A VILÁG LEGSZEBB KÖRMEI
Álmodban hófehér falak közt ülsz egy fehér asztalnál, fehér széken, fehér
ruhában. Munkához látsz. Egy színpompás pillangó repül be az ablakon, amitől
fantáziád beindul; egyre több tégelyt nyitsz fel, körülötted a fehérség elkezd
megtelni színekkel: sokszáz színnel; csillámlóval, gyöngyházfényűvel, pezsgővel,
pasztellel. Kezedben könnyedén mozdul ecset és anyag; előre érzik, merre fogod
terelni őket. Elkészülnél műveddel, de már kevés neked a tíz körömnyi felület,
elkezded feldíszíteni telefonodat, majd asztalodat, végül a falakat – minden
csupa szín, ragyogás, gyönyörűség.
Felébredvén, másnaptól dezsavű érzéssel dolgozol, szikrázó, színpompás, csuda
körmöket alkotsz vendégeidnek, akik mind úgy érzik, ők kapták A VILÁG
LEGSZEBB KÖRMEIT. Az ecseted siklik a kezed alatt, az anyagok szinte a
helyükre csúsznak. Az álmod valósággá vált. Rápillantasz az eszközeidre, színes
tégelyeidre; elmosolyodsz és nyugalom áraszt el, hiszen mindegyiken az áll:
CRYSTAL NAILS.

SIKEREINK
A TE SIKERED
Saját fantáziád szerinti, kézzel készített, egyedi körmöket kreálsz vendégeidnek, akik a szalonodból távozóban – megszépülésük felemelő érzésének hatására – jó ideig a föld felett járnak. Tehetségednek híre kél, mindenki tőled szeretne színpompás körmöket. SIKERES alkotó vagy, a szakmád
egyben a hobbid is.

A MI SIKERÜNK

Jákob Zoltán

Mi adjuk neked a tehetségedhez kijáró csúcsminőségű, könnyen megmunkálható alapanyagokat.
Folyamatos termékújításainkkal mindig az élvonalban érzed magad; mérhetetlen termékválasztékunk
pedig az alkotás szabadságát biztosítja neked. Nem válunk egyszerű divatkövetővé, hanem mi formáljuk az új divatot; veled együtt. A szakma technikai újdonságairól tőlünk értesülsz rendezvényeinken, továbbképzéseinken, ahol a jövő technikáinak biztos-kezű alkalmazójává válsz.
Termékeink soha nem okoznak neked csalódást, ezért rendkívül magabiztosan dolgozol velük.
Legbecsesebb SIKERÜNK a Te elégedettséged.

…és amire még büszkék vagyunk:
– Oktató-fejlesztő munkánkat többek között olyan kompetens, nemzetközileg elismert szakemberek vezetik, mint:

Fekete Zsuzsanna

Mészáros Krisztina

Kovács Gabriella

Újvári Barbara

kétszeres Európa Bajnok,
hétszeres Magyar Bajnok,
aranykoszorús mester

Nail Art különdíjas,
IBD Nemzetközi Mester Oktató
Crystal Nails Nemzetközi Elite Oktató

kétszeres Magyar Bajnok,
IBD NemzetköziMester Oktató

kétszeres Országos Díszítő
Bajnok
Crystal Nails Nemzetközi Elite Oktató

Crystal Nails Nemzetközi Elite Oktató

– 14 további oktatónk is a legmagasabb szakmai mércével lett kiválasztva (bajnokok, mester oktatók, diplomás oktatók)

– 16 különböző technikai és díszítő szakmai továbbképzésünk van, folyamatos megújulással. Oktatási intézményünk minőségbiztosítási
akkreditációval rendelkezik. 3 új, modern felszerelésű oktatótermünk júniusban készül el. Franchise rendszerű országos szakoktatói
hálózatunk kiépítését megkezdtük. Új internetes oldalunkon, a mukorom.hu-n folyamatosan frissülő híranyagokat, köröm-divat cikkeket,
technikai videó-feltöltéseket, szakértői anyagokat stb. találhatsz majd, egyfajta internetes újságként (júniustól).
– félévente mi rendezzük meg Magyarország legnagyobb látogatottságú céges szakmai rendezvényét, a Körömhajót. Az öt napos,
hangulatáról és hatékonyságáról híres Körömtábor is a mi rendezvényünk (részleteket ld. az Oktatás rovatban)
– termékeink, könnyű elérhetőségét számos értékesítési csatornánk biztosítja: József körúti nagykereskedésünk (ami júniustól új,
500 m -es komplexummá bővül), 6 országos területi képviselőnk, 45 országos viszonteladónk és Webáruházunk.
Termékeink folyamatos rendelkezésre állását jelentős raktárkészletünk biztosítja.
2

A Crystal Nails egy biztonságot adó, erős és megbízható nemzetközi márkaként áll mögötted

®

INNOVÁCIÓ: Élen a Fejlesztésben
A Crystal Nails fejlesztő részlege megállás nélkül kutatja az új alapanyagokat és technikákat.
Minden újítás csak szigorú tesztelési fázist követően kerülhet forgalomba.
Az aktuális, 2009-es újításainkat (TITANIUM zselé, Pillangó sablon, Xtreme reszelők,
Xtreme Ékszer ecsetek, Luxus Flex kagylólapok stb.) a 7. oldaltól láthatod.
A Crystal Nails-szel mindig megújulhatsz

®

A VALÓDI CSÚCSMINSÉG és választék
Atombiztos építő zselék. Utánozhatatlan színes zselék, 170 színben.
Krémes porcelánok. Különlegesen finom színes porcelán porok, tucatnyi felületi hatással, 140 színben.
A többszörösen bebiztosított minőségi kontroll a Crystal Nails-t mára az igényes szakemberek presztízs-márkájává avanzsálta.
A Crystal Nails-el biztosra mehetsz
®

A GYZTES ANYAG
Számtalan új versenygyőzelem bizonyítja: a Crystal Nails-szel Te is nyerhetsz. Szívesen látunk Téged is hazai és nemzetközi versenyzői csapatunkban. A verseny- és csapatszellem még számodra is ismeretlen képességeidet képes felszínre hozni. Tedd próbára magad!

2007 ősz
Országos
Építő Bajnokság

2008 ősz
Országos
Díszítő bajnokság

2008 ősz
Országos
Pedikűr Bajnokság

2008 tél Crystal
Nails Díszítő
Bajnokság
(416 versenyzővel)

2009 tavasz
Szabolcs Kupa

2009 tavasz
Országos
Tanuló Bajnokág

2009 tavasz
Országos
Díszítő Bajnokág

KATALÓGUSUNK
Kívánjuk neked, hogy forgasd haszonnal a kezedben lévő új katalógusunkat:
– Meglepetésként fogsz benne találni néhány komoly ÁRCSÖKKENÉST: egyes Crystal Nails gépek, IBD színes zselé-készletek, EzFlow HD porok
és likvidek, építő zselék. (Crystal Nails Magyarországon a legjobb árakon: az Olaszországban is nagyon népszerű, luxus minőségi kategóriába
tartozó Crystal Nails zselékből 15ml ott 8.000.- Forintnak megfelelő Euróba kerül. Nálunk ugyanez csupán 2.950.- Ft.)
– Találsz még benne: ismertetőt az aktuális DIVATszínek és a körmök kapcsolatáról (10. oldal). STEP BY STEP-eket új körömformákról (Stiletto,
Edge, Pipe). SZÍNEK TANÁT az akrilfestékek keveréséhez (11. oldal). Számtalan – remélhetőleg hasznos – tippet és javaslatot.
Sok sikert!

TARTALOMJEGYZÉK

7. Termékújítások 2009
17. Elite oktatás, Elite rendezvények
25. Crystal Nails termékek
71. Lash beLong szempillahosszabbítás
73. P.Shine – Japán Manikűr
75. Gena termékek
81. IBD termékek
93. EzFlow termékek

TERMÉKÚJÍTÁSOK 2009
®

Innováció
Élen az újításban

Crystal Nails ÉLEN A FejlesztésBEN
Engedd meg, hogy a következő oldalakon bemutassuk neked
az elmúlt fél év szorgos fejlesztő munkájának az eredményét.
Reméljük nagyon elégedett leszel, mert mi beleadtunk mindent:
újat akartunk, könnyen használhatót és egyedit.
A Crystal Nails-szel mindig megújulhatsz

Termékújítások 2009
Crystal Xtreme TITANIUM zselé –
A legújabb generációs, 2009. márciusi fejlesztésű zselé - a sokkal hoszszabb és vékonyabb körmök zseléje. Egyfázisú, savmentes, közepesen
sűrű (egy titkos összetevőnek köszönhetően mégsem folyik!). Maximális
kontrollt biztosít, mely a minőségi munkához elengedhetetlen. Ezáltal
nem az anyag, hanem a mi kezünkben van az irányítás. Utánozhatatlan.
Nincs törés, nincs égetés, nincs sárgulás.
5ml – 2.200.15ml – 3.950.50ml – 9.500.-
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keményebb anyag, kevesebb
reszelési por
Színes zselék
DEKOR SZÍNEK

5ml – 2.200.-

– jól fedő zselék, 2009 divatja szerint

METÁL SZÍNEK
24

25

26

BRILLIANT SZÍNEK

27

28
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30

31

– a szokásosan magas CN minőségben, 2009 tavasz-nyár
135
Metál Ruby
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FOSZFORESZKÁLÓ SZÍNEK

563

564

565

FÉM ZSELÉK

566
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–

valódi fémes zselék

– Sötétben intenzíven világító színek
sötétben

609
700

136 Purple Black

704

610
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SPARKLING SZÍNEK
– új hatás: a pezsgő gyöngyözése és csillogása
601
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606

607

608

Termékújítások 2009

Gigantikus színes porcelán fejlesztés

HIGANY SZÍNEK

6 különböző felületi hatás, 45 új szín
új, ﬁnom szemcsézet a kezes viselkedésért:
hogy ne az anyag irányítson téged,
hanem TE őt
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ecsetre felvételkor meg fogsz lepődni

BRILLIANT SZÍNEK

559
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ragyogás a megszokott egyedi Crystal Nails minőségben

FOSZFORESZKÁLÓ SZÍNEK
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“kapcsold le a hálószobában a villanyt”

SPARKLING SZÍNEK
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új hatás: a pezsgő gyöngyözése és csillogása
oz
lapított mintákh
a ma divatos
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PASZTELL SZÍNEK

30

31
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34

35

új típusú finomszemcsés, életteli matt színek, rendkívüli fedőképességgel, kezes viselkedés

DEKOR SZÍNEK

36
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47

nagy színválaszték bővülés, a hivatalos 2009-es divatszínekhez igazítva
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Termékújítások 2009
A 2009 ÉV SZÍN- ÉS KÖRÖMDIVATJA
A Pantone nemzetközi szervezet minden évben meghatározza a következő szezon vezető színeinek ajánlását. A nagy divatházak ezeknek az ajánlott színeknek a felhasználásával alakítják ki új kollekcióikat. Az idei tavaszra-nyárra az alábbi 10 élénk, életteli, kifinomult új színeket javasolják:

Fuchsia Red

Palace Blue

Super Lemon

Lavender

Slate Gray

Salmon Rose

Lucite Green

Dark Citron

Vibrant Green

Rose Dust

A divatszínek évszakról évszakra változnak.
A tavaly oly népszerű kék és lila idén tavasszalnyáron is vezető színek maradnak, de finomításon mentek keresztül és világosabb, vidámabb
tónusban kerülnek előtérbe.
Az évszaknak megfelelően hódítanak még a virágok, nyalókák, fagylaltok, pasztellek is. Sárga,
narancssárga, fuchsia, türkiz.

A Crystal Nails új tavasz-nyári színes zseléi és porcelánjai a fenti színajánlások figyelembe vételével lettek kifejlesztve (színeket ld. Az előző két
oldalon). Ráadásként a Crystal Nails hozzá tudott tenni a divatszínekhez egy további játék-lehetőséget is: 6 különböző felületi hatás (higany,
pezsgő, foszforeszkáló, Brilliant, pasztell és dekor hatás) közül választhatsz. A színek használatában légy merész, trendi.

Az ősz hangulatában a mélyebb, bronzos tónusok hódítanak 2009-ben.
A lényeg hogy fénylő és vadító körmöket fessünk:
– a népszerű brill aranyat bombázzuk meg egy kis sárgával
– a dögös vörösből készítsünk
drámai, izzó körmöket
– menjünk el a sötétebb árnyalatok felé

Télen a feketét dobjuk fel ezüstös, fényes, grafitos
színekkel. Használd a Brilliant gyöngyház színeket
és a klasszikus fehéret is.

Bármely évszakról is legyen szó, az idén az alapszabály: ne fogd vissza magad, használd a színeket és a különböző hatásokat.
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Termékújítások 2009
Akril festékek

Új minőségi akril festékek 24 színben, korszerű, könnyen adagolható
és beszáradás-elleni flakonban. A nagyon szép színárnyalatokból további színek keverhetők ki.
25ml (nagy kiszerelés) – csak 850.-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. Ezüst

22. Arany

12.

25.

11.

23. Gyöngyházfehér

AKRILFESTÉSI ISMERETEK, SZÍNTAN

A zselés és porcelános díszítési mód mellett a legújabb őrület az akrilfestés, amellyel Picasso módjára alkothatnak az ügyes kezű szakemberek:
naplementétől kezdve, különféle izgalmas képeket, virágkompozíciókat varázsolhatnak a körmökre. Gyakran a zselés és a porcelános díszítés
kiegészítéseként alkalmazzuk (részminták, árnyékok, kontúrozás). Az árnyékolással (a minta színénél világosabb tónusú színárnyalatot alkalmazva)
térbeli hatás érhető el. A kontúrozásnál a mintát körberajzolva tudjuk „élesíteni” a képet.
Használat: Ez a fajta festék vízzel hígítható, míg meg nem szárad. Száradása után már nem oldódik (a műgyanta megköt benne), így az egymásra
kerülő rétegek már nem oldják, maszatolják az alattuk lévőket.
Ügyelni kell arra, hogy ne a teljes körömfelületen dolgozzunk vele, mivel az leváláshoz vezethet.
Színek keverése
A 3 főszín élénk, tiszta szín: Piros Sárga Kék. E három színből –elvileg– bármely más szín kikeverhető. Azokat a színeket, amelyek két tiszta főszín
összekeveréséből származnak, mellékszíneknek nevezzük.

+

=

+

=

+

=

Bármelyik színt világosíthatjuk, ha fehér színt keverünk hozzá. Sötétítéshez használhatunk azonos színű sötétebb tónust, vagy pár csepp feketét. A
keverésnél az erős színeket mindig kis lépésekben adagoljuk, a kívánt árnyalathoz fokozatosan eljutva. (Ha egyszerre túl sokat teszünk az erős
színből, azt már nem lehet korrigálni.).
Érdekes csíkos-foltos színhatást érhetünk el, ha a színeket nem keverjük össze teljesen a palettán.
A színek átlátszóbbá tehetők víz adagolásával.
A fehér szín hozzáadásával az alábbi világosítást-pasztellizálást érjük el:
Ecset tisztítása: az akrillal átitatott ecsetből bármilyen lapos eszközzel toljuk ki az anyagot és csak utána mossuk ki meleg vízben, szappanos kézzel
dörzsölgetve a szőrét.
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Termékújítások 2009
Körömágyhosszabbító –
Cover Pink – Közepes sűrűségű, természetes színű, nem átlátszó építő zselé, 2 új
színben: Cover Pink X (melegebb rózsaszín)
és csillámos Crystal Pink (gyöngyházas).
Használatával:
– megszűnik a mosolyvonal lenövés problémája
– optikailag meghosszabbítható a rövid körömágy
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.-

COVER (fedő) porok – A tökéletes körömágyhosszabbítás porai: fedő színű, új, melegebb természetes rózsaszín és gyöngyházfehér csillámos változata, melyek lenövésmentessé
teszik a körmöt. Javasolt kicsit szárazabban dolgozni velük.
25ml (17g) – 1.950.40ml (28g) – 2.600.140ml (100g) – 6.500.-

Cover Pink Crystal
gyöngyház fehér csillogó

Cover Pink X
melegebb körömágy szín
TM

Cover
P. X

Fehér építő II. –
Crystal Builder White II. MEGÚJULT
Mostantól vakítóan fehér színű, közepesen sűrű zselé. Nagyon könnyen alakítható ki vele
határozott mosolyvonal. Ha sablonon dolgozunk, biztosítsuk az alulról kötést is (vagy egy
átlátszó alapréteggel, vagy a sablon levétele
után megfordított kézen 1 perc lámpázással)
Kötésidô: 3-4 perc.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.-

2009
olb, kontr
fehéreb
bb
lálható

12

TOP SHINE Color
zselék – új típusú színes

CP
Crystal

Easy Off Color zselék – új fejlesztésű – hasonló társainál jobban
fedő – közepesen sűrű (nem folyós)
saját-köröm erősítő, rendkívül rugalmas, hihetetlenül jól tapadó leoldható
színes zselék. Pedikűrhöz is tökéletes.
Violet, Red és Burgundy színekben.
Kötésidő: 3 perc
5ml – 2.200.-

fixálás-mentes fényzselék.
Nagyon vékonyan kell
felkenni; így is jól fed.
Burgundy, Violet,
Rose, Red színekben.
Kötésidő: 3 perc.
15ml – 3.500.-

BES

TS
ELL

ER

Anyagkalauz: A
fixálás-mentes zseléken nem
képződik ragacsos réteg, mert
hirtelen kötnek meg az UV lámpában. Ha vastagon
kenjük őket, a gyors kötés miatt légbuborékok keletkezhetnek. Ezért fontos a színes TOP SHINE -t vékonyan kenni.

KÖ
RÖ
ME
R
SÍT

TM

Easy Off TOP – új
fejlesztésű – a nagysikerű Easy Off átlátszó
köröm-erősítő zselének
egy hígabb változata,
mely az Easy Off
Color színes zselék
tetejére fényzseléként használandó.
Kötésidő: 2-3 perc
15ml – 2.950.-

Termékújítások 2009
Új Xtreme pillangó sablon – a másik sablon
páratlan minőségében, nagyobb szárnyakkal,
hosszabb kivitelben. Hosszabb, modernebb körömformákhoz. MADE IN USA (A legtöbb más
sablonnal ellentétben ez az USA-ban készül).
30db – 490.300db – 3.250.-

Új minőségi Xtreme

Ékszer ecsetek
Xtreme Rózsaszín –
zselés építéshez
2.550.-

Jótanács:

A szárnyak összeragasztásakor figyelj oda, mert ez a sablon nagyon erősen ragad (biztosan nem fog
szétnyílni).

Xtreme Lila –
porcelán építéshez
3.950.-

Új Xtreme reszelők – a legújabb szemcse– adhéziós eljárásnak
köszönhetően minden eddiginél tartósabb zebra reszelők.

Xtreme 100/180 (piros) 390.-

SÁG

JDON

Ú
VILÁG

Xtreme 100/100 (lila) – élreszeréshez, színes anyagok lereszeléséhez 390.-
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Xtreme 180/180 (zöld) – bolyhozáshoz, finomabb reszeléshez 390.-

Xtreme 150/150 (kék) – formára reszeléshez, tip össze reszeléshez 390.-

Új minőségi Ékszer ecsetek
#0 – díszítő ecset, vékony
vonalakhoz 1.550.P – különleges formájú, nagyon puha természetes
szőrű, akril festéshez fejlesztve 2.250.#3D – porcelán díszítő, Kolinsky szőr,
hosszabb szőrű porcelán díszítő alternatíva 2.850.-
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Klasszikus Tip-ek
Mostantól csúcsminőségben: rendkívül rugalmas műanyagból, pontos megmunkálással, változatlanul jó áron.

Natural box (100db, 1-10) 1.880.-, utántöltő (50db) 980.-

Clear box (100db, 1-10) 1.980.-, utántöltő (50db) 1.150.-

A legigényesebb
utántöltőkkel.

Francia box (100db, 1-10) 1.980.-, utántöltő (50db) 1.150.-

Félkarvaly box (100db, 1-10) 1.980.-, utántöltő (50db) 1.150.-

Xtreme Tip-ek
Új típusú Xtreme Tip-ek teljesen új formákkal, páratlan minőségben.

Xtreme francia – Mély mosolyvonal, drámai
hatás, kontaktsáv nélkül.

Stiletto – kontaktus sáv nélküli, átlátszó hosszú
hegyes Tipek, a legújabb divatnak megfelelően.

box (100db, 1-10) 2.850.-, utántöltő (50db) 1.550.-

box (100db, 1-10) 2.850.-, utántöltő (50db) 1.550.-

Ezzel a típusú tippel
nyert az első 3 helyezett
a düsseldorfi világversenyen 2009 tavaszán

Félköríves – Előre félkörívben meghajlított Tip.
Extrém rugalmasságával bármilyen körömformához illeszkedik.
box (100db, 1-10) 2.850.-, utántöltő (50db) 1.550.-
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Termékújítások 2009
Perforált Flex luxus kagylólapok – 180 fokban visszahajlíthatóan rugalmas, vékony, előre hálósan perforálva,
8 színben. Bevezető ár 1-6 – 1.150.- helyett 980.-, 7-8 – 1.450.- helyett 1.250.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

l

nya

mán

tok
yors

G

Travel Drill csiszológép – hiperkönnyű
fejű csiszológép (optimális 15.000-es fordulaton, szabályozás nélkül).
13.500.al

nny

má
stok

Salon Drill csiszológép – beszorítógyűrűs, fémházas fejjel, digitális fordulatszám
fokozat kijelzővel, oda-vissza 3.000-20.000
fordulatszámmal, lábpedál-kapcsolóval.
24.900.-

Prof Drill csiszológép – gyorstokmányos, fémházas fejjel, digitális fordulatszám
fokozat kijelzővel, oda-vissza 3.000-20.000
fordulatszámmal, lábpedál-kapcsolóval.
28.900.-

r

Gyo

LILA PROFI csiszológép –
strapabíró fém fej, oda-vissza
állítható forgás, pedállal és
kézzel is szabályozható fordulat. Mostantól gyors és egyszerű fej-cserét lehetővé tévő
gyorstokmánnyal. 27.550.-

n
tetle
Hihe r
á

Slim UV lámpa – körbetükrös, 9W-os dupla csővel
(a hasonló 6W-os változatnál 50%-al erősebb).
csak 6.700.- Ft
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Termékújítások 2009
Fém láncok (vágható) –

Dekor golyók –

1-1,5mm és 20cm/csomag 450.-

144db/csomag 450.-

ízelítő

ezüst

Arany, ezüst fólia 280.-

arany

Körömékszer 6 féle – 980.-

Nagyméretű strasszkövek
Kerek, 4 mm
9 szín
450.-/12db-os csomag

Szív, 6 mm
9 szín
450.-/6db-os csomag

ízelítő

ízelítő

18K matricák, körömfeliratok,
dizájner logók (10 divatcég),
ízelítő
ezüst, arany
680.-

Szív 6mm, aranyfóliával
opálos szivárvány-hatás
6 szín
450.-/6db-os csomag
ízelítő

nagy méretű körömékszerek,
igényesen csiszolva 980.-/db

18 darabos – 1.950.32 darabos – 2.650.-

Új színek
2009 júniustól

12 db-os körömlakk
tartó – 4.900.Színes anyagok
(akril festékek stb.) keverőtála – 550.-

111

406

035

034

033

032
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Köröm piercing

Díszítési minták bemutató állványa,

Új Protein Bomb,
Diamond
és Holoprism
lakkszínek
2009-es trendszínek,
újfajta csillogások.

