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KRISTÁLY KÖRMÖK ÁLOMGYÁR
Volt idő, amikor színes zselék hiányában a körömépítők még csak lakkokkal díszítettek. Ekkortájt egy tehetséges körömépítő betért az ÁLOMGYÁRBA és arról az álmáról beszélt, hogy lakk helyett egy sokkal tartósabb
és kezelhetőbb anyagra vágyik. Valami olyanra mint az építő zselé, csak legyen színes és lágy. Néhány
hónap múlva az ÁLOMGYÁRBAN megjelentek az első színes zselék, hónapról-hónapra egyre több és szebb;
és aztán az évek előrehaladtával a színek már a nagy divatházak aktuális ruha/táska/öv divatját is követték,
végül a gyár kezdte diktálni a körömdivatot...
Idővel egymásnak adták a kilincset az ÁLOMGYÁRBA betérő álmodozók, hogy ők is elmondhassák mire vágynak: bombabiztos zselét, krémes porcelánt, ívtartó sablont, elnyűhetetlen reszelőt, erős színeket, precíz ecsetet, rugalmas kagylólapot, opál körömékszert akartak. És az ő álmaik is valóra váltak mind...
Aztán a megvalósult álmok láttán valaki felbátorodott és azzal a gondolattal kacérkodott, hogy olimpiát
nyerjen a gyár anyagaival. Másvalaki pedig világbajnok szeretett volna lenni velük. Egyszer csak az ő vágyaik
is teljesültek...
Az ÁLOMGYÁR a megvalósult álmokat KRISTÁLYOSAN csillogó tégelyekbe zárva szállítja. A KRISTÁLYOS tégelyekből kikerülő anyagok aztán a vendégek körmeit varázsolják szintén KRISTÁLY KÖRMÖKKÉ.
Az ÁLOMGYÁR innen kapta nevét: KRISTÁLY KÖRMÖK – CRYSTAL NAILS.
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KÖRÖMMŰVÉSZET
A műkörmösöknek nagy szerencséjük van választott szakmájukkal: a többi szépségszakmához képest sokkal kreatívabban alkothatnak. Igaz, pici felületen; de a festő- és szobrászművészethez közel álló, egyedi színes kis zseléfestményeket, vagy
porcelánszobrocskákat alkothatnak vendégeik körmére. Egy művész tudja, hogy alkotni
csak szabadon lehet. Műkörmösként akkor vagy szabad, ha korlátlan választási lehetőséged van; többszáz színből, tucatnyi felületi hatásból, a számodra legjobban kézreálló anyagokból, eszközökből. Akkor vagy szabad, ha egy pillanatig sem kell kételkedned a
minőségben; mert ezzel az anyaggal már sokan bizonyítottak; olimpiát, világbajnokságot,
díszítő versenyeket nyertek; de a legtöbben rengeteg elégedett vendég ragaszkodását és szeretetét nyerték el vele. És végül műkörmösként csak akkor vagy szabad, ha a mindenkori trendeknek (és így vendégeid akaratának) megfelelően a legújabb, legfejlettebb anyagokat és
technikákat használod; mert onnan szerzed be őket, ahol ezek az újítások megszületnek; és
magabiztosan dolgozol velük, mivel megkapod hozzá a szükséges szakmai támogatást, továbbképzéseken, rendezvényeken.
A Crystal Nails a körömművészek kivételes alkotói szabadságát hivatott biztosítani... hogy
hogyan, az álljon itt képekben.

Jákob Zoltán alapító

A Crystal Nails fejlesztéseit és oktatatásait felügyelő három világklasszis:

Kovács Gabriella

Fekete Zsuzsanna

Malekné Vigh Mária

A legutóbbi londoni Körömolimpia Aranyérmese
és Győztesek Győztese

kétszeres Európa Bajnok,
hétszeres Magyar Bajnok,

A 2010-es düsseldorfi
Világbajnok

A Crystal Nails kiemelt nemzetközi oktatói:

Újvári Barbara

Vétek Nikolett

Mészáros Krisztina

Váradi Szabina

Almási Henrietta

Újvári Krisztina

Rajtuk kívül a magas szakmai mércével kiválasztott Crystour-os és pedikűrös oktatók, a menedzsment, az értékesítők, a területi képviselők mind a Te elégedettségedért dolgoznak.
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FOLYAMATOS FEJLESZTÉSEK
A Crystal Nails fejlesztő részlege megállás nélkül kutatja az új alapanyagokat és technikákat, kiemelt figyelemmel követve a szakmai vásárlók aktuális igényeit is. Az eredmény teljesen egyedi, csak a Crystal
Nailsre jellemző termékek megjelenése: ívtartó sablon, extrém tartós reszelők, Titánium zselé, pillanat alatt száradó ragasztó, rugalmas kagylólapok, gumizselé, gigapigmentáció zselében és porban, opál...
A Crystal Nails-szel mindig megújulhatsz.

CSÚCSMINSÉG
Leegyszerűsítve a kérdést kijelenthetjük, hogy a Crystal Nails-el versenyzők olimpiai és világbajnoki győzelme bizonyítja az anyagok csúcsminőségét, szépségét és kontrollálhatóságát.
Atombiztos építő zselék, rendkívüli fedőképességű, utánozhatatlanul
egyedi színes zselék, krémes porcelánok, gigapigmentált aprószemcséjű
színes porok... Többszörösen bebiztosított minőségi kontroll A Crystal
Nails-el biztosra mehetsz.

IGAZI VÁLASZTÉK
Különböző típusú építő zselék és porcelánok, amikkel a munkát saját stílusodhoz, vendéged adottságaihoz, vagy akár a környezet változásaihoz tudod igazodítani. A Crystal Nailsnek már kb. 300 minőségi színes
zseléje, 200 színes porcelánja van, de ezen felül választási lehetőséged
van tucatnyi felületi hatásból, csillogásokból, pigmentáltságból, eszközökből. Valódi sokféleség, hogy minden vendéged egyedi és kivételes lehessen.

SZAKMAI TÁMOGATÁS
Nem csupán termékeket forgalmazunk, de ellátunk Téged a hozzájuk
kapcsolódó tudásanyaggal is. 25 folyamatosan megújuló szakmai továbbképzésünk és látogatói rekordokat döntő színvonalas rendezvényeink (Körmösnap, Körömhajó, Körömtábor) gondoskodnak arról, hogy
magabiztosan tudd használni az új fejlesztéseket, technikákat. A világ
kiállításain személyes jelenlétünkkel követjük nyomon az új trendeket, és
előre tudatjuk veled mi az aktuálisan közelgő divat, mitől lesz a vendéged trendi, és boldog törzsvendég.
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2010-es düsseldorfi
Világbajnok
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VERSENYGYZELMEK
A versenyzés állandó lázban tart, vérpezsdítő hatású. Akinek megadatik
a győzelem, egy életre szóló, kivételes, felemelő élménnyel gazdagodik.
Manapság a Crystal Nails-el sorra nyerik a lányok az országos versenyeket. Büszkék vagyunk rájuk! De amit Kovács Gabriella és Malekné
Vigh Mária a legutóbbi olimpián és világbajnokságon elért! Ez a két lány
óramű pontossággal használta a Crystal Nails anyagokat és világelsők
lettek. Ez már a csúcsok csúcsa: a Crystal Nails-el mától mindenki győztes.

A legutóbbi londoni
Körömolimipa Aranyérmese és
Győztesek Győztese

Néhány aranyérem a sok közül:

2008 ősz
Országos
Díszítő bajnokság

2009 tavasz
Szabolcs Kupa

2009 tavasz
Országos
Tanuló Bajnokág

2009 tavasz
Országos
Díszítő Bajnokság

TERMÉK-ELÉRHETSÉG
A termékeinkhez való könnyű hozzájutást számos értékesítési csatornánk
biztosítja: József körúti 500 négyzetméteres nemzetközi nagykereskedésünk,
6 országos területi képviselőnk, 55 országos viszonteladónk és Webáruházunk. Termékeink folyamatos rendelkezésre állását óriási raktárkészletünk
biztosítja.

NEMZETKÖZI HÁTTÉR

6

Long Beach – USA

Düsseldorf

Róma

A Crystal Nails egy biztonságot adó, erős és megbízható nemzetközi márkaként áll mögötted. Rátermettségét az alábbi nemzetközi
szakkiállítások sikeres kiállítójaként bizonyította az elmúlt egy évben:
Los Angeles–Long Beach, Bologna, Róma, Bécs, Barcelona, Sacramento (USA), Salzburg, Amsterdam-Utrecht, Bukarest, München,
Düsseldorf. Minden kiállításon az adott országbeli Crystal Nails disztribútorok képviselték a céget; és büszkék vagyunk, hogy a magyar
oktatókat hívták mindenhova bemutatózni.

2009 ősz
Országos
Díszítő Bajnokság

2009 ősz
Országos
Pedikűr Bajnokság

2010 tavasz
Borsod Kupa

Viszonteladó

2007 ősz
Országos
Építő Bajnokság

2010 Bologna
Olasz Nemzeti
Bajnokság
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KOMPETENCIA–EURÓPA KUPA BUDAPESTEN
A Crystal Nails a Crystal Európa bajnokság szervezője.

KÖRMÖS TUDÁS- ÉS TRENDANYAG A NETEN
www.mukorom.hu
Kapcsolódj be a neten működő mukorom.hu mindig friss hírújság mozgalmas körömvilágának vérkeringésébe:
– olvasóként böngészd a folyamatosan frissülő híreket, barangolj a sajtószemlében, anyagkalauzban vagy a fórumokon, szemezgess a feltöltött
képek között, vagy mutasd meg a Te munkáidat is a világnak.
– kollégaként tegyél fel szakmai kérdéseket a "Szakértő Válaszol" rovat
4 szakértőjének [Újvári Barbara (többszörös Díszítő Bajnok), Vétek Nikolett (Országos Körömépítő Bajnok), Dr. Veresné Szuda Katica (többszörös Pedikűr Bajnok), Pótor Mária (könyvelő/adótanácsadó)], akik az
egyéni kérdéseket e-mailben, a közérdekűeket nyilvánosan is megválaszolják.
– regisztrálj a hírlevelekre (fiók létrehozása)

RTL KLUB TRENDMÁNIA - TV KAMPÁNY
Hétvégenként női főműsoridőben (vasárnaponként 10 órakor) az RTL Klub
vezető kereskedelmi TV csatornán Trendmánia címmel a szépségápolással és műkörmökkel kapcsolatos műsor megy. A műsor az Elite Cosmetix
szakmai támogatásával szeretné elérni azt a célt, hogy a nőknek nagyobb igénye legyen a szép körmökre és a szépségápolásra. Ezáltal hozzátok is gyakrabban járjanak!
Ez egyben magas presztízst is hoz az Elite Szalonprogramba már bekapcsolódott vagy a jövőben bekapcsolódó szalon-partnereinknek is, hiszen az ELITE PROFESSIONAL SZALONOK szakmai partnerként jelennek
meg a műsorban is. Aki részt vesz a programban, biztosan érzi majd a
hatást... A műsor háziasszonya Dombovári Vanda, szakértője Jákob Zoltán. Nézd Te is vasárnaponként!

KATALÓGUS
A kezedben tartott katalógus tartogat még néhány meglepetést:
2010 színtrendjeit * Színterápia ismereteket * Új step by step-eket * Használati tanácsokat, anyagkalauzt és javaslatokat *Az új fejlsztéseken felül
számtalan kellemes árcsökkenést. (A Crystal Nails Magyarországon kapható a legjobb árakon: az Olaszországban is nagyon népszerű, luxus minőségi kategóriába tartozó Crystal Nails zselékből 15ml ott több, mint
7.000.- forintba kerül (Euróban). Nálunk ugyanez csupán 2.950.- Ft.)
FORGASD HASZONNAL!
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HŰSÉGPROGRAM
Visszatérő törzsvásárlóink hűségének viszonzásaképp indítottuk el Hűségprogramunkat. Minden Elite Cosmetix
által forgalmazott termék vásárlásakor hűségpontokat kapsz (szaküzletünkben, a programban résztvevő viszonteladóinknál, területi képviselőinknél, webshopunkban). Minden vásárlásra fordított 3.000 forint után egy hűségpontot kapsz, melyet egy Hűségfüzetben gyűjthetsz. A pontjaid pedig beválthatók a Hűségfüzetben látható
praktikus, szalonban, vagy ahhoz kapcsolódóan használatos termékekre, műkörmös kiegészítőkre. Mostantól néhány termék pontszámát csökkentettük, illetve néhány továbbképzésbe is beszámítunk pontokat. Hogy a hűségnek jutalma legyen…

ELITE-CRYSTAL NAILS REFERENCIASZALON PROGRAM, ÚJ ELEMEKKEL
Az Elite Cosmetix – Crystal Nails ezzel a Körömszalon Programmal szeretné honorálni a továbbképzésein, rendezvényein karbantartott szakértelmet és a márkahűséget.
Amit kínálunk:
1. A www.mukorom.hu oldalt a Google keresője a műköröm szóra az első találatok között hozza. Aki műkörmöst keres, biztosan ide talál. Az Elite
Körmös referenciaszalonoknak külön, kiemelt helyet biztosítunk a honlapon, ami egy nagyon értékes reklám. (A mukorom.hu látogatottsága napi
2-3.000 fő, melynek kb. 60%-a új látogató, és egy látogató átlagban 25 oldalt néz meg a honlapon). Saját honlapot is szerkeszthetsz a kormosszalon.hu kiemelt felületén.
2. Üzleted bejáratára igényes "Elite Professional Szalon // a Crystal Nails csúcsminőségű alapanyagaival" táblát vagy öntapadós matricát adunk.
3. Az RTL Klubon, hétvégi női főműsoridőben adásba kerülő, a szépségápolást népszerűsítő Trendmánia című műsor szakmai támogatójaként
rendszeresen megjelennek az Elite Szalonok. Hogy a nézők hozzád eljutva, a bejáratodra kitett Elite Szalon tábla alapján biztosak lehessenek;
magas színvonalú szalonban járnak.
4. Elite Körömszalonná váláskor 4 nagyméretű posztert kapsz ajándékba.
5. Mostantól 30 helyett 50 hűségpontot adunk, melyet a feltételek teljesülése esetén félévente újra megkapsz.
6. Támogatásként reklámozzuk a lakosság (a leendő és meglévő vendégeid) felé az Elite Körömszalon illetve a Crystal Nails neveket (TV, média,
színház, magazinok, internet), hogy presztizs legyen egy képzett körmös Elite Szalonjában a fejlesztések élvonalába tartozó Crystal Nails-szel készült körmöket kapni.
Amit kérünk:
1. Minőségi szolgáltatást a vendégek felé – tartós műkörmöket, kedves kiszolgálást (ezt kapcsolattartó területi képviselőnk ill. a vendégek visszajelzései alapján tudjuk figyelemmel kísérni)
2. Trendiséget - a továbbképzéseinken való részvétellel: referencia szalonná váláskor két tucat meglévő továbbképzésünk közül legalább 6-on való
részvétel igazolásával (a programba belépés időpontjában elég 3 elvégzett képzés igazolása, ha további háromra elő vagy jegyezve és az előleget is befizetted rájuk), a jövőben induló képzéseink közül pedig félévente legalább egy egésznapos képzésen való részvétel. (A Körömtáborban
való részvétel (min. technikusi szinten) megfeleltethető 4 továbbképzésnek.
3. Legalább 90 %-ban csak Crystal Nails, IBD vagy EzFlow műköröm alapanyagok (zselék, porcelánok) használata, félévente legalább néhány

új trendszín beszerzése, minimum 50%-ban professzionális eszközeink (sablon, ecsetek) használata (területi képviselő tudja igazolni)
4. Kéthavonta legalább egy általad készített, friss műköröm fotó feltöltése a www.mukorom.hu weboldalra.
A programra jelentkezni a mukorom.hu-n vagy területi képviselőinknél lehet.
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TERMÉKÚJÍTÁSOK 2010
®

Élen az újításban
Crystal Nails ÉLEN
a fejlesztésben
A következő oldalakon
bemutatkoznak 2010 szakmai újításai, trendszínei,
divatja, legújabb alapanyag-fejlesztései. Minden
fejlesztés végcélja, hogy a
szépségszakmában elengedhetetlen megújulást biztosítsuk neked.
A Crystal Nails-szel mindig
top-on vagy.
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Termékújítások 2010
CRYSTAL SZÍNES ZSELÉK 2010 TAVASZ/NYÁR TREND
Az új szezon elkezdődött, a nagy divatházak dizájnereinek ruha, táska és öv trendszínei szinte teljesen megegyeznek a Crystal Nails új zselé és porcelán színeivel. A legenda folytatódik, lássuk a színeket...
Az idei tavasz-nyár három trend főszín csoportja: 1. a türkizes/zöldes színek 2. a lilák/indigó 3. a piros/narancs/sárga árnyalatok. A 3 főszínből 1 legyen domináns, annak többféle árnyalatában (pl. almazöld, zafírral és türkizzel, vagy lila indigóval). Hátterek, alapok, kitöltő színek idei trendjében a pasztellizált fuchsia,
magenta, a bézsek, szürke és krémes barack színek dominálnak. AZ ALÁBBI SZÍNES ZSELÉK EHHEZ A
TRENDHEZ LETTEK ALKOTVA.
Árcsökkenés: 5ml – 2.310.- helyett 2.200.-

DEKOR ZSELÉ TRENDSZÍNEK 2010 TAVASZ

47
indigó

48

49

50

51

52
türkiz

53

54
almazöld

METÁL ZSELÉ TRENDSZÍNEK 2010 TAVASZ/NYÁR

a metál zseléknek finom gyöngyházfényük van, esetenként hologramos, színjátszó hatással

145

146

147

148

149

BRILLIANT ZSELÉ TRENDSZÍNEK 2010 TAVASZ/NYÁR
a brilliant zselék a feltűnő csillámlásukról híresek

571

572

573

574

575

576

577

DEKOR ZSELÉ TRENDSZÍNEK 2010 NYÁR, májustól
égétől!
Május v
55

10

56

57

58
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Termékújítások 2010
OPÁL ZSELÉ-ékszerré vált színes zselék-ÚJ ZSELÉKATEGÓRIA

900

901

902

903

904

905

906

5ml – 2.750.A nagysikerű színjátszó, drágakő hatású opálok csillogása színes zselé változatban. A zselé könnyű bedolgozását
lehetővé tévő szemcseméret és sűrűség,
frenetikus hatás a körmön.
Ékszerré változtatja a szabadszélt...

