé-csa-
lád 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 meg-
munkálható és eltávolítható. Nemcsak a terméket könnyű használni, de az eltávolítása is megkíméli a termé-
szetes körmöt a sérülésektől.

A leoldható építő zselé egy magas minőségű formula, mely úttörő a zselés technológiában. A leoldható át-
látszó lágy zselé egy vékony, fényes réteget képez, amely tökéletesen természetes érzést és megjelenést biz-
tosít. A leoldható építő zselé természetes köröm megerősítésére, tipes megerősítésre és építésre is alkalmas.
Mindegyik leoldható zselé könnyedén eltávolítható a speciálisan kifejlesztett oldószerrel (Remover), amely ned-
vességpótló olajat tartalmaz, így megelőzi a köröm és a kutikula kiszáradását.
A zselé eltávolító csak a leoldható zselé eltávolítására alkalmas.

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

Világújdonság
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Step by Step
Épített köröm átlátszó Soak Off építő zselével
1. KÖRÖMEL�KÉSZÍTÉS: kövesd az IBD előkészítő eljárását az első Step by Stepből

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 ÉPÍT�ZSELÉ 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 jelen-
tős 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 megerősí-
tésre. 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 törlőla-
pot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé, majd ellenkező irányba is tö-
röld 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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Szí nes zse lék - GEL PO LISH/ CO LOR GEL
A 48 fé le szí nű (eb bôl 30 gyöngy há zas), nagy ko pás ál ló sá gú UV zse lék kel le tö rés, le vá lás és kar co lás -
men te sen von ha tó be a ter mé sze tes köröm, a mű kö röm (zse lé és por ce lán is) és a láb kör mök is. Rend kí -
vül ma gas szí ne zô anyag tar tal mú, így páratlan fe dô ké pes sé gű, 3 per ces, egy sze rű en hasz nál ha tó lágy
zse lék, me lyek tar tós sá guk ban és dí szí té si le he tô sé ge ik ben nagy ság ren dek kel fe lül múl ják a szí nes kö röm-
lak ko kat. 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.-

Apricot Créme
60563

Burn Baby Burn
60897

De’lish
60579

Autograph
60583

Butter Rum
60561

Electric Red
60883

Bio Black
60882

Cabernet
60877

Extreme Black
60700

Black Diamond
60702

Copper
60588

Színes zselék
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Holly Berry
60874

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

Winter White
60701

Sz
ín
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NA IL PREP
Nagy ki sze re lé sű gyors és ha té kony víz el vo nó-ta pa dás ja ví tó és fer tôt le ní tô (an ti bak te ri á lis és
gom ba ölô ha tá sú) pum pás spray. Hasz nál hat juk a ke ze lés ele jén köröm- és kéz fer tôt le ní tô
spray-ként is. Elô ké szí tô fo lya dék ként szál men tes IBD szi vacs tör lô lap ra fúj va, a kör mö ket át-
tö röl ve a fo lya dék a szi vacs lap egyen le tes nedv szí vó ké pes sé ge mi att nem fo lyik be a köröm-
sán cok ba, il let ve a tör lés kor a ma ra dék por szem csé ket is el tá vo lít juk.

118ml • 1.950.-
470ml • 5.200.-

Szi vacs tör lô – NA IL WI PES
Uni ver zá lis szál men tes tör lô lap kák, me lyek nem szö szöl nek, mint a pa pír tör lôk. Gaz-
da sá gos, több ször fel hasz nál ha tó (né hány szor ki mos ha tó), egyen le te sebb a fo lya -
dék fel vé te le, ké nyel me sebb a hasz ná la ta. Al kal mas Na il Prep fel hor dá sá hoz és
Cle an ser Plus -al tör té nô fi xá lás ra.

80db • 1.380.-

Zse lé ta pa dó film – BON DER
Sav men tes pri mer ként fel fog ha tó ta pa dó film, az amúgy is rend kí vül 
erô sen ta pa dó IBD zse lék ta pa dá sá nak to váb bi fo ko zá sá hoz. Két ol da lú
ra gasz tó ként be le köt a kö röm le mez be és a fö löt te le vô zse lé be.
Har mat vé ko nyan kell fel ken ni (egy le hú zott ecset nyit több kö röm -
re), majd szi vacs lap ká val film vé kony sá gig (nem fény lô, szem-
csés fe lü le tű re) fel itat ni, ezt kö ve tô en 1 per cig UV lám páz ni.
Fi xál ni nem sza bad.                  15g • 4.900.- helyett 4.410.-

Fi xá ló, tisz tí tó – CLE AN SER PLUS
Fi xá ló fo lya dék, mely nem tom pít ja a zse lé fé nyét (amennyi ben

mind két ké zen tisz ta tör lô lap ká val dol go zunk). Gom ba ölô és an ti bak te ri á -
lis ha tó anya go kat tar tal maz. Al kal mas az ecset és UV lám pa tisz tí tá sá ra 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 mű-
vészi munkához. 2.700.-
Zselés szögletes ecset - tökéletes, szintetikus szálú,
szögletes zselé ecset, a finomabb zselé használat-
hoz. 4.400.-
Porcelán Kolinsky flat ecset fém kupakkal 9.900.-

PRO FESSZI O NÁ LIS SAB LON
A tö ké le tes épí tett kör mök ké szí té sé hez al kal mas újfajta szárnyas
sab lon, kíváló tapadással. 50db • 650.-

300 db •  3.750.-

ÁT LÁT SZÓ SAB LON
Új for má jú, na gyobb ta pa dá si fe lü le tű át lát szó sab lon, mely le he-
tô vé te szi a szí nes és fe hér zse lék alul ról tör té nô egy ide jű kö té sét
is. Könnyen el tá vo lít ha tó (per fo rált). 50db • 1.350.-

250db • 6.750.-

Kellékek

MEGÚJULT



U.V. fe dô lakk – U.V. TOP CO AT
Rész ben fe dô lakk ból rész ben U.V. fény re kö tô össze te vôk bôl ál ló
fény ré teg. Tar tós sá ga a ha gyo má nyos (le ve gô re szá ra dó) fe dô lak -
ko ké nál sok kal jobb, de nem éri el a 100% UV zse lé két. Lakk tar tal -
ma mi att meg ta pad kö röm lak kon is (el len tét ben a 100% zse lék kel),

ezért kö röm lak kok tar tós vé del mé re és gyors szá rí tá sá ra ajánl juk,
de al kal mas sa ját köröm és mű kö röm be vo ná sá ra is. 3 per ces

UV lám pá zás után fi xá lást nem igé nyel. Erôs lakk le mo só val le-
mos ha tó. 14ml • 2.950.- helyett 2.300.-

LE VEN DU LA CU TIC LE OIL
A le ven du la kö röm bôr olaj egy spe ci á li san könnyű, nem zsí ros ha tá sú pu hí tó és
nyug ta tó ha tá sú bôr ápo ló, mely ma gas ha tó anyag tar tal má val a kö röm nö ve ke -

dést is táp lál ja és az eset leg a bôr re ke rült ve gyi anya go kat sem le ge sí ti. Le ven-
du la il la ta hosszan hat. 14 ml • 1.880.-