Ujjankénti
porcelán
leáztató
gyűszű
1db – 290.10db – 1.950.-

ELITE KÖRMÖSAKADÉMIA
ELITE RENDEZVÉNYEK

A szépségiparban nincs megállás: a szépségideál, s vele együtt a divat is változik; új körömformák, új technikák jönnek. A tanulást ezért nem lehet abbahagyni: a vendégek is a legjobban
képzett és a legtrendibb körmöket készítő szakembereket keresik.
A kevésbé gyakorlott kollégákat készségfejlesztő tréningekkel, a haladó körmösöket újdonságokat, technikákat bemutató, ötletadó, tudás-bővítő továbbképzésekkel tudjuk segíteni.
Akkreditált (minőségbiztosított) képző intézményünkben 18 magasan képzett és világot látott
oktatóval dolgozunk (bajnokok, mester oktatók, diplomás oktatók). 16 különböző technikai és
díszítő szakmai továbbképzésünk van, folyamatos megújulással. 3 új, modern fellszerelésű
oktatótermünk júniusban készül el. Franchise rendszerű országos szakoktatói hálózatunk kiépítését
megkezdtük.
„A tudás hatalom” Használd ki az általunk nyújtott lehetőségeket!

KÖRÖMDÍSZÍT TANFOLYAMOK
009
ÚJ 2

ÚJ EGÉSZ NAPOS ZSELÉS
DÍSZÍT tanfolyam

Újvári Barbara (kétszeres
Országos Díszítő Verseny
győztese) vezetésével.
A képzésen elsajátíthatod
a zselés festés technikáit,
árnyékolástechnika
az
egyszerű virágoktól a
bonyolultakig. A képzésre
– ha van – zselés építő
ecsetet, 0-ás díszítő ecsetet, díszítő ecsetet, Top
Shine-t, margarétát vagy
0-s tipet, díszítőtűt, buffert,
fekete és fehér akrilfestékeket kell hozni. Színes zseléket a
gyakorláshoz ugyan biztosítunk, de azért hozd el saját
meglévő Crystal Nails IBD, EzFlow színes anyagaidat és eszközeidet is. Bármely kellék megvásárolható az oktatás helyszínén lévő üzletünkben.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA
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ÚJ EGÉSZ NAPOS
PORCELÁN DÍSZÍT tanfolyam

Újvári Barbara (kétszeres Országos Díszítő Verseny győztese)
vezetésével. A képzésen elsajátíthatod a fólián hajtogatott virágok, simogatásos technikákkal készített papírvékony élethű virágokat,
kőeffekt, lepkeszárny.
A képzésre – ha van – építő, 3D-s díszítő ékszerecset, margarétát vagy 0-s
tipet, díszítőtűt, spatulát,
buffert, akrilfestékeket kell
hozni. Színes porcelánokat a gyakorláshoz ugyan
biztosítunk, de azért hozd
el saját meglévő Crystal
18

Nails, IBD, EzFlow színes anyagaidat is.
Bármely kellék megvásárolható az oktatás helyszínén lévő üzletünkben.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA
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ÚJ AKRIL DÍSZÍT tanfolyam

Újvári Barbara (kétszeres
Országos Díszítő Verseny
győztese)
vezetésével.
Elsajátítható ismeretek: az
akrilfestés anyagai, eszközei; az akrildíszítés technikái; árnyékolástechnika
akrilfestékkel, ecsetekkel;
virágok, motívumok, vonalak, színek. A képzésre –
ha van – akrilfestéket, akril
festő ecsetet, kis méretű
szivacsot, margarétát vagy
nagyméretű tipet és buffert kell hozni. Asztali lámpát, papírtörlőt mi biztosítunk, de azért hozd el saját meglévő Crystal Nails
IBD, EzFlow színes anyagaidat és eszközeidet is. Bármely kellék
megvásárolható az oktatás helyszínén lévő üzletünkben.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA

JULT

Ú
MEG

MEGÚJULT SZÍNES
PORCELÁN DÍSZÍT tanfolyam
Nagyné Kovács Gabriella
kétszeres Magyar Bajnok
oktatóval még több, kreatív és látványos 3 dimenziós porcelán díszítések
technikai lehetőségei az
alapoktól, színes felületi
színátmenetek bemutatása
és begyakoroltatása a
Crystal Nails kb. 170 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 gyakorláshoz biztosítunk, de
hozd magaddal sajátjaidat is.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA

SZÍNES ZSELÉS KÖRÖMDÍSZÍT
tanfolyam
Mészáros Krisztina 15
éves tapasztalattal rendelkező neves körömdíszítő
oktatónk Nail Art különdíjas IBD MESTER OKTATÓ
egész napos képzés keretében begyakoroltatja a
különböző díszítő technikákat az egyszerű díszektől kezdve a különleges
alkalmi viseletig (Top Shine
feletti díszítés, 3D hatás
zselére). A kb. 170 féle
színben pompázó színes zselés díszítés gyárilag kevert zselékkel sokkal változatosabb és nagyságrendekkel tartósabb díszítési lehetőségeket kínál, mint a lakkozásos. A képzéshez egy
zselé ecsetre, díszítő ecsetre, tűecsetre, díszítőtűre és üres
margaréta tárcsára lesz szükség. Színes zseléket a gyakorláshoz ugyan biztosítunk, de azért – ha van – hozd magaddal
saját Crystal Nails vagy IBD színes zseléidet is. A hiányzó
eszközeidet megvásárolhatod az oktatás helyszínén lévő üzletünkben. Modellt nem kell hozni.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA

ÉPÍT-, DÍSZÍT tanfolyam –
BRILLIANT ZSELÉ BEÉPÍTÉSSEL
Mészáros Krisztina másik díszítő tanfolyama, a Brilliant csillámos zselék műköröm rétegek közé való beépítésének technikájával. Elsajátítható ismeretek: körmök zselével történő 3
dimenziós díszítéseit és a körömbe építhető strasszok, gyön-

gyök, Japán Flitter, csillámok, virágok, kagylók,
tollak, csipke, zúzott jég
stb. ízléses és kreatív
beépítését és be is gyakoroltatja
azokat.
A
képzésre – ha van – ecseteket, díszítőtűt, margarétát kell hozni (modellt
nem). A színes zselét a
gyakorláshoz biztosítjuk,
de azért hozd el sajátjaidat is. Bármely kellék
megvásárolható az oktatás helyszínén lévő üzletünkben.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA

MŰVÉSZI HENNA – FEST
2 NAPOS tanfolyam
Almási Henrietta hennaművésszel, aki rendszeresen készít sztároknak
testdíszítéseket a francia Glamour divatmagazin megrendeléseire,
divatbemutatókra és
televíziós
műsorok
számára. Tananyag:
henna
elméleti
és
gyakorlati ismeretek,
művészi hatások, testékszer készítés, testfestés
(airbrush). A képzés a
2. nap végén egy szintfelmérő vizsgával zárul,
ami alapján HENNA
FEST vagy MŰVÉSZI
HENNA FEST oklevelek egyikét adjuk. Modell csak a vizsgamunkához kell.Az anyagokat biztosítjuk.
A 2 napos képzés díja: 19.500.- + ÁFA/2 nap
19

TECHNIKAI TOVÁBBKÉPZÉSEK
ÚJ EGÉSZ NAPOS ZSELÉS
GYAKORLATI továbbképzés

4. stiletto;
5. a porcelán építés
felgyorsítása;
6. felválás, tapadási
problémák kiküszöbölése.
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 kell biztosítanod.

009
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Nagyné Kovács Gabriella
Kétszeres Magyar Bajnok,
Nemzetközi
Mester
Oktató vezetésével. Technikai továbbképzés, kifejezetten azoknak, akik
már elvégezték az alapképzést, de gyakorlatuk
még kevés ahhoz, hogy
magabiztosan dolgozhassanak és megismerkedjenek a legújabb technikákkal is.
1. hosszú körmök készítése PILLANGÓ sablonnal és TITANIUM
zselével;
2. EDGE;
3. körömágyhosszabítás;
4. stiletto;
5. zselés építés felgyorsítása;
6. felválás, tapadási problémák kiküszöbölése;
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
kell biztosítanod.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft/nap+20% ÁFA

ÚJ

ÚJ EGÉSZ NAPOS PORCELÁN
GYAKORLATI továbbképzés

9
200

Nagyné Kovács Gabriella Kétszeres Magyar Bajnok, Nemzetközi Mester Oktató vezetésével. Egész napon át tartó, csak
porcelános gyakorlati továbbképzése azoknak, akik szeretnék
profi módon kezelni a porcelánanyagokat és elsajátítani a legújabb technikákat.
1. hosszú körmök készítése PILLANGÓ sablonnal;
2. EDGE;
3. körömágyhosszabítás;
20

Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft/nap+20% ÁFA

ÚJ UTÁNTÖLTÉS ÉS
CSISZOLÓGÉP továbbképzés
9
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Nagyné Kovács Gabriella
Kétszeres Magyar Bajnok,
Nemzetközi
Mester
Oktató vezetésével.
Technikai továbbképzés,
kifejezetten azoknak, akiknek gyakorlatuk még
kevés ahhoz, hogy magabiztosan dolgozhassanak
1. utántöltés technikái;
2. csiszológép használata
és lehetősége különböző
célokra. Helyben gyakorlás csiszológép és csiszolófej típusok;
3. francia köröm/mosolyvonal feltöltésének módozatai;
4. díszített köröm lenőtt mintáinak esztétikus kiegészítésepótlása; 5. felválások, repedések javításai.
A képzésre – ha van – eszközeidet, Crystal Nails, IBD, EzFlow
alapanyagaidat hozd el, a hiányzókat a képzés helyszínén
megvásárolhatod. Ha lehet, gyere lenőtt körömmel.
A 4 órás képzés díja: Nettó 4.800 Ft/nap+20% ÁFA

JULT

Ú
MEG

MEGÚJULT CRYSTAL
NAILS TECHNIKA képzés

Nagyné Kovács Gabriella a Crystal Nails évtizedes tapasztalattal rendelkező Elite Oktatójával, kétszeres Magyar Bajnok oktatóval a profi Crystal Nails technika pontos használatát, az anyagok
tulajdonságainak
(előkészítés,
használati
sorrend,
kötési
idők,
formázhatóság,
építő
zselék, porcelánok stb.)
közbeni bemutatását és a
Crystal Nails újdonságait 3
órás tanfolyamon oktatjuk.
Érdemes ezt a három órát
befektetni egy magasabb
szintű
anyagismeret
megszerzése és a nyitott
kérdések tisztázása érdekében. A profibb szolgáltatásodért és a nagyobb magabiztosságodért.
Nettó 4.000 Ft+20% ÁFA, mely összeg levásárolható üzletünkben.

IBD MŰKÖRÖM TECHNIKA képzés
Mészáros Krisztina IBD Mesteroktatójától a hivatalos IBD technika pontos használatát, az anyagok tulajdonságainak (előkészítés, használati sorrend, kötési idők, formázhatóság, építő- és
színes zselék stb.) használat közben 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 levásárolható üzletünkben.

EZ FLOW TECHNIKA KÉPZÉS
Szatmáry
Felicia
EzFlow Mester oktatásában az EzFlow
porcelánjainak, színes porainak, kiegészítőinek és exkluzív
zseléinek
pontos
használatát,
az
anyagok tulajdonságainak (előkészítés,
használati sorrend,
kötési idők, formázhatóság, kiadósság) használat közbeni bemutatását és az
EzFlow Újdonságait 2 órás tanfolyamon oktatjuk. Az oktatás
ízelítőt ad a porcelános díszítő tanfolyam anyagából is.
Nettó 4.000 Ft+20% ÁFA, mely összeg levásárolható üzletünkben.
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ÚJ HÁRMAS KOMBINÁLT
PEDIKŰR továbbképzés

Dr. Versné Szuda Katalin
többszörös Magyar Pedikűr Bajnok oktatóval intenzív gyakorlati pedikűr, ahol a hagyományos
kombinált pedikűr (kézi és
gépi) mellett harmadikként
HATÓANYAGOS SPA
pedikűrt is alkalmazunk.
GENA
hatóanyagos
készítmények
lépésrőllépésre, vizes gépek profi
használata.
A képzéshez két darab
fehér törölközőre lesz szükség. Gépi pedikűrt, papírtörlőt a
gyakorláshoz biztosítunk illetve bármely anyag vagy kellék
megvásárolható az oktatás helyszínén lévő üzletünkben oktató
segítségével. Modellt nem kell hozni.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+20% ÁFA
21

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

KÖRMÖS DIPLOMA
Most 2 nap helyett 3
napban változatlan áron!
Kiemelkedő szintű, kis
létszámú,
személyre
szabott továbbképzés.
Több gyakorlás, több
profizmus, azoknak, akik
a csúcsra akarnak jutni a
szakmában.
Ezzel, a ma már szakmai
referenciának számító
“körmös” Diploma sikerességét tekintve is, mint
felsőfokú képzés egyedülállóvá vált.
A budapesti képzésen résztvevők számára a képzés napjain
történő vásárláskor 5% kedvezményt biztosítunk a József körúti
üzletünkben.
22

A Diploma és ami mögötte van
– Ha úgy érzed, hogy az alapképzésen keveset tanítottak a
szakmáról!
– Ha szeretnél te is sokrétű és ezáltal magabiztos műkörömépítő lenni!
– Ha unod már a „céges” propaganda „oktatásokat”!
– Ha valódi szakmaiságot és képzést szeretnél kapni a pénzedért!
– És ha szeretnél a munkáddal több pénzt is keresni…!
– Itt van a megoldás: -„a Körmös” Diploma.
„A körmös” Diploma tartalma:
– A tip nélkül is tartós, erős körmök gyors építése: az épített
zselé és a porcelánépítés fortélyai;
– az építőzselé- és egyáltalán a zselék egy teljesen új általam
kidolgozott felhasználási módja,
– ez a technika, amivel akár versenyszintű munkát is készíthetsz zseléből!
– a módszer, amivel tökéletes törés- és fellevegősödésmentes
körmöket építhetsz sablontechnikával;
– a francia köröm gyors építése zselével és porcelánnal is!
/imádják a vendégek/;
– saját köröm megerősítése problémamentesen zselével és
porcelánnal - natúr vagy francia megoldásban is /felpattogzás nélkül!/;
– körömágyhosszabbítás zselével és porcelánnal is! A lenövésmentes francia köröm építések;
– a tökéletes stiletto köröm építése;
– a színes porcelánporok és színes zselék használata: A háromdimenziós körömdíszítés és építés;
– látványos és gyors díszítési technikák és azok kivitelezései;
– munkáink során jelentkező problémák- lepattogzó zselé, fellevegősödés és a törékenység teljes kivédése;
– hogyan valósíthatod meg a 4-6 hetenkénti töltéseket, tip
cserék nélkül;
– a töréspontok megerősítése "c" ív kialakítással, a törékeny
körmök elkerüléséért;
– információk a ma kapható anyagokról, az Európában és
tengerentúl is használt új technikákról;
– hogyan takaríthatsz meg mostantól 15-20% anyagköltséget;
– hogyan tudjuk a munkafolyamatok idejét jelentősen csökkenteni, miközben a minőség kifogástalan;

– és bármilyen kérdés a szakmából, amire eddig esetleg nem
találtál választ!
A képzés végeztével, az itt felsorolt tételeknek és az itt még
nem taglalt szakmai titkoknak is, 100%-os birtokosa leszel
ugyanúgy, mint az exkluzív "körmös" diplomának.
Érdemes lesz tehát megfelelő helyre kifüggesztened, mint szakmaiságod eklatáns bizonyítékát!
A képzés 2 nap helyett 3 napban változatlan áron, az Elite
Cosmetix-Crystal Nails cég üzletében és oktató termében, velük
közösen tartjuk. (A helyszín: 1085 Bp., József krt. 44.)
A teljes képzés ára 45.000.- Ft.
Részvételi szándékod jelezd mielőbb, mert a képzés személyre
szóló és kis létszámmal történik.
Ha ezt a Diplomát megszerezted, szakmaiságod már nem
kérdőjelezhető meg!
Részletesebb tájékoztatás és időpont egyeztetés a 20/359
5265-ös telefonszámon. E-mail: zsuzskanails@gmail.com
Baráti és szakmai üdvözlettel: Fekete Zsuzsanna.

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ
MŰKÖRÖMÉPÍT AKKREDITÁLT
alapképzés (AL-1351)

A szakképzés állami OKJ (318150100000000)-s
szakmunkás bizonyítványt ad. Képzésünk magas színvonalú,
gyakorlatorientált (a tartós és szép műköröm készítés biztos

megtanítása a fő cél). Nemzetközi Mester és Magyar Bajnok
oktatók részvételével, csúcsminőségű anyagokkal oktatunk.
A képzésen a kézen történő HENNA készítést, JAPÁN MANIKŰR és műköröm díszítést is megtanítjuk. EUROPASS nemzetközi bizonyítvány a sikeres vizsgát követően igényelhető.
A tanulóinknak ingyenes technika képzéseket és egyes továbbképzéseinkből jelentős kedvezményeket biztosítunk.
A képzés időtartama: Az intenzív tanfolyam időtartama (vizsgával együtt) kb. 4 hónap.
A képzés munka mellett is végezhető (hétvégi csoportokban).
Oktatási napok:
– Hétköznapi csoportok:
hétfő – csütörtök vagy szerda – péntek
– Hétvégi csoportok:
péntek este - szombat vagy szombat este – vasárnap
A képzés díja:
95.000.- Ft (melyből 9.000.- Ft-ot a jelentkezéskor kell befizetni).
Ehhez a díjhoz jön az állami vizsgadíj, ami 28.000.-Ft.
RÉSZLETFIZETÉS KÉRHET.

MINSÍTETT SZAKOKTATÓ
KÉPZÉS-QES (QUALIFIED EXPERT
SYSTEM) MINSÍTÉSSEL
Képesítés: QES minősített "MŰKÖRÖMÉPÍT, KÉZÁPOLÓ SZAKOKTATÓI DIPLOMA", "PEDIKŰRÖS SZAKOKTATÓI DIPLOMA"
– A legmagasabb szintű Elite presztízs szakmai oklevél.
A képzés időtartama: kb. 3,5 hónap-140 óra.
Munka mellett is végezhető időbeosztással.
Oktatógárda: Nemzetközi Mester-, bajnokságokat nyert-, és valódi
állami diplomás szakoktatók, elismert pedagógusok és orvosok.
FRANCHISE lehetőség a végzett hallgatóknak: A képzést elvégző,
új, minősített szakoktatóknak FRANCHISE rendszerű technikai és
díszítő továbbképzések szervezésének lehetőségét biztosítjuk,
illetve vidéki OKJ-s képzéseinkben is partnerséget ajánlunk.
A képzés díja: bruttó 83.000.- Ft. Vizsgadíj 14.000.- (ÁFÁ-val).
A teljes díjat a vizsgáig kell befizetni, RÉSZLETFIZETÉS
KÉRHET.
A kompetens minőségi SZAKOKTATÓ KÉPZÉS..
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Ha nyár akkor KÖRÖMTÁBOR.
Balatonlelle, augusztus 22-27. (6 nap, 5 éjszaka)
Képzeld el magad a balatoni nyárban: az estéket szórakozással
töltöd, jó társaságban, akikkel ráadásul van közös témád, nem is
akármi; a körmözés, a szenvedélyed.. Azt is képzeld el, hogy
napközben garantáltan nem lesz időd lebarnulni a strandon;
helyette az előadóteremben fogod könnyedén magadba szívni
azt az óriási tudásanyagot, amit a Körömtáborban az Elite oktatók bemutatnak neked (Fekete Zsuzsi, Nagyné Kovács Gabriella,
Mészáros Krisztina, Újvári Barbara (idén már ő is végig) és a
többiek; a nevek magukért beszélnek). Kétségtelenül rengeteget
fejlődsz: az előadásokból részletesen megtanulod és aztán az
oktatók folyamatos segítsége mellett be is gyakorolod az összes
régi és új (pl. EDGE) technikai fogást, minden divatos díszítési
módot. Persze szükség lesz a te kreativitásodra is, hogy egyedit
alkothass. A fejlődésed egyik garanciája, hogy minden este –
visszacsatolásként– szakavatott zsűri pontozza és értékeli az
aznapi munkádat. Pontjaidnak tétje is van: egy magas presztízs
értékű Alap-, Technikusi- vagy Mester-Oklevelet szerzel meg. Esténként a csapatok közti versenyekben megcsillanthatod csapat-játékosi készségedet. Egyik este hallgatod a tábortűz ropogását,
máskor a diszkó dübörgését... Aztán utolsó nap a díjkiosztásnál
a búcsúzkodást jónéhányan megkönnyezzük, majd a tábor
mozgalmasságából a megszokott hétköznapokba visszatérve
legtöbbünk még jó ideig visszavágyik. Hát ez a Körömtábor.
Mi már nagyon várjuk…
Oktatás díj: nettó 64.000 Ft + ÁFA,
Szállás+étkezési díj: nettó 37.500 Ft+ÁFA
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KÖRÖMHAJÓ

Évente kétszer (tavasszal és ősszel) kerül megrendezésre szakmai napunk a rendkívül nagy sikerű KÖRÖMHAJÓ. Elegáns
és tágas környezetben (a Duna legnagyobb rendezvényhajóján) neves előadókkal, magas szakmai igényességgel összeállított programmal és 6 különböző, csúcsminőségű körmös
világmárka részvételével. A soron következő Körömhajó pontos
időpontjáról érdeklődhetsz bármely telefonszámunkon (a tavaszi általában áprilisban, az őszi szeptemberben van).
A rendezvény az Európa Rendezvényhajón (Dráva u., Hotel
Hélia kikötőben) 10.00-16.00 óra között zajlik (13.00-16.00
között a hajó elhagyja a kikötőt és SÉTAHAJÓZÁS-ra indul).
Konferencia terem:
A nagyszínpadon (5 nagyméretű kivetítővel) neves előadók
főként készségfejlesztő-tudásbővítő és ötletadó tréningeket és
újdonságokat mutatnak be. Zenés Köröm Show keretében a
legújabb divattal ismerkedhetsz meg.
Nyitott tégelyek asztala:
Itt az összes alapanyagokat bárki kipróbálhatja, azokról bármit
megtudhat, szakmai
segítséggel.
Vásártér:
Ahol a hajón résztvevő 6 világmárka kibővült választéka és
újdonságai megvásárolhatók, rendkívüli akciókkal fűszerezve.
A rendezvény INGYENES!