907

3D SŰRŰ SZÍNES ZSELÉK SNOW CRYSTAL SZÍNEKBEN
Árcsökkenés: 5ml – 2.310.- helyett 2.200.A Snow Crystal (magyarul hókristály) hatás a bársonyok finom, fehér
csillogásának továbbszépített változata
815

816

817

818

Zselés készlet JELENTS ÁRELNNYEL
6-ot fizetsz 8-at kapsz
17.600.- helyett 13.200.- (1.650.-/db)

2010 Spring Collection

48

53

145

572

54
almazöld

147

574

577

11

3-14old_2010:Layout 1

2010.04.13.

9:48

Page 12

Termékújítások 2010
A 2010-ES ÉV SZÍNDIVATJA TAVASZ/NYÁR/SZ/TÉL
A színtrend tervezők kétféle irányvonalat jelöltek meg; az egyik az életteli, vidám színek, mint főszínek; a másik - ennek ellenpontjaként- a nyugtató színek.
Az idei évre a Pantone nemzetközi szervezete és ennek nyomán a Crystlal az alábbi kollekciókat ajánlja:

Endive

Golden Glow

Living Coral

Lipstick Red

Chocolate Truffle

Lagoon

Woodbine

Oyster Gray

Tavasz:
A türkiz szín elvisz minket egy trópusi paradicsomba, védelmező és gyógyító érzetet kelt ezekben a stresszes időkben. A türkiz felidézi a trópusi
vizeket, menedéket jelent és ugyanakkor az egészség és jólét érzetét kelti. Vidám, váratlan, szemtelen: az egyik legmelengetőbb változat az új típusú
brillant neon pink igazán trendi megjelenést kölcsönöz.

sz:
Ebben a palettában visszafogott, semleges árnyalatok jelennek meg, retro csillogás, érzékiség, amit
a kávébarna, a konyak, az ezüstös pink és a szürke
árnyalatai egészítenek ki. Az átalakulások jegyében a levendula szürkével keveredik sztratoszféra
kékje, amit fakó arannyal vagy a pinkkel ötvözhetünk.

12

Életteli színek: A főszín a türkiz, (PANTONE® 15-5519
Turquoise) , de emelett ahogyan az illúzió, a fény, a földPurple Orchid golyó színei, úgymint az orchidea, a peridot, a viharos
lila, az arany árnyalatok jelennek meg.
Nyugtató színek: a pasztelles, bézses, esetleg szürkés
alapú körmök kifinomultságot, kreativitást sugároznak.
Hordhatjuk élénk színű ruhákkal idén tavasszal és nyáron.
Újra tombolni fog a Neon-őrület, de most ezek újabb, BrilRose Dust
liat és Metál formákban jelennek meg a Crystalnál. Az
egyik legmelengetőbb változata az új típusú brillant neon
pink igazán trendi megjelenést kölcsönöz.

Nyár:
Afrikai inspirációjú minták, fodros romantika vagy
izgalmas textura – mind gyönyörű nyarat ígérnek.örösréz, szürkéskék, homok és a ciprus zöldjei
váltakoznak. Emellett a barack¬ bézs és a lila selymes pasztell jelenik meg.

Tél:
Légy találékony! Arany-okker, víz és ég, pasztell virágszínek, mint mályva és orchidea, finomság és kifinomultság lesz jellemző akár hókristállyal, akár
opál felületi hatással.
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VILÁGÚJDONSÁG:
FESTŐ ZSELÉ  GIGA PIGMENT GEL
...sokkal több pigmenttel

... amit eddig csak akrilfestékkel tudtál megtenni ...
... tartósabb (mert ez nem vízbázisú) ... kezelhetőbb (csak a lámpában köt) ... szebb (élénkebb színek)
Festőzselés díszítés,
akril helyett
900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

A festőzselék sokkal több pigmentet
tartalmaznak, ezért készíthető velük
913
914
nagyon vékonyan is jól fedő minták,
könnyedén használhatók színátmentek készítéséhez és így térbeli
hatások eléréséhez zselével. Árnyékolásnál is érezhetően előnyös
a magas pigment tartalom. Csak vékonyan használd, hogy meg
tudjon kötni. Ha valahol picit vastagabbra sikerül, kend rá a Top
Shine-t és az segít a kötésben.
Nagyon kiadós, 5ml – 2.400.-
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SZÍNTERÁPIA-AVAGY A SZÍNEK HATÁSA VENDÉGEDRE
Nem is gondolnád, hogy a munkád során alkalmazott színekkel mennyire befolyásolni tudod vendéged tudatalattiját és így mindennapjait. Mondd
el neki is, hogyan hatnak rá a színek; és igazítsd a nála alkalmazott színeket az ő életéhez - hiszen mindannyian tudjuk, hogy a műkörmös szakma
egy kicsit a lelkek ápolásáról is szól.
Készítsd fel vendégedet a hangulatváltásra színterápiával. Vigyél jó kedvet mindennapjaiba, vagy akár enyhítheted kisebb betegségeit-fájdalmát
enyhíteni (fejfájás, megfázás, menstruációs görcsök), gyógyíthatod lelki sebeit.
Már az ókorban az egyiptomiak és görögök is felismerték a színek hangulatjavító, gyógyító hatását, ezért betegeiket olyan helyiségekbe vitték,
ahol az ablakot színes kendőkkel takarták el, így segítették a betegek állapotának, közérzetének javulását.
Lássuk a legfontosabb színek hatásait:
Kék – a nyugtató
– Lelki hatásai: harmónia, biztonság, nyugalom, feloldódás. Fáradság esetén nagyon jó hatással van ránk.
– Fizikai hatásai: mivel az egyik „leghidegebb” színről beszélünk, ezért lázas betegségek, gyulladások, fertőzések, magas vérnyomás, csípések
esetén alkalmazható. Megfelelő energiával tölti fel az energiaközpontunkat.
Zöld – a remény színe
– Lelki hatásai: A bizalom, remény, új lehetőségek és a hit színe. Tudattalanul akkor használjuk, ha harmonikus, kölcsönös bizalmon és szereteten
alapuló kapcsolatra vágyunk.
– Fizikai hatásai: Harmóniateremtő és újratöltő hatású, megfázás, fejfájás, szembetegségek, szív- és érrendszeri megbetegedésekkor használhatjuk, de az idegrendszer harmonizálására, nyugtatására is nagyszerű.
Piros – az izgató
– Lelki hatásai: Aktivitásra, dinamizmusra, bátorságra, nagy erőbedobásra ösztönöz.
– Fizikai hatásai: Növeli a testhőmérsékletet, gyorsítja a vérkeringést. Depresszió esetén alkalmazható, csökkenti a fáradtság-érzetet.
Sárga – a hangulatjavító
– Lelki hatások: A sárga az öröm, optimizmus, remények jele. Használóját vidámmá, a felesleges korlátoktól mentessé teszi. Szellemileg frissít és
jókedvre hangol bennünket ez a szín.
– Fizikai hatások: Erősíti a gyomrot, irányítja az emésztési folyamatokat, a májra, az idegrendszerre és a bőrre kedvező hatást gyakorol. Túlzott
mennyiségben azonban hányingert okoz.
Lila – a stresszoldó
– Lelki hatások: Egyesíti magában a kék elmélyültségét és a piros aktivitását. A kozmikus erőt testesíti meg, az intuícióinkat és empatikus képességeinket erősíti.
– Fizikai hatásai: nyugalmat áraszt, stresszoldó és álmatlanságra kedvező hatású. Nyugtatja az idegrendszert, jó hatással van a nyirokkeringésre,
fejfájásra, hormonális problémákra. Rosszindulatú daganatok esetén is alkalmazható.
Narancssárga – a vágyfokozó
– Lelki hatások: a szexusunkra, szexualitásunkra van jó hatással
– Fizikai hatások: Depresszió esetén kifejezetten ajánlott, megszűnteti az emésztési zavarokat, erősíti az immunrendszert. Kedvezően befolyásolja a vese,
epe, lép működését, erősíti a méh falát és jótékonyan hat az ivarmirigyekre, nemi működésre. Menstruációs görcsök esetén kifejezetten ajánlott!
14
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– BUILDER CLEAR GUM GEL –
VILÁGÚJDONSÁG: GUMI ZSELÉ
vágható gumi építő zselé

kiemelkedő tapadás
és tisztaság
közepes sűrűség, jó formázhatóság,
könnyű reszelhetőség
extra igénybevételekhez, törésmentesen

GUM Gel – Vágható gumi építő zselé extra igénybevételekhez, kiemelkedő tapadással és tisztasággal, világújdonság. Egyfázisú, savmentes,
közepes sűrűségű anyag. Kevésbé gyakorlottaknak kifejezetten jól jöhet az erősebb tapadás (az előkészítési problémák ellen) és a nagyobb rugalmasság (elrontott C-ívek ellen). Használjuk hozzá: francia véghez az Easy Off fehéret, díszítéshez normál vagy Easy Off színes zseléket; fényzseléként pedig az Easy Off Top zselét (Top Shinét ne tegyünk rá!).
5ml – 1.980.15ml – 3.400.50ml – 7.950.-
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Easy Off Color– leoldható
színes zselék – saját köröm erősí-

Top Shine Metál színes fényzselé – Fixálás mentes metálfényű színes Top Shine fedőzselék, amelyek nagyon jól fednek, nagyon fényesek
és csillogóak, kötés után nem maradnak ragacsosak, nem mattulnak és nem buborékosodnak. Segítségükkel a színes zselés fedés és fényzselézés lépéseit egy
lépésre redukálhatjuk. Alkalmasak színes zselés díszítési technikákhoz is, úgymint:
márványozás, tűs díszítés, ecsetes díszítés. 3 új tavasz, 2 nyár színben.
5 ml – 2.400.-

téshez, gumi zselés díszítéséhez (de hagyományos díszítéshez is) való közepesen
sűrű, rendkívül rugalmas, hihetetlenül jól tapadó leoldható színes zselék. Pedikűrhöz is
tökéletes. 3 tavasz, 3 nyár színben.
Árcsökkenés: 5ml – 2.310.helyett 2.200.tól
NYÁR
Június

NYÁR
Peach

Purple

Cherry

NYÁR
Metál-bordó
Indigo

Metál-türkiz

NYÁR

Soft White Builder gel –
Törtfehér építő zselé

GIGA WHITE ACRYLIC POWDER
– Giga Fehér Porcelán építő por

Egyfázisú, közepesen sűrű törtfehér építő
zselé, visszafogottabb vendégeknek.
5ml – 1.900.15ml – 2.950.-

Krémes állagú, lassúkötésű, gigafehér porcelán
por. Eddig ilyen nem volt.
25ml (17g) – 1.950.40ml (28g) – 2.730.-

végétől

Matte Top Coat – mattító
színtelen fedőlakk

Bőrpuhító, tápláló
és revitalizáló olaj. Különösen hatékony, ha a cuticulába masszírozzuk;
ekkor a műköröm alatt is táplálja a
saját körmöt. A körömépítésnél használt vegyi anyagokat is semlegesíti.
15ml – 1.250.-

tól

Június

036

039

2010 új trendszínei a köztudottan magas kopásállóságú, tartós Crystal Nails lakkokból, júniustól. 440 szálas
NYÁR
finom ecsettel,
nagyobb rázógolyókkal, bordázott kupakkal,
ahogy megszok037
038
tuk.
15ml – 890.NYÁR

Csillogásmentes, matt felületűre száradó fedőlakk. Bármilyen színes lakk, vagy akár színes zselé és porcelán felületére alkalmazható.
Alatta az eredeti színek és minták ugyanolyan élénkek maradnak; egyedül
csillogásukat vesztik el.
A matt hatás egy, a most megjelent
divatirányzatok közül. Aki ennek
hódol, szüksége lesz erre a lakkra.
15ml – 1.250.-

Teafa olaj –

Színes nyári körömlakkok – 2010

NYÁR

Április

Metál-narancs

040

041

NYÁR

Bordeaux

NYÁR

NYÁR

NYÁR

Dark Orange

tól

Június

Metál-pink

NYÁR

Metál-levendula
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CRYSTAL UV Lamp – Exkluzív külsejű, nagyon szép kivitelű ezüstmetál betétes UV lámpa – pink és fekete színben. Erős (4x9W), ventillátoros, időkapcsolós, körbetükrös és a programozása is nagyon kényelmes a
körmös felé néző gombokkal és digitális kijelzővel. A lámpa alsó része kihúzható, így könnyebb a csőcsere, és
lábköröm zselézésnél belefér a láb is.
Csak 19.800.-!

BASIC UV Lamp – Egy alaptudású, de nagyon csinos, körbetükrös, 9W-os lámpa, budget áron. Csőcseréhez a fedele levehető.
Csak 6.500.-!

Nagyítós lámpa – a szokásos háromszoros
nagyításnál nagyobb, ötszörös nagyítással, nagyméretű lencsével. Erős, energiatakarékos 28W-os
fénycsővel. Aprólékos részletgazdag munkákhoz,
pedikűrözéshez és spangéhoz kifejezetten javasolt.
17.700.Április

l

végétő

Asztali lámpa – 20W fénycsöves, a
szemet kímélő hidegfényű, erősen világító,
kecses, hosszú asztali lámpa.
11.900.-

Április

l

végétő

Csillám-tetováló készlet –
(7 csillám, liquid, bőrragasztó, sablonok, pálicikák, ragasztószalag)
16.500.-

18

1 év garancia. A gépek szervizeléséhez saját műhellyel rendelkezünk.
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HYBRID Tip – A sikeres Stiletto tipek Edge éllel

ÚJ, márványmintás minőségi Flex Kagylólapok, perfo-

kombinált változata, a Crystal Nails tipek rendkívüli rugalmasságával és megbízhatóságával.
100 darabos box – 2.690.50 darabos utántöltő – 1.480.-

ráció nélküli, de rugalmas változat, alacsonyabb áron, 12 színben. Ott törik, ahol te akarod és nem repedezik össze-vissza, mint
az alacsony minőségű, merev típusok.
Csak 750.-

CREAM GLOVE – Nagyon magas minőségű lemosható folyékony krémkesztyű, mely véd és szigetel: költségtakarékos megelőzés a ragacsos anyagok, a köröm és porcelánpor, a festékanyagok és a ragasztók érintése ellen.
A láthatatlan kesztyű egyik legfontosabb erénye, hogy védi a bőrt a fertőzésektől (gomba, baktériumok...), az irritációktól és a hirtelen, rövid ideig tartó hőmérséklet-változások (forró csiszolófej) káros hatásaitól. Nem engedi a bőrhöz jutni a vegyi anyagokat. A gumikesztyűnél sokkal kényelmesebb, nem izzadsz bele, nem gyűrődik és a tapintásod
is sokkal életszerűbb vele.
A rugalmas, hipoallergén, kesztyűszerű fedőfilm használat után könnyen lemosható, a szennyeződések eltávolítása
nem igényel sem vegyszereket, sem erős dörzsölést.
Használat: munkavégzés előtt kb. 1 ml-t kenj a kezedre és várj kb. 1 perc száradási időt. Munka végeztével vízzel
nedvesítsd meg a teljes kesztyű felületet, majd folyóvíznél mosd le a rajta lévő piszokkal együtt.
Az 500 ml-es nagy kiszerelés napi háromszori használattal is akár három hónapig elég.
500ml nagy kiszerelés – 3.850.-

FESZÍTŐSZÁLAS SPANGE

Részleteket és termékeket lásd a katalógus
98. oldalán.

ÚJ, AKTÍV TECHNIKA: A húzóerő a felragasztást EXTRA ERŐS TARTÁS – biztos tapadás TÖKÉLETESEBB ILLESZKEDÉS – a feszítőszákövetően utólag állítható, így a hatékonyság ma- a körömhöz az előfeszítés-mentes ra- las spange rugalmas illeszkedési felülete az
ximalizálható. Fokozatmentes állítási lehetőség. gasztásnak köszönhetően.
egyedi köröm formákhoz is idomul.
19

Munkakönnyítő eszközök 2010
Sablon adagoló – extrém
pillangó sablon is belefér 1.850.-

FINOMÍTOTT PAPÍRTÖRL – Az eddigi nagyon
sikeres többrétegű papírtörlő továbbfejlesztett változata.
Szabályosabb préselés a pontosabb munkához, egyenletesebb felület a kisebb helyigényhez. 500 darabos tekercsben. Nagyon kedvező áron.
500 darab – ÁRCSÖKKENÉS 1.580.- helyett 1.170.100 darab – 370.-

100 darabos
szálmentes
törlő – 370.Crystal Nails minőségi

poszterek 50x70 cm
990.-

Fehér pamut törölköző
varrott logóval
1.580.- helyett csak 900.-

IMPREGNÁLT KÖTÉNY
– Új Crystal Nails kötény,
továbbfejlesztett portaszító
és vízlepergető impregnációval. Kevésbé kényes a
porra és könnyebben tisztán tartható.
Csak 3.300.-!

VARROTT TEXTILBR ECSETTARTÓ – Crystal Nails logóval
Nagyon dizájnos, igényes, szép eszköz, 20 ecset számára kiképzett gumiszorítókkal és zsebbel.
2.500.-

PAPÍRTÖRL plexi adagoló – alkalmas a hagyományos, nagy (laza) tekercsekhez és az új tömörebb tekercsekhez is.
(papírtörlő nélkül) 2.900.-

Vízálló munkaterítő 30x40 cm – a hagyományos papírterítőnél sokkal tartósabb, többször felhasználható, igényesebb kinézetű.
Vízhatlan, így nem ereszti át az asztalra a lecsöppenő anyagokat.
Kifejezetten körmösöknek fejlesztve. 50 darabos csomagban.
50 darab – 1.250.-
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Ujjvédő gumi, vastag – S, M, L
50 darab – 350.-
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ÓRIÁS FÉMBRÖNDÖK – Crystal Nails logóval
Kígyóbőr mintázatú kozmetikai bőrönd a szokásosnál erősebb fémvázzal. A hasonló kettészedhető bőröndökhöz képest ez három külön részre
bontható. A felső rész önmagában normál méretű önálló táskaként is
használható. Utazáshoz kerekei és teleszkópos fogantyúja van. Sötétlila
és pink színekben.
33.000.-

ól
Júniust

ól

Júniust

TRENDI FÉMTÁSKÁK – Crystal Nails logóval
A nagysikerű füst-metál műkörmös-kozmetikai táskáknak a mai divathoz újradizájnolt változatai: kígyóbőr mintázattal türkiz, sötétlila és pink színekben. Masszív, strapabíró fémváz, könnyen tisztán tartható belső.
Közepes méret (37x26x23)
Árcsökkenés 17.300.- helyett 15.900.Nagy méret (37x30x25) 19.400.-

ól

Júniust

ól

Júniust

KICSI FÉMTÁSKA-Crystal Nails
logóval
Egyrekeszes krómvázas, kígyóbőr mintázatú kis táska, sötétlila és pink színekben. 24x18x12cm. 3.900.-

Gyakorló kéz – flexibilis tartóval.
Gumis, élénk bőrszín, mozgatható
ujjak. Életszerű. Asztalra rögzíthető
4.500.Szivárványos
hálóminta – 380.Kagylóhéj
virágok - 680.-

ól

Júniust

Körömdísz, rózsa
arany és ezüst színben
150.-/db

Gyakorló kéz –tartó

Csipke minták

lappal. Gumis, élénk
bőrszín, mozgatható
ujjak 2.500.-

380.-

Díszítő szálak 380.-/cs.