Kris tály (át lát szó) és fran cia (fe hér) tip 
– IBD CLE AR és FRENCH TIP
Kü lön le ge sen ru gal mas, tar tós, rend kí vül szép ki-
dol go zá sú ti pek, KLASSZI KUS és ÚJ, kon tak tus sáv
nél kü li, vé ko nyí tott ki vi tel ben, fel hú zott mo soly vo -
nal lal (fran ci á nál). (Na il Prepet ne te gyük rá juk)

100 db/box • 3.900.-  
50 db/után töl tô • 1.980.-

500 db/box • 15.850.-

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

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.-

Ke
llé

ke
k

IBD csodapolír blokk – Briliáns csillogást kölcsönöz. 
Tökéletes természetes- és műkörömhöz. 550.-
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ECSE TES KÖ RÖM RA GASZ TÓ – BRUSH ON NA IL GLUE
Az ecset tel könnyen fel vi he tô, zse lés tár sá nál gyor sab ban szá ra dó, tar tó san erôs ra gasz tó. 

6g • 1.350.-

ECSE TES ZSE LÉS RA GASZ TÓ – BRUSH ON GEL
Az ecset se gít sé gé vel könnyen hasz nál ha tó, sű rű sé ge mi att nem fo lyik el és nem csö pög, a hé za go kat
job ban ki töl ti. Ide á lis WRAP- hoz és ter mé sze tes köröm ra gasz tá sá hoz is. 6g • 1.300.-

ULT RA GYORS RA GASZ TÓ – ULT RA FAST GLUE
Tip -ek ra gasz tá sá ra és köröm ja ví tá sá ra al kal mas spe ci á lis, leg gyor sabb szá-
ra dá si ide jű 5 mp-es ra gasz tó. Meg hosszab bí tott ra gasz tó fe je se gít sé gé -
vel a ra gasz tás tű hegy pon tos sá gú. Ma xi má li san el fo lyás- és
csö pö gésmen tes. Lég men te sen zár ha tó, ez zel meg aka dá -
lyoz ha tó a ra gasz tó be szá ra dá sa.

2g • 700.-

RA GASZ TÓ ZSE LÉ 
GEL GLUE
A leg jobb meg ol dás tip ra-
gasz tás hoz ba ráz dált kö röm re.
Gyor san szá rad, zse lés össze-
té te le ki töl ti az egye net len sé -
ge ket és ki vá ló prob lé más
kör mök höz is. Me net tel zá ró -
dó ku pak ja meg aka dá lyoz za
a ra gasz tó el fo lyá sát vagy be -
szá ra dá sát.

4g • 1.650.-

Porcelán rendszer

Új for má jú íves-e gye nes, szé les, ext rém tar tós,
mi nô sé gi re sze lôk:

SMA RAGD (EME RALD) 180/180 az egyen le tes mű kö -
römfe lü let ki ala kí tá sá ra és bolyhozásra 490.-
ZA FÍR (SAP PHI RE) 150/150 tip össze re sze lés hez

490.-
RU BY 100/100 mű kö röm for má zás ra, rö vi dí tés re 490.- 
GYÉ MÁNT (DI A MOND) buf fer 220/280 a por ce lán
vagy zse lés kör öm befejező finomításához 990.-

Egye nes re sze lô: WHI TE RE SZE LÔ – 120/180 mű gyan ta
be vo na tos tar tós fe hér re sze lô a tisz ta mun ká ért 390.-
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Az IBD leg újabb fej lesz té sű por ce lán rend sze re, mely rend kí vü li ru gal mas sá gá val és ext ra fi nom szem csé-
ze té vel alap ja i ban el tér min den ed di gi por ce lán tól. Hasz ná la tá val vég leg el fe lejt he tô a lég bu bo ré kok, a
tö rés, a le vá lás és a sár gu lás prob lé má ja.

Po
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án
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Ru gal mas Por – FLEX POW DER
Há rom szo ros ôr lé sű (ext ra fi nom), min den ed di gi nél ru gal ma sabb por. A ha gyo má nyos po rok hoz ké pest
gyor sab ban ké szít he tôk ve le szeb ben for mált kör mök. Je len leg Cry stal Cle ar (üveg sze rű en tisz ta), Trans-
lu cent Pink (át lát szó világos ró zsa-
szín, mely ki eme li a ter mé sze tes
köröm szí nét), Cover Pink (körö-
mágyhosszabbító fedő rózsaszín),
Natural (természetes szabadszél
kialakításához) és Bright Whi te
(va kí tó an fe hér, a tö ké le tes fran cia
kör mök höz) szí nek ben kap ha tó.

28g • 3.200.- 
helyett 2.880.-

113g • 8.950.-  
helyett 7.980.-

453g • 29.900.- 
helyett 26.900
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Porcelán rendszer

Fo lya dék – GRIP MO NO MER
Ma xi má lis erôs sé get ered mé nye zô ve gy össze té te lű és ki-
emelt UV-szű rô ada lé ká nak kö szön he tô en ga ran tál tan
sár gu lást gát ló por ce lán fo lya dék.

118ml • 6.250.- helyett 5.620.-
36ml • 9.950.- helyett 8.980.-

946ml 32.450.- helyett 29.200.-

Ecset tisz tí tó – IBD STRIP BRUSH CLE A NER
Rend kí vül gyor san még is kí mé le te sen tisz tít ja az ecset
szô rét, ez zel nö vel ve an nak élet tar ta mát. 

60ml • 1.350.- helyett 1.180.-

IBD porcelán próba szett
3.500.- helyett 3.150.-

Por ce lán fény – ACRY LIC BRIGHT
Ma gas fé nyű, op ti kai szín élén kí tô ket tar tal ma zó por ce lán fe dô lakk 
(folyékony polimer), UV szű rô vel, po lí ro zás he lyett

14ml • 3.200.- helyett 2.880.-

IBD STICK PRI MER
A leg erô sebb ta pa dá se lô se gí tô, mely az összes kö röm ré te gen át-
ha tol va el von ja a ned ves sé get, így biz tos ta pa dást ered mé nyez.
Az üveg nya kán le hú zott ecset jé vel har mat vé ko nyan, egy ecset-
nyit több kö röm re szét osz lat va kell fel hor da ni. Sav tar tal ma mi att
bôr höz nem ér het. 14 ml • 3.200.- helyett 2.880.-

IBD DE HYD RA TOR
Elô ké szí tô fo lya dék, mely gom bá so dás meg elô zé sé re és víz el vo -
nás ra (ta pa dá se lô se gí tés re) hasz nál ha tó, ecse tes ki sze re lés ben. PH
kiegyenlítő hatású. Primer használata előtt alkalmazva fokozza
annak hatékonyságát. 14ml • 2.650.- helyett 2.380.-
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Step by Step

1. KÖRÖMEL�KÉSZÍTÉS: kövesd az IBD előkészítő eljárását az
első Step by Stebből

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 el-
oszlik 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 he-
gyével told az anyagot, majd finomítsd el az anyag élét.