Crystal Nails
termékek
Élen az újításban

A Crystal Nails márka élen jár a termékfejlesztésben. Egész évben
rengeteg új, piac-meghatározó terméket dob piacra, melyeknél a
maximális kontroll és minőség a legfőbb szempontok.
Az Xtreme termékvonal világviszonylatban is kiemelkedően
magas luxus-minőséget jelöl.
A Crystal Nails építő zselék nagyon megbízhatóak. A színes
zselék (170 szín!) a márka Best Sellerei. Sikerült velük
utánozhatatlan minőséget és színválasztékot létrehozni.
A Crystal Nails porcelánok különleges szemcse-szerkezetük miatt
krémesek és nem buborékosodnak.
A színes porokban 2009 tavaszán zajlott egy giga-fejlesztés: 6
új felületi hatás-kategóriában, 45 finom szemcséjű, jól takaró
por készült. Ezek az ÚJ technikának számító, könnyen lereszelhető Top Shine-vel borított, vékony-porcelános díszítések technikájához is kiválóan alkalmasak.
A Crystal Nails a fentieken felül a körömápolók, gépek, és egyéb
kiegészítők hatalmas, minőségi választékát nyújtja.

GENOVA – ROME – VIENNA – BUDAPEST
HELSINKI – ZAGREB – BARCELONA

Átlátszó építő zselék
Átlátszó sűrű-építő –
Crystal Builder Clear I

Átlátszó időtakarékos építő –
Crystal Builder Clear II

Nagy sűrűségének köszönhetôen szép, magas C-ív alakítható ki vele könnyedén. Erôs tapadás, könnyű formálhatóság és az átlátszó
jégkék színnek köszönhetôen színélénkítô hatás jellemzik. Kötésidô: Crystal Nails UV lámpában 3 perc.
Alapozó zselét nem igénylő egyfázisú zselé.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.600.- helyett 2.950.50ml – 7.400.-

Közepes sűrűségű és rendkívül magas fényű
víztiszta egyfázisú építő zselé, mely önmagától tükörsimára és fényesre terül el, így rétegezésnél, utántöltésnél, illetve TIP-en akár meg
is spórolhatjuk a formára reszelést és a fényzselézést. A zselé különleges, nem égető
szisztémával készült. Savmentes.
Kötésidô: Crystal Nails UV lámpában 3 perc.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.400.- helyett 2.950.50ml – 7.400.-

Crystal Xtreme TITANIUM zselé
A legújabb generációs, 2009. márciusi
fejlesztésű zselé - a sokkal hosszabb és vékonyabb körmök zseléje. Egyfázisú, savmentes,
közepesen sűrű (egy titkos összetevőnek
köszönhetően mégsem folyik!). Maximális
kontrollt biztosít, mely a minőségi munkához
elengedhetetlen. Ezáltal nem az anyag,
hanem a mi kezünkben van az irányítás.
Utánozhatatlan. Nincs törés, nincs égetés,
nincs sárgulás.
5ml – 2.200.g,
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Átlátszó sűrű-Xtreme építő –
Crystal Xtreme 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. Kötésidô:
Crystal Nails UV lámpában 2-3 perc. Alapozó zselét
nem igénylő egyfázisú zselé. Savmentes.
5ml – 2.200.15ml – 3.950.50ml – 9.500.-

mék
ÚJ ter
2009
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Xtreme Clear:

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

Francia építő zselék
Fehér építő I. –
Crystal Builder White I.

Fehér építő II. –
Crystal Builder White II. MEGÚJULT

Xtreme White HÓFEHÉR építő zselé
– Sokkal határozottabb mosolyvonal

Ultra fehér, nagyon sűrű zselé. Nagyon
könnyen alakítható ki vele határozott mosolyvonal. Ha sablonon dolgozunk, biztosítsuk az
alulról kötést is (vagy egy átlátszó alapréteggel, vagy a sablon levétele után megfordított
kézen 1 perc lámpázással) Kötésidô: 3 perc.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.-

Mostantól vakítóan fehér színű, közepesen sűrű zselé. Nagyon könnyen alakítható ki vele
határozott mosolyvonal. Ha sablonon dolgozunk, biztosítsuk az alulról kötést is (vagy egy
átlátszó alapréteggel, vagy a sablon levétele
után megfordított kézen 1 perc lámpázással)
Kötésidô: 3-4 perc.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.-

Sűrű, mégsem nyúlós, könnyen és egyenletesen-árnyékmentesen teríthető anyag. Vakítóan
fehér, mégis megköt.
Fekete Zsuzsanna kétszeres Európa Bajnok
szerint: „Dobj el minden más fehér építő
zselét! A szalonban és a versenyeken is.”
5ml - 2.200.15ml - 3.950.ÚJ MÉRET 50ml – 9.500.-
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Rózsaszín építő –
Crystal Builder Pink
Sűrű, erôs, rózsaszín zselé. Könnyen készíthetô vele szép ívű francia köröm. Kötésidô:
Crystal Nails UV lámpában 3 perc. Egy közepes sűrűségű átlátszó (I. Blush) és egy sűrű
kevésbé átlátszó (II. Pink) rózsaszínben
kapható. Problémás körmöknél javasolunk
alapozásként 1 réteg Bulider Clear I. zselét
alákenni.
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.50ml – 7.400.-

Körömágyhosszabbító –
Cover Pink – Közepes sűrűségű, természetes színű, nem átlátszó építő zselé, 4 színben: Cover Pink, Új Cover Pink X (melegebb
szín), csillámos Diamond Pink (“aranyos”), és
Új csillámos Crystal Pink (gyöngyházas).
Használatával:
– megszűnik a mosolyvonal lenövés problémája
– optikailag meghosszabbítható a rövid
körömágy
5ml – 1.900.15ml – bevezetô ár: 3.200.- helyett 2.950.-

CP
Diamond
I.
Blush
II.
Pink

Cover
Pink

CP ÚJ
Crystal

ÚJ

Cover
P. X

Xtreme White zselé alapozási javaslata: Húzz egy vékony
alapréteget átlátszó építő zselével az előkészített körmön vékonyan, a sablonon kicsit
vastagabban (a hosszabbítás formáját
megadva). Lámpázz 1 percig, majd óvatosan
távolítsd el a sablont. Így az átlátszó hosszabbításon pontosabban el tudod készíteni a
fehér véget. További előny, hogy az UV
lámpában alulról is éri a fény a fehér zselét.
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Fedő zselék
Fixálás-mentes átlátszó fényzselé – TOP SHINE gel

Francia színes zselék – French Top Gel

TM

Bármely zselére vagy porcelánra alkalmazható, rendkívül magas fényű, lágy, ecsetes átlátszó zselé.
Rendkívül jó minőségű. A hirtelen kötés miatt vékonyan kell
kenni ahhoz, hogy sárgulásmentes legyen. Átlátszó és 6
csillámos színben (Silk, Diamond
Violet, Diamond Blue, Holo
Silver, Holo Gold, Holo Red,
Holo Pink)
15ml – 3.500.-

BES

TS
ELL
E

R

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

e 2009
fejlesztv ó és
tovább
átl
rgulásg
több sá
ó
z
o
színfok
A TOP SHINE a Crystal Nails védjegye.
Csak a Crystal Nails TOP SHINE zselék eredetiek.
TM

TM

Fixálás-mentes mega-fehér –
Mega White Film Gel
Ezt a minden eddiginél fehérebb lágy
ecsetes zselét a vakítóan fehér
fran
cia körömvég kialakításához
FIX
ÁLÁ
fej
lesz
tették ki. Ezzel a rendkívül
SM
ENT
jó
fedô-képességű zselével
ES
ahogy a neve is sugallja, filmvékonyságban kell dolgozni a
kész műköröm felületén lakkozásszerűen 2 rétegben. (A kevésbé
gyakorlottaknak e helyett a
zselé helyett a 006-s számú
színes(hófehér) zselét javasoljuk!) Kötésidô: 4 perc
15ml bevezetô ár: 3.400.helyett 2.950.-
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Easy Off – Leoldható zselé
Tip-oldóval (acetonnal) leoldható, új összetételű UV zselé saját köröm erősítéséhez. 3
perc alatt keményre köt, ugyanolyan erős,
mint a hagyományos zselék, mégis lereszelés
helyett leoldással eltávolítható, így a saját
köröm egyáltalán nem sérül. Minden eddigi
sajátköröm erősítő zselénél rugalmasabb és
jobban tapad. Pedikűrnél is tökéletesmegoldás sajátköröm erősítésre. Átlátszó és átlátszó
rózsaszín színekben.
15ml – 2.950.-

TIPP:

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

Fedő zselék
TM

TOP SHINE Color
zselék – új típusú színes

ÚJ

fixálás-mentes fényzselék.
Nagyon vékonyan kell
felkenni; így is jól fed.
Burgundy, Violet,
Rose, Red színekben.
Kötésidő: 3 perc.
15ml – 3.500.-

Easy Off Color zselék – új fejlesztésű –

Easy Off TOP – új fejlesz-

hasonló társainál jobban fedő– közepesen
sűrű (nem folyós) saját-köröm erősítő, rendkívül rugalmas, hihetetlenül jól tapadó leoldható
színes zselék. Pedikűrhöz is tökéletes. Violet,
Red és Burgundy színekben.
Kötésidő: 3 perc
5ml – 2.200.-

tésű – a nagysikerű Easy Off
átlátszó köröm-erősítő zselének egy hígabb változata,
mely az Easy Off Color színes
zselék tetejére fényzseléként
használandó.
Kötésidő: 2-3 perc
15ml – 2.950.-

ztés
ejles
ÚJ f 08
20

ÚJ

Anyagkalauz: A fixálás-mentes zseléken
nem képződik ragacsos réteg, mert hirtelen kötnek
meg az UV lámpában. Ha vastagon kenjük őket,
a gyors kötés miatt légbuborékok keletkezhetnek.
Ezért fontos a színes TOP SHINE -t vékonyan kenni.
TM

Előkészítő folyadékok
Spray Prep – Előkészítő,
fertőtlenítő spray

1

1

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

Nail Prep
Gombásodás-megelôzô és vízelvonó, PH-kiegyenlítô hatású
körömelôkészítô
folyadék.
Primer használata előtt száradását meg kell várni.
15ml – 980.-

3

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

Előkészítő használati sorrend:

1

2

3

csak problémás körmöknél

Cleanser –
Fixáló folyadék

2

Primer (savas)
Tapadás-elôsegítô folyadék, mely a
köröm rétegeibôl elvonja a nedvességet. A Nail Prep felszáradása
után kell vékonyan felvinni a körömre úgy, hogy elôtte az ecsetbôl a
felesleget az üveg nyakán vagy
egy papírtörlôn lehúzzuk. Savtartalma miatt bôrhöz nem érhet.
Száradását meg kell várni.
15ml –1.600.-

Zselé fixáló, mely összetételénél
fogva nem tompítja a zselé fényét. Alkalmas a zselé-ecset
és az UV lámpa tükrének
tisztítására is.
40ml – 600.100ml – 1.300.500ml – 4.950.-
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Step by Step
Klasszikus francia kocka formájú zselés köröm átlátszó építő zselével
9. Szükség esetén manikűr
ollóval a sablon ívét hozzáigazíthatjuk a természetes
köröm ívéhez.

1. Toljuk fel a körömbőrt
bőrfeltolóval.
1

9

9-2. Ügyeljünk, hogy ne
legyen rés a sablon és a
köröm között.

2. Alaposan kaparjuk fel a
letapadt bőrt a bőrkaparóval.
2

3

9-2
3. Határozzuk meg a körömhosszt és formát körömvágóval és az íves-egyenes reszelő
180-as felével.

10

4. Finoman, de alaposan bolyhozzuk fel a köröm felületét
180-as reszelővel.

11. Helyezzük a körmöt UV
lámpába 30 másodpercre.
11

4

5. Portalanítsunk alaposan.
5

6

7

12
6. Gombásodás megelőzésére és vízelvonásra kenjünk
fel Nail Prep-et (száradását
meg kell várni).

7. A maximális tapadás érdekében kenjünk fel egy réteg
sav-mentes primert (Acid Free
Primer). Nem kell megszáradnia.

13

30

12. A szabadszéli részre ujjanként vigyünk fel építő fehér zselét (Builder
White I. vagy II. vagy Builder Xtreme White) egy vékony és egy vastagabb rétegben. A két réteg között 30 másodpercig lámpázzunk. Középről kifelé húzva az ecsetet kialakítunk egy határozott mosolyvonalat.
13. Átlátszó építő zselével (a 4 Clear, vagy a 2 átlátszó rózsaszín bármelyikével) felépítjük a körmöt úgy, hogy először egy vékony csúsztató
réteget kenünk fel. Majd egy megfelelő méretű zselégombócot az ecset
sarkával elhúzogatva kialakítjuk a c-ívet. Ügyeljünk arra, hogy a zselé
bőrhöz ne érjen (az esetlegesen bőrre került zselét narancsfa pálcával
távolítsuk el). A zselé a körömbőr közelében mindenhol vékonyodjon el
(ne legyen pereme).
14. Cleanser folyadékkal fixáljuk a körmöket.

14

8. Sablon felragasztása előtt a
közepét kivéve, merevítésként
ragasszuk azt be a szabadszél
alatti rész hátoldalára.
8

10. Átlátszó építő zselével
vékony alapréteget húzunk,
melyet kicsit vastagabbra
húzva a sablonon kialakítjuk
a hosszabbítás formáját.

16
15. Formára reszeljük a körmöket, ügyelve arra, hogy a teljes
felület át legyen reszelve.

15

16. Portalanítunk, majd fixálás-mentes fényzselével (Top
Shine) vonjuk be a körömfelületet vékonyan. 2-3 percig
lámpában köttetjük.
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Step by Step

Modern francia hegyes formájú (Stiletto) zselés köröm körömágyhosszabbító zselével
Előkészítés:
Készítsük elő a körmöt a szokásos módon: 1. bőrfeltolás, letapadt bőrök eltávolítása az előkészítő spatula kaparós felével, 2. a köröm hosszának lerövidítése, 3. mattítás 180-as finom reszelővel, 4. portalanítás, majd a megfelelő fertőtlenítés, vízelvonás és tapadás érdekében használjuk az előkészítő folyadékokat. (Első lépésben
a Nail Prep-et, aztán vagy a savas, vagy a savmentes primert tetszés szerint, vagy akár mindkettőt!) 5. a sablon felragasztása előtt a közepét kivéve merevítésként
ragasszuk be a szabadszél alatti rész hátoldalára. Ha szükséges a sablont kivágással igazítsuk a természetes köröm formályához. Fontos, hogy a sablont annak megfelelő formában helyezzük fel, amilyen körmöt építeni szeretnénk. Jelen esetben a modern stiletto köröm formályának megfelelően formáztam meg a sablont, de ha
párhuzamos oldalú körmöt szeretnénk építeni akkor egy párhuzamos, vagy enyhén szűkülő henger formát kell mutatnia.
1. Valamely egyfázisú építőzselénkkel (Builder Clear I.vagy II.-es, Xtreme
Clear, vagy titánium) készítsünk egy
vékony alapréteget, ügyelve arra,
hogy a lehető legvéglegesebb formát
építsük meg, annak érdekében, hogy
a körömépítés végén csak minimális
csiszolási feladatunk legyen a formázást illetően. Ajánlatos már ezt a
folyamatot is egyenként, felváltott
kézen és ujjanként haladva elkészíteni, mint ahogy a körömépítés
további szakaszait is. Helyezzük a körmöt UV lámpába és kb.40-50 mp elteltével hajlítócsipesz segítségével hajlíthatóvá válik, amely nem csak esztétikai, hanem
statikai szempontból is igen fontos lépés a modellezés során. Fontos, hogy hajlítás után azonnal visszakerüljön az UV lámpába további kötésre.
2. A Cover Pink zselével meghoszszabbítjuk a körömágyat, mindezt
úgy, hogy a Cover Pink zselé hangsújosan csak a meghosszabbított
szakaszban jelenjen meg, a körömágyon fokozatosan elvékonyodva és
átlátszóvá válva. Fontos, hogy a
mosolyvonal tökéletes negatívját
formáljuk ki! Éppen ezért a Cover Pink
zselé nem feltétlenül csak a körömágy
meghosszabbítására, hanem a
mosolyvonal formázására is szolgálhat, tehát nem csak rövid, vagy rágott körmökön alkalmazzuk, hiszen ezzel a
módszerrel akár dramatikus mosolyvonalat is készíthetünk bármilyen körömformára.

3. Miután a Cover Pink megkötött,
kialakítjuk a fehér szabadszélt,
amelyet ajánlatos sűrű fehér zselével
elkészíteni (Xtreme White, Builder
White I.vagy II.), hogy igazán szép
kontúros mosolyvonalat kapjunk. Ez
akkor lesz igazán szép, ha a fehér
zselét nekitoljuk a Cover Pink falának, viszont nem kerül fedésbe és ez
mellett kialakítunk a fehér anyagból
is egy falmagasságot a mosolyvonalon az "árnyékoltság" érdekében,
miközben természetesen a szabadszél felé elvékonyodva visszük fel az anyagot. Ha szükséges letisztított ecsettel tökéletesíthetjük a mosolyvonalat egy felülről történő kitörléssel, formázással. Tegyük UV lámpába.
4. Kialakítjuk a köröm tartást biztosító C-ívét, miközben a teljes körmöt
átfedjük valamely, lehetőleg minél
sűrűbb építő zselénkkel (pl. Xtreme
Clear, Builder I., Titánium), természetesen a szélek felé fokozatosan
elvékonyodva. Fontos, hogy a C-ív
mértéke mindíg az épített köröm
hosszához képest arányos legyen,
tehát ha hoszzú stiletto körmöket
építettünk hangsúlyosabb, míg ha
rövidebb körmök készültek kissebb
C-íveket építsünk. Éppen ezért ajánlatos többféle, különböző sűrűségű építő zseléket tartanunk.

5. Fixáljuk, majd csiszoljuk a végleges
formára a körmöt, tegyük egyenletesen
mattá a felületét, hogy aztán problémamentesen használhassuk
a TOP SHINE -ok valamelyikét.
TM
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Színes zselék
Hihetetlen színválaszték (170 szín) • Lenyűgöző felületi hatások • Utánozhatatlan minőség
Color Gel – Színes zselék
A különleges hordozó zselének és a nagy számú pigmentnek köszönhetően rendkívül jó fedőképességgel és színélénkséggel rendelkeznek. Az anyag
nem folyik szét, könnyedén húzhatók vele “húsos” 3D hatású vonalak. Az intenzív színek is gyorsan átkötnek. Kötésidô: 3 perc.
5ml – 2.200.-

Color zselék díszítési javaslat
Vastagabb zselés vonalakhoz használjuk a 2-es ékszer
ecsetet (vékonyakhoz az új 0-ás ékszer ecsetet), pöttyöket, vonalakat az orvosi acél díszítőtűvel készíthetünk
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Színes zselék
BRILLIANT GEL

Brilliant zselés díszítési javaslat
A Brilliant zseléket rétegek közé javasoljuk használni: egy
réteg építő zselé-alapot köttess meg, díszíts rajta Brillianttal, majd borítsd be építő zselével C-ívet alkotva. (építődíszítő tanolyamunkon új ötleteket meríthetsz)

COLLECTION

Alkoss utánozhatatlanul egyedi csillámló zselés műkörmöket!
A Crystal Nails BRILLIANT színes zselé kollekció különlegessége a speciális
hordozózselében és az új eljárással készülő csillámszemcsékben rejlik,
melyek minden eddiginél intenzívebben ragyognak, szinte világítanak, vibrálnak. Emellett a színei sokkal
élettelibbek, így már messziről megkülönböztethetőek. Valódi BRILIÁNS hatásával azonnal a viselője
kezére vonja a férfi és az irigy női tekinteteket.
5ml – 2.200.ger
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Brilliant zselés
körömágyhosszabbítás
Cover zselék helyett Brilliant zselékkel is nagyon
szép körömágyhosszabbításokat készíthetsz
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Színes zselék és készletek

NEON SZÍNEK

EFFEKTUS SZÍNEK – Átlátszó csillámos zselék az alájuk kerülő színek megbolondítására
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Zselés készletek JELENTS ÁRELNNYEL 6-ot fizetsz 8-at kapsz 17.600.- helyett 13.200.- (1.650.-/db)
Favourite Color Gels I. – Legnépszerűbb
Dekor színes zselék
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Brilliant színes zselék I.
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Selection of BRILLIANT Gels I. –
Válogatás a Brilliant színes zselékből
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Favourite Color Gels II. – Legnépszerűbb
Metál-Neon-Pasztell színes zselék

Selection of NEW BRILLIANT Gels II.
Autumn-Winter
– Válogatás a Brilliant színes zselékből
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Színes zselé készletek
Sparkling Collection – A pezsgő gyöngyözésének

Snow Crystal Collection – Hókristály
gyöngyház-fényű színes zselé kollekció

és csillogásának hatásával
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Mészáros Krisztina díszítőfüzet
Az igényesen megszerkesztett kiadvány számtalan Step by Step (lépésről lépésre) formában
mutat be különböző stílusú (figuratív és non-figuratív) színes zselés körömdíszítéseket. Ha
ismerni akarod a tűs technika rejtelmeit, ne hagyd ki ezt a lehetőséget. Ára: 2.990 Ft

Színes zselés díszítô DVD
Mészáros Krisztina IBD Mesteroktató bemutatásában díszítôtűvel és színes IBD zselékkel. Pazar szín- és
egyedi formavilág házi felvételen. A több mint 1 órás DVD ára 3.990.-

Újvári Barbara “Körömművészet I.” díszítőfüzet
Díszítő Bajnokunk számos Step by Step-en keresztül mutatja be sajátos Nail
Art technikáit (zselé folyatás, virág hajtogatás, akril festés, szalvétatechnika
stb.). Tanulj Te is ebből a világszinten kiemelkedő igényességű kiadványból.
2.990.-

Crystal Nails „LEGÚJABB TECHNIKÁK” oktató DVD
Vétek Nikolett (országos Körömépítő Bajnok) bemutatásában: Tapadás, „C-ív”, körömágyhosszabbítás, színes zselé és porcelán mesterfokon, párhuzamos francia köröm építése,
körömágyhosszabbítás STILETTO forma alkalmazásánál, beépített színes zselés díszítés
STILETTO formánál, felületi porcelán díszítés. Profi technikák egy profitól…
3.750.-
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Step by Step Új 2009
Brilliant zselével körömágyhosszabbított extrém hosszú Stiletto köröm Pillangó sablonnal és Titánium zselével

1. Előkészítés után felhelyezzük a
Pillangó sablont, kicsit lefelé billentve
az ujj vonalához képest.

2. Vékony alapréteget húzunk a
Titánium zseléből.

3. Az alapréteget – kicsit vastagabban – folytatjuk a Pillangó sablonon
is, kialakítva a hosszú, hegyes formát.
Ezután kb. fél percig lámpázunk.