Strasszkő sordísz –
öntapadós, 10 sor/matrica 680.-

Akril hatású matricák 380.-

Strasszköves matricák 480.-
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Crystal Stickers –

csillogó öntapadós strasszkő dekor fóliák

Sokféle strasszkő, csillámló és átlátszó hátterekkel, különböző elrendezésekben, nagyon jó áron. Hogy ne kelljen egyesével
kiraknod a strasszkövekkel eszközeidet, gépeidet, telefonodat, számítógépedet, faliórádat és bármit, amit csillogóvá akarsz varázsolni.
6x10 cm – 1.280.- (kb. 400 db strasszkő; kövenként számolva harmadáron a normál strasszokhoz képest)
20x20 cm – 6.700.6x10 cm mintázott és logós – 1.850.-

Mozaik hatás

Átlátszó háttérrel

Kristály

Matt fekete

Rózsaszín

Kobalt kék

Ametiszt

Cseresznye piros

Kristály-fekete

Szórt hatású
kőelrendezéssel

Csillám háttérrel

Crystal
Kristály kő
holo ezüst

Kobalt kék
magenta

Kristály kő
holo arany

Matt fekete
holo ezüst

Rózsaszín
holo pink

Kristály kő
holo szál ezüst

Kristály kő
holo szál pink

Fémstrasszok

Lila

Piros

Nails logós

Arany

Mintázott kőelrendezés

Rózsaszín

Virágos

Pillangós

Crystal hajékszerek
Pazar csillogás a hajban, hajvasalóval bevasalható strasszkövekkel. Partikra, esküvőre, vagy egyszerűen csak a csillogó,
extravagáns hajért. A készletben 96 db strasszkő van. 9 színben kapható.
Könnyű felhelyezni, de tartóssága ellenére eltávolítani is egyszerű.
Felhelyezés: Vágj le egy csíkot pár darab kővel (hosszában vagy keresztben, attól függően, milyen távolságot akarsz a kövek között).
A fehér műanyag fóliát húzd le róla, az átlátszót ne. Illeszd a hajadba és vasald be hajvasalóval 3-5 másodpercig. Húzd le az átlátszó filmet. Ha sokáig viselni akarod, moss óvatosabban hajat. Eltávolítás erősebb hajmosással.

Kristály

Matt fekete

Füstös gyémánt

Sárga

Holo kristály

Ametiszt

Jácint

Rózsaszín

22

Akvamarin

96 db-os nagy készlet 1.800.-

Ferde csíkos

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 segízjük, a haladó körmösöket
pedig újdonságokat, technikákat bemutató, ötletadó, tudás-bővítő továbbképzésekkel támogatjuk.

Oktatások, rendezvények
info tel.: (1) 323 0258 és
www.crystalnails.hu
Képzési naptár a
www.mukorom.hu-n!

Képző intézményünkben 23 magasan képzett és világot látott oktatóval dolgozunk (bajnokok,
mester oktatók, diplomás oktatók), de NÁLUNK OKTAT AZ EGYETLEN MAGYAR

KÖRÖMÉPÍT VILÁGBAJNOK, AZ EGYETLEN OLIMPIAI BAJNOKUNK ÉS
KÉTSZERES EURÓPA BAJNOKUNK. 25 különböző technikai és díszítő szakmai továbbképzésünk van, folyamatos megújulással. Több új, modern fellszerelésű oktatóteremmel rendelkezünk. Franchise rendszerű országos szakoktatói hálózatunk kiépítését megkezdtük. 23

ÚJ

ÚJ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2010

SZALONKÖRMÖK ZSELÉS ÉPÍT ÉS DÍSZÍT TANFOLYAMA, ékszerkészítés.
Malekné Vigh Mária (Magyarország egyetlen zselés körömépítő világbajnoka) úgy tartja ezt a képzést, hogy közben megpró-

bálja átadni és begyakoroltatni azt a rendkívüli precizitást és technikai kifinomultságot,
amivel nap, mint nap dolgozik a szalonjában; és vendégei “megvesznek” érte. Bemutatja
a siker titkait a szalon-hétköznapokban: hogyan építs gyorsan és szépen zselével, hogy készíts beépített mintákat és felületi zselés díszeket; mit ne ronts el. Megtanít továbbá egy
olyan módszert, amivel a vendégek körében nagyon népszerű és egyre felkapottabb ékszereket készíthetsz műkörömalapanyagból a körmökhöz illően. HASZNÁLD KI AZT A LEHETSÉGET, HOGY EGY VILÁGBAJNOKTÓL TANULHATSZ MAGYARORSZÁGON, NORMÁL TANFOLYAMI DÍJÉRT!
A képzés díja: 9.800.-+25% ÁFA

ÚJ

EDGE KÖRMÖK ZSELÉVEL ÉS PORCELÁNNAL
Kovács Gabriella, a legutóbbi londoni Körömolimpia Aranyérmese, Győztesek Győztese; a

Denisenko (Edge licenctulajdonos) Akadémiai képzés kiemelt oklevelese megmutatja
mi az Edge körmök építésének a titka. Hogyan kell a sablont felhelyezni, bevagdosni, hajtogatni, az anyagokat bedolgozni, reszelni... Lépésről lépésre zseléből
és porcelánból is felépül az eredeti, látványos Edge köröm. Az Edge körmökkel bármikor bármelyik vendéget el lehet kápráztatni. Az építés szokásosnál nagyobb időigényének lefaragásában is segít az oktató. Tanuld el ezt a látványos
technikát attól, aki Denisenko szerint is a legprofibbak egyike. Modellt 11 órára kell hoznod, illetve hozd el összes építéshez való anyagodat, eszközödet. A képzés díja: 9.800.-+25% ÁFA

ÚJ

SZÍNES ZSELÉS ÉS FESTZSELÉS NAIL ART képzés
Vétek Nikolett Országos Zselés Bajnok bemutatja és begyakoroltatja a minőségi színes zselés díszítés lehetőségeit (kb. 300 szín, 8 felületi hatás) és technikáit (tűs-, ecsetes-, narancsfapálcás díszítési módok, FESTZSELÉS virágok).
Könnyen megtanulható, tartós és szép minták, alkalmi díszítések zselével. Niki,
aki jobb agyféltekés tanfolyamot végzett, belőled is felszínre hozza díszítő- és rajzképességedet. A képzés díja: 9.800.-+25% ÁFA

ÚJ

EMELT SZINTŰ (2.) DÍSZÍT képzés
Újvári Barbara (Olimpiai ezüstérmes és háromszoros
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Magyar Díszítő Bajnok) új egész napos Zselés/Porcelános/Akrilfestékes továbbképzései, most magasabb szinten,
kifinomultabb technikákkal, bonyolultabb mintákkal, egyedi
virágokkal. Mindhárom egésznapos képzés feltétele az 1.
szint elvégzése. A képzés díja: 9.800.-+25% ÁFA

ÚJ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2010
ÚJ

EGY MOZDULAT 2. SZINT –
ÚJ ONE MOVE AKRILFESTÉKEKKEL
Újvári Krisztina (KIKA) Egy Mozdulat specialista – az első szintnél bonyolultabb mintákkal és az ÚJ, rendkívül krémes , lassan száradó,
mélypigmentált ONE MOVE akrilfestékekkel. Kika új mintáival. A képzés feltétele az 1. szint elvégzése. A képzés díja: 9.800.-+25% ÁFA

ÚJ

VERSENYFELKÉSZÍT AZ OLIMPIAI BAJNOKKAL
Kovács Gabriella, a legutóbbi londoni Körömolimpia Aranyérmese,

Győztesek Győztese, akinek kisujjában van a versenyzés, a szabályok ismerete, a
buktatók, és a győzelem eléréséhez szükséges fizikai és lélektani feltételek. Számtalanszor zsűrizett hazai és nemzetközi versenyeken, komoly oktatói múltja pedig képessé teszi arra, hogy tudását maximálisan át is adja. Versenytrükkök, titkok; az
anyagok és színeinek kiválasztásának fortélyai, porcelánnál a kötésidő szerinti anyagfelhasználás, a megfelelő eszközök használata – ecset, reszelők stb. Ismerkedhetsz: a hossz-arányok, a jó
modellválasztás, a technikailag tökéletes köröm építésének és kialakításának trükkjeivel. A gyakorlatban sajátíthatod el a lakkozás technikáját, hogy hogyan tartsd a versenyidőt és hogyan küszöböld ki a hibákat: tanuld el; nyerj Te is. Idén ősszel is megy
a csapat Londonba versenyezni... A képzés díja: 18.000.- + 25% ÁFA/nap. A legígéretesebb versenyzőknek versenytámogatást nyújtunk.

ÚJ ZSELÉS

VERSENYFELKÉSZÍT A VILÁGBAJNOKKAL
Malekné Vigh Mária az egyetlen zselés körömépítő Világbaj-

nok Magyarországon. Mária egy olyan versenyt nyert meg 2010-ben, amelyen magyarok még nem juthattak a dobogó közelébe.  a legújabb Világbajnok, így a
legfrissebb versenytrendek, legújabb elvárások tudója. Oktatásának stílusa, tudásbázisa és mentális képességei kivételes alkalommá teszik minden egyes oktatását. A
zselés versenyekre vele felkészülők -természetesen a tanultak alapján történő kellő
gyakorlás után- a legjobb esélyekkel indulhatnak harcba egy-egy verseny győzelemért, vagy szép eredményért. Használd ki a lehetőséget, hogy Magyarországon él a Világbajnok és nem kell költségesen külföldre utazva tanulnod. Élj ezzel az új, nagyszerű magyarországi lehetőséggel. A képzésre hozd magaddal
az alapanyagaidat, eszközeidet valamint modelledet. A képzés díja: 18.000.- + 25% ÁFA/nap. A legígéretesebb versenyzőknek versenytámogatást nyújtunk.

ÚJ

FESZÍTSZÁLAS SPANGE egynapos képzés
Dr. Veresné Szuda Katalin (többszörös Magyar Pedikűr Bajnok) Új, FESZÍTSZÁLAS SPANGE továbbképzése. A benőtt, deformálódott lábkörmök korrektúrája. Ezzel a modern, fogszabályzókhoz hasonló technológiával elkerülhető a sebészeti beavatkozás. AKTÍV TECHNIKA, EXTRA ERS RÖGZÍTÉS, TÖKÉLETESEBB ILLESZKEDÉS.
ELÉGEDETT, HÁLÁS VENDÉG. A képzés díja: 9.800+25% ÁFA
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KÖRÖMDÍSZÍT TANFOLYAMOK
EGÉSZ NAPOS ZSELÉS DÍSZÍT
tanfolyam 1. szint
Újvári Barbara (kétszeres Országos Díszítő Verseny győztese) vezetésével.
A képzésen elsajátíthatod a zselés festés technikáit, az árnyékolástechnikát 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.+25% ÁFA

EGÉSZ NAPOS PORCELÁN DÍSZÍT
tanfolyam 1. szint
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 ékszerecsetet, margarétát vagy 0-s tipet, díszítőtűt, spatulát, buffert, akrilfestékeket kell hozni. Színes porcelánokat a gyakorláshoz
ugyan biztosítunk, de azért hozd el saját meglévő Crystal Nails, IBD, EzFlow színes anyagaidat is.
Bármely kellék megvásárolható az oktatás helyszínén lévő üzletünkben.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft.+25% ÁFA

AKRIL DÍSZÍT tanfolyam 1. szint
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.+25% ÁFA
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KÖRÖMDÍSZÍT TANFOLYAMOK
MEGÚJULT SZÍNES PORCELÁN DÍSZÍT tanfolyam
Nagyné Kovács Gabriella a legutóbbi londoni Körömolimpia Aranyérmese és Győztesek Győztese oktatóval még több, kreatív és látványos 3 dimenziós porcelán díszítések technikai lehetőségei az alapoktól. Színes felületi színátmenetek bemutatása és
begyakoroltatása a Crystal Nails kb. 200 színben pompázó, különleges
poraival. A képzésre hozz magaddal -ha van- üres margaréta tárcsát vagy
tipet, #3-as vagy 3D porcelán díszítő ecsetet, építő ecsetet, díszítőtűt, likvidet és likvid tartót (modellt nem). Színes porokat a gyakorláshoz biztosítunk, de hozd magaddal sajátjaidat is. Az egész napos képzés díja: Nettó
9.800 Ft.+25% ÁFA

SZÍNES ZSELÉS KÖRÖMDÍSZÍT tanfolyam
Mészáros Krisztina 16 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, buborék). A kb. 300 féle színben ragyogó színes
zselés díszítés gyárilag kevert zselékkel sokkal változatosabb és nagyságrendekkel tartósabb díszítési lehetőségeket kínál, mint a lakkozásos. A képzéshez egy #0, #2, #4-es zselés ecsetre, tűecsetre, díszítőtűre és üres tipre
vagy 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.+25% ÁFA
JULT

MEGÚ

BRILLIANT DÍSZÍT tanfolyam – AKVÁRIUM HATÁS
Mészáros Krisztina másik díszítő tanfolyama, a Brilliant zselék, gyöngyök,
Japán Flitter, virágok, kagylók, tollak, csipke, zúzott jég stb. műköröm rétegek
közé való beépítésének technikája (akvárium hatás). Be is gyakorolhatod. A
képzésre hoznod kell #0, #2, #4-es zselés ecsetet, díszítőtűt, narancsfapálcát,
tipet (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.+25% ÁFA

3D SZÍNES ZSELÉS DÍSZÍT KÉPZÉS
Almási Henrietta Crystal Nails Nemzetközi Elite oktató egésznapos képzés
keretében bemutatja azt az új technikát, amellyel szagtalanul alkothatunk,
3D színes zselék segítségével a porcelánokhoz hasonló, esetenként attól újszerűen eltérő díszítéseket, melyeket be is gyakorolsz. Gyors, látványos,
szagtalan. A tanfolyamon a 3D zseléken kívül más 3 dimenziós technikák
is bemutatkoznak. Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 + 25% ÁFA

KÖRÖMDÍSZÍT TANFOLYAMOK
ÚJ TECHNIKÁK, ALKALMI KÖRMÖK
Stájer-Vétek Nikolett Országos Körömépítő Bajnok, Londoni Körömolimpia IV. helyezettje,
Crystal Nails Nemzetközi Mester Oktató. Üveg hatású szabadszél Stiletto, Edge, Pipe és hagyományos körömformákon; díszítés drágakő hatású opálokkal. Színes zselés, akril festékes őszi-téli és alkalmi körömviseletek. Szalonban is
kivitelezhető, vendégcsalogató feltűnő hatások. Az egész napos képzés
díja: Nettó 9.800 + 25% ÁFA
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MŰVÉSZI HENNA–FEST 2 NAPOS tanfolyam
Almási Henrietta henna-művésszel, 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. MOSTANTÓL bekerült a tananyagba a CSILLÁMTETOVÁLÁS is. Modell csak a vizsgamunkához kell.Az anyagokat
biztosítjuk. A 2 napos képzés összdíja: 19.500.- + 25%ÁFA/2 nap

EGY MOZDULAT DÍSZÍT KÉPZÉS 1. SZINT

JULT

MEGÚ

Újvári Krisztina “Kika” a 2009-es Körömtábor Mestere, egy mozdulat “specialista”.
Mindenkinek nyitva marad a szája, aki végéignézi egy “egy mozdulat” technikával
készülő virág elkészülését. Pofon egyszerűnek és gyorsnak látszik,
mégis vannak olyan fogások és szabályok, melyeket az egynapos
képzés keretében Kika hatékonyan átad. Mindenkinek érdemes
megismerkedni az akril festészet eme szalonokban gyorsan, látványosan használható új technikájával. Virágok, levelek, szivacsos színátmeneteken.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 + 25% ÁFA

ZSELÉ-AKRIL-PORCELÁN DÍSZKOMBINÁCIÓK
Váradi Szabina „Twixi” Bécs 2009-es Díszítő Bajnoka, Crystal Nails Nemzetközi Elite Oktató
– az expressz dizájntól a kétszintes virágokon át az arcok gyors megformálásáig. Egész napos díszítő tanfolyam azoknak, akik egy nap alatt szeretnék megismerni a zselés, porcelános és akrilfestéses díszítések technikáit,
apró trükkjeit. ÚJDONSÁGKÉNT GIGA PIGMENT FESTÉSSEL, OCELOT
MINTÁVAL. Új praktikák Bécs legújabb díszítő bajnokától.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 + 25% ÁFA
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EGÉSZ NAPOS ZSELÉS GYAKORLATI továbbképzés

Nagyné Kovács Gabriella Olimpiai Bajnok, 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 zselével;
2. PIPE (csőforma) gyors elkészítése; 3. körömágyhosszabbítás; 4. stiletto; 5.
a zselés építés felgyorsítása; 6. felválás, tapadási problémák kiküszöbölése
A képzésre hozd el – ha van – eszközeidet, Crystal Nails, IBD, EzFlow
alapanyagaidat, a hiányzókat a képzés helyszínén megvásárolhatod. 12
órától (az elméleti rész végétől) modellt kell biztosítanod. Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft/nap+25% ÁFA

EGÉSZ NAPOS PORCELÁN GYAKORLATI továbbképzés
Nagyné Kovács Gabriella Olimpiai Bajnok, 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. PIPE (cső); 3. körömágyhosszabbítás; 4.
stiletto;
5. a porcelán építés felgyorsítása; 6. felválás, tapadási problémák kiküszöbölése.
A képzésre eszközeidet, Crystal Nails, IBD, EzFlow alapanyagaidat hozd el, a hiányzókat a
képzés helyszínén megvásárolhatod. 12 órától (az elméleti rész végétől)
modellt kell biztosítanod.
Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800 Ft/nap+25% ÁFA

UTÁNTÖLTÉS ÉS CSISZOLÓGÉP továbbképzés
Nagyné Kovács Gabriella Olimpiai Bajnok, Kétszeres Magyar Bajnok, Nemzetközi Mester Oktató vezetésével.
Technikai továbbképzés, kifejezetten azoknak, akiknek gyakorlatuk még
kevés ahhoz, hogy magabiztosan dolgozhassanak.
1. előkészítés felgyorsítása csiszológép segítségével; 2. utántöltés technikái különböző csiszolófejekkel; 3. csiszológép használata és lehetősége
különböző célokra. Helyben gyakorlás csiszológép és csiszolófej típusok;
4. francia köröm/mosolyvonal feltöltésének módozatai; 5. díszített köröm
lenőtt mintáinak esztétikus kiegészítése-pótlása; 6. felválások, repedések javításai. A képzésre 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+25% ÁFA
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MEGÚJULT CRYSTAL NAILS TECHNIKA képzés
Nagyné Kovács Gabriella Olimpiai Bajnok, 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.
4.000 Ft+25% ÁFA, mely összeg levásárolható üzletünkben.