B. RÓZSASZÍN GOMBÓC: Körömfelület kialakítás
Helyezz egy rózsaszín gombócot a körömágy közepére, hasz-
náld 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 kör-
mön 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. He-
lyezd a labdát a köröm közepére. Az ecset élével told az anya-
got 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 hosz-
szában. A c-ív egy szabályos ív az egyik oldalsó körömredőtől a
másikig, amely látható, ha a szabadszél felől alánézünk a köröm-
nek. 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.

Épített körmök - rózsaszín és fehér porcelánból

St
ep

 b
y 
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ep
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Színes porcelán
készlet Szí nes por ce lán kész letek

2x12 fé le, leg újabb di vat sze rin ti (ben ne ne on szí-
nek kel) szik rá zó, élénk  szín és egy 59 ml-es li qu id.

Készlet 19.500.-  helyett 13.900.-!

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

Orangetini
56033

Blue Berrytini
56035

Daquiri Ice
56036

Shaken Not Stirred
56032

House Margarita
56025

Pink Cosmo
56031

Bloody Mary
56028

Chocolatini
56027

Dirty Martini
56029

Pina Colada
56034

Apple Martini
56026

Blue Hawaiian
56030

Sweeties készlet

Out on the Town készlet
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Az EzF low (USA) a por ce lán alapanyagok ve-
ze tô fej lesz tô je, azok ké mi ai össze té te lé nek
és az anyag szép sé gé nek te kin te té ben is.

Gyors és kö ze pes kö té si ide jű díj nyer tes po ra i-
val és na gyon erôs lik vid jé vel ma xi má lis tö rés-, fel vá-

lás- és sár gu lás-men tes sé get biz to sít, 85 fé le rend kí vül
élénk szí nes po ra i val pe dig a min den ven dég igényt
ki elé gí tô vál to za tos sá got te szi le he tô vé. Az EzF low
rend szer hasz ná la tá val rend kí vü li ma ga biz tos ság-
ra te he tünk szert az új ven dé gek meg szer zé sé ben és
a ré gi ek meg tar tá sá ban.

A EzF low komp lett rend szert kí nál: elô ké szí tô fo-
lya dé kok, pro fi ecse tek, ti pek, sab lo nok, SPA kéz- és
láb ápo lók, 6 fé le eg zo ti kus il la tú man du la ola jos kré m,
ala po zó- (kö röm erô sí tô-) és fe dô lak kok, UV szű rô mű-
anyag be vo na tok, UV Top co at.

Jelentős árcsökkenés 
2008. április 6-tól!

EzFlow 
termékek



Porcelán
rendszer

EzF low Q-Mo no mer – Ma gas tel je sít mé nyű li qu id. Spe ci á lis össze té te lé nek
kö szön he tô en könnyű a hasz ná la ta és rend kí vü li a ta pa dó-ké pes sé ge. Szín sta bi li -
zá to rá nak kö szön he tô en vé di az anya got a sár gu lás tól és élén kí ti a szí ne ket. Plasz-
ti ci zá ló (ru gal ma sí tó) össze te vôi ré vén nem tö rik, nem le ve gô sö dik és nem re ped
az el ké szült 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.-

Ezf low Com pe ti ti on – Gyors kö té sű por ce lán por. Ez a dí ja zott gyôz tes por 
a gya kor lott szak em be rek kí ván sá gá ra lett ter vez ve. Se gít sé gé vel sok kal gyor sab ban 
ké szít he tô erôs és tar tós, vé kony mű kö röm. Pink, Whi te (va kí tó fe hér) szí nek ben

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!
60

EzF low A Poly mer – Por ce lán por kö ze pes kö té si idô vel. A leg-
ma ga sabb mi nô ség, erôs ség és tar tós ság vé ko nyabb és ter mé-
sze te sebb ha tá sú mű kö rö mé pí tést tesz le he tô vé. Nagy
szín vá lasz ték ban: Pink, Whi te, Na tu ral, Cle ar (víz tisz ta), Truly
Whi te (va kí tó fe hér)

28g  3.200.- helyett 2.880.-
113g  8.950.- helyett 7.980.-

236g  15.900.- helyett 14.300.-
473g  29.900.- helyett 26.900.-
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HD porcelán porok
A leg újabb EzF low fej lesz té s:
ÚJ EzF low High De fi ni ti on (HD) ne vű por ce lán,
mely az ún. Smart poly mer, mely10 éve az elsô
sza ba dal maz ta tott és az egész vi lá gon egye dül -
ál ló- tech no ló gi á val ké szül. Az új tech no ló gia
ered mé nye képp az egyetlen olyan porcelán, ami-
nek a rugalmassága és fénye he te ken át fo lya -
ma to san meg újul, így nem válik rideggé,
törékennyé.
(A lik vid Pri mer-men te sen hasz nál ha tó; új kép lé -
ke nyí tô jé nek ered mé nye 30%-al na gyobb ru gal -
mas ság. A por össze té te le tit kos, op ti kai
élén kí tô jé nek kö szön he tô en a ró zsa szín és a fe -
hér még élén kebb, a cle ar még tisz tább.) A régi
és az új porok és liquidek egymással kombinál-
hatók (így a kötési idô is változik).

HD Porcelán porok – Szín vá lasz ték: Pink (átlát-
szó rózsaszín), Cover Pink (fedô rózsaszín), Whi -
te (vakító fehér), Cle ar (víz tisz ta).

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 talál-
hatók benne. A készlet megvásárlásával kb.
5.000.- forintot ta ka rít hatsz meg. 16.740.-

Ez Flow por ce lán pró ba kész letek – 3,5 g va kí tó
fe hér és ró zsa szín (kö ze pes kö tés ide jű) por, li qu id
és pró ba ti pek (20db fran cia kon takt- sáv men tes)
ha gyo má nyos/2.500.-, HD kész let/3.000.-

TIPP:
régi Q-Monomer + új HD liquid a nyerő
párosítás: csodálatos színek, kontrollál-
hatóbb munkafolyamat, erősebb tapadás



EzF low Boo gie Nights kész le tek „Walk of Fa me” kész let – A Boo gie Nights csillámos po -
rok izgalmas kol lek ci ó ja. Egy egye di ke ve rék a cle ar por ral, ho log ra fi kus film mel és po li -
ész ter ada lék kal, mellyel ed dig so sem lá tott kör mö ket ké szít he tünk. „Da re to be
Dazz ling” kész let – A Boo gie Nights csillámos por hasz nál ha tó bár mi lyen por ce lán nal
és bár me lyik tech ni ká nál. Az ered mény egy gyö nyö rű köröm fi no man glit te res hang súly-
lyal. „CAR NI VAL” kész let 15 új pa zar csil lá mos di vat-szín nel, lik vid del és ki egé szí -
tôk kel és a legújabb TIME TO SHINE készlet. Mind  a négy fen ti kész let tar tal ma:15db
3,5g-os glit te res por, 59ml li qu id, 20-20 cry stal-., fran cia- és kar valy- tip és egy 5g-os
ecse tes ra gasz tó.