4. Eltávolítjuk a sablont.

5. Körömágyhosszabbítást készítünk
Brilliant 531 zselével.

6. A Brilliant zselét a hátsó börredő
felé haladva elvékonyítjuk (színátmenetet képezünk), majd kb. egyharmadnyi részen el is hagyjuk, hogy a
lenövés a hátsó börredőnél később se
legyen feltűnő.

7.
Kihúzzuk
a
mosolyvonal
negatívját – ide fogjuk ütköztetni a
francia vég anyagát.

8. Elkészítjük a francia véget 526 Brilliant irizáló fehér zseléből.

9. Elkészítjük a C ívet Titanium zselével.

10. Három perc lámpázás, majd fixálás
után formára reszeljük a körmöt.
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Step by Step

EDGE* (háztető) formájú köröm zseléből

1. A sablon felhelyezésekor élet
hajtunk a sablon felső részébe.

2. Szemből jól látszik ez az újszerű
sablon – használati forma.

3. Átlátszó építő zseléből alapréteget
készítünk, a saját körmön vékonyan, a
sablonon kicsit vastagabban.

4. A sablonon a zselével kialakítjuk
ezt a különleges hegyes formájú hosszabbítást.

5. Három perc lámpázás után leszedjük a sablont.

6. Cover Pink Diamond zselével
kialakítjuk a körömágyi részt.

7. Elkészítjük a mosolyvonal negatívját.

8. Xtreme White vakító fehér építő
zselével elkészítjük a fehér véget,
követve az átlátszó alapréteg gerincvonal formáját.

9. Átlátszó építő zselével betöltjük
a körmöt, ügyelve a “C” ív és a gerincvonal kialakítására.

10. Lámpázás és fixálás után formára reszelünk. Ügyeljünk arra, hogy alulról
45°-ban előre–fölfelé reszeljünk. Felülről a reszelőt az ujjakkal párhuzamosan
tartva 45°-ban reszeljünk. A gerinc csúcsánál óvatosnak kell lenni a reszeléssel,
nehogy elreszeljük az élet.

11. TOP SHINE ™ Fényzselével átvonjuk a körmöt.

* EDGE: Valentina Denisenko (a Körömhajó 2009 tavaszi sztárvendége) által kifejlesztett forma.
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Porcelán család
Porcelán por
Az új porcelán rendszer fő tulajdonságai Fekete Zsuzsanna (kétszeres Európa Bajnok, hétszeres Magyar Bajnok) instrukciói alapján lettek megválasztva. A porok összetétele maximális tapadást és sárgulás-mentességet biztosít. A finom őrlésnek köszönhetően az ecsetre felvett por-folyadék
gombóc krémes állagú, könnyedén alakítható-teríthető.

Jégkocka formájú tégelyekben

Verseny-minőség

25ml (17g) – 1.950.40ml (28g) – 2.600.140ml (100g) – 6.500.-

MASTER porok – Gyakorlottaknak és versenyzőknek: krémes állagú, kicsit gyorsabb kötésű, tiszta színeket eredményező porok. 4 különböző rózsaszín árnyalat a vendég igényéhez igazítható szép francia körmökért.

Crystal Clear kristálytiszta

Light Pink világos rózsaszín Dark Pink sötét rózsaszín

Super White vakító fehér

Pinky életteli rózsaszín
(enyhén fedő)

Rose lágy rózsaszín
(enyhén fedő)

COVER (fedő) porok – A tökéletes körömágyhosszabbítás porai: fedő színű természetes rózsaszínek és csillámos
változataik, melyek lenövésmentessé teszik a körmöt. Javasolt kicsit szárazabban dolgozni velük.

zín
Új s

Cover Pink fedő rózsaszín

Cover Pink Diamond
aranyban csillogó

SLOWER porok

9

200

Cover Pink X
melegebb körömágy szín

zín
Új s

9

200

Cover Pink Crystal
gyöngyház fehér csillogó

– A kicsit lassabb munkatempóhoz: krémes állagú, közepes kötési
idjű, hosszabb ideig alakítható–teríthető porok.

Transparent Pink
átlátszó rózsaszín

Ultra White vakító fehér

Crystal Clear kristálytiszta

ODORLESS porok

– Speciálisan a szagtalan Liquidhez fejlesztett
porok átlátszó, rózsaszín és fehér színekben. Sárgulásgátló adalékkal.

Transparent Pink átlátszó Crystal Clear kristálytiszta
rózsaszín
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Ultra White vakító fehér

Porcelán család
Crystal Shine System – Csodafény rendszer
Hihetetlenül látványos és hetekig tartó fényt érhetünk el vele
porcelán körmök polírozásánál és saját köröm esetén is.
A fény tartósságának titka, hogy a polírozó folyadék a köröm
felső rétegeibe tartósan beépül.
17ml - csak 2.850.-

Használat:

A polírozandó porcelán- vagy saját

köröm felületét a szarvasbőr polírozó fekete oldalával (vagy
még finomabb polírozóval) finomítjuk. A csodafény cseppekből alapos felrázás után csak néhány cseppet teszünk
a szarvasbőrre, majd EGYIRÁNYÚ MOZDULATOKKAL a
körmöt felpolírozzuk vele.

Crystal Shine szarvasbőr polírozó 950.-

Porcelán próba készlet –
Odorless-szagtalan

Porcelán próba készletek:
hogy meggyőződhess a páratlan minőségről!

Porcelán próba készlet – Cover Pink
Cover Pink porok (Cover Pink 3,5g + Cover
Pink DIAMOND 3,5g + PINKY 3,5g)
+ Liquid 20ml + sablon minta.
Készlet ára: 2.500.-

Odorless porok (Crystal Clear 3,5g
+ Transparent Pink 3,5g + Ultra White 3,5g)
+ Odorless 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.

Porcelán próba készlet – Slower

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

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.-
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Porcelán család
Crystal Nails liquid
Kék színű porcelán folyadék intenzív
sárgulásgátló összetevővel
40ml – 1.990.100ml – 3.850.500ml – 12.500.-

erős likvid, maximális
tapadással

UV szagtalan Liquid
Szagtalanul lehet vele dolgozni és
bármeddig alakítható, mivel csak az
UV lámpában köt. A képződő ragacsos réteg miatt azonban lassabban
lehet vele dolgozni, mint a szagos
változattal.
40ml – 2.950.100ml – 5.950.-

UV Filter – UV szűrő
Optikai színélénkítő és UV szűrő hatású
lakk, mely műkörmön és francia lakkozáson kiemeli a színeket és véd a nap és
szolárium UV sugárzásának sárgító hatásától. A porcelán körmöket javasoljuk UV
Filterrel befejezni. Önmagában használva a sárga saját körmöket fehérebbé, egészségesebb kinézetűvé varázsolja.
15ml – 950.- Ft

Acryl Remover
Tip és porcelán oldó folyadék lanolinnal, mely hidratáló hatásával
gátolja a bőr kiszáradását, kifehéredését.
100ml – 890.-

No Line – Utántöltés elősegítő

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

Speciális összetételű készítmény, mellyel
műköröm utántöltésnél visszaragaszthatjuk a felvált műkörömrészeket és eltűntethetjük a töltési vonalakat, foltokat.
Porcelánhoz és zseléhez is.
15ml – 2.400.-

Tüskés tip oldó
Tégelyes, tüskés tip és porcelán oldó.
60ml – 1.350.-

Step by Step
KLASSZIKUS FRANCIA KOCKA FORMÁJÚ PORCELÁNOS KÖRÖM ÁTLÁTSZÓ
PORCELÁN PORRAL
Előkészítés:
Kövesd az előkészítési folyamatot a zselés körmök Step-by-Stepjében leírtak szerint.

1
1. A sablon felhelyezését követően liquidezzük be a
saját köröm szabadszéli részét a könnyebb modellezés
érdekében. Ezután a porcelán ecsetet liquidbe mártását követően vegyünk fel megfelelő mennyiségű fehér
porcelánport (Master White vagy Slower White), ügyeljünk arra, hogy sem túl nedves, sem túl száraz eleggyel
dolgozzunk. Tegyük le a gombócot a szabadszéli
részre, lapogassuk el.

4
4. Az ecsetet továbbra is 45 fokos szögben tartva, az
ecset hegyével a körömbőr felé toljuk az anyagot, úgy,
hogy az ne érjen a bőrhöz, de ahhoz közelítve az
anyag elvékonyodjon. Ezután az ecset hasával simítunk,
és folyamatos törlés mellett kiszívjuk a felesleges liquidet.
Igény esetén a körmöt félig kötött állapotban hajlító
csipesszel ívesre meghajlítjuk.

2
2. Majd az ecset folyamatos törölgetése közben azt
45 fokos szögben tartva, az ecset hegyével középről kifelé haladva húzzuk ki a mosolyvonalat.

5
5. Formára reszeljük a körmöket, majd íves-egyenes
porcelánfinomítóval finomítunk. Ezután vagy hagyományos 3-Way polírozóval kis mennyiségű bőrolajjal, vagy csodafény polírozóval (bőrolaj nélkül)
fényesre polírozzuk a felületet.

3
3. További 2, átlátszó gombócból (valamelyik átlátszó rózsaszín, vagy clear) először betöltjük a körömágyi részt, majd kialakítjuk a C-ívet.

6
6. A körömbőr és a köröm teljes felületének bőrolajozása után a köröm felületét szárazra töröljük, majd
UV Filter fedőlakkal lezárjuk.
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Step by Step
MODERN FRANCIA HEGYES FORMÁJÚ (STILETTO) PORCELÁNOS KÖRÖM,
KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ PORRAL
Előkészítés:
Kövesd az előkészítési folyamatot a zselés körmök Step-by-Stepjében leírtak szerint.

1
1. Cover Pink porral a körömágyi részen és annak
meghosszabbításában kialakítjuk a szabadszél
negatív formáját. A megfelelő takarás érdekében a
Cover Pinket használd kicsit szárazabban.

4
4. Az anyagot nekitolva a körömágy hosszabbító
anyagának, ügyelve rá, hogy fedésbe ne kerüljenek.
Középről kifelé húzva az ecsetet kialakítunk egy
határozott mosolyvonalat.
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2
2. Itt kell meghatároznunk a pontos mosolyvonalat.
Ügyeljünk arra, hogy az anyag bőrhöz ne érjen.
Az anyag a körömbőr közelében mindenhol vékonyodjon el (ne legyen pereme). Cover Pink pornál, annak
élénk színe miatt a lenövés hamarabb láthatóvá válik;
ezt késleltethetjük azzal, ha a Cover Pink anyagot a
hátsó bőrredőtől 2-3mm-re húzzuk csak fel (a hiányzó
anyagot itt a c-ív képző borító réteg átlátszó vagy
rózsaszín anyagával pótoljuk ki).

5

3
3. A szabadszéli részre ujjanként vigyünk fel fehér
porcelánt (Master White vagy Slower White) egy
rétegben.

6

5-6. C-ívet valamelyik átlátszó vagy átlátszó rózsaszín porral 2 gombócból alakítunk ki a felületen, lefedve
a rózsaszín és fehér felületet.
Befejezés: Kövesd a befejezési folyamatot a klasszikus porcelán köröm Step-by-Stepjében leírtak szerint

Új 2009

Step by Step

ÚJ FORMA-DIVAT SZERINTI UN. PIPE (CS) KÖRMÖK, KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÁSSAL
PORCELÁN BÓL

Az előkészítés ugyanaz, mint a zselénél.
1. Miután a sablont felhelyeztük a kívánt építendő formának megfelelően a Cover
Pink anyagunkkal kialakítjuk a körömágy meghosszabbítását. Ügyeljünk arra,hogy
a Cover Pink csak a meghosszabbított szakaszba kerüljön hangsúlyosan, a fentmaradó részen pedig fokozatosan elvékonyodjon, valamint arra is, hogy a
mosolyvonal tökéletes negatívját formálja meg.
2. A meghosszabbitott szakasz csúcsa elé helyezzük le a fehér anyagot és terítjük el
úgy, hogy nekitolva azt a Cover Pink falának formálódjék szinte automatikusan a
mosolyvonalunk, kialakítva közben és formálva a szabadszélt.
3. A feltöltést a fehér végen lehetőleg Clear porral, míg a körömágyon Pink-el végezzük a tökéletes színhatás érdekében. Közben alakítsunk a köröm hoszzának
megfelelő mértékű C-ívet.
4. Csiszoljuk át a körmöt úgy, hogy a reszelőkkel tartsuk be a finomsági fokozatokat
a könnyű polírozhatóság érdekében, majd polírozzuk a csodafény, vagy báránybőr
polírral. Ha időt akarunk megspórolni a polírozás kiváltható egy Top Shine fedéssel
is, ebben az esetben nem szükséges a finomsági fokozatok betartása a reszelőkkel.
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Színes porcelánok
Rendkívüli szín-élénkség és fedőképesség
6 különböző káprázatos felületi hatás, 140 szín
3,5g+3,5g ingyen=7g dupla méretű kiszerelésben 1.480.- Ft

Sp
3,5

BRILLIANT SZÍNEK

7g

+100%!

2

g+
=
3,5 g free

– különleges csillám hatások, unikális színek, kitűnő fedőképesség

500
Brill narancs

501
Brill rózsaszín

502
Brill bordó

505
Brill szahara

506
Brill arany

507
Brill téglavörös

508
Brill lazac

514
Brill orgona

515
Brill levendula

516
Brill lime

517
Brill türkiz

518
Brill tengerkék

519
Brill fekete

520
Brill grafit

521
Brill hologram

522
B. apró hologram

526
B. irizáló fehér

527
B. irizáló lila

529
528
530
B. irizáló piros B. zöldes-rózsaszín B. pirosas-kék

531
B. lilás-kék

532
B. kékes-narancsos

533
Brill bíbor

534
B. holo rózsa

538
B. ir. púder

539
Brill királykék

540
B. nagy ir. lazac

541
B. dark rose

542
B. nagy ir. lila

543
B. kis ir. lila

544
B. kis ir. lazac

545
B. ir. ezüst

550

551

552

553

554

555

556

557
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560

561

562

509
510
511
Brill irizáló bordó B. piros levendula Brill almapiros

512
Brill rézarany

513
Brill bronzbarna

523
Brill ezüst

524
B. irizáló narancs

525
Brill gyöngy

535
Irizáló arany

536
Brill napsárga

537
Brill champagne

546
547
548
549
B. irizáló piros B. kék diamond B. piros diamond B. pink diamond

558

Porcelánvirág Step by Step

Színes porcelánok
DEKOR SZÍNEK

– erős pigmentáltság, nagy fedőképesség és színintenzitás

01

02

03

17

18

19

New Spring 2009

36

37

04

05

06

07

08

09

10

11

20

21

22

23

24

25

26

27

45

46

125
Arany

PASZTEL SZÍNEK

s
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ejle
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9
200

– nagy színválaszték bővülés, a hivatalos 2009-es divatszínekhez igazítva

38

39

40

41

42

43

44

METÁL SZÍNEK - Snow Crystal Collection – Hókristály kollekció

124
Ezüst

16

126
Bronz

127

128

129

130

131

47

– bársonyos hatású finom csillámlás

132

133

134
s
szté
ejle
Új f
9
0
0
2

– új típusú finomszemcsés, életteli matt színek, rendkívüli fedőképességgel, kezes viselkedés

jult

Megú

12

13

14

15

SPARKLING SZÍNEK

28

29

30

31

32

33

34

35

– új hatás: a pezsgő gyöngyözése és csillogása
s
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600

601

602

FOSZFORESZKÁLÓ

603

604

605

606

– “kapcsold le a hálószobában a villanyt”

607

608

HIGANY SZÍNEK

– ecsetre felvételkor meg fogsz lepődni

s
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9
0
0
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700
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609
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Színes porcelán készletek
JELENTS ÁRELNNYEL 9-et fizetsz 12-őt kapsz (12x3,5g) 11.760.- helyett 8.820.- (735.-/db)
Favourite Color Powders I. –
Legnépszerűbb Dekor színes porok
01

07

02

08

03

09

04

10

05

11

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

06

500

502

505

514

516

518

519

520

521

523

526

533

Selection of NEW BRILLIANT Powders I. –
Válogatás a BRILLIANT porokból

542

537

544

538

546

539

547

540

548

14

15

18

19

20

21

22

23

24

25

27

12

Favourite BRILLIANT Powders –
Legnépszerűbb BRILLIANT porok

536

13

Selection of BRILLIANT POWDERS II.
Autumn-Winter – Válogatás
a Brilliant színes poraiból

541
550

551

552

553

554

555

556

557

558

512

513

532

549

Snow Crystal Collection + Gold, Silver,
Bronze - Hókristály gyöngyház–fényű
színes porcelán kollekció + Arany, Ezüst, Bronz
127

128

129

130

131

132

133

134

124

125

126
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2009 Sparkling Color Powders
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36

37

38

39

40

41
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43
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45

46
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Pastel Powder Collection

12

13

14

15

28

29

30

31

32

33

34

35

Körömápolók
Ridge Filler –
Barázdakitöltő alapozó
Mikro-kristály részecskéivel
hatékonyan tölti ki a barázdákat, teljesen sima felületet
képezve. Eltünteti a körömhibákat és elszíneződéseket.
Hínár kivonat tartalmának
köszönhetően segíti a saját
köröm növekedését és
regenerációját.
15ml bevezető ár:
1.350.- helyett 950.-

High Shine –
Magasfény
Szabad szemmel is láthatóapró gyémántszemcsék kerültek a rendkívül magas fényű,
gyorsan száradó fedőlakkba!
15ml bevezető ár: 1.350.helyett 950.-

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

Hardener –
Erősítő alapozó
Gyenge, törékeny körmökre
kifejlesztett nagyhatású körömerősítő alapozó lakk kálciummal, E vitaminnal és
szója proteinnel. 1 hónap
után (heti 1-2 alkalmas
használattal) a körmök
erősebbek és ellenállóbbak lesznek.
15ml bevezető ár:
1.350.- helyett 950.-

2 IN 1 –Alapozó
és fedőlakk egyben
Alapozó lakként védi a saját
körmöt az elszíneződéstől és
fokozza a színes lakk tapadását. Fedőlakként fényt ad
és védőréteget képez.
15ml bevezető ár:
1.350.- helyett 950.-

Cuticle Remover –
Bőroldó
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.-

Defender –
Gyorsszárító védőpajzs
A színes lakk felületén egy
gyorsan száradó, kemény
védőréteget képez, megakadályozva annak kopását, töredezését. Színkiemelő és fényesítő hatású.
15ml bevezető ár: 1.350.helyett 950.-

Hologram Topcoat –
Hologramos
Fedőlakk
Gyorsan száradó magasfényű átlátszó fedőlakk,
amely irizáló csillámaival
ragyogó, színjátszóan
csillogó réteget képez a
színes lakkokon.
Ezüst, arany, kék- és lila
gyémántfény
és
gyöngyházfehér
színekben.
15ml bevezető ár:
1.350.- helyett 950.-

Anti-Fungus – Gombaölő
Maximális erősségű tolnaftate
tartalmú gombaölő folyadék, mely
kifejezetten a körmök gombás
fertőzései ellen lett kifejlesztve.
Körmönként egy cseppnyit
dörzsöltessünk be a bőrredőkbe és a körömfelületre.
15ml – 1.450.-
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Körömápolók
CUTICLE OIL – BROLAJ
Dropper Dry –
Pipiettás lakkszárító
A színes körömlakkok száradását nagy mértékben gyorsító készítmény, mely ápoló
olaj tartalmánál fogva a
körömbőrt is táplálja.
Körmönként egy cseppnyit hagyjunk a köröm
felületén önmagától szétterülni.
15ml – 1.250.-

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

Körömlakkok
A csúcsminőséghez vezető fejlesztés eredményeképpen a Crystal Nails körömlakk az optimális viszkozitás (belső súrlódás) következtében CSÍKOZÁS- ÉS
FOLTMENTESEN, egyenletesen, könnyedén kenhető.
Ugyanezt a célt szolgálja a 440 szálas finom ecset és
a kézreálló, egyedien bordázott ezüst kupak.
A körömlakk hosszan tartó (ún. long lasting) formulájának köszönheten maximális KOPÁSÁLLÓSÁGGAL
rendelkezik, melynek következményeképp az egyedi,
pezsgő színek akár 5 napig is elégedetté teszik
vendégeidet.
A kecses, szemet vonzó üvegekbe dekor-, irizáló
gyémántporos-, francia-, új hologramos- és folyékony
kristályos színek kerültek. Manikűrözésnél a termék
ERSÍTI a vendég körmeit. Ebben a hozzáadott
PROTEIN – a köröm természetes összetevője – illetve
a MIRHA kivonat segít, mely elősegíti a protein
beépülését, hidratál és rugalmassá tesz.
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Coat Thinner –
Lakkhigító
40 ml – 850.-

Körömlakkok

DECOR COLLECTION – 15ml – 850.-

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

Új színek
2009 júniustól

DIAMOND COLLECTION – 15ml 850.-

100

101

102

103

104

105
Új szín
2009 júniustól

106

107

108

109

110

FR504

FR503

FR502

“A Crystal Nails körömlakkok és ápolók kifejlesztésénél a világ legjobb
minőségű lakkcsaládjának a
megteremtése volt a nem
titkolt cél..”