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 lépésről-lépésre, vizes gépek profi használata.
A képzéshez két darab fehér törölközőre lesz szükség. Pedikűr gépet, 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: 9.800 Ft.+25% ÁFA

VERSENYFELKÉSZÍT továbbképzés
Fekete Zsuzsannával – kétszeres Európa Bajnok, hétszeres Magyar Bajnok, Olimpiai (DIV 3.)
és Világbajnoki ezüstérmes, Ezüstkoszorús Mester, számtalanszor zsűrizett, ismeri a nemzetközi
versenyek nagy versenyzőinek „nagy titkait“ ő készítette fel a Magyar Bajnokok jelentős részét. A 2 napos felkészítő ára nettó 25.000 Ft/nap, de Körmös
Diplomával rendelkezőknek féláron CSAK nettó 12.500 Ft/nap. Kedvezményes csomagban a Körmös Diploma (3nap) és verseny felkészítő (2 nap) együtt
5 nap – nettó 95.000 Ft helyett CSAK nettó 70.000 Ft.
A legígéretesebb versenyzőknek versenytámogatást nyújtunk.
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TECHNIKAI TOVÁBBKÉPZÉSEK
KÖRMÖS DIPLOMA – megújult
Fekete Zsuzsanna kétszeres Európa Bajnok, hétszeres Magyar Bajnok, Olimpiai és Világbajnoki ezüstérmes (DIV 3.), Ezüstkoszorús Mester vezetésével. 3 napban a korábbi két nap
árán. 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.
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 körömágyhosszabbításal zselé és porcelán technikával is! A lenövésmentes francia köröm építések /imádják a vendégek/;
– saját köröm megerősítése problémamentesen zselével és porcelánnal - natúr vagy francia megoldásban is /felpattogzás nélkül!/;
– a tökéletes stiletto köröm építése;
– új formák: Edge, Pipe …
– a színes porcelánporok és színes zselék használata: A háromdimenziós körömdíszítés és építés;
– látványos és gyors díszítési technikák és azok kivitelezései /3D zselé, 3D porcelán, egy mozdulat, művészi zselé festés/;
– munkáink során jelentkező problémák- lepattogzó zselé, fellevegősödés és a törékenység teljes kivédése;
– 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.-. 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
Zsuzsi számán a 20/359 5265-ös telefonszámon. E-mail: zsuzskanails@gmail.com
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ALAP- ÉS SZAKOKTATÓ KÉPZÉS
KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ
MŰKÖRÖMÉPÍT PROFESSZIONÁLIS alapképzés

A szakképzés állami OKJ -s szakmunkás bizonyítványt ad. Képzésünk magas színvonalú, gyakorlatorientált (a tartós és szép műköröm készítés biztos megtanítása a fő cél). OLIMPIAI BAJNOK,
Nemzetközi Mester és Magyar Bajnok oktatók részvételével,
csúcsminőségű anyagokkal oktatunk.
Tanulóink sorra nyerik az országos tanuló versenyeket.
EUROPASS nemzetközi bizonyítvány a sikeres vizsgát követően
igényelhető.
A nálunk végzett tanulóknak egyes továbbképzéseinkből 50% kedvezményt biztosítunk.
A képzés időtartama: Az intenzív tanfolyam időtartama (vizsgával együtt) kb. 4 hónap.
A képzés munka mellett is végezhető (hétvégi csoportokban).
Oktatási napok:
– Többféle hétköznapi csoportbeosztás és több hétvégi csoportbeosztás van, melyekből választani lehet.
Pl. Hétköznap hétfő – csütörtök vagy szerda – péntek illetve hétvégén péntek este - szombat vagy szombat este – vasárnap, stb.
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: OLIMPIAI BAJNOK, 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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RENDEZVÉNYEINK

CSÚCSKÉPZÉS SZTÁROKTATÓKKAL, KEDVEZMÉNYES
VÁSÁR ÉS ORSZÁGOS VERSENY
Kiemelt országos szakmai nagyrendezvény a Kongresszusi
Központban, ahol technikai és díszítő egésznapos akadémiai
előadásokon lehet eltanulni a szakma felsőszintű -szalonban is
jól alkalmazható- fogásait. Sztárelőadók, óriás kivetítő, hatalmas, kényelmes előadóteremben.
A rendezvény tulajdonképpen egy ingyenes felsőszintű oktatási nap.
A legutóbbi KÖRMÖSNAPON látogatói rekord született, több,
mint 2000 látogatóval.
Minden fejlődni és top-on lenni akaró szakmabelinek ott a
helye.

CRYSTOUR-CRYSTAL NAILS NYÁRI/TÉLI TURNÉ (MÁJUSTÓL
JÚLIUSIG/NOVEMBERTL FEBRUÁRIG)
A CRYSTOUR a Crystal Nails vidéki helyszínekre kihelyezett
INGYENES szakmai oktatási napja és vására. Három neves
oktató (két díszítő bajnok és egy Körömtábor kétszeres mester)
pörgős, páros előadásai a szalonokban történő használhatóságra kihegyezve. Előkészítés helyesen, építés, C-ívek, melyik
anyagot mikor és hogyan használd; hibák, új technikák, még
újabb és látványos díszítések. Rengeteg zselézés és akrilfestés,
kevés porcelán. Trendek, színek, körömdivat.
A helyszínek a www.crystalnails.hu honlapon lesznek kihirdetve
április közepén. Érdemes feliratkoznod a honlapon a HÍRLEVÉLRE, hogy mindig tájékozott lehess.
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KÖRÖMHAJÓ

A BALATONI MESTERKÉPZ

AZ ÚJÍTÁSOK NAPJA

Ha nyár akkor KÖRÖMTÁBOR.
Balatonlelle, 2010. augusztus 22-27. (6 nap, 5 éjszaka)

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 (egy órára a
hajó elhagyja a kikötőt és SÉTAHAJÓZÁS-ra indul).

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, Malekné
Vigh Mária, Mészáros Krisztina, Újvári Barbara 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-, Technikusivagy Mester-Oklevelet szerzel meg. Esténként a csapatok közti
versenyekben megcsillanthatod csapat-játékosi készségedet. Egyik
este a tábortűz ropogását, máskor a diszkó dübörgését hallgatod... 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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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

A DÜSSELDORFI VILÁGBAJNOKSÁG
ÉS A LONDONI KÖRÖMOLIMPIA
GYZTESEINEK ALAPANYAGA

A Crystal Nails alapanyagok nagyon megbízhatóak. A színes zselék (kb. 300 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 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 a fentieken túl körömápolók, gépek, és egyéb kiegészítők igen nagy, minőségi választékát nyújtja.

Átlátszó építő zselék
GUM Gel – Vágható gumi építő zselé extra
igénybevételekhez, kiemelkedő tapadással és
tisztasággal, 2010-es világújdonság
Közepes sűrűség, jó formázhatóság, könnyű reszelhetőség jellemzi. Egyfázisú anyag, külön alapozó zselét nem igényel.
Rugalmassága miatt ne alkalmazzunk rá Top
Shine-t, csak a hasonlóan fényes Easy Off Top
fényzselét.
5ml – 1.980.15ml – 3.400.50ml – 7.950.-

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: 3 perc.
Alapozó zselét nem igénylő egyfázisú zselé
1.900.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.Árcsökkenés: 50ml – 7.770.- helyett 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: 3 perc.
5ml – 1.900.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.Árcsökkenés: 50ml – 7.770.- helyett 7.400.-
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Crystal Xtreme TITANIUM zselé
Teljesen új összetételű, különleges építő zselé.
Egyfázisú, savmentes, közepesen sűrű, és egy
titkos összetevőnek köszönhetően az anyag
összetartja önmagát, nem folyik el, nem lapul
le! Maximális kontrollt biztosít, mely a minőségi munkához elengedhetetlen. Ezáltal nem
az anyag, hanem a mi kezünkben van az irányítás. Utánozhatatlan. Alacsonyabb hővel
köt. Kíméletes új összetevőinek köszönhetően
hypoallergén zselé.
5ml – 2.200.Árcsökkenés: 15ml – 4.150.- helyett 3.950.Árcsökkenés: 50ml – 9.980.- helyett 9.500.ék
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Átlátszó sűrű-Xtreme építő –
Crystal Xtreme Clear
Csúcsminőségű, sűrű építő zselé, mely a legerősebb
Crystal építő zselé. Rendkívül fényes, tiszta és jól
tapad. Nagyon jó formázhatóság és extrém tartósság jellemzi. Átlátszó lila színe UV szűrő és színélénkítő hatású. Kötésidô: 2-3 perc. Alapozó zselét nem
igénylő egyfázisú zselé. Savmentes.
5ml – 2.200.Árcsökkenés: 15ml – 4.150.- helyett 3.950.Árcsökkenés: 50ml – 9.980.- helyett 9.500.-

Az Xtreme építő zselék
(Xtreme Clear, Titanium, Xtreme Pink)

alkalmasak a hajlításra!

A sűrű zselék könnyedebb profi használatát és buborékmentes felvételét mindhárom
világklasszis oktatónk (ld katalógus eleje)
tanfolyamának anyagába tartozik.
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Fehér építő zselék
Soft White Builder gel –
Törtfehér építő zselé
Egyfázisú, közepesen sűrű törtfehér építő zselé,
visszafogottabb vendégeknek.
5ml – 1.900.k
é
15ml
– 2.950.m
ter

ÚJ

2010

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 könynyen 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.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- 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.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.

Sűrű, mégsem nyúlós, könnyen és egyenletesen-árnyékmentesen teríthető anyag. Vakítóan
fehér, mégis megköt.
Fekete Zsuzsanna (kétszeres Európa Bajnok)
erre a sűrű anyagra esküszik.
5ml - 2.200.Árcsökkenés: 15ml – 4.150.- helyett 3.950.Árcsökkenés: 50ml – 9.980.- helyett 9.500.-

ől
2009-t
,
hérebb
még fe
b
b
álható
kontroll

k
bajno
mpiai
a
g
Az oli
a
y
n
sa
győzte

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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Rózsaszín építő zselék
Rózsaszín építő –
Crystal Builder Pink I.

Rózsaszín építő –
Crystal Builder Pink II.

Körömágyhosszabbító –
Cover Pink – Közepes sűrűségű, teljesen

Közepes sűrűségű, erôs, átlátszó rózsaszín
(Blush) zselé. Könnyen kezelhető. Kötésidô:
Crystal Nails UV lámpában 3 perc. Problémás körmöknél javasolunk alapozásként 1
réteg Bulider Clear I. zselét alákenni.
5ml – 1.900.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.Árcsökkenés: 50ml – 7.770.helyett 7.400.I.

Sűrű, erôs, kevésbé átlátszó rózsaszín zselé,
mely az enyhébb körömhibákat is elfedi. Körömágyhosszabbításnál ezt érdemes használni a Cover Pink elmosására a hátsó
bőrredőnél, így a lenövés kevésbé fog látszani. Kötésidô: 3 perc.
5ml – 1.900.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.Árcsökkenés: 50ml – 7.770.- helyett 7.400.-

természetes színű, nem átlátszó (fedő) építő
zselé. Használatával:
– megszűnik a mosolyvonal lenövés problémája
– optikailag meghosszabbítható a rövid körömágy
5ml – 1.900.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.-

Blush

Körömágyhosszabbító –
Cover Pink X– Közepes sűrűségű, a másik
Cover Pink-nél kicsit melegebb (pirosasabb)
rózsaszín építő zselé. Ugyanolyan jól fed,
mint a másik. Az élénkebb/melegebb színeket
kedvelő vendégekhez ajánljuk.
5ml – 1.900.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.-

Cover
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II.
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Cover
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Gyöngyházas Körömágyhoszszabbító zselék–
Cover Pink Diamond/Crystal– Közepes sűrűségű, körömágy színű, nem átlátszó építő zselé gyöngyházas csillogással. A
Diamond szín aranyba hajlóan, a Crystal
pedig jégkristályra emlékeztetően csillog finoman, bársonyosan.
5ml – 1.900.Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.-

CP
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Xtreme Pink üvegszálas építő zselé
– megkapóan szép, egyedi rózsaszín,
– közepes sűrűsége miatt könnyen kezelhető
– üvegszál tartalma miatt erősebb
–jól tapadó, alapozó zselét nem igénylő egyfázisú zselé
–van aki alaprétegként használva ad vele nagyon szép rózsaszín hatást a clear körmöknek
A viszonylag gyors kötés és hőképződés miatt
javasoljuk, hogy a vendég kezét először a
lámpa nyílása elé szórt fénybe tetesd kb. 10-20

másodpercig.
Ára az Xtreme zseléknél kedvezőbb!
5 ml – 2.100.15 ml – 3.500.50 ml – 8.700.-

ató

Hajlíth
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Fedő zselék
Fixálás-mentes átlátszó fényzselé –
TOP SHINE gel
CSÚ
CSF
ÉN
Bármely zselére vagy porcelánra

Francia színes zselék – French Top Gel

TM

BES

TS
ELL
ER

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)
Árcsökkenés: 15ml –
3.680.- helyett 3.500.-

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.-

Y

TM

A TOP SHINE a Crystal Nails védjegye.
Csak a Crystal Nails TOP SHINE zselék eredetiek.
TM

Top Shine Color–Színes Top Shine

Levendula

Metálrózsa

ÚJ

Metál-türkiz

NYÁR

tól

Június

NYÁR

NYÁR

Ezt a minden eddiginél fehérebb
lágy ecsetes zselét a vakítóan
fe
hér francia körömvég kialakíFIX
ÁLÁ
tá
sához fejlesztették ki. Ezzel a
SM
ENT
ES rendkívül jó fedô-képességű
zselével ahogy a neve is sugallja, film-vékonyságban kell
dolgozni a kész műköröm felületén lakkozásszerűen 2 rétegben.
(A
kevésbé
gyakorlottaknak e helyett a
zselé helyett a 006-s
számú színes(hófehér) zselét javasoljuk!) Kötésidô: 4
perc
15ml bevezetô ár:
3.400.- helyett 2.950.-

Metál-bordó

Metál-narancs

NYÁR

Fixálás-mentes mega-fehér –
Mega White Film Gel

Sikerült kifejleszteni egy olyan fixálás mentes színes
Top Shine fényzselé-családot, amely -a hasonló termékekkel szemben- nem marad ragacsos és nem mattul be. Segítségével a színes zselés fedés és
fényzselézés lépéseit egy lépésre redukálhatjuk. Alkalmas színes zselés díszítési technikákhoz is, úgymint: márványozás, tűs díszítés, ecsetes díszítés.
Használat előtt finom mozdulatokkal fel kell keverni.
2 fedő- és 2 áttetsző metálszínben, dekor lilában és
mostantól 3+2 új metál színben.
5 ml – 2.400.-

Metál-lila

Metál-piros

ÚJ

ÚJ

Metál-levendula

Metál-pink

Óarany
effektus
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Fedő zselék
Easy Off – Leoldható zselé

Easy Off Color zselék – új fejlesztésű –

Easy Off TOP – új fejlesztésű – a nagysi-

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.
Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.-

hasonló társainál jobban fedő– közepesen
sűrű (nem folyós) saját-köröm erősítő, rendkívül rugalmas, hihetetlenül jól tapadó leoldható
színes zselék. Pedikűrhöz is tökéletes. Violet,
Red, Burgundy és White (fehér) színekben. Kötésidő: 3 perc.
Árcsökkenés: 5ml – 2.310.- helyett 2.200.-

kerű Easy Off átlátszó köröm-erősítő zselének
egy hígabb, nagyon fényes változata, mely az
Easy Off Color színes zselék tetejére fényzseléként használható, de rugalmassága miatt az
új Gumi zselére, French Top-ra, Xtreme Pinkre.
Akrilfestés befejező rétegeként is biztonságos.
Kötésidő: 2-3 perc
Árcsökkenés: 15ml – 3.100.- helyett 2.950.-

KÖ
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extr

ÚJ

ÚJ

Peach

TIPP:

tól

NYÁR

Dark Orange

Bordeaux

Június

Indigo

NYÁR

NYÁR
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ÚJ

NYÁR

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.

Purple

fény

Cherry

Fény: Meglepő, hogy bár az Easy Off
TOP fényzselét fixálni kell, mégsem veszt úgy
a fényéből, mint a korábbi fixálós fényzselétípusok. Mivel ez a zselé nagyon fényes, és
rugalmassága miatt vastagabban is húzható;
jól használható felületi egyenetlenségek (reszelési hibák) eltüntetésére.