Mind a négy kész let/17.500.- helyett 11.500.- !
3,5g-os glitteres porok a készlet erejéig 1.480.- helyett 980.-

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

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
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Carnival készlet

Dare to be Dazzling készlet



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

Mel-Rose The Green 
Room

Sunset
& Wine

Roll out the
Red Carpet

Copper
Casting Couch

After 
Party

The Cham-
Pages Theater

Blu-Very
Hills

Mali-Blue Movie
Premier

Hollywood 
Blvd.

Leading
Lady

Silver Screen Sneak
Preview

Satin Monica
Blvd.

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!

Step by Step - Virágok Mel Rose-ban

1. Építsd meg a szabad szélt, a Walk of Fame/Mel Rose segítségével
2. Készítsd el a virág alapot White-ból
3. Helyezd rá a leveleket és helyezd be a közepét White-ból
4. Formázd és fejezd be a körmöt reszelővel és bufferral. Használj UV-30 Top Coat-ot.
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LEGÚJABB

Walk of Fame készlet



EzF low szí nes por kész le tek – Ra in bow Can dy kész let (szi vár vány szí nei) és Earths to nes
(föld szí nei) kész let (fi nom csil lám tar ta lom mal), Gem sto nes (drá ga kô szí nei) kész let és 
Pa stel Flo wer (pasz tell vi rág szí nei) kész let (csil lám-men te sek)
Mind a 4 fé le kész let tar tal ma:10db 3,5g-os szí nes por, 59ml li qu id, 20-20 cry stal-., fran cia-
és kar valy- tip és egy 3,5g-os cle ar por.

Mind a négy kész let – 17.500.- helyett 11.500.- !
3,5g-os színes porok a készlet erejéig 1.480.- helyett 980.-

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

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

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.

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

Candy Corn Bubble Gum Cotton
Candy

Sour Apple Blueberry
Twist

Grape Soda Lemon Drop Italian Ice Rasberry
Cream

Rock Candy

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. 65

17.500.- helyett 11.500.-

17.500.- helyett 11.500.-
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Ko lins ky por celán ecset 
(fém ku pak kal) 508 ová lis
Ez a 8-as méretű ecset hajlított a fémrésznél,
amely lapított szőrt eredményez, és így ered-
ményezi a szükséges helyeken a tökéletes
használatot. A nagy hasrész engedi, hogy
több liquidet adhass a megmunkálandó anyag-
hoz, a hibátlan befejezésért.

10.500.- helyett 9.900.-

EzF low Brush Cle a ner – Por ci ecset tisz tí tó és ápo ló
59ml  1.350.- helyett 1.200.-

118ml   2.200.- helyett 1.980.-

EzFlow Ke rá mia li qu id tar tó, exk lu zív
Nincs kilöttyenés, nincs párolgás, csak könnyű hozzáférés
a liquidedhez! 4.800.-

EzF low sab lo nok
zöld, li la   
50db – 650.-
500db – 5.350.-
EzF low Cle ar Forms – át lát szó sab lo nok,
könnyí tett (per fo rált) le vá lasz tás
50db – 1.450.-
250db – 6.400.-



EzF low Mi rac le Shi ne – cso da fény po lír csep pek, tel je sen olaj-men tes, rend-
 kí vül ta ka ré ko san hasz nál ha tó (hasz ná la ta  Snow Mon key po lí ro zó val)
4.850.- helyett 4.350.-
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EzF low re sze lôk – fer tôt le nít he tô be vo na tos, tö rés el len 
meg erô sí tett bel sô ma gú, rend kí vül tar tós re sze lôk: 

Whi te Ti ger – fe hér tig ris (100/100)
470.-/db

Grey Wolf – szür ke farkas (150/150)
470.-/db

Grey Fox –  szür ke ró ka (180/180)
470.- /db

Sand Shark – ho mo ki cá pa (240/240) po lí ro zó
850.-/db

Kil ler Wha le – gyil kos bál na– 3-way po lí ro zó
1.300.-/db

Snow Mon key – hó ma jom po lír ere de ti szar vas bôr rel, 
ter mé sze tes kö röm re
1.300.-/db

Pro Shi ne Buf fer – cso da fény po lír blokk olaj nél kü li 
po lí ro zás hoz
1.100.-/db



EZ bôr fel to ló – é les ka pa ró, fém, nagy 6.500.-    

EzF low Pri mer – Kö röm ré te ge ken át ha to ló ma xi má lis ha tá -
sú víz el vo nó. Hasz ná la ta: Föl ita tott ecset tel ult ra vé ko nyan.
Bôr höz nem ér het! 15ml – 3.200.- helyett 2.880.-

Ez Bond – Gom bá so dás-meg elô zô, víz el vo nó és PH-kie gyen -
lí tô ecse tes fo lya dék. Hasz ná la ta: Mű kö röm nél Pri mer elôtt, ma-
ni kűr nél lak ko zás elôtt. 15ml – 1.600.- helyett 1.440.-

EzF low UV-30 – UV szű rô (sár gu lás-gát ló), le ve gôn ki ke mé -
nye dô, kü lön le ges mű anyag (po li mer) vé dô be vo nat szín élén kí -
tô- és ma gas fény-ha tás sal, mű kö röm re.

15ml – 2.490.- helyett 2.240.-

EzF low Ne ver Yel low Se a ler – Fe dô lakk, mely a kö röm -
lak kot vé di a sár gu lás tól. Nyá ron na po zó kré met hasz ná ló ven-
 dé gek nél az UV 30 te te jé re is ja va sol juk mû kör mön.

15ml – 1.100.- helyett 990.-

EzF low Spe ed Fi nish – UV Fe dô lakk. Át ha tol az összes lakk ré -
te gen, így tel jes szá ra dást biz to sít a kö röm lakk nak rö vid idô
alatt. UV fény re gyor sab ban szá rad, de hasz nál ha tó –me leg
lám pa alá té ve- UV lám pa nél kül is.

15ml – 2.750.- helyett 2.250.-
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EzFlow Tip-ek
100% ABS-P lasz tik, könnyű re szel he tô ség

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 sar-
kait, egy hosszabb, nagyon elegáns hangsúlyért.
50db utöl tô – 2.150.-
100 db box – 4.250.-

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.-

Akciós tipek -30% a készlet erejéig.
Glass Leisure
Calssic French
Leisure
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EzF low Na tu ral Na il Tre at ment – Kö röm erô sí tô ala po zó lakk
15mll – 1.990.- helyett 1.650.-

Kéz és körömápoló

kókusz
papaya
mangó-barack
uborka-dinnye
alma-brandy
áfonya
235ml  1.980.-

ÚJ EzFlow kézkrémek - még erősebb illat, még hatékonyabb hidratálás
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ÚJ EzF low Gel Sy stem
Új fej lesz té sû, al ler gia-men tes zse lék: ÚJ por ce -
lán-ha tá sú EzF low Gel It zse lék, me lye ket a rend kí-
vül könnyű hasz ná lat, az élénk szí nek (3 fé le
ró zsa szín!) és a könnyű re szel he tô ség jel le mez.
Rend kí vü li erôs sé gük és kon zisz ten ci á juk mi att vé-
ko nyab ban (és pon to sab ban) le het ve lük dol goz ni,
így szebb kör mök, ki sebb anyag fel hasz ná lás sal
épít he tôk be lô lük.
A sűrű anyagokkal történő profi munkát Körmös
Diploma képzésünkön oktatjuk.