111

LIQUID CRYSTAL HOLOPRISM
COLLECTION
Folyékony kristály (Liquid
Crystal) – a legújabb
típusú csillámlás;
hatása a vízen megcsillanó napfényhez hasonló.
15ml – 1.950.helyett 1.500.406

405

404

403

402

FR501

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

407

401

HOLOPRISM
COLLECTION –
Csodálatos színekben
pompázó új típusú
hologramos színes
lakkok, melyek eltérő
irányokból nézve
különböző színhatást
nyújtanak.
15ml – 1.950.helyett 1.500.Új szín
2009 júniustól

FR500
408

400

406
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Reszelők

Új Xtreme reszelők – a legújabb szemcse–adhéziós eljárásnak köszönhetően
minden eddiginél tartósabb zebra reszelők.

Xtreme 100/180 (piros) 390.-

+ rugalmas szemcsézet: nem karcol-csúszik
a felületen, hanem belekapaszkodik az anyagba
és jobban “viszi” azt

Xtreme 150/150 (kék) - formára reszeléshez, tip össze reszeléshez 390.-

NSÁG

ÚJDO

VILÁG

Xtreme 100/100 (lila) - élreszeréshez, színes zselé
és porcelán eltávolításához 390.-

Xtreme 180/180 (zöld) - bolyhozáshoz, finomabb reszeléshez 390.-

Klasszikus profi sláger zebra reszelőink (Japán Papíros)

Professzionális100/100 (lila) - élreszeréshez, színes
zselé és porcelán eltávolításához 330.-

Professzionális100/180 (piros) 330.-

Professzionális 180/180 (zöld) - bolyhozáshoz, finomabb reszeléshez 330.Hagyományos reszelők

Professzionális 150/150 (kék) - formára reszeléshez, tip össze reszeléshez 330.-

Egyenes Fekete – tartósabb szemcsézettel 100/180

Pink – természetes körömhöz 150/280

250.-

220.-

Csepp – bolyhozáshoz 100/180

250.-

Metál – forma reszeléshez (ezüst) 120/180

300.-

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

Egyenes Fehér

fehér belsejű – általános 100/180
pink belsejű – forma reszeléshez 150/180
sárga belsejű – durva reszeléshez 80/100
250.-
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Homokolt porcelán finomító – íves egyenes buffer 100/180
és 220/280 finomsággal 650.-

Reszelők
Nyeles Szarvasbőr
Polírozó
950.Csodafény Polír Blokk –
egyszerre nagy felületen érintkezik a körömmel
650.-

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

Vékonyabb 3-way polírozó

350.-

Bufferek, tartós 250.-

Csodafény polír – 2 way a ragyogó körmökért

350.-

Design reszelő – 100/180

250.-

Vékony fa reszelő – keskeny helyekhez

150.-

Cserélhető felületű reszelő MAG (ezt csak 1x kell
megvenned) 390.Öntapadós cserélhető reszelő felület #100,
#180
70.-/db

Szarvasbőr Polírozó – maximális fényt ad, japán
manikűrhöz is

Üveg reszelő Crystal

KULCSTARTÓ RESZEL –

750.-

ezüst színű, vendégajándékként
is kitűnő
300.-

1.250.-

Emlékeztető:
Első használat előtt az új reszelők éleit ne felejtsd el kicsit letompítani egy
elhasznált másik reszelőn.

3-way vastag polírozó –
egyszerre nagyobb felületen hatékony 240/800/3000

450.-
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Ékszer ecsetek

Ékszer ecsetek

Magas minőség, exkluzív dizájn, kedvező ár. Az ecsetek külön kupakkal és fix
Új minőségi Xtreme Ékszer ecsetek

nyéllel rendelkeznek (nem a nyél a kupak), ezért kizárt a nyél lötyögése-leesése.

Rózsaszín - zselés építéshez
2.550.-

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

#6 zselés ecset - profi zselés körmökhöz
1.980.-

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

ÚJ
Lila - porcelán építéshez
3.950.-

#0 díszítő ecset, vékony vonalakhoz
1.550.-

tés

ÚJ

jlesz
Új fe

#2 zselés díszítő ecset - színes zselés felületi díszítéshez
1.550.P - különleges formájú, nagyon puha természetes szőrű, akril festéshez fejlesztve
2.250.-

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

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

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

ztés

jles
Új fe
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#3D porcelán díszítő, Kolinsky szőr - hosszabb
szőrű porcelán díszítő alternatíva 2.850.-

Ecsetek
s

kkené

Árcsö

Hiperprofi (versenyzői) porcelán ecset
Válogatott Kolinsky szőrből, különleges préselési eljárással tömörítve.
A külső szálak precízen fedik le a belsőket, az ecset nagyon pontos csúcsban végződik és
könnyedén összeáll használat közben.
Különösen ajánlott igényes porcelánosoknak és versenyzőknek. A kétszeres Európa Bajnok
(Fekete Zsuzsanna) szerint az eddigi legjobb versenyecset.
Műbőr tokban: 6.500.- helyett 5.500.-

Zselés ecsetek, műanyag nyéllel #4, #5, #6 – 1.250.-, 1.350.-, 1.450.-

Porcelán ecsetek, Kolinsky szőr, műanyag nyéllel #6, #8 – 1.550.-, 1.950.ÚJ

ÚJ

Akril festék-vonal ecset, természetes szőrből – 1.350.-

Árnyékoló ecset, akril festékhez, zseléhez – 1.350.-

Zselés díszítő, vékony ecset – 1.250.-

Legyező ecset (színátmenet készítéséhez) – 1.550.-

Ferdevégű zselés díszítő ecset, mosolyvonalhoz – 1.250.-

Különböző díszítő ecsetek 1.250.-

Jótanács:

az első használat előtt ecseteidből alaposan dörzsöld ki a ragasztóanyagot.
A zselés (műszőr) ecseteket használat után ne mosd ki, inkább csak töröld át Cleanseres törlővel.
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Tipek
Klasszikus Tip-ek

mék
ÚJ ter
2009

Mostantól csúcsminőségben: rendkívül rugalmas műanyagból, pontos megmunkálással, változatlanul jó áron.

Natural box (100db, 1-10) 1.880.-, utántöltő (50db) 980.-

Clear box (100db, 1-10) 1.980.-, utántöltő (50db) 1.150.-

A legigényesebb
utántöltőkkel.

Francia box (100db, 1-10) 1.980.-, utántöltő (50db) 1.150.-

Xtreme Tip-ek

Félkarvaly box (100db, 1-10) 1.980.-, utántöltő (50db) 1.150.-

mék
ÚJ ter
2009

Új típusú Xtreme Tip-ek teljesen új formákkal, páratlan minőségben.

Xtreme francia – Mély mosolyvonal, drámai
hatás, kontaktsáv nélkül.

Stiletto – kontaktus sáv nélküli, átlátszó hosszú
hegyes Tipek, a legújabb divatnak megfelelően.

box (100db, 1-10) 2.850.-, utántöltő (50db) 1.550.-

box (100db, 1-10) 2.850.-, utántöltő (50db) 1.550.-

Ezzel a típusú tippel
nyert az első 3 helyezett
a düsseldorfi világversenyen 2009 tavaszán

Félköríves – Előre félkörívben meghajlított Tip.
Extrém rugalmasságával bármilyen körömformához illeszkedik.
box (100db, 1-10) 2.850.-, utántöltő (50db) 1.550.-
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Professzionális kellékek
Crystal Nails sablon makacs tapadásA
IN US
MADE
őség
in
m
n
páratla

sal, optimális ívtartással
és egyedülállóan (két
színnel nyomott) jól látható skálabeosztással.
50db – 490.500db – 3.250.-

Jótanács: A szárnyak összeragasztásakor figyelj oda, mert ez a sablon nagyon erősen ragad
(biztosan nem fog szétnyílni).

mék
ÚJ ter
2009

Új Xtreme pillangó sablon – a másik sablon
páratlan minőségében, nagyobb szárnyakkal,
hosszabb kivitelben. Hosszabb, modernebb
körömformákhoz. MADE IN USA (A legtöbb
más sablonnal ellentétben ezek az USÁ-ban
készülnek).
30db – 490.300db – 3.250.-

Teflon sablon, újrahasználható
Árcsökkenés: 550.- helyett 450.-/db

Brush Tip Glue –
szupererôs,
nagyon
gyors ecsetes ragasztó.
Különleges ecsetjének
köszönhetően pontosan
lehet vele dolgozni.
7,5g – 750.-

Tipvágó – egyeNail Glue – csôrös Tip
ragasztó, szupererôs
3g – 290.-

dülálló íves vágóélű tolólappal, nem lapítja össze a TIP-et
Árcsökkenés: 2.400.- helyett 2.250.-

Professzionális fémeszközök
Hőkezeléssel fokozottan ellenállóvá tett garantáltan rozsdamentes eszközök orvosi acélból, kézi megmunkálással finomítva.

Bőrfeltoló kaparó 6.500.- helyett 1.980.-

Keverő spatula 1.850.C-ív hajlító csipesz 1.950.-

TIPP: első használat előtt
a tű hegyét kicsit tompítsd el
egy elhasznált papír reszelőn

színes zselés vonalés pöttyhöz

akril festékhez és
színes porcelánhoz

Díszítő tű 1.950.55

Manikűr - pedikűr fémeszközök
Rozsdamentes manikűr készlet

Pedikűr és manikűr készlet egyben
Minden pedikűrös és manikűrös fémeszközt tartalmaz, amely egy komplett
láb- és kézápoláshoz szükséges lehet. Az eszközök alapanyaga garantáltan rozsdamentes, jól élezhető magas minőségű japán acél (420 J2).
Nincs többé lepattogzás, rozsdásodás. Az eszközök precíz kidolgozásúak,
utólagos élezésükről saját élező műhelyünkben tudunk gondoskodni.
Az eszköz–készlet tokja igényes varrott textilbőrből készült.
Ára csak 26.500.Kések egyenként 1.500.-/db

Rózsaszín dizájn: színre fújt nyelű eszközök, varrott New
Style tok.
Ára csak 7.500.-

Rozsdamentes eszköztartó állvány
Ára 2.750.-

Eldobható szikék (20, 21, 23) Ára 50.-/db

Rozsdamentes szike nyél, eldobható szikékhez
Ára 1.790.-

Bőrvilla/bőrfeltoló
120.-

Körömcsípő, hernyórugós, nagy
Árcsökkenés: 2.950.- helyett 2.450.-

Profi körömvágó
olló, Solingen 2.550.Kaparó 790.-

Körömcsipesz,
hosszú 750.-

ÚJ

Profi bőrvágó olló,
Solingen 2.300.-

Gyémántporos körömreszelő, 17 cm
980.-
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SPA kéz- és lábápolók
Fertőtlenítős áztató só – Spa Soulution
– Tengeri sókat és aloe vera kivonatot tartalmazó
fertőtlenítő hatású fürdősó, 3 féle illatban
(narancs, lime, menta).
320g – 1.980.-

Kéz- és lábápló
Lotion – Hand & Foot Lotion

Exfoliating Peeling

ÚJ

Avokádós mechanikai hámPraktikus pumpás kiszerelésű hidratáló és revitali- lasztó bőrradír, mely az elhalt
záló hatású, 3 féle illatban.
245ml – 1.980.- hámréteg eltávolításával utat
nyit a hatóanyagoknak és puhítja a bőrt.
250ml – 2.850.-

9
200 tól
s
u
máj

ÚJ

Cooling Masque
Papayás bőrkondícionáló és frissítő
maszk, mely fodormenta tartalmával
hűsíti is a bőrt.
260 ml – 2.850.-

9
200 tól
s
u
j
má

Nail Art by Crystal Nails
Akril festékek

12.

mék
ÚJ ter
2009

Új minőségi akril festékek 24 színben, korszerű könnyen adagolható
és beszáradás-elleni flakon. A nagyon szép színárnyalatokból további
színek keverhetők ki a katalógus elején található színkeverési tanácsok
figyelembevételével.
25ml (nagy kiszerelés) – csak 850.-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21. Ezüst

22. Arany

25.

11.

23. Gyöngyházfehér
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Nail Art by Crystal Nails
ÚJ

Perforált Flex luxus kagylólapok – 180 fokban visszahajlíthatóan rugalmas, vékony, előre hálósan perforálva,
8 színben. Bevezető ár 1-6 – 1.150.- helyett 980.-, 7-8 – 1.450.- helyett 1.250.-

1.

ÚJ

ÚJ

2.

3.

4.

5.

7.

8.

Fém láncok (vágható) – 1-1,5mm és 20cm/csomag 450.-

Dekor golyók –
144db/csomag 450.-

Arany, ezüst fólia 280.-

Körömékszer 6 féle – 980.-

ÚJ

króm ezüst

króm arany

Díszítő csipkék

280.-

ÚJ

Japán Flitter Tokyóból
30 féle minőségi dísz, pazar színnel (hologram) formával, igényes kidolgozással. Kellő rugalmassága és vékonysága miatt nem áll ki a körömből.
Árcsökkenés: 880.- helyett 480.-
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6.

ízelítő

Madár tollak 280.-

Nail Art by Crystal Nails
14 lapra csiszolt eredeti osztrák kristály (SW 001-391)

Crystal 001

White Opal
234

Light Rose
223

Fuchsia 502

Ruby 501

Padparadscha
542

Burgundy
515

Light Amethyst
212

Tanzanite
539

Amethyst
204

Purple Velvet
277

Capri Blue
243

Peridot 214

Emerald 205

Olivine 228

Khaki 550

Citrin 249

Jonquil 213

Black
Diamond 215
ÚJ

Jet 208
ÚJ

Rose 209

Sun 248

Fireopal 237

Light Siam
227

Siam 208

Light Sapphire Aquamarine
211
202

Blue Zircon
229

Chrysolite
238

Topaz 203

Smoked
Topaz 220

ÚJ

ÚJ

Silk 391

Light Peach
362

Topaz Aurora Jet Aurora Bo- Crystal Copper Crystal VolCrystal Dor- Crystal Cosmojet Cobalt 369
Borale 203 AB rale 208 AB
001 COP cano 001 VOL ado 001 DOR
001 COS
ÚJ

ÚJ

ÚJ

Shappire 206

ÚJ

Crystal VolCaribbean Crystal Aurora Jonquil Aurora Light Siam Aurore
Blue Opal 394 Borale 001 AB Borale 213 AB Borale 227 AB cano 001 VOL

Fenti összes szín SS 5 méretben. A színek egy jelentős része kisebb és nagyobb méretekben
(SS3-SS16) is kaphatóak. Érdeklődj üzletünkben.
1440db – 17.500.- (SS 5)
20db – 350.- (SS 3)
Valósághű méretek
Összes fenti színben 20db – 350.- (SS 5)
20db – 450.- (SS 8)
SS3 SS5 SS8 SS12
SS16
20db – 550.- (SS 12)
20db – 650.- (SS 16)

k
méke
ÚJ ter
2009

Nagyméretű strasszkövek

4 mm, kerek
9 szín
450.-/12db-os csomag

Szív, 6 mm
9 szín
450.-/6db-os csomag

ízelítő

ízelítő

k
méke
ÚJ ter
2009

6mm szív, aranyfóliával
opálos szivárvány-hatás
6 szín
450.-/6db-os csomag
ízelítő
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Nail Art by Crystal Nails
Nyolcszög Dazzling – 480.- helyett 380.-

ezüst, arany

Árcsökkenés

Csillámpor – nagy 480.- helyett 380.-, kicsi 280.-

480.-

Kámea 4 színben
4db/csomag 280.-

ÚJ

Szív Dazzling – 480.- helyett 380.-

Virág Dazzling – 480.- helyett 380.-

Kagyló – nagy 580.- helyett 480.-, kicsi 280.-

Gyöngy – nagy 590.- helyett 480.-, kicsi 350.-

Köröm matrica, nagy választékban

Szív, teli Dazzling – 480.- helyett 380.Árcsökkenés

Nyolcszög, teli Dazzling – 480.- helyett 380.-

Virág Dazzling – 480.- helyett 380.-

Zúzott jégfólia – 680.-

Fém körömfeliratok,
dizájner logók (8 divatcég)

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

Árcsökkenés: 480.- helyett 380.Ezüst

Fehér Sárga Rózsaszín Réz

Zöld

Kék

Lila Sötétbarna

18K matricák, körömfeliratok,
dizájner logók (10 divatcég),
ezüst, arany
680.-

ÚJ

Kígyóbőr körömdísz
Díszítő választékunk folyamatosan bővül, keresd üzleteinkben
980.-

Köröm piercing különböző
színekben és formákban
480.-/db

ÚJ

ízelítő

Köröm piercing
nagy méretű körömékszerek,
igényesen csiszolva 980.-/db

ÚJ
Gumi dísz
Virág és gyümölcs
20db/480.-
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Nail Art by Crystal Nails
Strasszkövek
változatos formákban és
színekben
kerek
450.-/50db
formázott
650.-/50db

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

Előre mintázott tip
(70 db-os box) 2.500.-

So Easy díszítő lakkok
Nail Art ecsettel,
eredeti amerikai
minőség – 1.180.-

Pontozó és tus

Színes francia tip (100 db-os box), kb.

590.-

15 féle színben, gyöngyházas is

1.500.-

Strassztartó, tégla 680.Szárított virágok,
színtartó impregnálóval,
kb. 20 féle 480.-

Körömfúró 980.-

Gumi díszek

ÚJ

Strassztartó, tégla 680.Szív strassztartó, kihajtható 450.-

12 féle játékos forma
6db/csomag
680.-

ÚJ

ízelítő

Kerek strassztartó
nagy 450.-,
kicsi 350.-

Szív strassztartó
nagy 650.-

Strassztartó

Strassztartó

négyzet 480.-

hatszög 980.-
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Slim UV lámpa – körbetükrös, 9W-os dupla csővel
(a hasonló 6W-os változatnál 50%-al erősebb).
csak 6.700.- Ft

Euro UV lámpa – körbetükrös, 3 oldalon zárt,
9 W duplacsöves lámpa, nagyobb nyílással.
Árcsökkenés: 8.800.- helyett 7.500.-

er

Slág

Mélyített hátú UV lámpa – 2 külön-csöves (2x6W), körbetükrös, széles, mélyített hátú (mélyebben bele lehet nyúlni),
3 oldalon zárt.
9.800.UFO lámpa – dupla-csöves (2x9W), körbetükrös, modern

formájú, nagy nyílású, 3 oldalon zárt. Erősebb transzformátorral (alacsonyabb hő- és zajképződés).
11.500.- helyett 9.800.-

IBD utazó elemes UV lámpa – utazásokhoz, illetve házi használatra ajánljuk. (Nem szakipari tevékenységhez; ahhoz kicsi és nem
professzionális).
4.980.- helyett 1.980.-
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U.V. csô 6W/9W
Árcsökkenés: 2.500.- helyett 1.900.-

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

Electronics by Crystal Nails
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Alagút lámpa – 4 dupla csöves (4x9W), körbetükrös,

2 kezes lámpa – 6 dupla-csöves (6x7W), légbefúvásos, körbetükrös,
idôprogramozással, modern formatervezéssel. 4 darab tartalék UV csövet
ajándékba (7.600 Ft értékben) adunk.
26.500.-

idôkapcsolós. A hasonló típusoknál szebb kivitelben, ventillátorral. Nagyon megbízható kivitelű.
Árcsökkenés: 19.500.- helyett 18.800.-

Asztalba építhető porelszívó –
ezüst, fehér, fekete

s

haná

Árzu

19.500.-

Lila Paraffingép – Modern forma és szín
(lila-rózsaszín), 3 különböző fokozat. Ajándék
kesztyűvel és lábtyűvel (3.100.- forint értékben).
19.500.-

Digitális rózsaszín paraffingép –
digitálisan állítható hőmérséklet szabályozós
2,5 literes paraffingép. Segítségével jól tudunk
alkalmazkodni a vendég hőmérséklet igényéhez.
17.500.- Ft

b
yob
Nag énnyel
sítm
telje

Porelszívós kéztámasz – hatékony elektromos elszívó
és kéztámasz egyben, könnyen üríthetô porzsákokkal.
Árcsökkenés: 18.500.- helyett 15.500.-

SPA Manicure – elektromos melegen

Pro-Wax100 – gyanta melegítő

oldó (tip/műköröm) és áztató tál, cserélhetô betéttel.
4.900.-

5.800.-
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ÚJ

Travel Drill csiszológép – hiperkönnyű
fejű csiszológép (optimális 15.000-es fordulaton, szabályozás nélkül).
13.500.yal

ánn

okm
orst

Gy

ÚJ

Salon Drill csiszológép – beszorítógyűrűs, fémházas fejjel, digitális fordulatszám
fokozat kijelzővel, oda-vissza 3.000-20.000
fordulatszámmal, lábpedál-kapcsolóval.
24.900.LILA PROFI csiszológép – strapabíró
fém fej, oda-vissza állítható forgás, pedállal és kézzel is szabályozható fordulat.
Mostantól gyors és egyszerű fej-cserét lehetővé tévő gyorstokmánnyal. 27.550.-

Prof Drill csiszológép – gyorstokmányos, fémházas fejjel, digitális fordulatszám
fokozat kijelzővel, oda-vissza 3.000-20.000
fordulatszámmal, lábpedál-kapcsolóval.
28.900.őség

in
ti m
ásza

Fog

Jótanács:

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

ÚJ

Xtreme Drill csiszológép – Fogászati műszergyártó által gyártott kiemelkedő minőségű eszköz
(a Crystal Nails Xtreme sorozatának tagja)
– Fogászati- és drágakő–csiszolás követelményeinek
is megfelelő rezgésmentesség, mely nagy pontosságú
Karbid fej 2.600.munkát tesz lehetővé.
– A fej a legmagasabb fordulatszámnál is rendkívül halk
Gyémánt kúp 900.Karbid fej 3.400.és alig melegszik (ezt a fej különleges kialakítása és a kettő
helyett négy darab minőségi csapágy teszi lehetővé).
Gyémánt kúp 900.– Hosszú élettartam (minőségi alkatrészeknek, precíz
Karbid fej 2.900.összeszerelésnek és a por bejutását akadályozó kiGyémánt henger 1.600.képzésnek köszönhetően).
– Csiszolófej csere egy mozdulattal.
Csiszológyűrű tartó
Bevezető ár: 67.500.- helyett 49.500.szár 650.Francia mosolyvonal
(Oda-vissza forgás, 0-20.000 fokozatmentes forduutántöltéséhez 1.950.Csiszológyűrű 40.- latszám, lábpedál, a képen lévő karbidfej nélkül.)