Előkészítő folyadékok
1

Spray Prep – Előkészítő, fertőtlenítő spray
Nagy kiszerelésű körömelőkészítő folyadék praktikus pumpás spray formájában. A
kezelés elején köröm- és kézfertőtlenítő spray-ként használhatjuk; ekkor zsíroldó
hatása miatt a sablon tapadását is segíti a bőrön. Műkörömépítésnél ecsetes
Nail Prep helyett vízelvonó–fertőtlenítő előkészítő
folyadékként
használjuk a körmökre
fújva.
100ml – 1.390.Nail Prep/Spray Prep
utántöltő 500ml –
4.980,-

Nail Prep

1

Primer (savas)

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

Előkészítő használati sorrend:

1

2

3

2

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 –1.680.-

ÚJ

csak problémás körmöknél

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 – 1.950.-

FINOMÍTOTT PAPÍRTÖRL – Fixáláshoz használj szálmentes papírtörlő lapokat–most megújult változatban, még jobb
áron.
500 darab – ÁRCSÖKKENÉS 1.580.helyett 1.170.100 darab – 370.Cleanser –
Fixáló folyadék
Zselé fixáló, mely összetételénél fogva nem
tompítja a zselé fényét. Alkalmas a zseléecset és az UV lámpa tükrének
tisztítására is.
40ml – 640.100ml – 1.38 0.500ml – 4.950.-
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Klasszikus francia – Step by Step
KLASSZIKUS FRANCIA KOCKA FORMÁJÚ ZSELÉS KÖRÖM

1
1. Az előkészített, portalanított körmöt előkészítő folyadékokkal borítjuk – Spray Prep és savmentes Primer.

4
4. Xtreme White hófehér építő zselével kialakítjuk a
szabadszélt és a kontúros mosolyvonalat.
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2
2. Klasszikus Crystal Nails sablont használjuk, résmentesen illesztjük a körömlemez alá.

5
5. Titanium zselével borítjuk és kialakítjuk a tartást biztosító C-ívet.

3
3. Az alapréteget Titanium zselével építjük. És az
anyag megszilárdulása után eltávolítjuk a sablont.

6
6. Megreszeljük a felületet a zöld Xtreme reszelővel.
Lefinomítjuk és fényzselével borítjuk.

Zselés Stiletto – Step by Step
MODERN FRANCIA HEGYES FORMÁJÚ (STILETTO) ZSELÉS KÖRÖM
KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÓ ZSELÉVEL

1. A köröm előkészítése után felhelyezzük az Xtreme pillangó sablont egy
picit lefelé billentve az ujj vonalához
képest.

2. Vékony alapréteget húzunk a Titanium zseléből. Majd fél percen át köttetjük az UV lámpában azért, hogy
utána még formázhassuk a zselét.

3. Óvatosan eltávolítjuk a sablont,
majd C-ív hajlító csipesszel domborúbbra formázzuk a körmöt.

4. Cover Pink zselével kialakítjuk a körömágyi részt és elkészítjük a mosolyvonal negatívját.

5. Az új opál zselével csillogó szabadszélt építünk a körömnek.

6. Elkészítjük a C-ívet Titanium zselével, majd 3 perc UV lámpázással
megköttetjük az anyagot.

7. Formára reszeljük a körmöt.

8. Top Shine fényzselével borítjuk. A
kötés után Mega White Film Gel-lel
díszítjük a mosolyvonalat.
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Színes zselék
VILÁGÚJDONSÁG:
FESTŐ ZSELÉ  GIGA PIGMENT GEL

ÚJ

...sokkal több pigmenttel

... amit eddig csak akrilfestékkel tudtál megtenni ...
... tartósabb (mert ez nem vízbázisú) ... kezelhetőbb (csak a lámpában köt) ... szebb (élénkebb színek)
Festőzselés díszítés,
akril helyett
900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

A festőzselék sokkal több pigmentet
tartalmaznak, ezért készíthető velük
913
914
nagyon vékonyan is jól fedő minták,
könnyedén használhatók színátmentek készítéséhez és így térbeli
hatások eléréséhez zselével. Árnyékolásnál is érezhetően előnyös
a magas pigment tartalom. Csak vékonyan használd, hogy meg
tudjon kötni. Ha valahol picit vastagabbra sikerül, kend rá a Top
Shine-t és az segít a kötésben.
Nagyon kiadós, 5ml – 2.400.-
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19.200.- helyett 14.400.- (1.800.-/db)

Giga Pigment Gel Collection
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Színes zselék
Hihetetlen színválaszték (kb. 300) • 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.
s
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DEKOR SZÍNEK

Árcsökkenés: 5ml – 2.310.- helyett 2.200.-

Francia
véghez!
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Slág

er

Slág

001
Tűzpiros

002
Narancs

003
Napsárga

004
Világosbarna

005
Mogyoróbarna

006
Hófehér

007
Fekete

008
Olíviazöld

009
Levélzöld

010
Sötétzöld

011
Indigókék

012
Sötétlila

013
Világoslila

014
Középlila

015
Pirosasrózsaszín

016
Lilásrózsaszín

017
Pirosasbarna

018
Csokoládé

019
Középbarna

020
Bordó

021
Lollipop

022
Gránát piros

023
Alkony sárga

000
Clear

NYÁR
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Május v
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METÁL SZÍNEK

100
Metálrózsaszín

101
Metálciklámen

102
Metáloportó

103
Metálbronz

104
Metálbarna

105
Metálmogyoró

106
Metálpadlizsán

107
Metálcsoki

108
Metállila
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109
Metálsötétlila

er

Slág

110
Acélkék

111
Ezüst

112
Metálrubin

113
Gyöngyházrózsaszín

114
Gyöngyházkagyló

115
Gyöngyházfehér

116
Gyöngyházarany

117
Arany

118
Acélrózsaszín

119
Acéllila

120
Acélpiros

121
Acélzöld

Color zselék díszítési javaslat
122
Acélbarna

146

135
Metál Ruby

147

136 Purple Black

148

137

149

138

2010
tavasz/nyár

145

123
Csoki

Vastagabb zselés vonalakhoz használjuk a 2-es ékszer
ecsetet (vékonyakhoz az új 0-ás ékszer ecsetet), pöttyöket, vonalakat az orvosi acél díszítőtűvel készíthetünk

Keverő spatula-optimális rugalmassággal 1.980.-

Orvosi acél díszítőtű zseléhez Árcskökkenés: 2.050.- helyett 1.980.-
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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. (építő-díszítő 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. Árcsökkenés: 5ml – 2.310.- helyett 2.200.ger
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551

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

558
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Színes zselék
OPÁL ZSELÉ-ékszerré vált színes zselék-ÚJ ZSELÉKATEGÓRIA
2010 tavasz/nyár
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5ml – 2.750.-

A nagysikerű színjátszó, drágakő hatású opálok csillogása színes zselé változatban. A zselé
könnyű bedolgozását lehetővé tévő szemcseméret és sűrűség, frenetikus hatás a körmön.
Ékszerré változtatja a szabadszélt...

3D SŰRŰ SZÍNES ZSELÉK – A 3D színes zselékkel (a szagtalan 3D-vel) a porcelános díszítéshez hasonlóan térbeli (3D) hatást
érhetünk el. Sűrű, vastagon is átkötő színes zselék főleg azoknak, akik nem dolgoznak porcelánnal. Használatukat Almási Henrietta egynapos továbbképzésén sajátíthatod el. Speciális 3D Gel ecsettel formázható, a kontúrozáshoz viszont bármilyen hagyományos eszközök és anyagok is megfelelőek. Alap és gyöngyházas színekben. Tartsd őket hűtőben munka előtt, hogy jó kemények legyenek.
5ml – 2.200.-
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Snow Crystal Collection – Hókristály kollekció
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3D SŰRŰ SZÍNES ZSELÉK
SNOW CRYSTAL SZÍNEKBEN

811

– Bársonyosan csillogó gyöngyházas metál színek
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Brilliant zselés körömágyhosszabbítás
Cover zselék helyett Brilliant zselékkel is nagyon szép körömágyhosszabbításokat készíthetsz

142

SPARKLING SZÍNEK – a pezsgő gyöngyözése és csillogása

601
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ÜVEGHATÁSÚ SZÍNEK – A klasszikus francia fehér vég mellett előbb a színes francia
végek, majd idéntől az üveghatású (színes átlátszó) szabadszél válik egyre nagyobb divattá.
lt
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Színes zselék és készletek
APRÓSZÁLAS SZÍNEK – Októbertől egy új felületi hatással, az aprószálas

NEON SZÍNEK

effetusokkal gazdagodik a Crystal Nails színes zselé palettája. Meglepően
játékos és feltűnő hatást keltenek ezek az apró kis irizáló csillámszálacskák.
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PASZTELL 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)
Color Gel kollekciók
Favourite Color Gels I.
Legnépszerűbb Dekor színes zselék

Snow Crystal Collection
Hókristály gyöngyház-fényű
színes zselé kollekció
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Favourite Color Gels II.
Legnépszerűbb Metál-Neon-Pasztell
színes zselék
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Color Gels 2009 Spring
Válogatás a legújabb
színes zselékből

Color Gel Selection 2009/2010
Autumn/Winter
2009/2010 őszi-téli színes zselé válogatás
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Zselé készletek
Zselés készletek JELENTS ÁRELNNYEL 6-ot fizetsz 8-at kapsz 17.600.- helyett 13.200.- (1.650.-/db)
Brilliant Gel kollekciók
Favourite Brilliant Gels I.
Favourite Brilliant Gels II.
Legnépszerűbb Brilliant színes zselék I. Legnépszerűbb Brilliant színes zselék II.

Selection of BRILLIANT Gels I.
Válogatás a Brilliant színes zselékből
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Selection of NEW BRILLIANT Gels II.
Autumn-Winter
Válogatás a Brilliant színes zselékből
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Selection of NEW BRILLIANT
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Sparkling Collection

2010 Spring Collection
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572

574

577

2010 tavasz

A pezsgő gyöngyözésének
és csillogásának hatásával

Színes zselés, fiókos, áttetsző
tároló box – 48 darab színes zselés
tégely rendszerezését és kényeles hozzáférhetőségét biztosító box
csak 9.800.-
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Oktató füzet és DVD
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.-

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
Olimpiai ezüstérmesünk 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.-

Újvári Barbara “Körömművészet II.” – Díszítő füzet az Olimpiai ezüstérmesünktől. A legújabb körömformákra (Stiletto, Edge, Pipe) készülő díszítések porcelánnal, zselével és akrilfestékkel lépésről-lépésre,
Barbara egyedi művészi stílusában.
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…
3.940.-

Stájer-Vétek Nikolett építő és díszítő DVD – A Magyar Bajnok
profi DVD-je. Szalon Stiletto és szalon Edge. Amodern szalonokban is megépíthető körömformák látványos technikai útmutatója és díszítési lehetőségeinek bemutatója akrilfestékekkel, porcelánnal, Sparkling zselékkel. 3.940.-

Nagyné Kovács Gabriella építő és díszítő DVD – Az Olimpiai- és Magyar Bajnok igényes kivitelű oktató DVD-je. Benne versenyköröm készítéssel, szalon Stiletto építéssel porcelánból és zseléből, Edge,
Pipe körmök, Brill francia vég, Brill körömágyhosszabbítás, üveghatás.
3.940.-
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Mészáros Krisztina zselés
díszítő DVD 2009
Mészáros Krisztina az egyik legrégebbi színes zselékkel díszítő magyar műkörmös. Legújabb DVD-je
Németországban készült.
Rövid tartalom: Köröm építése Builder II zselével; Lenőtt köröm feltöltése
és csiszoló gép használata töltésnél;
Színes zselés díszítések: Márványozás: Színátmenet készítése tűvel; Tűfestés: kacsok és pillangók; Tűecsettel
készített virágok; Top Shine felett: virágok, indák, pöttyök.
3.500.-

Zselés Stiletto – Step by Step
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 – címlap
Stiletto körmök Edge gyűrűs–ujjal 2010 trendszíneivel

2. Cover Pink porral a körömágyi részen és
annak meghosszabbításában kialakítjuk a
szabadszél negatív formáját.

3. A határozottabb mosolyvonal érdekében a
kissé aláreszelünk a körömágy-hosszabbításnak.

4. A szabadszéli részt a legújabb Giga Pigment
Fine porcelán por 063-as zöld színével díszítjük.

5. A zöld szín felett rádíszítünk a dekor színünkre
egy zöld porcelánnal, majd miután ez is
megkötött, feltesszük a legújabb kék Giga Pigment porcelánt.

6. A világos zöld és a sötétebb zöld porcelánszín
találkozásához beillesztjük az új zöld Flex
kagylólapot, melyet utána végigkenünk átlátszó
porcelánnal. A kagylólap egyedivé varázsolja
bárkinek a körmeit.

7. Az anyag megszáradása után formára
reszeljük a köröm szabad szélét és teljes felületét.

8. Polírozunk, majd a végén fekete akril festékkel,
illetve strasszkövekkel díszítjük a műkörmöket.
Amennyiben tartósabb fényt szeretnénk elérni, úgy
a Top Shine Gelt használjuk a körmökön.

Így készült a címlap fotó

1. A természetes köröm előkészítése után felhelyezzük a Crystal Nails pillangó sablont duplán.

A kézen egy EDGE köröm is található, amely még jobban kiemeli
a hatást. Az EDGE körmökről és Kovács Gabó által tartott tanfolyamról bővebben a képzéseinknél olvashatsz.
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Porcelán család
Krémes Porcelán porok
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) – Árcsökkenés: 2.050.- helyett 1.950.40ml (28g) – 2.730.140ml (100g) – Árcsökkenés: 6.830.- helyett 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.

Cover Pink fedő rózsaszín
már 5 színben
Cover Pink fedő rózsaszín

Cover Pink Diamond
aranyban csillogó

SLOWER porok

Cover Pink X
melegebb körömágy szín

Cover Pink Crystal
gyöngyház fehér csillogó

Cover Pink XX porcelán
barnább bőrtónushoz

– A kicsit lassabb munkatempóhoz: krémes állagú, közepes kötési
idejű, hosszabb ideig alakítható–teríthető porok.
zín
Új s

Transparent Pink
átlátszó rózsaszín

Ultra White vakító fehér

Crystal Clear kristálytiszta

0

201

GIGA WHITE gigafehér

ODORLESS porok

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

Transparent Pink átlátszó Crystal Clear kristálytiszta
rózsaszín

Ultra White vakító fehér

Az Odorless porok szagos Liquiddel is tökéletesen működnek. Sőt a Clear makulátlanul víztiszta,
a Pink páratlanul élénk, a fehér pedig tényleg vakító. Próbáld ki!
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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 2.950.-

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 980.-

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: 2.600.-
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Odorless porok (Crystal Clear 3,5g
+ Transparent Pink 3,5g + Ultra White 3,5g)
+ Odorless Liquid 20ml + sablon minta.
Készlet ára: 2.600.-

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: 2.600.-

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: 2.600.-

Slower porok (Transparent Pink 3,5g és
Ultra White 3,5g) + 1 db Brilliant por 3,5g
+ Liquid 20ml + sablon minta.
Készlet ára: 2.600.-

Porcelán család
UV Filter – UV szűrő

Crystal Nails liquid

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 – 980.- Ft

Kíméletlenül erős, kék likvid, amiben fürödve a
porcelánszemcsék rendkívül erősen összekötnek,
kérlelhetetlenül beletapadnak a saját körömbe
és nem adnak teret a sárgulásnak.
40ml – Árcsökkenés: 2.090.- helyett 1.990.100ml – 3.950.500ml – 12.900.-

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.-

Acryl Remover
Tip és porcelán oldó folyadék lanolinnal, mely hidratáló hatásával gátolja a
bőr kiszáradását, kifehéredését.
100ml – 980.-

No Line – Utántöltés elősegítő
ODORLESS

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.k
rmé
Új te 10
20

Speciális összetételű készítmény, mellyel
porcelán köröm utántöltésnél eltüntethetjük a két anyag korkülönbségéből
adódó töltési vonalakat, foltokat.
15ml – 2.500.-

Odorless Liquid –
Szagtalan Liquid

Tüskés tip oldó
Tégelyes, tüskés tip és porcelán oldó.
60ml – 1.390.-

Vízálló munkaterítő 30x40 cm – a hagyományos
papírterítőnél sokkal tartósabb, többször felhasználható, igényesebb kinézetű. Vízhatlan, így nem ereszti át az asztalra
a lecsöppenő anyagokat. Kifejezetten körmösöknek fejlesztve. 50 darabos csomagban.
50 darab – 1.250.55

Klasszikus francia – Step by Step
KLASSZIKUS FRANCIA KOCKA FORMÁJÚ PORCELÁNOS KÖRÖM
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. A félig kötött állagú porcelán anyagot hajlító csipesz segítségével ívesre hajlítjuk. Egészen addig tartjuk a csipesszel, amíg a teljes kötöttségi állapotot
elérjük.
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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 először kék Xtreme,
majd a finomabb zöld Xtreme reszelővel. Ezután az
íves-egyenes porcelánfinomítóval finomítunk.

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

6
6. A teljes felület finomítása és alapos portalanítása
után Top Shine-al borítjuk.

Stiletto színes – Step by Step
MODERN FRANCIA HEGYES FORMÁJÚ (STILETTO) PORCELÁNOS KÖRÖM,
SZÍNEZETT SZABADSZÉLLEL
Előkészítés:
Kövesd az előkészítési folyamatot a zselés körmök Step-by-Stepjében leírtak szerint.

2.

1.

4.

3.

5.

6.