EzF low Cle an se It – Kí mé lô össze té te lű fi xá ló
és zse lés-e cset tisz tí tó
59ml – 1.450.-
236ml – 3.950.-

EzF low Gel Fi nish It – fi xá lás-men tes fe dô-vé dô fény zse lé
por ce lán ra és zse lé re

14g – 5.700.- helyett 4.950.-

EzF low Gel It épí tô zse lék 7 szín ben 
– ma xi má lis ta pa dás és ext rém sta bi li tás:
Cle ar It – cry stal cle ar 14g/56g
Gel Blush It – lágy pink 14g/56g
Co ver It – fe dô pink (körömágyhosszabbításhoz) 14g
Ed ge It – körömszín 14g
Pink It – in ten zív pink 14g
Whi te It – lágy whi te 14g
French It – ult ra whi te – vakító fehér 14/56g

14g – 5.700 helyett 4.950.-
56g – 15.500 helyett 14.500.-
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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 lo gó zott kel lé kek:
EZ posz ter 1.500.- 
EZ tö röl kö zô, li la, lo gós 1.650.- 
EZ kö tény li la/ var rott lo gó val 4.900.- 
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Gena termékek

Pe di kűr és ma ni kűr ké szít mé nyek az Ez Flow gyár tó já nak (USA) pe di kűr
szak la bo ra tó ri u má ból gazdag növényi ha tó anyag-tar ta lom mal, ala csony
áron ki fe je zet ten szak em be rek nek (akár több li te res ki sze re lés ben is).

„A föld ener gi á it a lá ba don át ka pod..”
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FO LYÉ KONY LÁB FÜR DÔ (Pe di So ak)
Sű rű, tisz tí tó és bôr pu hí tó fo lyé kony áz ta -
tó szap pan nö vé nyi ki vo na tok kal. 
250ml – 1.450.-
960ml – 3.850.-
3,8li ter – 9.950.-

PE DI LO TI ON (Pe di Soft)
Gaz dag nö vé nyi ha tó anyag- és ter mé sze tes
gyü mölcs sav-tar tal má val hid ra tál ja és a ki -
szá ra dás tól óv ja a bôrt.
250ml – 1.450.-
480ml(pump.) – 1.950.-
3,8li ter – 8.850.-

HÁM LASZ TÓ LO TI ON (Pe di Ca re)
A szá raz, dur va bôr ré sze ket, a sar kot, a kö nyök
és a térd bô rét hám laszt ja, mi köz ben bors men tá -
val hű sí ti.
250ml – 1.450.-
480ml(pump.) – 1.950.-
3,8li ter – 8.850.-

ZSE LÉS BÔR RA DÍR (Pe di Scrub)
Tisz tí tó zse lés ra dír, mely ten ge ri mo szat-
és aloé-ki vo nat tal hid ra tál, nyug tat és
ener gi zál.
250ml – 2.850.-
480ml – 4.850.-
960ml – 6.450.-
3,8l – 8.850.-

FRIS SÍ TÔ JÉG ZSE LÉ (Pe di Ice)
A pe di kűr vé gén az igény be vett, fá radt lá bat be dör zsöl ve, men tol se-
gít sé gé vel új ra élesz ti a fá jó-saj gó iz mo kat. Aloé-ki vo nat tar tal ma nyug-
tat ja és hid ra tál ja a bôrt. A ven dég könnyed fris ses ség ér zet tel tá vo zik. 
250ml – 2.850.-
480ml – 4.850.-
960ml – 6.450.-
3,8l – 8.850.-
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SZÁ RAZ-LÁB BÔR KRÉM (Pe di Cu re)
Ult ra-kon di ci o ná ló bôr te rá pi ás ápo ló, mely bors men -
ta, le ven du la és men tol ki vo na tok kal bár so nyos sá
pu hít ja az iga zán szá raz, re pe de zett bôrt.

250ml – 2.450.-
473ml – 4.850.-

Pedi Pak
A tökéletes pedikűr csomag, gyönyörű Gena táská-
ban. Tartalma: Frissítő Jég Zselé, Pedi Lotion, Folyé-
kony 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 Lo-
tion, Hámlsztó Lotion, Frissítő Jég Zselé és pedi ráspoly.

5.750.-

MO SZA TOS PE DI MASZK (Pe di Mask)
Láb és láb fej kon di ci o ná ló és fris sí tô maszk ten ge ri
mo szat tal, ka mil lá val és fo dor men ta ki vo nat tal a
ma xi má lis vi ta li tás és bôr meg úju lás ér de ké ben.

180ml – 2.450.-
480ml – 3.450.-

ARO MA TE RÁ PI ÁS LÁB FÜR DÔK (Pe di Salts, Pe di Jet)
Ma gas holt-ten ge ri só kris tály-tar ta lom mal, szeg fű szeg- és bo ró -
ka fe nyô-ki vo nat tal fris sí tô só. Kapható nem hab zó vál to za tban is,
mely ki fe je zet ten a pezs gô (Jet) elekt ro mos lá báz ta tó ké szü lé kek -
hez lett fej leszt ve. Kíméletesen hámlasztja a bőrkeményedéseket
és a kutikula bőrét.   

442g – 4.950.-

MA NI- PE DI PEZS GÔ HAB SPRAY
(Li ke So ap, Li ke Pu mi ce, Li ke Lo ti on)
3 fé le pezs gô hab: 
1. víz nél kü li Tisz tí tó-fer tôt le ní tô-hab; 
2. bi o ló gi ai hám lasz tó Bôr ra dír-hab; 
3. bôr meg újí tó, hidratáló Lo ti on- hab. 
Kü lön le ges pezs gé sük kel meg le pik és el va rá zsol ják a ven dé get.

150ml • 2.450.-
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CAL LUS OL DÓ (Cal lus off)
Erôs bôr ke mé nye dés- és tyúk szem-ol dó fo lya-
dék, 3-5 perc be ha tá si idô vel. Az AHÁ-val
gazdagított, természetes, gyorsan ható zse-
lét könnyű használni, és abszolút nélkülöz-
hetetlen eszköze a pedikűrnek. Felpuhítja a
bőrkeményedéseket, melyek ezután köny-
nyed dörzsöléssel eltávolíthatóak.

30ml – 1.250.-
120ml – 3.450.-

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.-

FRIS SÍ TÔ-FER TÔT LE NÍ TÔ SPRAY (Pe di Sep tic)
El űzi a láb sza got, ma xi má li san fer tôt le nít és hű sít, eu ka lip tusszal,
men tol lal és te a fa olaj jal.

240ml – 2.550.-

ME LEG LO TI ON (Warm -O- Lo ti on)
Lo ti on me le gí tô ké szü lék ben fel me le gít ve mé lyen fel-
szí vó dik, in ten zív cu ti cu la lá gyí tó, kö röm kon di ci o ná -
ló és bôr hid ra tá ló ha tás sal.