Gyémánt fej és gyűrű
készlet, nagy 6.750
forintnyi érték 3.500.Gyémánt fej és gyűrű
készlet, kicsi 4.050.- forintnyi érték 2.500.-
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A gépek szervízeléséhez saját műhellyel rendelkezünk.

Kellékek
Margaréták
átlátszó,
ovális,
fehér
390.-/db

Üres Tip tartó – 200.Lábtyű – 1.650.-

Manikűr portalanító,
rózsaszín – 1.850.-

Paletta – 60 szín kifestésére alkalmas
980.-/db

mék
ÚJ ter
2009

Kesztyű – 1.450.-

Díszítési minták bemutató állványa,
18 darabos – 1.950.32 darabos – 2.650.Színes anyagok (akril festékek stb.)
keverőtála – 550.-

12 db-os körömlakk tartó – 4.900.-

mék
ÚJ ter
2009

k
méke
ÚJ ter
2009

mék
ÚJ ter
2009

mék
ÚJ ter
2009
Ujjankénti porcelán
leáztató gyűszű
1db – 290.10db – 1.950.-

Asztali
névjegykártya
tartó – 1.300.Utántöltő pálcika tippel 450.-/10db

mék
ÚJ ter
2009

Csiszolófej tartó
6 darabos, arany
900.-
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Kellékek
Porvédő maszk 80.-/db

Műbőr kéztámasz, hosszú 2.950.Védő szemüveg 950.Műbőr kéztámasz, hosszú 3.450.-

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

Sablon adagoló
2.350 helyett 1.950.-

Párduc kéztámasz, hosszú 3.450.Sokszög üvegtál
350.-

Szív üvegtál
350.-

Műbőr kéztámasz,
középhosszú 2.750.-

Üvegtégely,
üveg fedővel
átlátszó/rózsaszín
790.-/890.-

Ecset tároló
és tisztító

Porcelántégely

1.380.-

liquidhez, lezárható
780.-

Papírtörlő, sokrétegű
Pumpás adagoló Pumpás adagoló
tégely 120ml – 980.-

Fémfedő

Üres keverő tégely

360.-

120.-

350.-/100db
1.500.-/500db

tégelyek 980.-

Ujjvédő szalag
850.-

Tégely készlet
1.400.-

Egymásba
csavarható tégelyek
480.-/4db

Pumpás adagoló
tégely, fém tetejű 1.350.-
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Pumpás adagoló
tégely
400ml – 1.290.-

Eszköz
fertőtlenítő
box 1.980.-

Kellékek
Cseppentő pipetta 350.-

Portalanító kefe,
Narancsfa pálca 40.-

kicsi 250.-

Primer ceruza 980.Ecset tok 150.-

Portalanító
kefe,
nyeles 350.-

Lakkjavító ceruza, vastag
Crystal Nails minőségi,
cserléhető heggyel 1.150.Póthegy lakkjavító ceruzához 150.-

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

Portalanító kefe, nyeles 350.-

C-ív hajlító készlet, 6 darabos 3.900.-

Testragasztó
2ml - 780.-

Manikűr tál
Lakkszárító
spray

Gyakorló ujj

790.-

Portalanító
spray

1.290.-

290.-

1.580.-

Márkázott termékek
Crystal Nails minőségi poszterek 50x70 cm

980.-

ÚJ tól

us
máj

ÚJ tól

us
máj

ÚJ tól
us

máj
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Márkázott termékek
Hosszú újjú fehér póló,
Crystal Nails női divat pólók 3 színben (rózsaszín, piros,
fehér), 4 méretben (a fehér XXL méretben is) 2.980.-Ft

S, M, L, XL méretben
3.450.-

Crystal Nails női divat pólók
Crystal Nails kötény, varrott logóval.
Impregnált (vízlepergető) alapanyagának
köszönhetően jól megvédi az alatta levő
ruhát. 4.490.- Ft

9
200 tól
s
u
i
jún

Crystal Nails kötény, strasszköves
logóval. Impregnált (vízlepergető)
alapanyagának köszönhetően jól megvédi az alatta levő ruhát. 5.900.- Ft
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ÚJ

Exkluzív szórt-strasszköves
Crystal Nails Art póló 5 méretben 6.550.-

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

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

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

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

Kicsi – 3.700.24 x 18,5 x 12 cm
2 típus:
– felső füllel
– oldalsó füllel, szorító szivaccsal
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Szalonbútorok
Pedi szék állítható hát- és lábrész, hidraulikus emelővel
69.500.-

Eszközkocsi
krómvázzal, kerekekkel

Pedi bázis
hidraulikus emelővel,
JET áztatóval
74.000.-

Lábtartó csikó
pedikűrhöz
19.800.-

15.900.-

Műkörmös asztalok - mindhárom asztal kapható mindhárom színben 49.000.-

Kezelő króm lábbal
44.500.-

1 motoros kezelő
119.000.-

Profi székek
kerekes, gázemelős,
fehér-műbőr-króm

15.500.-
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További kozmetikai bútorainkat
keresd új bemutató termünkben vagy honlapunkon!

14.500.-

19.500.-

Szempillahosszabbítás

Zimány Linda
Elite Lash beLong szempillákkal

Új szolgáltatás
a szépségszakmában –
körmösök is végezhetik
Szálankénti szempillahosszabbítás az USA-ból

A jövő
kozmetikai szolgáltatása
Új szolgáltatás a szépségszakmában – körmösök is
végezhetik (csakúgy, mint a műkörömnél, itt is van új
kezelés (40 szál pilla szemenként), és kb. 2 hetente utántöltés (10 szál pilla szemenként)). Ennek a nagyon tartós
és a saját pilláktól megkülönböztethetetlenül természetes
hatást eredményező szolgáltatásnak a szokásos ára Magyarországon 15.000-25.000 Forint/új kezelés, aminek
anyagköltsége csupán – készletben történő vásárlás esetén
kb. 900 Forint. A Lash beLong márka egyedülálló minőséget biztosít a természetes hatású szempilla-hosszabbítás területén.

Sokkal természetesebb
A saját pillákat szálanként hosszabbítva (3D), azok pontos térbeli meghosszabbításaként a műpillák teljesen természetes hatást nyújtanak.
Kiegészítésként dúsító tincses pillák is rendelkezésre állnak.

Sokkal hosszabb
Amelyet a különleges műszempilla szálak jelentősen kisebb
súlya tesz lehetővé.

Sokkal tartósabb
1 napos szakmai továbbképzés ára 10.000.- Ft + ÁFA.
Új – 50 teljes első kezeléshez elegendő – KEZD KÉSZLET
csak 58.900 Ft.- +ÁFA, ajándék 1 napos oktatással.
PROFI KÉSZLET szintén ajándék oktatással.
Figyelem: Lash beLong szempillaragasztók orvosi minőségűek,
rendkívül kíméletesek és beszáradást gátló kiszerelésűek.

A saját szempillához tartós orvosi (medical) ragasztóval
rögzítve akár 2 hónapig is kitart.

Sokkal kíméletesebb
A formaldehid-mentes ragasztóval rögzített szálak maximálisan megkímélik a természetes pillákat. A kis súlyú pillák viselete sokkal könnyedebb érzést nyújt.
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Profi készlet – 134.900.10 vendég után megtérül,
200 új vendégre elegendő!

Kezdő készlet – 50 teljes első kezeléshez elegendő- KEZD KÉSZLET
csak 58.900 Ft.- +ÁFA,
ajándék 1 napos oktatással.

Fekete 8-,10-,12-,14mm szálas pillák – szintetikus, különleges eljárással, speciálisan kifejlesztett, természetes ívű, könnyített pillák
4000db – 14.900.1000db – 4.450.Fekete, A típusú (rövid és közepes),
B típusú rövid, dúsító tincs – szintetikus, különleges eljárással kifejlesztett, könnyített, 4 szálból álló tincsek
120 db – 10.500.-

Bőrgyógyászatilag tesztelt, bőrbarát,
orvosi tartós ragasztó – átlátszó, fekete
5ml – 18.800.-

Oldószer – olaj alapú, különleges oldószer, a LASH
beLONG pillák felhelyezéséhez speciálisan kifejlesztett ragasztó eltávolításához
7ml – 6.500.-

Zselés szempárnák – Hűsítő, frissítő zselés szempárnák, amely a pillahosszabbítási eljárás alatt a szemet nyugalomban és lezárva tartja
8 pár – 3.950.1 pár – 600.-

Szárító pumpa – melynek finom pumpálásával száríthatjuk a szálanként vagy tincsenként a felhelyezett
pillákat
1.850.-
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Olló – az alsó szempillák leragasztásához használt
ragasztószalag darabolásához, formára igazításához, hőkezeléssel edzett, rozsdamentes német acélból
2.700.Csipesz – a természetes szempillák szétválasztásához, a hosszabbításra alkalmas szempilla kiválasztására, hőkezeléssel edzett, rozsdamentes német acélból
3.790.Hajlított csipesz – a pillaszálak és tincsek felhelyezéséhez, hőkezeléssel edzett, rozsdamentes német
acélból
3.790..Göndörítő – a természetes szempillák ívelésére,
hogy megfelelően illeszkedjenek a pillahosszabbításhoz, hőkezeléssel edzett, rozsdamentes német acélból
2.350.-

Pilla fésű/kefe – az eljárás közben a szempillák
szétválasztására, megfelelő irányba állítására
50db – 3.500.1db – 90.-

Pilla spirál – az eljárás közben a szempillák szétválasztására, megfelelő irányba állítására
50db – 2.940.1db – 78.-

Pilla párna – az eljárás során felhasználandó pillaszálak vagy tincsek kihelyezésére, a munkafolyamat
közbeni könnyebb elérhetőség érdekében
10db – 5.100.1db – 610.-

Applikátor – az esetlegesen bőrre került vagy a túlzott mennyiségű ragasztó eltávolítására
200db – 9.500.1db – 65.-

Ragasztószalag – orvosi minőségű ragasztószalag,
mellyel a vendégek alsó szempilláit ragasztjuk le, megvédve őket az összeragadástól
3.750.-

Ragasztó tálka – melynek alján található mélyedésben tárolhatjuk a pillafelhelyezéshez szükséges ragasztómennyiséget
420.-

Japán Manikűr –
A Szabadalmi Hivatal által levédetett termék.
konysága megkérdőjelezhető.

VIGYÁZAT! Különböző csomagolásokban utánozzák. Az utánzatok haté-

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

ONY

P.Shine professzionális készlet
tartalmaz: krém, por, 3db. körömreszelô,
2 db. szarvasbôr polírozó, polírozó kendô,
adagoló kanál
9.500.-

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

2.600.-

P.Shine szarvasbôr polírozó
valódi bôr

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

A teljes PROFI ápolás a következő lépésekből áll:
– Első kezelésnél a rózsaszín-zöld kétoldalas reszelő rózsaszín felével bolyhozzuk fel a körömfelületet, hogy a hatóanyag jobban behatolhasson a körömrétegekbe. A zöld reszelőoldal a köröm
esetleges formázásához való. (Vékony köröm esetén a bolyhozás
mellőzését javasoljuk.) Rendszeres kezelésnél a bolyhozást csak
az első alkalommal kell a teljes körömfelületen elvégezni, a további
kezeléseknél csak a frissen lenőtt körömrészt kell bolyhozni.
– A fehér színű adagoló kanál segítségével a félszáraz krémből (zöld
tégely) egy csipetnyi mennyiséget oszlassunk el a körmön vagy a
zöld színű tömbpolírozón, majd polírozzuk be az anyagot a körömfelületbe, amíg a köröm fényleni nem kezd. A polírozót két végénél fogjuk és mindig egy irányba (ne oda-vissza) mozgassuk és
lehetőleg teljes hosszában húzzuk végig a körmön. (A krém esetleges megszáradása esetén sem csökken annak hatásossága.)
– A port (rózsaszín tégely) kis mennyiségben a körmön eloszlatva a
krémnél leírtakhoz hasonló módon polírozzuk be a rózsaszín tömbpolírozóval.
– Végül a csomagban lévő törlőkendővel tisztítsuk le a körmöket (illetve a kétoldalas reszelőt).
– Bőroldással és olajozással a kezelés kiegészíthető.
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GENA TERMÉKEK
„A föld energiáit
a lábadon át kapod..”

A Gena hatóanyagos készítményeinek
pontos használatát új továbbképzésünkön Dr. Veresné Szuda Katalin (kétszeres Magyar Pedikűr Bajnok) oktatja.
Pedikűr és manikűr készítmények az EzFlow gyártójának (USA) pedikűr szaklaboratóriumából gazdag növényi hatóanyag-tartalommal, alacsony
áron kifejezetten szakembereknek (akár több literes kiszerelésben is).

Lábápolók
Folyékony lábfürdő (Pedi Soak)

Pedi Lotion (Pedi Soft)

Hámlasztó Lotion (Pedi Care)

Sűrű, tisztító és bôrpuhító folyékony áztatószappan növényi kivonatokkal.
250ml – 1.450.960ml – 3.850.3,8liter – 9.950.-

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

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

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

Frissítő jég zselé (Pedi Ice)
A pedikűr végén az igénybevett, fáradt lábat
bedörzsölve, mentol segítségével újraéleszti a
fájó-sajgó izmokat. Aloé-kivonat tartalma nyugtatja és hidratálja a bôrt. A vendég
könnyed frissesség érzettel távozik.
250ml – 2.850.480ml – 4.850.960ml – 6.450.3,8l – 8.850.-

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

Moszatos pedi maszk (Pedi Mask)
Láb és lábfej kondicionáló és
frissítô maszk tengeri moszattal,
kamillával és fodormenta kivonattal a maximális vitalitás és bôrmegújulás érdekében.
180ml – 2.450.480ml – 3.450.-
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Aromaterápiás lábfürdők (Pedi Salts,
Pedi Jet)
Magas holt-tengeri sókristály-tartalommal, szegfűszegés borókafenyô-kivonattal frissítô só. Kapható nem habzó változatban is, mely kifejezetten a pezsgô (Jet) elektromos lábáztató készülékekhez lett fejlesztve.
Kíméletesen hámlasztja a bőrkeményedéseket és a kutikula bőrét.
442g – 4.950.-

Lábápolók

Mani-Pedi pezsgőhab Spray
(Like Soap, Like Pumice, Like Lotion)
3 féle pezsgô hab:
1. víz nélküli Tisztító-fertôtlenítô-hab;
2. biológiai hámlasztó Bôrradír-hab;
3. bôrmegújító, hidratáló Lotion-hab.
Különleges pezsgésükkel meglepik és elvarázsolják a vendéget.
150ml – 2.450.-

Callus oldó (Callus off)
Erôs bôrkeményedés- és tyúkszem-oldó folyadék,
3-5 perc behatási idôvel. Az AHÁ-val gazdagított, természetes, gyorsan ható zselét könnyű
használni, és abszolút nélkülözhetetlen eszköze
a pedikűrnek. Felpuhítja a bőrkeményedéseket,
melyek ezután könnyed
dörzsöléssel eltávolíthatóak.
30ml – 1.250.-/db
120ml – 3.450.-/db

Pedi Pak

Feet-to-go

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

Tökéletes otthoni ápoláshoz és utazáshoz.
Tartalma: Frissítő-Fertőtlenítő Spray, Folyékony
Lábfürdő, Pedi Lotion, Hámlsztó Lotion, Frissítő Jég Zselé és pedi ráspoly.
5.750.-/csomag

Frissítő-fertőtlenítő Spray
(Pedi Septic)

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.-

Elűzi a lábszagot, maximálisan fertôtlenít és hűsít, eukaliptusszal, mentollal és teafa olajjal.
240ml – 2.550.-

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

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

Extra vékony, higiénikus, habszivacs mely
elkülöníti a lábujjakat (lakkozáshoz stb.). Mosható.
124.-/db

77

Lábápolók
Pata lakk (Hoof Laquer)

Pata krém (Healthy Hoof Cream)

Teafa olaj (100% Tea Tree Oil)

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

A Pata lakkal azonos hatóanyagokat tartalmazó hatékony körömerôsítô és kondicionáló
krém. A körömbôrbe és körömbe masszírozandó.
28g – 1.850.115g – 2.950.-

Hamisítatlan tiszta ausztrál olajkivonat, mely
gyorsan felszívódva enyhít (és fertôtlenít) bármilyen rovarcsípést, vágást,
bôrégést. Alkalmazható
bôrön, körmön, fejbôrön.
Masszírozza a bôrbe, körömre vagy csepegtessen
az áztatóvízbe.
5ml – 950.-/db

Paraffin Plus
Luxus minőségű paraffinok
Peach (barack): paraffin E-vitaminnal és barackmag olajjal
Unscented (nem illatosított): paraffin édes mandula olajjal
Tropical (trópusi): paraffin mangóval, kakaóvajjal és grapefruit olajjal
Face (arcra): arc paraffinozáshoz is használható
1.750.-
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SpaCaviar
Új Gena luxus kézápoló család: kényeztetés a kaviár fiatalító hatásával
Mindenegyik kaviáros ápoló, kaviár kivonatban, aminosavakban, vitaminokban és ápoló olajokban gazdag. Ezek a jótékony összetevők megújítják a bőrsejtek stuktúráját és javítják a kéz és a körmök textúráját, megjelenését.

SpaCaviar Hand Mask – Kézmaszk

SpaCaviar Hand Serum – Kéz szérum

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 kézbőre.
113g – 2.980.-

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

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

SpaCaviar Hand Scrub – Bőrradír

SpaCaviar Nail&Cuticle Treatment – Köröm és kutikula ápoló

Hámlasztja a száraz bőrt, növeli a nedvességtartalmát, rugalmasít, csökkenti a ráncokat,
és puhítja a bőrt.
113g – 2.980.-

Kényeztető formula Sodium Fluoride-dal, drámaian megnöveli a természetes körmök keménységét és rugalmasságát, gyorsítja növekedésüket, mialatt ápolja és hidratálja a kutikula bőrét. Ez a vitaminban gazdag kezelés minden körömtípusra használható.
28g – 2.980.-
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Step by Step
Lábápolás avagy kényeztetés Gena módra
Kezdjük azzal a szolgáltatást, hogy megkérjük a vendéget, vegye le a cipőjét, zokniját vagy harisnyáját. Adhatsz a vendégnek ruhát vagy köntöst a kezelés idejére. Tégy egy tiszta törülközőt a vendéged lába alá, és bizonyosodj meg róla, hogy van még elegendő, tiszta, puha törülköző
a munkaasztalod közelében, használatra készen.
Hasznos tanács: A vendéged még nagyobb kényelme érdekében, meleg törülközőket is használhatsz.
1. lépés: Keverj 1 teáskanálnyi magas koncentrációjú Pedi Soak lábfürdőt vagy Pedi Jet-et a lábvízbe. A friss illatú Pedi Soak
vagy Pedi Jet tisztítja, ápolja és nyugtatja a fáradt lábat.
2. lépés: Kezd a pedikűrt mindkét láb fertőtlenítésével, használd a Pedi Septic-et. Ez az antiszeptikus lábspray dezodorál és
felfrissít, mivel gátolja a baktériumok szaporodását.
Ez egy jó alkalom számodra, hogy szemügyre vedd (diagnosztizáld) a lábat, hogy feltérképezd a kezelést kizáró tényezőket.
3. lépés: Távolítsd el a körmökről az esetleges körömlakkot, lakklemosó segítségével.
4. lépés: Segítsd a vendégedet, hogy a lábát a meleg lábfürdőbe helyezze. Hagyd a lábakat 5-10 percig ázni, helyezz két vagy
három törülközőt az öledbe.
5. lépés: A kutikula elhalt bőrének eltávolításához használd a Pedi Care hámlasztó krémet minden lábujjon. Gyengéden told vissza a kutikula bőrét. A száraz bőr eltávolításához használj kis mennyiségű Pedi Care-t, és masszírozd határozott mozdulatokkal, amíg a száraz bőr lehámlik.
Ez az egyedülálló formula gyengéden radírozza a repedéseket, a száraz bőr friss és fiatalos bőrré változik. Amikor a hámlasztás
kész, helyezd a lábakat vissza a lábfürdőbe és öblítsd le őket. Ismételd meg a 3. és 4. lépést a bal lábon.
6. lépés: Helyezd a jobb lábat az öledbe, és itasd fel a felesleges vizet róla, hagyd kissé nedvesen. Használj egy kis mennyiségű Pedi Scrub radírozó zselét, vagy Pedi Warm hámlasztó radírt melegítő hatással a lábra. Körkörös dörzsölő mozdulatokkal radírozd le a lábfej felületét. Fordíts különös figyelmet a láb bőrkeményedéses és a száraz részeire. A Pedi Scrub vagy
Pedi Warm fokozza a vérkeringést, mialatt revitalizálja a lábat, puhává és finom tapintásúvá varázsolva azt.Szükség esetén használj, bőrkeményedés oldó folyadékot (Callus Off)
7. lépés: Távolítsd el a felesleges Pedi Scrub-ot vagy Pedi Warm-ot, a láb visszahelyezésével a lábfürdőbe. Majd vedd megint öledbe a jobb lábat és itasd szárazra.
A Pedi Pro File reszelő ideális a láb sarki bőrkeményedéseinek eltávolítására. Kezd az érdes oldallal, és határozott mozdulatokkal
reszeld le a bőrkeményedéseket. Fejezd be a reszelést a finomabb oldalával. A makacs bőrkeményedések eltávolítására használd a Pedi Rasp ráspolyt, a speciálisan kialakított hajlított nyelével, amellyel az optimális nyomás fejthető ki a bőrkeményedésre
az eltávolítás során. A Pedi Pro File finomabb oldalának használatával fejezd be a reszelést. Bizonyosodj meg róla, hogy mind
a Pedi Pro File-t, mind a Pedi Rasp-ot fertőtleníted két használat között.
8. lépés: A Pedi Soft, tápláló krém, természetes gyümölcssav tartalommal a száraz bőr hidratálására szolgál. Ideális, hogy kényeztesd a vendéged egy teljes lábmasszázzsal. Kezd a jobb lábon,
a térdnél, haladj a lábujjak felé, gyengéd, de határozott mozdulatokkal. A Pedi Cure-t olyan vendégeknél használd, akiknek extra száraz vagy repedezett a bőrük, vagy erős bőrkeményedéssel rendelkeznek. A Pedi Cure egy ultra gazdag tápláló hidratáló kezelés, növényi kivonatokkal gazdagítva, hogy táplálja és újra hidratálja
a legszárazabb bőrt is. Borsmenta olaj, mentol és kámfor együtt hatnak, hogy nyugtassák és könnyítsék a fáradt, sajgó izmokat, míg a levendulaolaj ápolja az érzékeny bőrfelületeket. A maximális felszívódás érdekében, tekerd a lábat meleg törülközőbe,
és hagy a terméket 3-5 percig hatni.
A kezelést kiegészítheted maszkos pedi maszk (Pedi Mask) alkalmazásával. A kezelés végén hűsítsd a lábakat frissítő jég zselével (Pedi Ice).
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IBD TERMÉKEK

SZÍNES ZSELÉ-KÉSZLETEK ÁRZUHANÁSA

2009. április 5-től!