1. A Crystal Nails klasszikus kék reszelővel mattítjuk a körömlemezt
és portalanítás után felvisszük az előkészítő folyadékokat – Spray
Prep, Savmentes Primer.
2. Sablon felhelyezés után körömágyhosszabbítást végzünk Cover
Pink porcelán porral.
3. A szabadszélt sötétlila színű Dekor porcelánnal építjük és a
kötése után cseppformára vágott kagylólapot helyezünk bele.
4. Kialakítjuk a tartást biztosító C-ívet. A köröm tövénél Crystal Nails
Dark Pink porcelán porral, a szabadszéli résznél pedig Crystal
Nails Clear Master porcelánnal.
5. Crystal Nails kék Xtreme reszelővel megreszeljük a felületét.
6. Finomítjuk a felületet homokolt porcelán finomítóval. Fényzselével
borítjuk. Swarovski kövel díszítjük.
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Step by Step – Pipe
ÚJ FORMA-DIVAT SZERINTI PIPE (CS) KÖRMÖK, KÖRÖMÁGYHOSSZABBÍTÁSSAL
PORCELÁN BÓL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Az előkészítés ugyanaz, mint a zselénél.
1. A természetes köröm előkészítése után felhelyezzük a Crystal Nails pillangó sablont az építendő formának megfelelően.
2. Átlátszó Master Clear porcelán anyaggal vékony alapréteget viszek fel a sablonra.
3. Klasszikus Cover Pink körömágy-hosszabbító anyagot viszek fel az alaprétegre és
kialakítom a mosolyvonal negatívját.
4. Felviszem a Hókristály kollekció 132-es számú színét a mosolyvonalhoz sűrűbben
a szabadszél felé elvékonyítva.
5. Átlátszó Master Clear porcelánnal borítom a körmöt és kialakítom a C-ívet.
6. Hajlító csipesszel karcsúsítom a körmöt.
7. Formázom a szabadszélt a Crystal Nails kék Xtreme reszelővel és a köröm teljes
felületét átreszelem.
8. Átdolgozom a teljes körmöm felületét homokolt porcelán finomítóval.
Az elkészült köröm már csak arra vár, hogy minél több igénybevétel során bebizonyíthassa tartósságát. Pár percig vár, míg a legújabb dísz hozzáköt a még kissé nedves porcelánhoz.
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Színes porcelánok
Rendkívüli szín-élénkség és fedőképesség, 7 különböző káprázatos felületi hatás, kb. 200 szín

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

567

568

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

541
B. dark rose

542
B. nagy ir. lila
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B. kis ir. lila

544
B. kis ir. lazac
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B. ir. ezüst
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539
540
Brill királykék B. nagy ir. lazac
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501
Brill rózsaszín
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e
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– különleges csillám hatások, unikális színek, kitűnő fedőképesség

500
Brill narancs
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BRILLIANT SZÍNEK

538
B. ir. púder
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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
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Színes porcelánok
KLASSZIKUS DEKOR SZÍNEK

– erős pigmentáltság, nagy fedőképesség és színintenzitás
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SZÍNES PORCELÁN TRENDSZÍNEK 2010 TAVASZ/NYÁR
az aktuális színtrendekről olvashatsz a színes zseléknél (10. oldalon) és a 12. oldalon.

ÚJ SZÍNES PORTÍPUS: GIGA PIGMENT FINE POWDER – a finomszemcsés pigment-porcelán
A SZÍNES PORCELÁNPOROK ÚJ, EGYDÜLÁLLÓ GENERÁCIÓJA – Extra finomra őrölt szemcsézetű, gigapigmentált színes díszítő porcelán porok. Az apró őrlés miatt sokkal könnyebb vele díszíteni, a sok pigment miatt pedig sokkal takaróbb a
színe vékony rétegben is. Ezért lehet ezekkel (és csak ezekkel) a színes porcelánokkal készíteni olyan vékonyra lapított, mégis
gyönyörűen “élő” felületi díszítéseket, amiket utántöltésnél a felületről egyszerűen le lehet reszelni (így új mintához nem kell az
egész körmöt leoldani). Ez a lehetőség a porcelán díszítések egy új dimenzióját nyitja meg. Csak a Crystal Nailsnél.
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2010 tavasz/nyár
60

29

30

31

32

33

34

35

61

62

63

64

65

66

67

68

Színes porcelánok
APRÓSZÁLAS SZÍNEK – csillogás hologramos aprószálakkal.

HIGANY SZÍNEK

– ecsetre felvételkor meg fogsz lepődni

s
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SPARKLING SZÍNEK
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200

– a pezsgő gyöngyözése és csillogása
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– bársonyos hatású finom csillámlás
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Ezüst
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Arany
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Bronz
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140

141
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METÁL SZÍNEK - Snow Crystal Collection – Hókristály kollekció

142

143

144

145

146

Cystal Drops – Színező cseppek – Üveghatás eléréséhez csak néhány cseppre van szükség ezekből az intenzív színező
anyagokból. 8 féle színben: Black, Purple, Violet, Yellow, Turquoise,
Green, Blue, Red.
10 ml – 950.-

SZÍNES PORCELÁN KÉSZLET: JELENTS ÁRELNNYEL
9-et fizetsz 12-őt kapsz (12x3,5g) 12.350.- helyett 9.260.- (770.-/db)

Brill Collection IV.
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Lapított minta,
Giga Pigment Fine Powder

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
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544
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Selection of BRILLIANT POWDERS II.
Autumn-Winter – Válogatás
a Brilliant színes poraiból

Selection of NEW BRILLIANT Powders I. –
Válogatás a BRILLIANT porokból
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Favourite BRILLIANT Powders –
Legnépszerűbb BRILLIANT porok
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532
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Snow Crystal Collection + Gold, Silver,
Bronze - Hókristály gyöngyház–fényű
színes porcelán kollekció + Arany, Ezüst, Bronz
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Pastel Powder Collection
2009 Sparkling Color Powders
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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 – 990.-

High Shine –
Magasfény
Szabad szemmel is láthatóapró gyémántszemcsék kerültek a rendkívül magas fényű,
gyorsan száradó fedőlakkba!
15ml – 990.-

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 körömlakk-gyorsszárítóként is funkcionál.
Szabadalmaztatott formulával.
15ml – 1.420.64

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 – 990.-

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 – 990.-

Defender –
Gyorsszárító védőpajzs
A színes lakk felületén egy
gyorsan száradó, kemény védőréteget képez, megakadályozva
annak
kopását,
töredezését. Színkiemelő és
fényesítő hatású.
15ml – 990.-

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 – 990.-

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 – 990.-

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 – 1.520.-

Körömápolók
CUTICLE OIL – BROLAJ
A kiszáradt körömbőrt ápoló olaj a körömbőrön keresztül a növekedési zónába felszívódva táplálja a körmöket
is (akár a műköröm alatt is). Műkörmözésnél fontos szerepe van a vegyi
anyagok semlegesítésében, illetve kiválóan alkalmazható porcelán
köröm felületi utókezeléséhez is.
5 különböző egzotikus, a korábbinál intenzívebb illatban
kapható, melyet a vendég
még órákon át érezni fog! (vanília, kókusz, barack, frézia,
ananász). Kapható praktikus pipettás-nyomógombos kupakkal és ecsetes változatban is.
15ml – 990.-

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 – 1.290.-

Április

végétől

Matte Top Coat – mattító
fedőlakk

ÚJ

Coat Thinner –
Lakkhigító
40 ml – 890.-

ÚJ

Csillogásmentes, matt felületűre
száradó fedőlakk. Bármilyen színes lakk, vagy akár színes zselé és
porcelán felületére alkalmazható.
Alatta az eredeti színek és minták ugyanolyan élénkek maradnak; egyedül csillogásukat
vesztik el. A matt hatás egy, a
most megjelent divatirányzatok
közül. Aki ennek hódol, szüksége lesz erre a lakkra.
15ml – 1.250.-

Teafa olaj – Bőrpuhító, tápláló
és revitalizáló olaj. Különösen hatékony, ha a cuticulába masszírozzu; ekkor a műköröm alatt is
táplálja a saját körmöt. A körömépítésnél használt vegyi anyagokat is semlegesíti.
15ml – 1.250.-

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
Praktikus pumpás kiszerelésű hidratáló
és revitalizáló hatású, 3 féle illatban.
245ml – 1.980.-

Exfoliating Peeling
Avokádós mechanikai hámlasztó
bőrradír, mely az elhalt hámréteg eltávolításával utat nyit a hatóanyagoknak és puhítja a bőrt.
250ml – 2.850.-

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

ÚJ

tól

NYÁR

036

037

038

039

040

041

NYÁR
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Színes nyári körömlakkok – 2010

NYÁR

NYÁR

Június

2010 új trendszínei a köztudottan magas kopásállóságú,
tartós Crystal Nails lakkokból, júniustól. 440 szálas
finom ecsettel, nagyobb rázógolyókkal, bordázott kupakkal, ahogy megszoktuk.
15ml – 890.-

Körömlakkok

DECOR COLLECTION – 15ml – 890.-

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

DIAMOND COLLECTION – 15ml 850.-

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

FR504

FR503

FR502

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

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 – 890.-

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.-

FR500
408

400

406
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Reszelők

– a különbség tapintható

Árcsökkenés: 5%

Xtreme 100/180 (piros)
Árcsökkenés: 410.- helyett 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.-

ÁG

DONS

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

ÚJ
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
250.68

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

Reszelők

Árcsökkenés: 5%

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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Árcsökkenés: 5%
Egy mozdulat ékszer ecsetek – Az "egy mozdulat" technika az a gyors és látványos akrilfestési eljárás, ahol a különleges ecsetet több színbe mártva egyszerre fested
meg a térhatású átmeneteket, fényeket és árnyékokat.
Kifejezetten ehhez a technikához fejlesztett
sokkal pontosabb élben végződő speciális szőrből készült ecsetek, melyek
használatával
nincs
szükség többé utólagos vékony ecsetes korrekcióra.
Három változatban:
I. Ferde végű,
nagy. Nagyobb virágI. – 2.360.okhoz.
II. Ferde végű, kicsi. Kisebb virágokhoz, levelekhez.
II. – 2.080.III. Egyenes vegű. Áltatlános használatra.

Ékszer ecsetek

III. – 2.360.-

Barbara ecset – Az akrilfestékkel történő díszítésnél vonalak, kontúrok, árnyékok megfestésére szolgáló hegyes,
rövid szőrű ecset. 1.750.-

3D Gél ecset – Az új 3D (3 dimenziós) sűrű színes zselékhez
(“szagtalan 3D-hez”) fejlesztett ívben végződő speciális szőrű ecset.
1.850.-
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Ecsetek

Árcsökkenés: 5%

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.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

Árcsökkenés: 10%!

Klasszikus Tip-ek
Mostantól csúcsminőségben: rendkívül rugalmas műanyagból, pontos megmunkálással, változatlanul jó áron.

Natural box (100db, 1-10) 1.780.-, utántöltő (50db) 930.-

Clear box (100db, 1-10) 1.880.-, utántöltő (50db) 1.090.-

Hybrid

mék
ÚJ ter
2010

box (100db, 1-10) 2.690.-, utántöltő (50db)

1.480.-

A legigényesebb
utántöltőkkel.

Francia box (100db, 1-10) 1.880.-, utántöltő (50db) 1.090.-

Félkarvaly box (100db, 1-10) 1.880.-, utántöltő (50db) 1.090.-

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) 2.690.-, utántöltő (50db) 1.480.-

box (100db, 1-10) 2.690.-, utántöltő (50db) 1.480.-

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) 2.690.-, utántöltő (50db) 1.480.73

Professzionális kellékek a különbség óriási
Crystal Nails sablon makacs tapadásA
IN US
MADE
őség
in
m
n
a
páratl

sal, optimális ívtartással
és egyedülállóan (két
színnel nyomott) jól látható skálabeosztással.
50db – 490.500db – 3.390.-

ok
gbajn
a Vilá
0
ja 201
n
o
l
b
a
s

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 – 3.390.-

kkal
vonala
d
é
g
e
s
Stiletto
égétől
június v

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.-

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

Tipvágó – egyedülálló 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 1.980.C-ív hajlító csipesz 1.950.-

TIPP: első használat előtt
a tű hegyét kicsit tompítsd el
egy elhasznált papír reszelőn
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akril festékhez és
színes porcelánhoz

színes zselés vonalés pöttyhöz

Manikűr - pedikűr fémeszközök
Fémeszköz box, ezüst színű – Rozsdamentes acélból készült

Pedikűr és manikűr készlet egyben

hajlító csipesz, bőrfeltoló-kapró, díszítőtű-pontozó, keverő spatula, íves
vágóélű tipvágó, bőrvágó- és körömvágó olló, reszelő és ecset tartó
fülek (a képen látható reszelő és ecsetek nélkül). Mindez ezüst színű textilbőr
boxban, a fémeszközök számára mágnes betétekkel.
13.500.-

Minden pedikűrös és manikűrös fémeszközt tartalmaz, amely egy komplett
láb- és kézápoláshoz szükséges lehet. Az eszközök alapanyaga garantáltan rozsdamentes orvosi acél.
Az eszközök utólagos élezéséről saját élező műhelyünkben tudunk gondoskodni. Az eszköz–készlet tokja igényes varrott textilbőrből készült.
Ára csak 27.830.-

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

Rozsdamentes manikűr készlet
Rózsaszín dizájn: színre fújt nyelű eszközök,
varrott New Style tok.
Ára csak 7.880.-

Rozsdamentes eszköztartó állvány
Ára 2.890.-

Rozsdamentes szike nyél, eldobható szikékhez
Ára 1.880.-

Profi körömvágó
olló, Solingen 2.680.-

Bőrvilla/bőrfeltoló
120.-

ÚJ
Profi bőrvágó olló,
Solingen 2.420.-

Cuticula csípő és felvált
köröm eltávolító csipesz
1.250.-

Körömcsipesz,
hosszú 790.-

Körömcsípő, hernyórugós, nagy
Árcsökkenés: 2.570.- helyett 2.350.-

Gyémántporos körömreszelő, 17 cm
980.-
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Crystal Stickers –

csillogó öntapadós strasszkő dekor fóliák

ÚJ
ÉKTERM RT
PO
CSO

Sokféle strasszkő, csillámló és átlátszó hátterekkel, különböző elrendezésekben, nagyon jó áron. Hogy ne kelljen egyesével
kiraknod a strasszkövekkel eszközeidet, gépeidet, telefonodat, számítógépedet, faliórádat és bármit, amit csillogóvá akarsz varázsolni.
6x10 cm – 1.280.- (kb. 400 db strasszkő; kövenként számolva harmadáron a normál strasszokhoz képest)
20x20 cm – 6.700.6x10 cm mintázott és logós – 1.850.-

Mozaik hatás

Átlátszó háttérrel

Kristály

Matt fekete

Rózsaszín

Kobalt kék

Ametiszt

Kristály-fekete

Cseresznye piros

Csillám háttérrel

Szórt hatású kőelrendezéssel
Crystal Nails logós

Kristály kő
holo ezüst

Kobalt kék
magenta

Kristály kő
holo arany

Matt fekete
holo ezüst

Rózsaszín
holo pink

Kristály kő
holo szál ezüst

Kristály kő
holo szál pink

Fémstrasszok

Lila

Crystal hajékszerek

Piros

Arany

Mintázott kőelrendezés

Rózsaszín

ÚJ
ÉKM
R
E
T
T
POR
O
S
C

Virágos

Pillangós

Pazar csillogás a hajban, hajvasalóval bevasalható strasszkövekkel. Partikra, esküvőre, vagy egyszerűen csak a csillogó,
extravagáns hajért. A készletben 96 db strasszkő van. 9 színben kapható.
Könnyű felhelyezni, de tartóssága ellenére eltávolítani is egyszerű.
Felhelyezés: Vágj le egy csíkot pár darab kővel (hosszában vagy keresztben, attól függően, milyen távolságot akarsz a kövek között).
A fehér műanyag fóliát húzd le róla, az átlátszót ne. Illeszd a hajadba és vasald be hajvasalóval 3-5 másodpercig. Húzd le az átlátszó filmet. Ha sokáig viselni akarod, moss óvatosabban hajat. Eltávolítás erősebb hajmosással.

Kristály

Matt fekete

Füstös gyémánt

Sárga

Holo kristály

Ametiszt

Jácint

Rózsaszín
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Akvamarin

96 db-os nagy készlet 1.800.-

Ferde csíkos

Nail Art by Crystal Nails
Crystal Opal – A SZÍNJÁTSZÓ DRÁGAK HATÁS
Szintetikus OPÁL őrlemények, a nagy értékű ékszerek hatását idéző, üvegszerű, szivárványosan színjátszó hatású díszek, melyek drágakövekké változtatják a körmöket is. Sziszi királynő kedvenc ékszerei a körmök patinájáért. A HATÁS ÖSSZETÉVESZTHETETLEN.
1.850.-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vágható gumirúd – 260.-/rúd

8.

9.

10.

11.

12.

Sziluett sablon – Látványos minták készítése a legegyszerűbben, egy kis “csalással”, a minták sziluettjét megadó
sablonok használatával. A megfelelő mintát kivágva, majd a körömre ragasztva a
körvonalakat színes műköröm anyaggal kitöltve a kevésbé gyakorlottak is szép arany
és ezüst kontúros mintákat készíthetnek.
Kb. 20 különböző mintázattal.
450.-

Hologramos, öntapadós körömdísz – Könnyen vágható, vékony, hajlékony,
öntapadó fólia, messziről fénylő színes krómacél csillogással, 6 színben
500.-/darab

Csipke minták
380.-

ÚJ
Strasszkő sordísz – öntapadós,
10 darab/matrica

680.-

Akril hatású matricák

380.-

Strasszköves matricák

480.-

ÚJ
ÚJ

ÚJ
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ONE MOVE – Egy Mozdulat akrilfestékek – Új típusú, nagyon krémes, lassan száradó, rendkívül erősen pigmentált élénk festékek; kifejezetten az Egy Mozdulat technikához fejlesztve. Csőrös adagolós kiszerelése megakadályozza a beszáradást, és könnyűvé teszi a pontos, takarékos adagolást.
5ml – 450.-

ÚJ
ÉKTERM RT
PO
CSO

15.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Akrilfestékek – Minőségi akril festékek 36 színben, korszerű, könnyen adagolható és beszáradás-elleni flakonban. Díszítéshez, kontúrozáshoz, árnyékoláshoz; zselén, porcelánon, 3D zselén. A nagyon szép színárnyalatokból
további színek keverhetők ki.
25ml (nagy kiszerelés) – 890.-

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22. Ezüst

23. Arany

9.
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24. Gyöngyházfehér

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Nail Art by Crystal Nails
Perforált Flex luxus kagylólapok – 180 fokban visszahajlíthatóan rugalmas, vékony, előre hálósan perforálva, 8 színben.
Árcsökkenés: 1.030.- helyett 990.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Fém láncok (vágható) – 1-1,5mm és 20cm/csomag 480.-

8.

9.

10.

11.

ÚJ, márványmintás minőségi Flex Kagylólapok, perforáció nélküli, de rugalmas változat, alacsonyabb áron, 12 színben.