473ml – 1.450.-
946ml – 1.950.-

Új! 
termék
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Toe Spacers
Extra vékony, higiénikus, habszivacs mely elkülöníti a
lábujjakat (lakkozáshoz stb.). Mosható. 124.-/db

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

PA TA LAKK (Hoof La qu er)
Pá rat la nul erôs re pe de zett ség-gát ló kö röm lakk. Ha-
tó anya gát úgy fe dez ték fel, hogy a ver seny lo vak
rend kí vül igény be vett pa tá já hoz ké szült re cep tú rát
dol goz ták át. Víz tisz ta, erôs vé dô pajzs a kör mök nek,
mely meg elô zi a re pe de zést és tö rést és erô sí ti a tö-
ré keny kör möt. 15ml – 1.150.-

PA TA KRÉM (He al thy Hoof Cre am)
A Pa ta lak kal azo nos ha tó anya go kat tar tal ma zó ha-
té kony kö röm erô sí tô és kon di ci o ná ló krém. A kö röm-
bôr be és kö röm be masszí ro zan dó.

28g – 1.850.-
115g – 2.950.-

TE A FA OLAJ (100% Tea Tree Oil)
Ha mi sí tat lan tisz ta auszt rál olaj ki vo nat, mely gyor-
san fel szí vód va eny hít (és fer tôt le nít) bár mi lyen ro-
var csí pést, vá gást, bô ré gést. Al kal maz ha tó bô rön,
kör mön, fej bô rön. Masszí roz za a bôr be, kö röm re
vagy cse peg tes sen az áz ta tó víz be.

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.-
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spaCAVIAR
Kényeztetés a kaviár (halikra) fiatalító hatásával
Mindenegyik kaviáros ápoló, kaviár kivonatban, aminosavakban, vi-
taminokban és ápoló olajokban gazdag. Ezek a jótékony összetevők
megújítják a bőrsejtek stuktúráját és javítják a kéz és a körmök textúrá-
ját, 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 termé-
szetes 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 for-
mula 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 kör-
nyezeti 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.-

Új termékcsalád
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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, hasz-
nálatra 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 tisz-

títja, ápolja és nyugtatja a fáradt lábat.

2. lépés: Kezd a pedikűrt mindkét láb fertőtlenítésével, hasz-
náld a Pedi Septic-et. Ez az antiszeptikus lábspray dezo-
dorál és felfrissít, mivel gátolja a baktériumok szaporodását.

Ez egy jó alkalom számodra, hogy szemügyre vedd (di-
agnosztizáld) a lábat, hogy feltérképezd a kezelést kizáró
tényezőket.

3. lépés: Távolítsd el a körmökről az esetleges körömlak-
kot, lakklemosó segítségével.

4. lépés: Segítsd a vendégedet, hogy a lábát a meleg lábfür-
dőbe 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. Kör-
körös dörzsölő mozdulatokkal radírozd le a lábfej 
felületét. Fordíts különös figyelmet a láb bőrkeményedé-
ses és a száraz részeire. A Pedi Scrub vagy Pedi Warm 
fokozza a vérkeringést, mialatt revitalizálja a lábat, pu-
hává és finom tapintásúvá varázsolva azt.Szükség esetén
használj, bőrkeményedés oldó folyadékot (Callus Off) 

7. lépés: Távolítsd el a felesleges Pedi Scrub-ot vagy Pedi Warm-
ot, a láb visszahelyezésével a lábfürdőbe. Majd vedd megint öledbe a
jobb lábat és itasd szárazra.

Step by Step
Lábápolás avagy kényeztetés Gena módra
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A Pedi Pro File reszelő ideális a láb sarki bőrkeményedéseinek
eltávolítására. Kezd az érdes oldallal, és határozott mozdu-
latokkal reszeld le a bőrkeményedéseket. Fejezd be a re-
szelést 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 gyümölcs-
sav tartalommal a száraz bőr 

hidratálására szolgál. Ideális,
hogy kényeztesd a vendé-

ged 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 kivo-
natokkal 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 bőr-
felületeket. 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) alkalma-
zásával. A kezelés végén hűsítsd a lábakat frissítő jég zselével (Pedi Ice).



Ennek a terméknek a forgalmazását hamarosan meg-
szüntetjük, mivel a helyét fokozatosan az új abb fejlesz-
tésű, csúcsminőségű, magas ható ayag tartalmú Crystal
Nails körömápolók veszik át termékpalettánkban.

Az összes SPA RI TU AL kö röm ápo ló, 
körömerősítő, alapozó és fedő lakk 
30% kedvezménnyel (a készlet erejéig).
A körömápolók nagy ha tó anyag-tar tal múak, for mal de hyd
és to u le ne men te sek!

Körömápolók 16ml – 1950.- helyett 1.365.-

Körömápoló család - kifutó termékek

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

MOST FÉLÁRON
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Ezeknek a körömlakkoknak a helyét termékpalettánkban
fokozatosan a legújabb fej lesztésű, csíkmentesen kenhető
Crystal Nails körömlakkok veszik át. Mindig trendi újabb
színekkel bővülve. Lakkok 16ml – 1.250.- helyett 870.-

Körömlakkok színei - kifutó termékek
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– Japán Manikűr

Cégünk vezette be 2003-ban hazánkban a Japán Manikűrt, mely a japán arisz tok rá cia ko ráb ban
tit kos el já rá saból lett kifejlesztve. Vissza ad ja a kör mök ter mé szet-ad ta szép sé gét és fé nyét, elô se gí -
ti az egész sé ges kö röm nö ve ke dést. Ha tá sá ra ter mé sze tes kör me ink bri li áns kom fort ér ze tet nyúj ta -
nak min den na pi éle tünk höz. A méh vi asz tól erô sö dik a köröm, a ke ze lés tôl élén kül a köröm szí ne
(ke ze lé sen ként egy re job ban), a szik rá zó fény pe dig rend kí vül tar tós (nem ko pik, mert az anyag a
kö röm le mez be be épül). A ha tó anya gok min den fé le ve gyi anyag tól men te sek! Pedikűrnél is rend-
kívüli hatás érhető el vele.

P.Shi ne pro fesszi o ná lis kész let
tar tal maz: krém, por, 3db. kö röm re sze lô,
2 db. szar vas bôr po lí ro zó, po lí ro zó ken dô,
ada go ló ka nál

9.500.-

P.Shi ne kész let ott ho ni ápo lás hoz 
tar tal maz: krém, 2 db. kö röm re sze lô, po lí ro zó

3.950.- 

P.Shi ne 
után töl tô krém/után töl tô por 2.600.-

P.Shi ne szar vas bôr po lí ro zó
va ló di bôr 1.700.-

A Szabadalmi Hivatal által levédetett termék. VIGYÁZAT! Különböző csomagolásokban
utánozzák. Az utánzatok hatékonysága megkérdőjelezhető.