Az IBD két évtizedes múlttal rendelkezô
USA-beli műköröm-alapanyag márka. Korábban csak zselék kutatás-fejlesztésével
és gyártásával foglalkozott, így jutott el
napjainkra az UV technológiában az
USA-ban a csúcsra. A zselé-fejlesztések
példátlan sikere nyomán készült el nemrégiben az IBD Porcelán Rendszer.

Zselé rendszer
Clear Gel – Lágy clear zselé
AKCIÓ – IBD Builder Gel Ultra White 14g
FÉLÁRON 4.900.- helyett 2.450.Builder Gel – Építô zselék
Ötvözik a porcelánok erejét a zselék rugalmasságával. Maximális erôsségű, sűrű, biztos tapadású, kis
anyagszükségletű, szagtalan, savmentes, 3 perces zselék. Természetes hatást biztosítanak
a műkörömnek sablonon és tip-en egyaránt. Clear, Pink, White, Ultra White, Natural színekben.
8g – 2.750.14g – 4.900.- helyett 4.410.56g – 13.800.-

Vékony, áttetsző és fényes bevonatot képez, mely tökéletesen természetes hatású. Fényes, a rózsaszín és fehér zselék színhatását fokozó 30 másodperces bevonó zselé. Rugalmasságából adódóan természetes köröm erôsítésére
is alkalmas (megfelelô elôkészítés után, 2 rétegben,
szabad szélen vastagítva)
8g – 2.750.14g – 4.410.55g – 11.900.-

Xtreme Gel – Extreme Építő Zselék
Az IBD francia körmökhöz fejlesztett zseléi, közepes sűrűséggel, könnyű formázhatósággal. A French Xtreme White/vakítóan fehér zselével vékonyan és könnyen lehet
dolgozni, hibátlan mosolyvonal készíthetô vele. A French Xtreme Pink/rózsaszín és Blush/pirosas rózsaszín
zselék páratlanul élénk színhatást
nyújtanak.
15g – 5.300.- helyett 4.850.56g – 14.600.-
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Pink: Élénk rózsaszín, a körömágy hibáinak elfedésére.

Clear: Tükörfényes befejezés, mely a Pink-nek és a Whitenak UV fényvédelmet nyújt.
Blush: Halvány rózsaszín, amely kiemeli a körömágy természetes színét.
White: A vakítóan fehér zselével vékonyan és könnyen lehet dolgozni. 2 rétegben javasoljuk.

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

Zselé készletek

Intense Seal – Intenzív Fény
A legújabb technológiájú, 100%-ban UV zselébôl készült, fixálást mégsem igénylô védô-fény
zselé. Fixálás-mentessége miatt maximálisan fényes marad. 3 perces
lámpázást igényel. (UV
fényben intenzív kék fénynyel világít). Formázási
és polírozási időt is
megtakaríthatunk
vele. Alkalmazható
zselén és porcelánon.
5,5ml – 2.750.14ml – 4.900.-

PROFESSZIONÁLIS ZSELÉ KÉSZLET
A professzionális zselé készlet mindent tartalmaz, ami szükséges, ahhoz, hogy vendégeink számára tökéletes szolgáltatást tudjunk nyújtani. A teljes készlet megvásárlásával
kb. 10.000 Ft-ot takaríthatunk meg.
Tartalma: 14g Clear Gel/Clear Zselé, 14g Clear builder Gel/Átlátszó építô zselé, 14g Ultra White Builder gel/Ultra fehér építô zselé,
14g Pink Builder Gel/Rózsaszín építô zselé, 14g Gel polish/Színes zselé,
14g Ultra Seal/Védô-fény zselé,
14g Bonder/Tapadófilm, 59ml Nail Cleanser Plus/Fixáló, 118ml Nail Prep, 5 Second Ultra
gyors ragasztó, 5 Second Zselés ragasztó, Profi zseléecset, 80 db szivacslapka, fehér reszelôk, körömbôr feltolók, tipek,
DVD és Felhasználói kézikönyv (angol).
39.000.- helyett 35.000.-

INDULÓ ZSELÉ KÉSZLET
Az induló zselé készlet mindent tartalmaz, ami a tökéletes műkörmök
készítéséhez szükséges. Önterülô, könnyű, kíméletesen kötô zselékbôl.
(Nail Prep nincs a készletben).
Tartalma: 7g White/Fehér építô zselé, 7g Pink/Rózsaszín építô zselé, 7g Clear/Átlátszó építô zselé, 7g Clear/Átlátszó zselé,
7g Bonder/Tapadófilm, 30ml Cleanser Plus/Fixáló, 20 szivacslapka, #4 zselé-ecset és felhasználói kézikönyv (angol).
14.900.- helyett 13.500.-
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Step by Step
Épített francia zselés köröm
1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: a szokásos módon bőrfeltolást, kaparást, bolyhozást és portalanítást végzünk.
2. SABLON HASZNÁLAT: felhelyezzük a sablont.
3. TAPADÁS: Nail Prep Spray-vel befújjuk a körmöket, majd Bonder tapadó filmet alalmazunk (a termékleírás szerint) kövesd a
tapadás elősegítési eljárást.
4. SZABADSZÉL ALAPOZÓ ELJÁRÁS: húzz egy vékony réteget IBD átlátszó zseléből a körömágytól a sablonra, a kívánt hoszszúságig. Lámpázd 30 másodpercig, hajlítsd meg a c-ívet, majd lámpázd újabb 3 percig.
5. RÓZSASZÍN ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA: végy az ecsetedre egy közepes méretű gombócot az IBD rózsaszín építőzseléből. Helyezd a gombócot az ív területére, görgesd az ecsetedet egészen a mosolyvonalig. Told az anyagot a kutikula felé
óvatosan úgy, hogy közben a kutikula része vékony maradjon. Hagyj egy jelentős anyagmennyiséget a mosolyvonalnál. Egy tiszta és száraz szivacslappal tisztítsd ki az ecseted és alakítsd ki a mosolyvonalat. A bőrredőkre és a
kutikulára került zselé felválást okozhat. Távolítsd el a bőrre került zselét a bőrfeltoló segítségével. Lámpázd röviden.
(Javaslat: lámpázz egyszerre egy körmöt. Amíg az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik kézen.)
6. FEHÉR / ULTRA FEHÉR ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA: végy az ecsetedre egy közepes méretű gombócot
az IBD fehér építőzseléből. Helyezd a tiszta lapjával az ecsetet a szabadszélre és görgesd az anyagot a szabadszél közepe felé úgy, hogy összeérjen a rózsaszín zselével, de ne feddje azt. Gyengéden húzd a fehér zselét a tip
vége felé. Ha szükséges, töröld meg az ecsetet egy tiszta és száraz szivacslappal, és igazítsd ki a mosolyvonalat.
Lámpázd röviden. (Javaslat: lámpázz egyszerre egy körmöt. Amíg az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik kézen.)
7. ÁTLÁTSZÓ ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA: húzz egy vékony réteget az IBD átlátszó zseléből (mintha lakkoznál) a teljes körömfelületre, a kutikulától a szabadszélig. NE LÁMPÁZD. Végy az ecsetedre egy közepes méretű gombócot az IBD átlátszó építőzseléből. Helyezd a gombócot az ív területére, görgesd az ecsetedet egészen a szabadszél ívéig. Hagyj jelentős mennyiségű zselét az ív területén. Óvatosan vond be a köröm széleit, a kutikulát és a szabadszélt is zselével. Erősítsd meg a stresszpontot. Ecsetedet mártsd mélyen a zselébe, majd folyasd a zselét az ecsetről a stresszpontra, közben mozgasd az ecsetet keresztirányban. Hagyd az anyagot magától terülni. Ismételd ezt a
mozdulatot, amíg a kívánt körömformát el nem éred. A bőrredőkre kerülő zselé felválást okozhat, ezért távolítsd el a
bőrfeltoló segítségével. 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 szivacslappal. Használd a törlőlapot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé,
majd ellenkező irányba is töröld át a törlőlappal. Használj új törlőlapot a másik kézen.
10. BEFEJEZÉS: formára reszelés után portalanítunk, majd Intense Seal-el lezárjuk a körmöket.
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Leoldható zselé család
Az IBD fejlesztette ki először a leoldható zseléket, amelyek a meglévő zselé-család kiegészítői. Évekig tartó zselé-kutatás és -fejlesztés után, az IBD
debütált egy olyan új zselével, mely ötvözi a kristálytiszta megjelenést, a rugalmasságot és könnyű eltávolíthatóságot.
Ez az új zselé egy új dimenziót nyit a körömépítők számára. A leoldható zselé könnyen megmunkálható és eltávolítható. Nemcsak
a terméket könnyű használni, de az eltávolítása is megkíméli a természetes körmöt a sérülésektől.
A leoldható átlátszó lágy zselé egy vékony, fényes réteget képez, amely természetes érzést és szép fényt biztosít. A leoldható építő zselé természetes köröm megerősítésére, tipes megerősítésre és építésre is alkalmas. Mindegyik leoldható zselé könnyedén eltávolítható a speciálisan kifejlesztett
oldószerrel (Remover), amely nedvességpótló olajat tartalmaz, így megelőzi a köröm és a kutikula kiszáradását. A zselé eltávolító csak a leoldható zselé eltávolítására alkalmas.

Soak
Soak
Soak
Soak

Off
Off
Off
Off

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

Új Bright White – Fehér lágy zselé 7g – 3.850.-

tól

június
2009

k

mé
ÚJ ter

Step by Step – Épített köröm átlátszó Soak Off építő zselével
1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: 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 ÉPÍTZSELÉ ALKALMAZÁSA:
A. Húzz egy vékony alapréteg IBD átlátszó soak off építőzselét a teljes körömfelületen. NE LÁMPÁZD
(ez a vékony csúsztató réteg alapozza meg a következő réteg gyors és biztos tapadását).
B. Végy az ecsetedre egy közepes méretű gombócot az IBD átlátszó Soak Off építőzseléből. Helyezd a
gombócot a hosszanti középvonalra, görgesd az ecsetedet egészen a szabadszél végéig. Hagyj jelentős mennyiségű zselét a középvonalon. Óvatosan vond be a köröm széleit és a szabadszélt is zselével.
C. Erősítsd meg a stresszpontot – merítsd az ecseted mélyen az átlátszó soak off építőzselébe, emeld fel az ecsetet úgy, hogy a zselé lefelé folyjon róla. Csepegtesd a zselét oda, ahol szükség van megerősítésre. Az oldalsó bőrredőkre vagy a kutikulára kerülő zselé felválást okozhat. Távolítsd el az esetlegesen ide került felesleges zselét bőrfeltoló vagy narancsfapálca segítségével.
D. Lámpázz egyszerre egy körmöt. Javasoljuk, hogy amíg az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik kézen. Rövid lámpázás elegendő ennél a pontnál. Folytasd az eljárást, amíg mind a 10. ujjal végzel.
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Step by Step
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 szivacslappal. Használd a törlőlapot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé, majd ellenkező irányba is töröld át a törlőlappal. Használj új törlőlapot a másik kézen.
9. RESZELÉS: alkalmazd a befejező technikákat reszelővel.
10. BEFEJEZÉS: alkalmazd a befejező technikákat vagy fejezd be egy vékony réteg IBD átlátszó lágy Soak Off zselével a teljes körömfelületen.
Az oldalsó bőrredőkre vagy a kutikulára kerülő zselét távolítsd el a bőrfeltoló segítségével. Zárd le a körmöt enyhén rányomott ecsettel és a szabadszél végénél.
11. KÉZMOSÁS: kérd meg a vendéget, hogy mossa meg, majd szárítsa meg a kezeit.
12. HIDRATÁLÁS: cseppents pár csepp Lavender Cuticle Oil-t a körömbőrre, és gyengéden masszírozd a bőrbe.

Step by Step – Természetes köröm megerősítése soak off zselével
1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: kövesd az IBD előkészítő eljárását az előző oldalak szerint
2. TAPADÁS: kövesd a tapadás elősegítési eljárást az előző oldalak szerint
3. ÁTLÁTSZÓ IBD SOAK OFF ZSELÉ ALKALMAZÁSA: használd az IBD zseléecsetet, húzz egy vékony réteg soak off átlátszó zselét a körömfelületre (mintha lakkoznál). Zárd le a körmöt enyhén rányomott ecsettel az oldalvonal és a szabadszél végénél. Az oldalsó körömredőkre vagy
a kutikulára kerülő zselé felválást okozhat. Távolítsd el az esetlegesen ide került felesleges zselét a bőrfeltoló segítségével. Lámpázd meg a zselét.
Amíg az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik kézen. NE FIXÁLJ A LÁMPÁZÁS UTÁN! (Javaslat: alkalmazd a fent leírtakat a kéz 4 ujján,
majd lámpázd őket. Mialatt az egyik kéz a lámpában van, dolgozz a másik kézen. Aztán fejezd be a hüvelykujjakat, és azokat is lámpázd meg.)
4. MÁSODIK RÉTEG: húzd második réteget az átlátszó soak off zseléből. NE LÁMPÁZD! Erősítsd meg, helyezz egy kis gombócot a zseléből a
stresszpontokra, vagy ahol szükség van megerősítésre. Ismételd ezt mindaddig, amíg a kívánt körömformát el nem éred. Rövid lámpázás minden
köröm után. Az oldalsó bőrredőkre 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 szivacslappal. Használd a törlőlapot a körömfelületen. Húzd le a felesleges ragacsos részt a szabadszél felé, majd ellenkező irányba is töröld át a törlőlappal. Használj új törlőlapot a másik kézen.
7. RESZELÉS: alkalmazd a befejező technikákat az előző Step by Step-ek szerint.
8. BEFEJEZÉS: alkalmazd a befejező technikákat vagy fejezd be egy vékony réteg IBD átlátszó Soak Off zselével a teljes körömfelületen. Az oldalsó körömredőkre vagy a kutikulára kerülő zselé felválást okozhat. Távolítsd el az esetlegesen ide került felesleges zselét a bőrfeltoló segítségével. Zárd le a körmöt enyhén rányomott ecsettel az oldalvonal és a szabadszél végénél.
9. KÉZMOSÁS: kérd meg a vendéget, hogy mossa meg, majd szárítsa meg a kezeit.
10. HIDRATÁLÁS: cseppents pár csepp Lavender Cuticle Oil-t a kutikulára, és gyengéden masszírozd a bőrbe.
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Színes zselék
Színes zselék - Gel Polish/Color Gel
47 féle színű (ebbôl 30 gyöngyházas), nagy kopásállóságú színes zselé. Magas színezôanyag tartalmú, így kiváló fedôképességű, 3 perces, egyszerűen használható lágy zselék. 7g-os ÚJ, praktikus kiszerelésben.
7g – 3.390.-

Apricot Créme
60563

Autograph
60583

Extreme Black
60700

Black Diamond
60702

De’lish
60579

Electric Red
60883

Holly Berry
60874

Glacial Mint
60562

Mistletoe Green
60872

Merlot
60876

Raw Silk
60885

24K
60594

Natural Elegance
60884

Red Hot
60896

SIlver Bells
60873

Scarlet Fever
60895

Up all Night
60580

Oxygen
60892

Return to Paradise
60886

Seared with a Kiss
60898

Winter White
60701

Burn Baby Burn
60897

Stiletto Heels
60577

Seduction
60887

Cabernet
60877

Glitter Shimmer
60894

Gold Garland
60875

Pamper Me
60582

Paparazzi
60578

Rosé
60878

Stainless Steel
60593

Sun Ray
60888

Butter Rum
60561

Sweet Berry
60565

Copper
60588

Grapevine
60880

Lime Drop
60566

Party til Dawn
60581

Radium
60587

Rose Gold
60590

Tango
60893

Port
60879

Tangerine Dream
60564

Techno Ruby
60890

Ultra Violet
60889

Titanium
60595

Pinot Noir
60881
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Színes zselé készletek
Négy különböző színes zselé készlet, mely tartalmaz: 6 darab színes zselét, Bonder tapadófilmet,
fényzselét és fixálót.

MIND A NÉGY KÉSZLETNÉL 50%-OT TAKARÍTASZ MEG
6x7g színes zselé: 6x3.390=20.340.- + Intense Seal 5,5ml: 2.750.+ Bonder 7,3ml: 2.750.- + Cleanser Plus 29,5ml: 590.- mindösszesen 26.430.- Ft érték helyett 13.200.-

%rítás
5t0
aka

meg

anás
tól
június
2009

Árzuh
anás
tól
június
2009

Árzuh

IBD Splash kollekció
IBD Bohém kollekció
Tartalma: 6 db 7g-os színes zselé (Violet Mist, Plumeria, Sunshower,
Tangelo, Leafy Luster, Indigo Shore), Intense Seal 5,5ml, Bonder 7,3ml,
Cleanser Plus 29,5ml, 5db szivacslapka, 2db virágos lábujj elválasztó.
Ára: 17.900.- (2008-ban) helyett 13.200.-

anás
Árzuh

Tartalma: 6 db 7g-os színes zselé (Color Addict, Feisty, Flaunt It, Late
Nite, Like it Love it, Stylin), Intense Seal 5,5ml, Bonder 7,3ml, Cleanser
Plus 29,5ml, 5db szivacslapka, 2db virágos lábujj elválasztó.
Ára: 17.900.- (2008-ban) helyett 13.200.-

anás

Árzuh

IBD Metál kollekció

IBD Tropical kollekció

Tartalma: 6 db 7g-os színes zselé (Radium, Copper, Rose Gold, Stainless Steel, 24K, Titanium), Intense Seal 5,5ml, Bonder 7,3ml, Cleanser
Plus 29,5ml, 5db szivacslapka.
Ára: 17.900.- (2008-ban) helyett 13.200.-

Tartalma: 6 db 7g-os színes zselé (Violet Mist, Plumeria, Sunshower,
Tangelo, Leafy Luster, Indigo Shore), Intense Seal 5,5ml, Bonder 7,3ml,
Cleanser Plus 29,5ml, 5db szivacslapka, 2db virágos lábujj elválasztó. Ára: 17.900.- (2008-ban) helyett 13.200.-
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Porcelán rendszer

Előkészítő használati sorrend:

1
vagy

1*

2

3

1

csak problémás
körmöknél

2

IBD Dehydrator

3

vagy

1

2

Elôkészítô folyadék, mely gombásodás megelôzésére és vízelvonásra
(tapadáselôsegítésre) használható,
ecsetes kiszerelésben. PH kiegyenlítő hatású. Primer használata előtt
alkalmazva fokozza annak hatékonyságát.
14ml – 2.650.- helyett 2.380.-

Nail Prep
Nagy kiszerelésű gyors és hatékony vízelvonó-tapadásjavító és fertôtlenítô (antibakteriális
és gombaölô hatású) pumpás spray. Használhatjuk a kezelés elején köröm- és kézfertôtlenítô spray-ként is. Elôkészítô
folyadékként szálmentes
1*
IBD szivacstörlô lapra fújva, a körmöket áttörölve a
folyadék a szivacslap
egyenletes nedvszívó képessége miatt nem folyik
be a körömsáncokba, illetve a törléskor a maradék porszemcséket is eltávolítjuk.
118ml – 2.180.470ml – 5.500.-

Belicious Lotions
Kényeztesd magad a titokkal, hogy bőröd
finomabb tapintású és egészségesebb kinézetű legyen. Gazdag hidratáló, antioxidánsokkal.
Finom és egyedi illatú.
236 g –1.980.-