ÚJ

ÚJ

Dekor golyók – 144db/csomag 480.-

króm ezüst

Csak 750.-

Arany, ezüst fólia – 290.- Körömékszer 6 féle – 980.-

Madártollak – 290.-

ízelítő

króm arany

Díszítő csipkék – 290.-

Nagyméretű strasszkövek
4 mm, kerek
9 szín
480.-/12db-os
csomag
ízelítő

Szív, 6 mm
9 szín
480.-/6db-os
csomag
ízelítő

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

6mm szív, aranyfóliával
opálos szivárvány-hatás
6 szín
480.-/6db-os csomag
ízelítő
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14 lapra csiszolt CRYSTALLIZEDTM – Swarovski elemek

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

Jet
208

Rose
209

Sun
248

Light Sapphire Aquamarine
211
202

Silk
391

Light Peach
362

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

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)

CRYSTALLIZED™ – Swarovski Elements
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Fireopal
237

Light Siam
227

Siam
208

Blue Zircon
229

Chrysolite
238

Topaz
203

Smoked
Topaz 220

Cobalt
369

Shappire
206

Nail Art by Crystal Nails
Nyolcszög Dazzling – 480.- helyett 390.-

Nyolcszög, teli Dazzling – 480.- helyett 390.-

Zúzott jégfólia – 690.-

Fém körömfeliratok,
dizájner logók (8 divatcég)
ezüst, arany

490.-

Szív, teli Dazzling – 480.- helyett 390.-

Kámea 4 színben
4db/csomag 290.-

Virág Dazzling – 480.- helyett 390.-

Szív Dazzling – 480.- helyett 390.-

Virág Dazzling – 480.- helyett 390.-

Csillámpor – nagy 480.- helyett 380.-, kicsi 290.-

Kagyló – nagy 580.- helyett 490.-, kicsi 280.-

Gyöngy – nagy 590.- helyett 490.-, kicsi 350.-

Pigment – finom szemcsézetű, intenzív színű por körömdíszítéshez – 990.-

Köröm matrica, nagy választékban
Árcsökkenés: 480.- helyett 390.-

Ezüst

Fehér Sárga Rózsaszín Réz

Zöld

Kék

Lila Sötétbarna

18K matricák, körömfeliratok,
dizájner logók (10 divatcég),
ezüst, arany
690.-

Kígyóbőr körömdísz
Díszítő választékunk folyamatosan bővül, keresd üzleteinkben
990.-

Köröm piercing különböző
színekben és formákban
490.-/db
ízelítő

Köröm piercing
nagy méretű körömékszerek,
igényesen csiszolva 990.-/db

Gumi dísz
Virág és gyümölcs 20db/490.-

Pontozó
és tus
590.-
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Szárított virágok,

Strasszkövek változatos formákban és

színtartó impregnálóval,
kb. 20 féle 480.-

színekben
kerek
450.-/50db
formázott 650./50db

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

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

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

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

1.500.-

Strassztartó, tégla 680.-

Körömfúró 990.-

Gumi díszek

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

12 féle játékos forma
6db/csomag
690.-

ízelítő

Kerek strassztartó Szív strassztartó
nagy 450.-,
kicsi 350.82

nagy 650.-

Strassztartó

Strassztartó

négyzet 480.-

hatszög 980.-

Electronics by Crystal Nails
CRYSTAL UV Lamp – Exkluzív külsejű, nagyon szép kivitelű ezüstmetál UV lámpa – pink és fekete színben. Erős (4x9W),
ventillátoros, időkapcsolós, körbetükrös és a programozása is nagyon kényelmes a körmös felé néző– gombokkal és digitális kijelzővel. A lámpa alsó része kihúzható, így könnyebb a csőcsere, és lábköröm zselézésnél belefér a láb is.
Csak 19.800.-!

ÚJ

ÚJ

BASIC UV Lamp – Egy alaptudású, de nagyon csinos, körbetükrös, 9W-os lámpa, budget áron. Csőcseréhez a fedele levehető.
Csak 6.500.-!

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Asztali lámpa – 20W fénycsöves, a szemet
kímélő hidegfényű, erősen világító, kecses, hoszszú asztali lámpa.
11.900.-

Nagyítós lámpa – a szokásnál háromszoros nagyításnál nagyobb ötszörös nagyítással, nagyméretű lencsével. Erős, energiatakarékos 28W-os fénycsővel.
Aprólékos részletgazdag munkákhoz, pedikűrözéshez és
spangéhoz kifejezetten javasolt.
17.700.-

1 év garancia. A gépek szervizeléséhez saját műhellyel rendelkezünk.
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és

kken

ö
Árcs

Slim UV lámpa – körbetükrös, 9W-os dupla csővel
(a hasonló 6W-os változatnál 50%-al erősebb).
Árcsökkenés: 7.040.- helyett 5.900.-

anás

Euro UV lámpa – körbetükrös, 3 oldalon zárt,
9 W duplacsöves lámpa, nagyobb nyílással.
Árcsökkenés: 7.880.- helyett 6.500.-

er

anás

Slág

h
Árzu

h
Árzu

Mélyített hátú UV lámpa – 2 külön-csöves (2x6W), körbetükrös, széles, mélyített hátú (mélyebben bele lehet nyúlni),
3 oldalon zárt.
Árcsökkenés: 10.290.- helyett 8.800.UFO lámpa – dupla-csöves (2x9W), körbetükrös, modern

formájú, nagy nyílású, 3 oldalon zárt. Erősebb transzformátorral (alacsonyabb hő- és zajképződés).
10.290.- helyett 8.900.-

anás

h
Árzu
IBD utazó elemes UV lámpa – utazásokhoz, illetve házi használatra ajánljuk. (Nem szakipari tevékenységhez; ahhoz kicsi és nem
professzionális).
1.980.-

U.V. csô 6W/9W
Árcsökkenés: 1.995.- helyett 1.700.-

Idôzitô (Timer) – visszaszámláló
stopper UV lámpához, csipogással
jelez.
980.-
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1 év garancia. A gépek szervizeléséhez saját műhellyel rendelkezünk.
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Árzu

Alagút lámpa – 4 dupla csöves (4x9W), körbetükrös,
idôkapcsolós. A hasonló típusoknál szebb kivitelben, ventillátorral. Nagyon megbízható kivitelű.
Árcsökkenés: 19.740.- helyett 16.500.-

anás

h

Árzu

2 kezes lámpa – 6 dupla-csöves (6x7W), légbefúvásos, körbetükrös,
idôprogramozással, modern formatervezéssel. 4 darab tartalék UV csövet
ajándékba (6.800 Ft értékben) adunk. Megújult trafós változatban, kevesebb
hibalehetőséggel.
26.500.-

anás

h
Árzu

s

haná

Árzu

Asztalba építhető porelszívó –
ezüst, fehér, fekete
Árcsökkenés: 20.475.- helyett 18.800.-

anás

h
Árzu

b
yob
Nag énnyel
sítm
telje

Lila Paraffingép – Modern forma és szín
(lila-rózsaszín), 3 különböző fokozat. Ajándék
kesztyűvel és lábtyűvel (3.100.- forint értékben).
Árcsökkenés: 20.475.- helyett 17.900.-

Digitális rózsaszín paraffingép –
digitálisan állítható hőmérséklet szabályozós
2,5 literes paraffingép. Segítségével jól tudunk
alkalmazkodni a vendég hőmérséklet igényéhez. Árcsökkenés: 18.375.- helyett 16.500.-

Porelszívós kéztámasz – hatékony elektromos elszívó és
kéztámasz egyben, könnyen üríthetô, vastagabb porzsákokkal.
Árcsökkenés: 16.275.- helyett 12.500.-

Pro-Wax100 – gyanta melegítő
6.800.-

1 év garancia. A gépek szervizeléséhez saját műhellyel rendelkezünk.
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Travel Drill csiszológép – hiperkönnyű
fejű csiszológép (optimális 15.000-es fordulaton, szabályozás nélkül).
13.500.l

nya

mán

tok
yors

Salon Drill csiszológép – beszorítógyűrűs, fémházas fejjel, digitális fordulatszám
fokozat kijelzővel, oda-vissza 3.000-20.000
fordulatszámmal, lábpedál-kapcsolóval.
Árcsökkenés: 26.145.- helyett 21.900.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.-

G

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.

Xtreme Drill csiszológép – Fogászati mű-

Megújult – erősebb

Gyémánt fej és gyűrű
készlet, nagy 6.750
forintnyi érték 3.500.-

Gyémánt fej és gyűrű készlet,
kicsi 4.050.- forintnyi érték 2.500.86

szergyártó 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).
Csiszológyűrű tartó szár – Csiszolófej csere egy mozdulattal.
650.- Bevezető ár: 67.500.- helyett 49.500.Francia mosolyvonal
Megújult – tartósabb
(Oda-vissza forgás, 0-20.000 fokozatmentes forduutántöltéséhez 1.950.Csiszológyűrű 40.- latszám, lábpedál, a képen lévő karbidfej nélkül.)

1 év garancia. A gépek szervizeléséhez saját műhellyel rendelkezünk.

Kellékek
CREAM GLOVE – Nagyon magas minőségű lemosható folyékony krémkesztyű, mely véd és szigetel: költségtakarékos megelőzés a ragacsos anyagok, a köröm és porcelánpor, a festékanyagok és a ragasztók érintése ellen.
A láthatatlan kesztyű egyik legfontosabb erénye, hogy védi a bőrt a fertőzésektől (gomba, baktériumok...), az irritációktól és a hirtelen, rövid ideig tartó hőmérséklet-változások (forró csiszolófej) káros hatásaitól. Nem engedi a bőrhöz jutni a vegyi anyagokat, így megakadályozza az irritációt. A gumikesztyűnél sokkal kényelmesebb, nem izzadsz
bele, nem gyűrődik és a tapintásod is sokkal életszerűbb vele.

ÚJ

A rugalmas, hipoallergén, kesztyűszerű fedőfilm használat után könnyen lemosható, a szennyeződések eltávolítása
nem igényel sem vegyszereket, sem erős dörzsölést.
Az 500 ml-es nagy kiszerelés napi háromszori használattal is három hónapig elég.
500ml nagy kiszerelés – 3.850.-

Finomított papírtörlő – Az eddigi nagyon sikeres többrétegű papírtörlő továbbfejlesztett változata. Szabályosabb préselés a pontosabb munkához, egyenletesebb felület a
kisebb helyigényhez. 500 darabos tekercsben. Nagyon kedvező áron.
500 darab – ÁRCSÖKKENÉS 1.580.- helyett 1.170.100 darab – 370.Crystal Nails minőségi poszterek 50x70 cm

ÚJ

ÚJ

ÚJ

990.-

ÚJ
Papírtörlő plexi
adagoló –

ÚJ

(papírtörlő nélkül) 2.900.-

Óriás stiletto tip – díszítési minták készítéséhez

ÚJ

10 darab – 500.-
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Kellékek
ÓRIÁS FÉMBRÖNDÖK – Crystal Nails logóval
Kígyóbőr mintázatú kozmetikai bőrönd a szokásosnál erősebb fémvázzal. A hasonló kettészedhető bőröndökhöz képest ez három külön részre
bontható. A felső rész önmagában normál méretű önálló táskaként is
használható. Utazáshoz kerekei és teleszkópos fogantyúja van. Sötétlila
és pink színekben.
33.000.-

ól

Júniust
ól

Júniust

TRENDI FÉMTÁSKÁK – Crystal Nails logóval
A nagysikerű füst-metál műkörmös-kozmetikai táskáknak a mai
divathoz újradizájnolt változatai: kígyóbőr mintázattal türkiz, sötétlila, pink és fém színekben. Masszív, strapabíró fémváz, könynyen tisztán tartható belső.
Közepes méret (37x26x23)
Árcsökkenés 17.300.- helyett 15.900.Nagy méret (37x30x25) 19.400.-

ól

Júniust

KICSI FÉMTÁSKA-Crystal Nails logóval
Egyrekeszes krómvázas, kígyóbőr mintázatú kis táska, sötétlila és
pink és fém színekben.
24x18x12cm.
3.900.-

ól

Júniust
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ól

Júniust

Kellékek
Varrott textilbőr ecsettartó – Crystal Nails logóval
Nagyon dizájnos, igényes, szép eszköz, 20 ecset számára kiképzett gumiszorítókkal és zsebbel.
2.500.-

Zipp-záras
hordozható
ecset és eszköztartó – 1.200.-

Névjegykártya tartó – 880.-

ÚJ
Időpont kártya – Igényes emlékeztető kártya vendégednek, a következő
időpontjával és egyéb megjegyzésekkel.

ÚJ

28.-/darab

Ecsettartó, varrott textilbőr – Szép kivitelű, középen kettényitható (fényképek elhelyezését
lehetővé tévő), ecsettartó tok.
2.300.-

Pink

Francia

Virágos

Liquid tartó – Dupla falú, hőkiegyenlítő liquid tartó.
Hogy a porcelánod kötése nyáron se
gyorsuljon fel és télen se lassuljon le..
1.940.-

Ajándékutalvány – bármilyen Elite Cosmetix által forgalmazott műköröm alapanyagra, kozmetikai krémekre, szempillára, lábápolókra stb. beváltható utalvány.
Ha valakit meg szeretnél ajándékozni úgy, hogy a választást rá
bízod.
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Kellékek
Margaréták
átlátszó,
ovális,
fehér
390.-/db

Felfújható strandlabda – 390.-

Lábtyű – 1.750.-

Manikűr portalanító,
rózsaszín – 1.850.Paletta – 60 szín kifestésére alkalmas
980.-/db

Kesztyű – 1.550.-

Színes anyagok (akril festékek stb.)
keverőtála – 550.-

Díszítési minták bemutató állványa,
18 darabos – 1.990.32 darabos – 2.850.-

Esernyő – lila/pink 1.290.Automata esernyő lila/pink 2.550.12 db-os körömlakk tartó – 4.990.-

Asztali
névjegykártya
tartó – 1.400.Ujjankénti porcelán
leáztató gyűszű
1db – 290.10db – 2.150.-
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Utántöltő pálcika tippel 480.-/10db
Csiszolófej tartó
6 darabos, arany
980.-

Kellékek
Portalanító kefe,

Cseppentő pipetta 350.-

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.-

Lakkjavító ceruza, három pótheggyel
750.-

Manikűr tál
Lakkszárító
spray

790.-

Portalanító
spray

1.290.C-ív hajlító készlet, 6 darabos 3.900.-

1.580.-

ÚJ

3M szelepes
szájmaszk – 1.250.-

Gyakorló ujj

Testragasztó

290.-

2ml - 850.-

Strasszkő és dísz felszedő pálcika
220.-

Illatosított nedves
törlőkendő –
980.- helyett 580.-

Szálmentes szivacstörlő lapok

ÚJ

Vendégpárna – 980.-

100 darabos
szálmentes törlő – 370.-

ÚJ

80db – 1.240.-
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Ruházat

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
Exkluzív szórt-strasszköves
Crystal Nails Art póló 5 méretben.
Sokan divatpólóként a hétköznapokban
is használják.
6.550.-

A legújabb emblémázási divat szerint
(strasszkövek és tükörfólia kombinációjával) készült divatpólók. Komfortos
pamut-viszkóz anyagból, V kivágással.
Nem csak munkaruhának.
5.900.-

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

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

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

IMPREGNÁLT KÖTÉNY
– Új Crystal Nails kötény,
továbbfejlesztett portaszító
és vízlepergető impregnációval. Kevésbé kényes a
porra és könnyebben tisztán tartható.
Csak 3.300.-!

ÚJ

Fehér pamut törölköző
varrott logóval

ÚJ
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1.580.- helyett csak 900.-

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 1.840.-

Sablon adagoló
2.350 helyett 1.950.-

Párduc kéztámasz, hosszú 3.450.Sokszög üvegtál
350.-

ÚJ

Szív üvegtál
350.-

Sablon adagoló – extrém pillangó sablon is
belefér 1.850.-

Műbőr kéztámasz,
középhosszú 2.750.-

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

Porcelántégely
liquidhez, lezárható
780.-

Pumpás adagoló

Pumpás adagoló Pumpás adagoló
tégely 120ml – 980.-

Fémfedő

Üres keverő tégely

360.-

120.-

Tégely készlet
1.400.-

színes 120ml – 1.420.-

tégelyek 980.-

Ecset tároló
és tisztító
1.380.-

J

Ú
Ujjvédő gumi,
vastag – S, M, L.
50 darab – 350.-

Egymásba
csavarható tégelyek
480.-/4db

Ujjvédő szalag
850.-

Pumpás adagoló
tégely, fém tetejű 1.350.-

Pumpás adagoló
tégely
400ml – 1.290.-

Eszköz
fertőtlenítő
box1.980.-
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Szalonbútorok
Pedi szék állítható hát- és lábrész, hidraulikus emelővel
72.500.-

Profi székek
kerekes, gázemelős,
fehér-műbőr-króm

Pedi bázis
hidraulikus emelővel,
JET áztatóval
76.500.-

15.900.14.900.-

19.900.-

Eszközkocsi
krómvázzal, kerekekkel
Lábtartó csikó
pedikűrhöz
19.800.-

Műkörmös asztalok - mindhárom asztal kapható mindhárom színben 49.000.-

Kezelő króm lábbal
45.800.-

15.900.-

1 motoros kezelő
123.000.-

Hordozható masszázságy
52.500.-
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További kozmetikai bútorainkat
keresd új bemutató termünkben vagy honlapunkon!

Már Magyarországon is!
Április végétől

•
•
•
•
•

ÚJ, Természetes hatású
igéző XL szálankénti

Nagyon kis súlyú
Rendkívül természetes felületű
Kétféle íveltség, kétféle vastagság
Már 16mm-es hosszúságban is
Tövének kiképzése a láthatatlan illeszkedést segíti

szempillahosszabbítás

• Csúcsminőségű, alacsony kipárolgású ragasztó,
beszáradás elleni védelemmel, három változatban:
– ultra tartós fekete
– szenzitív fekete (érzékenyeknek)
– átlátszó, a színes pillákhoz
• COLOR Lash – színes változatok
• AFTER CARE – otthoni utóápolási termék
(továbbértékesítési lehetőség)
Műkörmösök is felrakhatják. A tanfolyam elvégzése javasolt (kezdő készlethez féláron).

Viselése olyan könnyed, mintha a saját pilláid lennének...
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– 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
9.980.-

HATÉK
S
É
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D
AZ ERE

P.Shine készlet otthoni ápoláshoz
tartalmaz: krém, 2 db. körömreszelô, polírozó
3.980.-
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P.Shine
utántöltô krém/utántöltô por

2.730.-

P.Shine szarvasbôr polírozó
valódi bôr

1.790.-

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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FESZÍTŐSZÁLAS SPANGE
EXTRA ERŐS TARTÁS – biztos tapadás a körömhöz az
előfeszítés-mentes ragasztásnak köszönhetően.

TÖKÉLETESEBB ILLESZKEDÉS
– a feszítőszálas spange rugalmas illeszkedési felülete
az egyedi köröm formákhoz is idomul.