AZ EREDETI ÉS HATÉKONY
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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 meg-
ismétlése. 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 fe-
lével bolyhozzuk fel a körömfe-
lületet, hogy a hatóanyag
jobban behatolhasson a köröm-
rétegekbe. A zöld reszelőoldal
a köröm esetleges formázásához
való. (Vékony köröm esetén a
bolyhozás mellőzését javasol-
juk.) Rendszeres kezelésnél a
bolyhozást csak az első alka-
lommal kell a teljes körömfelü-
leten elvégezni, a további
kezeléseknél csak a frissen le-
nőtt körömrészt kell bolyhozni. 

– A fehér színű adagoló kanál se-
gítségével 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 kör-
mön. (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.

– Japán Manikűr
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KÉZ-és Lábápoló, 
Műkörömépítő Akkreditált alapképzés
A szakképzés állami OKJ (318150100000000)-s
szakmunkás bizonyítványt ad. Képzésünk magas
színvonalú, gyakorlatorientált (a tartós és szép mű-
köröm készítés biztos megtanítása a fő cél). Nem-
zetközi 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 tech-
nika képzéseket és egyes továbbképzéseinkből 
jelentős kedvezményeket biztosítunk.

A képzés időtartama:
Az intenzív tanfolyam időtartama (vizsgával együtt)
kb. 4 hónap. A képzés munka mellett is végez-
hető (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�.

KÖRÖMDÍSZÍT� TANFOLYAM 
– SZÍNES Crystal Nails és IBD zselékkel

10 éves tapasztalattal rendelkező neves körömdí-
szítő oktatónk Mészáros Krisztina Nail Art kü-
löndíjas IBD MESTER OKTATÓ egész napos képzés
keretében begyakoroltatja a különböző díszítő tech-
nikákat az egyszerű díszektől kezdve a különleges
alkalmi viseletig. A kb. 130 féle színben pompázó
színes zselés díszítés gyárilag kevert zselékkel sok-
kal változatosabb és nagyságrendekkel tartósabb
díszítési lehetőségeket kínál, mint a lakkozásos. 

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 szí-
nes zseléidet is. A hiányzó eszközeidet megvásá-
rolhatod az oktatás helyszínén lévő üzletünkben.
Modellt nem kell hozni. 
Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA 

Szakképzéseink
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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 kö-
römbe építhető strasszok, gyöngyök, Japán Flitter,
csillámok, virágok, kagylók, tollak, csipke, zúzott
jég stb. ízléses és kreatív beépítését és be is gya-
koroltatja azokat. 

A képzésre – ha van – ecseteket, díszítő tűt, mar-
garétát kell hozni (modellt nem). A színes zselét a
gyakorláshoz biztosítjuk, de azért hozd el sajátjaidat is.
Bármely kellék megvásárolható az oktatás helyszí-
nén lévő üzletünkben. Az egész napos képzés díja: 
Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA 

SZÍNES PORCELÁN DÍSZÍT�
Kovács Gabriella kétszeres Magyar Bajnok ok-
tatóval, kreatív és látványos 3 dimenziós porcelán
díszítések bemutatása és begyakoroltatása az Ez-
Flow rendkívül élénk 90 színben és Crystal Nails 74
féle színben kapható poraival. 

A képzésre – ha van – üres margaréta tárcsát, díszítő
ecsetet, építő ecsetet, díszítőtűt, likvidet és likvid tartót
kell hozni (modellt nem). Színes porokat a gyakorlás-
hoz biztosítunk, de hozd magaddal sajátjaidat is.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA  

KÖRÖMDÍSZÍT� TANFOLYAM – PORCE-
LÁN ÉS ZSELÉ KOMBINÁLT DÍSZÍT� KÉPZÉS
Újvári Barabara (a 2008. márciusi országos dí-
szítő  verseny győztese) vezetésével új technikákat
sajátíthasz el, úgymint: a zselé elfolyatása tűvel, a
fólián hajtogatott virágszirmok, szalvétatechnika. 
A képzésre – ha van – ecseteket, díszítőtűt, marga-
rétát 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 helyszí-
nén lévő üzletünkben. Az egész napos képzés díja:
Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA 

Mészáros Krisztina 
díszítő füzete 
A rendkívül igényesen meg-
szerkesztett kiadvány számta-
lan Step by Step (lépésről

Szakképzéseink

Új!
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lépésre) formában mutat be különböző stílusú (figu-
ratív 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 Mesterok-
tató bemutatásában díszítô tűvel és
a rendkívüli fedô- és kötôképes-
ségű színes IBD zselékkel. Pazar
szín- és egyedi formavilág házi felvételen. A több
mint 1 órás DVD ára 3.990 Ft.  

DÍSZÍT� KÖNYV, 2008 júniustól
Újvári Barbara díszítő bajnok ÚJ porcelános–zse-
lés 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 (előkészí-
tés, használati sorrend, kötési idők, formázhatóság,
építő- és színes zselék, porcelánok stb.) használat köz-
beni bemutatását és a Crystal Nails újdonságait 2
órás tanfolyamon oktatjuk. Az oktatás ízelítőt ad a szí-
nes zselés díszítő tanfolyam anyagából is. 

Érdemes ezt a két órát befektetni egy magasabb
szintű anyagismeret megszerzése és a nyitott kér-
dések tisztázása érdekében. A profibb szolgáltatá-
sodért és a nagyobb magabiztosságodért. 
Nettó 4.000 Ft+20% ÁFA, mely összeget mostani
AKCIÓNKBAN TELJES MÉRTÉKBEN ELENGEDJÜK! 

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

IBD MŰKÖRÖM Technika képzés
Az IBD MESTEROKTATÓJÁTÓL a hivatalos IBD tech-
nika pontos használatát, az anyagok tulajdonsá-
gainak (előkészítés, használati sorrend, kötési idők,
formáz hatóság, építő- és színes zselék stb.) hasz-
nálat 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!

KÖR MÖS DIP LO MA
Az Eli te Cos me tix leg ma ga sabb szin tű pro fesszi o -
ná lis kör mös to vább kép zé se Käsz né Fe ke te Zsu-
zsan ná val, aki a mű kö rö mé pí tô szak ma két sze res
Eu ró pa Baj no ka és hét sze res Ma gyar Baj no ka. 
A ma gas presz tízs ér té kű Kör mös Dip lo ma meg szer-
zé sé vel együtt egy olyan sok ré tű tu dás anyag bir to -
ko sá vá is válsz, amellyel ki fo gás ta la nul és
ma ga biz to san tu dod ven dég kö rö det bô ví te ni, és ez
kulcs sze re pet fog ját sza ni vál lal ko zá sod  jö ve del -
me zô sé gének nö ve ke dé sé ben is. És mind ezt a leg-
hi te le sebb ok ta tó, Eu ró pa – két szer bi zo nyí tot tan –
leg jobb kö röm épí tô je nyújt ja.

Szakképzéseink

Új!
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Az ok ta tás te ma ti ká ja:
• Körömágyhosszabítás zselével és porcelánnal. Le-

növés-mentes műkörmök. Hegyes körmök.
• TIP nél kül is tar tós, erôs kör mök GYORS épí té se:

az épí tett zse lé és  por ce lán for té lyai;
• Az épí tô zse lé tel je sen új fel hasz ná lá si mód ja:

egy tech ni ka, ami vel akár ver seny szin tű mun kát
is tu dunk ké szí te ni! 