IBD Stick Primer

2

A legerősebb tapadás elősegítő,
mely az összes körömrétegen
áthatolva elvonja a nedvességet,
így biztos tapadást eredményez. Az üveg nyakán lehúzott
ecsetjével harmatvékonyan,
egy ecsetnyit több körömre
szétoszlatva kell felhordani.
Savtartalma miatt bőrhöz nem
érhet.
14 ml – 3.200.- helyett 2.880.-

Bonder – Zselé tapadófilm
Savmentes primerként felfogható tapadófilm, az
amúgy is erôsen tapadó IBD zselék tapadásának további fokozásához. Kétoldalú ragasztóként beleköt a körömlemezbe
3
és a fölötte levô zselébe.
Harmatvékonyan kell felkenni (egy lehúzott ecsetnyit
több körömre), majd szivacslapkával filmvékonyságig
(nem fénylô, szemcsés felületűre) felitatni, ezt követôen
1 percig UV lámpázni.
Fixálni nem szabad.
7g – 2.750.15g – 4.900.- helyett 4.410.-

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

Nail Wipes – Szivacstörlô
Univerzális szálmentes törlôlapkák, melyek nem
szöszölnek, mint a papírtörlôk. Gazdaságos,
többször
felhasználható
(néhányszor kimosható),
egyenletesebb a folyadékfelvétele, kényelmesebb a használata. Alkalmas Nail Prep felhordásához és Cleanser Plus-al
történô fixálásra.
80db – 1.480.-

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

Reconstrux
Az IBD által kifejlesztett hatékony, saját köröm erôsítô és
megújító, mely 30 nap alatt látványos eredményt hoz.
2.950.-

Brush On Nail Glue –
Ecsetes körömragasztó
Az ecsettel könnyen felvihetô, zselés társánál
gyorsabban száradó,
tartósan erôs ragasztó.
6g – 1.350.-

Ultra Fast Glue –
Ultra gyors ragasztó
Tip-ek ragasztására és köröm javítására alkalmas speciális, leggyorsabb száradási idejű
5 mp-es ragasztó. Meghosszabbított ragasztófeje segítségével a ragasztás
tűhegy
pontosságú. Maximálisan elfolyásés csöpögésmentes. Légmentesen
zárható, ezzel
meg aka dá lyoz ható a ragasztó
beszáradása.
2g – 700.-
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IBD Tip Blender
A Tip összereszelést könnyítô folyadék.
14ml –2.200.-

Brush On Gel Resin –
Ecsetes zselés ragasztó

Smaragd (Emerald) 180/180 az egyenletes műkörömfelület kialakítására és bolyhozásra
490.-/db
Zafír (Sapphire) 150/150 tip formare490.-/db
szeléshez
(Rubint) Ruby 100/100 műköröm formázásra, rövidítésre, eltávolításra
490.-/db
Gyémánt (Diamond) buffer 220/280
a porcelán vagy zselés köröm befejező finomításához
990.-/db

Az ecset segítségével
könnyen használható,
sűrűsége miatt nem folyik
el és nem csöpög, a hézagokat jobban kitölti. Ideális WRAP-hoz
és természetes köröm
ragasztásához is.
6g – 1.300.-

Gel Glue – Ragasztó zselé
A legjobb megoldás tip ragasztáshoz barázdált körömre. Gyorsan szárad, zselés összetétele kitölti az egyenetlenségeket és kiváló
problémás körmökhöz is.
Menettel záródó kupakja
megakadályozza a ragasztó elfolyását vagy
beszáradását.
4g – 1.650.-

Egyenes reszelô: White reszelő 120/180
műgyanta bevonatos tartós fehér reszelô a tiszta munkáért
390.-/db

IBD csodapolír blokk
Briliáns csillogást kölcsönöz. Tökéletes természetes- és műkörömhöz.
650.-/db

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

Rugalmas Por – Flex Powder
Háromszoros ôrlésű (extra finom), rendkívül rugalmas por. A hagyományos porokhoz képest gyorsabban készíthetôk vele szebben formált körmök. Crystal Clear
(üvegszerűen tiszta), Translucent Pink (átlátszó világos rózsaszín, mely kiemeli a természetes köröm színét), Cover Pink (körömágyhosszabbító fedő rózsaszín), Natural (természetes szabadszél kialakításához) és Bright White (vakítóan fehér,
a tökéletes francia körmökhöz) színekben.
28g – 3.200.- helyett 2.880.113g – 8.950.- helyett 7.980.453g – 29.900.- helyett 26.900.-

Grip Monomer –
Porcelán folyadék

IBD porcelán próba szett
3.500.- helyett 3.150.-

Maximális erôsséget eredményezô vegyösszetételű és kiemelt UV-szűrô adalékának
köszönhetôen garantáltan
sárgulást gátló porcelán folyadék.
118ml – 6.250.- helyett
5.620.236ml – 9.950.- helyett
8.980.946ml – 32.450.- helyett
29.200.-

IBD Strip Brush Cleanser – Ecsettisztító
Rendkívül gyorsan mégis kíméletesen tisztítja az ecset szôrét, ezzel
növelve annak élettartamát.
60ml – 1.350.- helyett 1.180.-

Cleanser Plus –
Fixáló, tisztító
Fixáló folyadék, mely nem
tompítja a zselé fényét
(amennyiben mindkét kézen
tiszta törlôlapkával dolgozunk).
Gombaölô és antibakteriális hatóanyagokat tartalmaz. Alkalmas az ecset és
UV lámpa tisztítására is.
59ml – 1.250.236ml – 3.600.470ml – 5.500.-

Acrylic Bright – Porcelán fény
Magasfényű, optikai színélénkítôket tartalmazó porcelán fedôlakk (folyékony polimer),
UV szűrôvel, polírozás helyett
14ml – 3.200.- helyett 2.880.-

Professzionális sablon
A tökéletes épített körmök készítéséhez alkalmas újfajta szárnyas sablon, kíváló tapadással.
50db – 650.300 db – 3.750.-

Átlátszó sablon
Új formájú, nagyobb tapadási felületű átlátszó
sablon, mely lehetôvé teszi a színes és fehér zselék alulról
történô egyidejű kötését
is. Könnyen eltávolítható
(perforált).
50db – 1.350.250db – 6.750.-
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Step by Step
Épített körmök - rózsaszín és fehér porcelánból
1. KÖRÖMELKÉSZÍTÉS: kövesd az IBD előkészítő eljárását az első Step by Step-ből
2. SABLON HASZNÁLAT: kövesd az IBD sablon használatát
3. PRIMER HASZNÁLAT: alkalmazd a Primer használati eljárást az első Step by Stebből
4. TERMÉK HASZNÁLAT: rózsaszín és fehér épített köröm
A. FEHÉR GOMBÓC: Szabadszél kialakítás
Használd az IBD Bright White porcelánport és a Gip Monomert, helyezz egy kis/közepes méretű
gombócot a sablon szabadszél részére. Mozgasd az anyagot az ecset lapjával, így az anyag
eloszlik a szabadszélen és kialakít egy kezdetleges mosolyvonalat. Gyengéden simogasd rá az
anyagot a szabadszélre. Javítsd ki a mosolyvonalat a közepétől a szélek felé haladva, az ecsetet 45 fokos szögben tartva a köröm növekedési irányába. Az ecset hegyével told az anyagot,
majd finomítsd el az anyag élét.
B. RÓZSASZÍN GOMBÓC: Körömfelület kialakítás
Helyezz egy rózsaszín gombócot a körömágy közepére, használd az IBD Translucent Pink árnyalatát. Az ecset szélével told az anyagot a hátsó bőrredő irányába, az ecsetet 45 fokos szögben tartva. NE engedd, hogy az anyag bőrhöz érjen. Aztán az ecset lapjával lapogasd és húzd
az anyagot a mosolyvonal felé. Ahogy az anyag szilárdulni kezd, lágyan húzd az anyagot végig a körmön a mosolyvonalig.
C. RÓZSASZÍN GOMBÓC: Stresszpont és ív kialakítás
Használd az IBD Translucent Pink porcelánját. Ez a gombóc fogja felépíteni a köröm ívét és megerősíteni a köröm stesszpontjait. Helyezd a gombócot a köröm közepére. Az ecset élével told az
anyagot a kulitkula felé, majd húzd végig az egész köröm felületén.
5. C-ÍV HAJLÍTÁS: amíg az anyag formázható állapotban van (mielőtt a porcelán végleg megköt), használd mindkét hüvelykujjad vagy körömhajlító csipeszt a C-ív hajlítására a köröm egész
hosszában. A C-ív egy szabályos ív az egyik oldalsó körömredőtől a másikig, amely látható, ha a
szabadszél felől alánézünk a körömnek. Ez megerősíti a köröm szerkezetét és biztosítja a stresszpontok erősségét. A műköröm C-íve függ a természetes köröm C-ívétől.
6. RESZELÉS: alkalmazd a befejező technikákat reszelővel.
7. BEFEJEZÉS: alkalmazd a befejező technikákat.
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EzFlow
TERMÉKEK

JELENTS ÁRCSÖKKENÉSSEL
2009. április 5-től!
(HD porcelán porok, HD liquidek,
Boogie Nights porok, építő zselék)

Az EzFlow (USA) a porcelán alapanyagok vezetô
fejlesztôje, azok kémiai összetételének és az anyag
szépségének tekintetében is.
Díjnyertes poraival és nagyon erôs likvidjével maximális törés-, felválás- és sárgulás-mentességet biztosít,
100 féle színes porával pedig nagy változatosságot
biztosít. Az A-polymer porcelán porokkal bármilyen
hosszúságú körmöket lehet készíteni nagy biztonsággal. A HD vakító fehér pora maximális folt és árnyékmentességet biztosít a versenyeken is.

Porcelán rendszer
HAGYOMÁNYOS PORCELÁN

extrém hosszú körmökhöz is
EzFlow A Polymer

Porcelán por gyors kötési idôvel. A legmagasabb minôség, erôsség és tartósság vékonyabb
és természetesebb hatású műkörömépítést tesz
lehetôvé. Nagy színválasztékban: Pink, White,
Natural, Clear (víztiszta), Truly White (vakító
fehér).
21g – 2.880.113g – 7.980.236g – 14.300.473g – 26.900.-

HD PORCELÁN

különleges színvilágú francia körmökhöz
A szabadalmaztatott EzFlow
fejlesztés:
Az új technológiának köszönhetően rugalmassága és fénye heteken át folyamatosan
megújul, így nem válik rideggé, törékennyé.
A por összetétele titkos, optikai élénkítôjének
köszönhetôen a rózsaszín és a fehér még élénkebb, a clear még tisztább. A régi és az új
porok és liquidek egymással kombinálhatók
(így a kötési idô is változik).

HD Porcelán porok – Közepes kötési idő.

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

Színválaszték: Pink (átlátszó rózsaszín), Cover
Pink (fedô rózsaszín), White (vakító fehér), Clear
(víztiszta).
enés
kk

Árcsö

21g 3.600.-(2007)->3.240.-(2008)->2.880.-(2009)
113g 9.950.-(2007)->8.950.-(2008)->7.980.-(2009)
453g 33.800.-(2007)->29.900.-(2008)->26.900.s
HD Liquid – Rugalmasító
kkené
Árcsö
és színmegtartó adalékkal.
118ml 7.320.-(2007)->6.580.-(2008)->5.625.-(2009)
236ml 11.970.-(2007)->10.800.-(2008)->9.800.-(2009)
473ml 22.500.-(2007)->22.500.-(2008)->17.500.-(2009)
946ml 35.800.-(2007)->30.900.-(2008)->28.300.-(2009)

Anyagkombinációs javaslat:
munkádat felgyorsíthatod ha az új gyönyörű színű HD porokhoz a hagyományos Q-Monomer liquidet használod a HD liquid helyett. Ezáltal még erősebb tapadást is érhetsz el.
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HD French Porcelán készlet
A teljes HD választékon túl (4 féle 28 g por
és 118 ml liquid) elôkészítô folyadék és tipek
találhatók benne. A készlet megvásárlásával
kb. 6.000.- forintot takaríthatsz meg.
16.740.- helyett 14.500.és
kken

Árcsö

Ez Flow porcelán próba készletek
3,5 g vakító fehér és rózsaszín por, liquid
és próba tipek
hagyományos/2.500.-, HD készlet/3.000.-

Boogie Nights csillámló por-készletek
Mind az 5 készlet tartalma: 12-15 darab színes poron (3,5g) túl 59ml liquid, 20-20 crystal-, francia- és karvaly- tip és egy 5g-os ecsetes ragasztó.
A készletben történő vásárlással kb. 4.500-7.500.- Ft-ot takaríthatsz meg.
Mind az 5 készlet – 17.500.- helyett 11.500.- !
A sláger színek egyenként 21g-os kiszerelésben is 5.300.- helyett 4.300.és

kken

Árcsö

Carnival készlet – 15 pazar csillámos divat-színnel, likviddel
és kiegészítôkkel.

Venezia

Masquerade

Dancing in the
Street

Feathered
Mask

Fat
Tuesday

French
Quarter

Rio de
Janeiro

Mardi Gras

Grand
Parade

Bourbon
Street

Hurricane

Show Me
Your Beats

Voodoo

Jazz Band

Carnival
Queen

Staying
Alive

Disco
Nights

Dy-No-Mite

Shake Your
Groove Thing

Hot Stuff

Funky
Town

Get Down
On It

Boogie
Fever

Mel-Rose

The Green
Room

Sunset
& Wine

Roll out the
Red Carpet

Leading
Lady

Silver Screen

Sneak
Preview

Satin Monica
Blvd.

Dare to be Dazzling készlet – Az eredmény egy gyönyörű
köröm finoman glitteres hangsúllyal.

Foxy Lady

Super
Freak

Brick
House

Party Train

Disco
Inferno

Jive Talking

You Should
Be Dancing

Walk of Fame készlet – A Boogie Nights csillámos porok
izgalmas kollekciója. Egy egyedi keverék a clear porral, holografikus
filmmel és poliészter adalékkal, mellyel eddig sosem látott körmöket
készíthetünk.

Copper
Casting Couch

After
Party

The Cham-Pages Theater

Blu-Very
Hills

Mali-Blue

Movie
Premier

Hollywood
Blvd.

Time to Shine készlet – Csillám mindenhol. A Time To Shine gyönyörű színeket nyújt, képessé tesz
művészien árnyékolni és színeket keverni 12, hipnotizáló színnel.

Coctail Time

2009

tól

június

Midnight
Hour

Grand
Entrance

Decisions

Royal
a shade

Breakin
the Bank

What to Wear

Jet Set

Piano
Lounge

Twilight
Evening

Borrowed
Ice

Gold

Retro Nights készlet – EZ Flow Táncos Éjszakák – Retro Estek porcelánjának holografikus réteggel,
csillogó és fénylő hatással továbbfejlesztett változata.

French
Quarter

Voodoo

Jazz Band

Hurricane

Dy-no-mite

Stayin' Alive

Brick House

Party Train

Roll Out The
Red Carpet

Silver Screen

Mel-Rose

Champages
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Színes por készletek
4 különböző csillám-mentes porkészlet: Rainbow Candy készlet (szivárvány színei), Earthstones (föld színei) készlet (finom csillámtartalommal),
Gemstones (drágakô színei) készlet és Pastel Flower (pasztellvirág színei).
Mind a 4 féle készlet tartalma:10db 3,5g-os színes por, 59ml liquid, 20-20 crystal-., francia- és karvaly- tip és egy 3,5g-os clear por.
Mind a négy készlet – 17.500.- helyett 11.500.- !
A sláger színek egyenként 14g-os kiszerelésben is 2.850.-

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

Emerald

Ruby

Amethyst

Sapphire

Peridot

Pink Topaz

Aqua Marine

Citrine

Amber

Tourmaline

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

Onyx

Gold

Silver

Bride

Terra Cotta

Sand

Granite

Limestone

Rocky
Mountain

Rose Stone

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

Candy Corn

Bubble Gum

Cotton
Candy

Sour Apple

Blueberry
Twist

Grape Soda

Lemon Drop

Italian Ice

Rasberry
Cream

Rock Candy

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

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 gombócot alkotva. A Water Lilly-be először, aztán a Lilly of the
Valley-ba, helyezd a levelet a köröm tetejére, és formázd, amilyenre szeretnéd.
4. Használj White port, hogy elkészítsd a virágot a körmön. Rajzolj hangsúlyokat oda, ahová szeretnéd.
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Kiegészítők

Kolinsky porcelán ecset
(fém kupakkal) 508 lapított
Ez a 8-as méretű ecset hajlított a fémrésznél,
amely lapított szőrt eredményez, és így eredményezi a szükséges helyeken a tökéletes
használatot. A nagy hasrész engedi, hogy
több liquidet adhass a megmunkálandó
anyaghoz, a hibátlan befejezésért.
10.500.- helyett 9.900.-

EzFlow reszelôk – fertôtleníthetô bevonatos, törés ellen megerôsített belsô
magú, rendkívül tartós reszelôk:

White Tiger – fehér tigris (100/100)
470.-/db

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

Grey Fox – szürke róka (180/180)
470.- /db

Természetes szőrű zselés ecset (907)
Egy különleges zselés ecset, természetes
szőrből. Alternatív zselés munka stílushoz
fejlesztve.
6.500.-

Sand Shark – homoki cápa (240/240)
polírozó

Killer Whale – gyilkos bálna– 3-way polírozó

szarvasbôrrel, természetes körömre
1.300.-/db

Pro Shine Buffer

EzFlow Miracle Shine
Csodafény polír cseppek, teljesen
olaj-mentes, rendkívül takarékosan
használható (használata Snow
Monkey polírozóval)
4.850.- helyett 4.350.-

EzFlow Brush Cleaner

EzFlow Primer

2
EzFlow Kerámia
liquid tartó, exkluzív
Nincs kilöttyenés, nincs párolgás, csak könnyű hozzáférés
a liquidedhez!
4.800.-

EzFlow Speed Finish
UV fedôlakk körömlakkra. Áthatol az
összes lakkrétegen, így teljes száradást biztosít a körömlakknak rövid
idô alatt. UV fényre gyorsabban szárad, de használható –meleg lámpa
alá téve- UV lámpa nélkül is.
15ml – 2.750.- helyett 2.250.-

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

1.300.-/db

Snow Monkey – hó majom polír eredeti

Csodafény polír blokk olaj nélküli polírozáshoz
1.100.-/db

Porci ecset tisztító és ápoló
59ml – 1.350.- helyett 1.200.118ml – 2.200.- helyett 1.980.-

850.-/db

1

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

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

1

2

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

Nail Wipes – Szivacstörlő
60db – 1.180.-

EzFlow Natural Nail Treatment

Brush on Resin
Erős, gyors tip ragasztó
Most egy tökéletesített, eltömődésmentes ecset és kiömlés-mentesített
flakon a könnyebb használat kedvéért!
6g – 1.350.-

Körömerôsítô alapozó lakk
15mll – 1.990.- helyett 1.650.-

EZ technika DVD
Különböző porcelán technikák lépésről lépésre (angol nyelven)
Árcsökkenés:
1.500.- helyett 980.-

EZ poszter 1.500.- helyett 980.EZ kötény fekete
varrott logóval
4.900.-

EZ törölközô, lila, logós

1.650.-

EzFlow Erase – építésnél, javításnál
és utántöltésnél eltünteti a csíkokat, átmenetek
foltjait és az egyenetlenségeket. Porcelánra
és zselére.
15ml – 4.350.EzFlow sablonok – zöld (univerzális),

EzFlow Tip Blender – tip-összeszerelés
könnyítő.

lila (ovális)
50db – 650.500db – 5.350.-

15ml – 2.200.-

EzFlow kézkrémek – még erősebb illat, még hatékonyabb hidratálás 235ml – 1.980.-

kis kiszerelésben 59ml - 650.-

2009

kókusz
papaya
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ÚJ EzFlow Gel System
Alacsony reszelési por-képződésű, így allergiára hajlamosaknál is kíméletes zselék: Porcelán-hatású EzFlow Gel It zselék, melyeket a rendkívül
könnyű használat, az élénk színek (3 féle rózsaszín) és a könnyű reszelhetôség jellemez. Rendkívüli erôsségük és konzisztenciájuk miatt vékonyabban (és pontosabban) lehet velük dolgozni, így szebb körmök, kisebb anyagfelhasználással építhetôk belôlük.
A sűrű anyagokkal történő profi munkát Körmös Diploma képzésünkön oktatjuk.

EzFlow Gel It építô zselék 7 színben
– maximális tapadás és extrém stabilitás:
Clear It – crystal clear 14g/56g
Gel Blush It – lágy pink 14g/56g
Cover It – fedô pink (körömágyhosszabbításhoz) 14g
Edge It – körömszín 14g
Pink It – intenzív pink 14g
White It – lágy white 14g
French It – ultra white – vakító fehér 14/56g

s

kkené

Árcsö

14g – 5.700 (2007-ben), 4.950.- (2008-ban) helyett 4.650.- (2009-ben)
56g – 15.500 helyett 14.500.-

EzFlow Gel Finish It
Fixálás-mentes fedô-védô fényzselé porcelánra és zselére
14g – 5.700 (2007-ben),
4.950.- (2008-ban) helyett 4.650.- (2009-ben)

EzFlow Cleanse It
Kímélô összetételű fixáló és zselésecset tisztító
59ml – 1.450.236ml – 3.950.-
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Színes zselé készletek
Három különböző készlet, mely tartalmaz: 6 darab színes zselét és egy darab 14ml-es Clear It építő zselét – az EzFlow legújabb termékei.

MINDHÁROM KÉSZLETNÉL 50%-OT TAKARÍTASZ MEG

6x7g színes zselé: 6x3.500=21.000.- + 14g építő zselé: 4.650.- mindösszesen 25.650.- helyett 12.800.-

Angel - Angyali színek

% ás
5t0
akarít

L’Devil - Ördögi színek

meg

% ás
5t0
akarít

meg

% ás
5t0
akarít

Celestial Bodies

meg

Celestial Bodies – 2009-től
A 6 új színes zselén (7g) és egy építő zselén (14g
Clear It) kívül
bónuszként még egy fedő zselé (14g Eclipse Gel)
antikoló.
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