Új, FESZÍTŐSZÁLAS SPANGE a benőtt, deformálódott lábkörmök korrektúrájának orvosi segédeszköze a szalonodban

A modern fogszabályzókhoz hasonló technológia, mellyel
elkerülhető a sebészeti beavatkozás.

ÚJ, AKTÍV TECHNIKA: A húzóerő a felragasztást követően utólag állítható, így a
hatékonyság maximalizálható. Fokozatmentes állítási
lehetőség.

FÉMALLERGIA-VÉDELEM: a feszítőszál egy műanyag köpenyben,
a körömtől elzárva dolgozik

A feszítőszálas spange pontos használatát továbbképzésünkön Dr. Veresné
Szuda Katalin (többszörös Magyar Pedikűr Bajnok) oktatja.

Szálfeszítő 6.900.Feszítőszálas spange fertőtlenítő kendővel mini, S, M, L méretekben
8 darabos szett: 15.500.-

Darabonként: 1.990.-

Csípő 2.350.-

Elemes, mini, hordozható UV lámpa
5.900.-

A kezeléshez a Crystal Nails Easy Off zseléit javasoljuk. Bármilyen UV lámpa használható
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GENA TERMÉKEK
„A föld energiáit
a lábadon át kapod..”

ÁRCSÖKKENÉSEKKEL!

A Gena hatóanyagos készítményeinek
pontos használatát továbbképzésünkön
Dr. Veresné Szuda Katalin (többszörös
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 – 1.520.960ml – 4.040.- helyett 3.850.3,8liter – 10.450.- helyett 9.950.-

Gazdag növényi hatóanyag- és természetes
gyümölcssav-tartalmával hidratálja és a kiszáradástól óvja a bôrt.
250ml – 1.520.480ml(pump.) – 2.050.- helyett 1.950.3,8liter – 9.290.- helyett 8.850.-

A száraz, durva bôrrészeket, a sarkot, a könyök és a térd bôrét hámlasztja, miközben
borsmentával hűsíti.
250ml – 1.520.480ml(pump.) – 2.050.- helyett 1.950.3,8liter – 9.290.- helyett 8.850.-

Zselés bőrradír (Pedi Scrub)
Tisztító zselés radír, mely tengeri moszat- és
aloé-kivonattal hidratál, nyugtat és energizál.
250ml – 2.990.480ml – 5.090.- helyett 4.850.960ml – 6.770.3,8l – 9.290.- helyett 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 könynyed frissesség érzettel távozik.
250ml – 2.990.480ml – 5.090.- helyett 4.850.960ml – 6.450.3,8l – 9.350.- helyett 8.900.-

Száraz-lábbőr krém (Pedi Cure)
Ultra-kondicionáló bôrterápiás ápoló, mely
borsmenta, levendula és mentol kivonatokkal
bársonyossá puhítja az igazán száraz, repedezett bôrt.
250ml – 2.570.473ml – 5.090.- helyett 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 – 2.570.236ml – 3.620.-
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Aromaterápiás lábfürdők (Pedi Salts,
Pedi Jet)
Magas holt-tengeri sókristály-tartalommal, szegfűszeg- és
borókafenyô-kivonattal frissítô só. Kapható nem habzó
változatban is, mely kifejezetten a pezsgô (Jet) elektromos lábáztató készülékekhez lett fejlesztve. Kíméletesen
hámlasztja a bőrkeményedéseket és a kutikula bőrét.
442g – 5.200.- helyett 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 – 2.570.-

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 – 1.310.-/db
120ml – 3.620.-/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.
15.230.- helyett
14.500.-/csomag

Tökéletes otthoni ápoláshoz és utazáshoz.
Tartalma: Frissítő-Fertőtlenítő Spray, Folyékony
Lábfürdő, Pedi Lotion, Hámlsztó Lotion, Frissítő Jég Zselé és pedi ráspoly.
6.040.- helyett
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 – 2.810.-

Elűzi a lábszagot, maximálisan fertôtlenít és hűsít, eukaliptusszal, mentollal és teafa olajjal.
240ml – 2.680.-

Meleg Lotion (Warm-O-Lotion)
Lotion melegítô készülékben felmelegítve mélyen felszívódik, intenzív cuticula lágyító, körömkondicionáló és bôrhidratáló hatással.
473ml – 1.520.946ml – 2.050.- helyett 1.950.-

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

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

A Pata lakkal azonos hatóanyagokat tartalmazó hatékony körömerôsítô és kondicionáló
krém. A körömbôrbe és körömbe masszírozandó.
28g – 1.940.115g – 3.100 helyett 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 – 1.250.-

Óriás Körömerősítő Lakk
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
453g – 1.840.- helyett 1.380.-
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(STRENGTHENER BASE COAT)
Erôsíti a vékony, gyenge, töredezô körmöket, megelôzi a repedezést és szétválást. Haszn.: 1 rtgben alapozó lakként színes lakk
alá vagy 2 rtg-ben átlátszó fényes
lakként.
30ml – 1.940.-

SpaCaviar kézápolók
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 – 3.130.helyett 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 – 3.130.- helyett 2.980.-

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 – 3.130.helyett 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 – 3.130.- helyett 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 – 3.130.- helyett 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

ÁRCSÖKKENÉSEKKEL!

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 pár éve
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.
7g – 2.890.14g – 4.630.- helyett 4.410.56g – 14.490.- helyett 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 – 2.890.14g – 4.630.- helyett 4.410.55g – 12.500.- helyett 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 – 5.090.- helyett 4.850.56g – 15.330.- helyett 14.600.-

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.
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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 – 4.630.- 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 – 2.890.14ml – 5.150.helyett 4.900.-

PROFESSZIONÁLIS ZSELÉ KÉSZLET
A professzionális zselé készlet mindent tartalmaz, ami szükséges, ahhoz, hogy vendégeink számára tökéletes szolgáltatást tudjunk nyújtani. A teljes készlet megvásárlásával
kb. 10.000 Ft-ot takaríthatunk meg.
Tartalma: 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).
36.750.- 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).
14.180.- helyett 13.500.-
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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 – 5.150.- helyett 4.900.Clear Builder Gel 14g – 5.570.Gel Remover 113ml – 1.030.- helyett 980.Gel Remover 945 ml – 5.200.- helyett 4.950.-

Új Bright White – Fehér lágy zselé 7g – 4.040.- helyett 3.850.-

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 – 3.560.- helyett 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

Red Hot
60896

SIlver Bells
60873

Scarlet Fever
60895

Up all Night
60580
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Natural Elegance
60884

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

Pinot Noir
60881

Titanium
60595

Színes
zselé
készletek
%
50 rítás

Hét különböző színes zselé készlet, mely tartalmaz: 6 darab színes zselét, Bonder tapadófilmet, fényzselét
és fixálót.

ka
megta

MIND A HÉT KÉSZLETNÉL 50%-OT TAKARÍTASZ MEG
6x7g színes zselé: 6x3.390=20.340.- + Intense Seal 5,5ml: 2.890.+ Bonder 7,3ml: 2.890.- + Cleanser Plus 29,5ml: 590.- mindösszesen 26.710.- Ft érték helyett 13.360.-

ÚJ
2010

Június

ÚJ
2010

Június

ÚJ
2010

Június

tól

IBD Jazz kollekció
Tartalma: 6 db 7g-os színes zselé (So Saxey, All That Jazz, In the Spotlight, Piano Solo, Sultry
Soul, New Orleans), Intense Seal 5,5ml, Bonder 7,3ml, Cleanser Plus 29,5ml, 5db szivacslapka. Ára: 13.860.- (2009-ben) helyett 13.360.-

tól

tól

IBD Brites kollekció
Tartalma: 6 db 7g-os színes zselé (Aquamarina, Bubblepop, Electric Lilac, Green Light, Laser, Orange-rageous), Intense Seal 5,5ml, Bonder 7,3ml, Cleanser Plus 29,5ml, 5db szivacslapka. Ára: 13.860.- (2009-ben) helyett 13.360.-

IBD Paradise kollekció
Tartalma: 6 db 7g-os színes zselé (Blue Lagoon, Tropical Waterfall, Royal Palm, Sun Kissed,
Sunset Horizon, Sweet Hibiscus), Intense Seal 5,5ml, Bonder 7,3ml, Cleanser Plus 29,5ml,
5db szivacslapka. Ára: 13.860.- (2009-ben) helyett 13.360.-

IBD Tropical 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: 13.860.- (2009-ben) helyett 13.360.-

IBD Bohemian kollekció
Tartalma: 6 db 7g-os színes zselé (Calypso, Gypsy, Henna, Tapestry, Bohemian Blue, Mother Earth), Intense Seal 5,5ml, Bonder 7,3ml, Cleanser Plus 29,5ml, 5db szivacslapka.
Ára: 13.860.- (2009-ben) helyett 13.360.-

IBD Splash kollekció
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, 1 db lábujj gyűrű.
Ára: 13.860.- (2009-ben) helyett 13.360.-

IBD Metál 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: 13.860.- (2009-ben) helyett 13.360.-
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Kiegészítők
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 – 2.290.470ml – 5.780.-

Belicious Lotions
Kényeztesd magad a titokkal, hogy bőröd
finomabb tapintású és egészségesebb kinézetű legyen. Gazdag hidratáló, antioxidánsokkal.
Finom és egyedi illatú.
236 g –2.080.helyett 1.980.-

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 – 1.970.-
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Előkészítő használati sorrend:

IBD Dehydrator

1

Elôkészítô folyadék, mely gombásodás megelôzésére és vízelvonásra
(tapadáselôsegítésre) használható,
ecsetes kiszerelésben. PH kiegyenlítő hatású. Primer használata előtt
alkalmazva fokozza annak hatékonyságát.
14ml – 2.500.- helyett 2.380.-

1
vagy

1*

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 – 3.020.- helyett 2.880.-

3

csak problémás
körmöknél

2

3

vagy

1
IBD Stick Primer

2

2

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 – 1.550.-

Bonder – Zselé tapadófilm
Savmentes primerként felfogható tapadófilm, az
amúgy is erôsen tapadó IBD zselék tapadásának további fokozásához. Kétoldalú ragasztóként beleköt a körömlemezbe és a
3
fölötte levô zselébe. Harmatvékonyan kell felkenni (egy lehúzott
ecsetnyit több körömre), majd
szivacslapkával filmvékonyságig
(nem fénylô, szemcsés felületűre)
felitatni, ezt követôen 1 percig
UV lámpázni.
Fixálni nem szabad.
15g – 4.630.- helyett 4.410.-

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 – 2.420.- helyett 2.300.-

Porcelán rendszer
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 – 3.020.- helyett 2.880.113g – 8.380.- helyett 7.980.453g – 28.250.- helyett 26.900.-

Grip Monomer –
Porcelán folyadék
Maximális erôsséget eredményezô vegyösszetételű és kiemelt UV-szűrô adalékának
köszönhetôen garantáltan
sárgulást gátló porcelán folyadék.
118ml – 5.900.helyett 5.620.236ml – 9.430.helyett 8.980.946ml – 30.660.helyett 29.200.-

IBD porcelán próba szett
3.675.- helyett 3.150.-

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 – 1.310.236ml – 3.780.470ml – 5.780.-

IBD Strip Brush Cleanser – Ecsettisztító
Rendkívül gyorsan mégis kíméletesen tisztítja az ecset szôrét, ezzel
növelve annak élettartamát.
60ml – 1.240.- helyett 1.180.-

IBD luxus profi ecset
Zselés díszítő ecset – speciális kialakítással az
aprólékos művészi munkához.
2.700.-

Acrylic Bright – Porcelán fény
Magasfényű, optikai színélénkítôket tartalmazó porcelán fedôlakk (folyékony polimer),
UV szűrôvel, polírozás helyett
14ml – 3.020.- helyett 2.880.-

Professzionális sablon
A tökéletes épített körmök készítéséhez alkalmas újfajta szárnyas sablon, kíváló tapadással.
50db – 680.300 db – 3.940.-

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 – 1.420.250db – 7.090.helyett 6.750.-
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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.
3,7ml – 3.100.helyett 2.950.-

Brush On Nail Glue –
Ecsetes körömragasztó
Az ecsettel könnyen felvihetô, zselés társánál
gyorsabban száradó,
tartósan erôs ragasztó.
6g – 1.420.-

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 – 740.-

114

IBD Tip Blender
A Tip összereszelést könnyítô
folyadék.
14ml – 2.310.-

Brush On Gel Resin –
Ecsetes zselés ragasztó
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 – 1.370.-

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 – 1.730.-

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

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

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

EzFlow
TERMÉKEK

ÁRCSÖKKENÉSEKKEL!

Az EzFlow (USA) díjnyertes poraival
és nagyon erôs likvidjével maximális törés-,
felválás- és sárgulás-mentességet biztosít, színes poraival 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.

EzFlow HD porcelán ÓRIÁSKÉSZLET

Porcelán rendszer
HAGYOMÁNYOS PORCELÁN

extrém hosszú körmökhöz is
EzFlow A Polymer

Porcelán por gyors kötési idôvel. Magas minôség, erôsség és tartósság vékonyabb és természetesebb hatású műkörömépítést tesz lehetôvé. Pink, White, Natural, Clear (víztiszta),
Truly White (vakító fehér).
21g – 3.020.helyett 2.880.113g – 8.280.helyett 7.890.236g – 15.020.helyett 14.300.473g – 28.250.helyett 26.900.-

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. Könynyű használat és 40%-al alacsonyabb szaghatás jellemzik.
118ml – 5.910.236ml – 10.290.helyett 9.800.473ml – 18.380.helyett 17.500.946ml – 29.720.helyett 28.300.-

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.
Színválaszték: Pink (átlátszó rózsaszín), Cover
Pink (fedô rózsaszín), Whiteés(vakító fehér), Clear
kken
Árcsö
(víztiszta).
21g – 2.880.113g – 7.980.-

HD Liquid – Rugalmasító
és színmegtartó adalékkal.

s

kkené

Árcsö

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

118ml – 5.625.236ml – 9.800.473ml – 17.500.946ml – 28.300.-

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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Amúgy is nagyon kedvező készletárának most
a feléért.
Tartalma: 14g HD Clear Por, 14g HD Pink Por,
14g HD Cover Pink Por, 14g HD White Por,
118ml Primeless Monomer, 14 ml Primer, 14
ml Ez Bond, 14 UV 30 Top Coat, 14 ml Essential Oil Plus, 5g ecsetes ragasztó, 59ml
Brush Cleaner, 29ml Polish Remover, 2x3,5g
Colored Por, 2x3,5g Boogie Nights Colored
Por, 3,5g Pearl Por, 508 Oval Brush, 100db
Universal Nail Form, Grey Fox reszelő, Grey
Wolf reszelő, 2db Sand
Shark buffer, Killer Whale
reszelő, 20db Glass Leisure
tip, 20db Leisure tip, 20db
Classic French Tip, 20db
Essential tip, 20db Endless
Cure tip, liquid tartó.
46.000.- helyett 23.000.-

Ez Flow porcelán próba készletek
3,5 g vakító fehér és rózsaszín por, liquid
és próba tipek
hagyományos/2.630.-, HD készlet/3.310.-

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 – 12.080.A sláger színek egyenként 21g-os kiszerelésben is 4.520.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
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Confetti készlet – A Boogie Nights csillámos porok

Június

izgalmas kollekciója.

Its A Party

3, 2, 1...

Countdown

Gala

Cheers

I Love
a Parade

Surprise!

Shindig

Bash

Soiree

Festive

Celebrate

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 – 12.080.A sláger színek egyenként 14g-os kiszerelésben is 2.990.-

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
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Lily of the
Valley

Wall Flower

Petunia

Morning
Glory

Water Lily

Pansy

Sweet Pea

Gladiolus

Geranium

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.
10.400.- helyett 9.900.-

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

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

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

Grey Fox – szürke róka (180/180)
490.- /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
1.370.-/db

Pro Shine Buffer

EzFlow Miracle Shine
Csodafény polír cseppek, teljesen
olaj-mentes, rendkívül takarékosan
használható (használata Snow
Monkey polírozóval)
4.570.- 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 – 2.250.-

Körömrétegeken áthatoló maximális
hatású vízelvonó. Használata: leitatott ecsettel ultra vékonyan. Bôrhöz
nem érhet!
15ml – 3.020.- helyett 2.880.-

1.370.-/db

Snow Monkey – hó majom polír eredeti

Csodafény polír blokk olaj nélküli polírozáshoz
1.160.-/db

Porci ecset tisztító és ápoló
59ml – 1.260.118ml – 1.980.-

890.-/db

1

Ez Bond
Gombásodás-megelôzô, vízelvonó és
PH-kiegyenlítô ecsetes folyadék. Használata: műkörömnél Primer elôtt, manikűrnél lakkozás elôtt.
15ml – 1.510.- 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 – 1.030.- helyett 990.-
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Kiegészítők

Nail Wipes – Szivacstörlő
60db – 1.270.-

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 – 1.420.-

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

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

EZ poszter 1.030.- helyett 980.EZ kötény fekete
varrott logóval
5.150.- helyett 4.900.-

EZ törölközô, lila, logós

1.730.-

EzFlow Erase – építésnél, javításnál
és utántöltésnél eltünteti a csíkokat, átmenetek
foltjait és az egyenetlenségeket. Porcelánra
és zselére.
15ml – 4.570.-

EzFlow Tip Blender – tip-összeszerelés
könnyítő.

15ml – 2.310.-

EzFlow kézkrémek – még erősebb illat, még hatékonyabb hidratálás 235ml – 2.080.- helyett 1.980.-

kókusz
papaya
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mangó-barack
uborka-dinnye

alma-brandy

áfonya

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
14g – 4.880 helyett 4.650.56g – 15.230 helyett 14.500.-

s
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EzFlow Gel Finish It
Fixálás-mentes fedô-védô fényzselé porcelánra és zselére
14g – 4.880.-

EzFlow Cleanse It
Kímélô összetételű fixáló és zselésecset tisztító folyadék.
59ml – 1.520.236ml – 4.150.- helyett 3.950.-
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Színes zselé készletek
Öt 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: 6x3.390=20.340.- + 14g építő zselé: 4.650.mindösszesen 24.990.- helyett 12.495.-
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Celestial Bodies
A 6 új színes zselén (7g) és egy építő zselén (14g Clear It) kívül
bónuszként még egy antikoló zselé (14g Eclipse Gel).

L’Devil - Ördögi színek

ÚJ
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Angel - Angyali színek
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Június

Love Collecion
2 színes zselé, 2 csillámpor a szerelem megjelenítéséhez
a körmön.
5.500.-
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