• A tö ké le tes tö rés- és fel le ve gô sö dés- men tes kör-
mök épí té sé nek tit ka sab lon tech ni ká val;

• Fran cia köröm épí té se zse lé vel vagy por ce lán nal:
a ven dé gek ked ven ce!;

• Sa ját köröm meg erô sí té se zse lé vel vagy por ce -
lán nal prob lé ma men te sen, na túr vagy fran cia
meg ol dás ban is (fel pat tog zás nél kül!);

• A szí nes por ce lán po rok és szí nes zse lék hasz ná -
la ta (há rom di men zi ós kö röm dí szí tés és épí tés)

• Lát vá nyos és gyors dí szí té si tech ni kák és ki vi te le zé se ik;
• A mun kánk so rán je lent ke zô prob lé mák ki kü szö -

bö lé se (fel pat tog zó zse lé, fel le ve gô sö dés, tö ré -
keny ség, sár gu lás);

• Ho gyan va ló sít hat juk meg a 4–6 he ten kén ti töl té -
se ket TIP- cse rék nél kül;

• Tö rés pon tok meg erô sí té se C-ív ki ala kí tás sal; a
szép vé kony, még is sta bil kör mök ér de ké ben;

• Anyag is me re ti in for má ci ók, ho gyan ta ka rít hatsz
meg mos tan tól 15-20% anyag költ sé get;

• Plusz bár mi lyen kér dés a szak má ból, ami re ed -
dig eset leg nem ta lál tál vá laszt!

A két napos képzés (1 nap zselé, 1 nap porcelán)
45.000 Ft, mely egy sok szo ro san meg té rü lô be fek -
te té sed lesz. Hozd magaddal mo del led, esz kö ze i -
det és a meglévô Crystal Nails, IBD, EzFlow
anyagaidat (a hiányzó anyagokat meg vásárolha-
tod a helyszínen).
A hely szín: 1085 Bu da pest, Jó zsef krt. 44.
Eli te Cos me tix Akk re di tált Ok ta tá si Köz pont
Kér jük, rész vé te li szán dé kod mi e lôbb je lezd, mert
a kép zés sze mély re szó ló és kis lét szám mal tör té -
nik. Érdeklôdni lehet Käsz né Fe ke te Zsu zsan ná nál.
Tel.: 06 (20) 359 5265

VERSENYFELKÉSZÍT� továbbképzés
Käszné Fekete Zsuzsannával – az ország legkom-
petensebb trénerével, aki a legtöbbet bizonyított
eddig: megnyert 2 Európa Bajnokságot, 7 Magyar
Bajnokságot, számtalanszor zsűrizett, ismeri a nem-
zetközi 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! 

Szakképzéseink
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EGÉSZ NAPOS
GYAKORLATI TOVÁBBKÉPZÉS
Technikai továbbképzés, kifejezetten azoknak, akik
már elvégezték az alapképzést, de gyakorlatuk
még kevés ahhoz, hogy magabiztosan dolgozhas-
sanak (tapadás, c-ív, körömágyhosszabbítás..). Két-
szeres Magyar Bajnok, Nemzetközi Mester Oktató
Kovács Gabriella vezetésével. 

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

Idei Balatonlellei KÖRÖM-TÁBORUNK 2008. május 27-
június1. között kerül megrendezésre. Összes okta-
tónk segítségével a nagy vá ro sok za já tól tá vo li,
nyu godt vízparti kör nye zet ben a részt ve vôk za var ta -

la nul tud nak szak mai fej lô dé sük re kon cent rál ni, reg-
geltôl késô estig. Elhelyezés négyágyas zuhanyzós
szobákban, teljes ellátással (Négyszeri étkezéssel).

Szakmai program: Tech ni kai kép zé sek (zse lé és
por ce lán is), Anyag is me ret, Hi ba el há rí tó-tré ning, Mo-
soly vo nal-tré ning, Gyor sa ság-tré ning, Körömágy-hosz-
szabbítás és lenövés-késleltetés, Sza lon-mar ke ting
öt let adó tré ning, Dí szí tô ok ta tás-most más képp (zse-
lés és por ce lá nos), Színtan, Új don sá gok a szak má -
ban, Forma-minta-szín-anyag-technika-trendek stb. 

Szórakoztató programok: tábortűz, Disco, csa-
patversenyek, Chippandale show stb.

Rendezvényeink
Új!
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Oklevél: A Körömtábor intenzív szak mai „ki kép -
zése” 3 szin tű magyar és nemzetközi ok le vél egyi-
ké nek meg szer zé sé vel zá rul (1. Crystal Nails Alap
Oklevél 2. Crystal Nails Technikus Oklevél, 3.
Crystal Nails Mester Oklevél) 

Ok ta tók: Käszné Fe ke te Zsu zsan na, Mé szá ros
Krisz ti na, Kovács Gabriella, Já kob Zol tán és más
vendégoktatók.
A tá bor rész vé te li dí ja: 59.000 Ft+ÁFA oktatási díj+
33.000 Ft+ÁFA szál lás és ét ke zé si díj. (Üdülési csek-
ket kb. 30.000 Ft-ig be tudunk számítani) A je lent -
ke zé se ket a (1) 323 0258 szá mon várjuk.

Éven te két szer (tavasszal és ôsszel) ke rül meg ren -
de zés re szak mai na punk a rend kí vül nagy si ke rű
KÖRÖMHAJÓ. Ele gáns és tá gas kör nye zet ben (a
Du na leg na gyobb ren dez vény ha jó ján)  ne ves elôa-
dók kal, ma gas szak mai igé nyes ség gel össze ál lí tott
prog ram mal és 6 kü lön bö zô, csúcs mi nô sé gű kör-
mös vi lág már ka rész vé te lé vel.

A so ron kö vet ke zô Kö röm ha jó pon tos idô pont já ról
ér dek lôd hetsz bár mely te le fon szá mun kon (a ta va szi
általában áprilisban, az őszi szeptemberben van).
A ren dez vény az Eu ró pa Ren dez vény ha jón (Drá va u.,
Ho tel Hélia ki kö tô ben) 10.00-16.00 óra kö zött zaj-
lik (13.00-15.00 kö zött a ha jó el hagy ja a ki kö tôt
és SÉTAHAJÓZÁS-ra in dul).

Konferencia terem: A nagyszínpadon (5 nagymé -
re tű ki ve tí tô vel) ne ves elôadók fô ként kész ség fej lesz -
tô-tu dás bô ví tô és öt let adó tré nin ge ket és új don sá go kat
mu tat nak be. Zenés Köröm  Show keretében a legú-
jabb divattal ismerkedhetsz meg.

Nyitott tégelyek asztala: Itt az összes alap-
anya go kat bár ki ki pró bál hat ja, azok ról bár mit meg-
tud hat, szak mai se gít ség gel. 

Vásártér: Ahol a ha jón részt ve vô 6 vi lág már ka ki-
bô vült vá lasz té ka és új don sá gai meg vá sá rol ha tók,
rend kí vü li ak ciók kal fű sze rez ve.

A rendezvény ingyenes!
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