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Fixálásmentes
színes zselék
egy rétegben

Megjelent a színes zselék új generációja, az új 
fejlesztésű ROYAL GEL! Egy új, kötésgyorsító 
összetevőnek köszönhetően a benne lévő sokkal 
több pigmenttel is 2 perc alatt szárazra köt az UV 
lámpában, fixálás nélkül! Nem kell második réteg, 
nem kell fényzselé! Felületi díszítéshez, egy mozdulat 
festéshez is kiváló.

Gyorsítsd fel és „színezd 
újra” munkádat a 
körmös szakma legújabb 
fejlesztésével!

4,5ml - 2.200,-

Május 26-tól 
(Körmösnaptól) 
új köntösben!

 (A köröm színe: R16)  (Színek felülről lefelé: R1, R4, R5, R6, R7) 

 

R1       R2           R3             R4              R5                R6                 R7 R8  R9  R10

R11     R12        R13           R14              R15              R16             R17 R18  R19   R20

R21    R22       R23         R24              R25                R26            R27              R28 R29  R30

A KöRöMvilág 30 legfelKApottAbb színében

vadító piros      puha nektarin       Krém sárga    babarózsaszín    lágy korall     Royal fehér      Royal fekete      Metál ibolya         olajzöld     Kékfényű vörös

Metál éjkék      Mogyoróbarna                             Metál bordó  narancsos piros                        lágy krémlazac  Klasszikus pink  Ultra viola      neon narancs

pipacspiros    Közép krémlazac                             Metál meggy                        Rózsás mályva                            lágy terrakotta                        narancsos 
nektarin

Karmazsin 
piros

gyümölcsös 
sangria

Ragyogó 
napsárga

Karakteres 
burgundi

puha
elefántcsont

Metál 
cseresznye
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TREND 

TAVAsz-nYÁR

112 CRYSTALAC
83 DEKOR 
ZSELÉ 91 DEKOR 

ZSELÉ
189  DEKOR 
ZSELÉ

88 DEKOR 
ZSELÉ

T2 CHAMELEON 
ONE MOVE 

AKRIL

118 CRYSTALAC

121 
CRYSTALAC

100 DEKOR 
ZSELÉ

219 CHAMELEON  
ZSELÉ

190 DEKOR 
ZSELÉ

22  FLY-BRILL 
ZSELÉ

592 BRILL 
ZSELÉ

592 BRILL 
ZSELÉ

74 DEKOR 
PORCELÁN

23 FLY-BRILL 
ZSELÉ

89 DEKOR 
PORCELÁN

90 DEKOR 
PORCELÁN

Vissza a természethez!
A legnagyobb divatházak tervezői ezúttal a 
természetből merítettek ihletet: illatos virágos réteken 
bolyongtak, terméstől roskadó fákkal teli földeken 
kalandoztak. Inspirációjuk gyümölcse, azaz a 2013-
as esztendő divatszínei a következők lettek: játékos 
pipacs, mosolygó nektarin és féltékeny smaragd. 
Az asztalfiókok mélyére nyúlva, előszedték és 
„újraértelmezték” a púderes, a pasztell-bézs, illetve 
a kékes árnyalatokat, valamint a napraforgókkal teli 
mezők mély-sárgás nüanszait is.

fRuiT’n    
    fLOWER 

pipAcs        n
eK

tA
R

in
         s

M
AR

Ag
d         KobAlt      
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sZÍnes ZseléK

DEKOR ZSELÉK - 2013 tavaSZ-nyáRi tREnDSZínEK

FULL DiaMOnD SZínEK - ÚJ HatáS!

CRyStaL 
MaGiC ZSELÉK

TAVAsz-nYÁR

CHaMELEOn tHERMO ZSELÉK- 
hőre változó új színek 

aZ ÚJ CRyStaL ZSELÉS 
KÉSZLEtEKEt a           
9. OLDaLOn taLáLOD!

Meleg

ÚJ Chameleon thermo 
színes zselé 221

ÚJ Full Diamond színes zselé 
FD7

Hideg

intenzív, élénk, feltűnő – így lehetne leginkább 
jellemezni a crystal nails 12 új tavaszi dekor 
zselé színét, melyek a nagy mennyiségű 
pigmentnek köszönhetően tökéletesen 
fednek.                     5ml - 2.200,-

A full diamond színes zselék jellegzetessé-
ge, hogy szikrázó gyémántként ragyognak. 
Minden eddiginél erősebb csillámló hatás    
8 igazán vadító színben. 

crystal Magic 
ásványi lapkákkal 
“felturbózott” 
zselék, melyek 
világos és sötét alapon különbözőképpen 
játszanak a fénnyel. 

A crystal nails chameleon thermo zseléit képtelenség megunni: más 
lesz a színük kézmelegen (körömágyon) és más a hűvösebb szabad-
szélen. 5 hőre változó, bolondos színben!

fehéren     feketén fehéren     feketén

Játékos 
pipacs

féltékeny 
smaragd

lágy
aquamarin

Mosolygó 
nektarin

érett
mandarin

sivatagi 
homok

okker-
sárga

Krémes 
korall

Monaco 
kék

Krémes 
púder

fakó-
sárga

lágy 
púder

5ml - 2.200,-

5ml - 2.200,-5ml - 2.400,-
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CrystAlAC                

CRyStaLaC 2013 tavaSZ-nyáR DEKOR DivatSZínEi

FULL DiaMOnD

MáGnESES CRyStaLaC - 
MaGnEt CRyStaLaC

FELüLEti MáGnESES
CRyStaLaC - SiLvER EFFECt

TAVAsz-nYÁR

A 2013 
tavasz-nyár 
16 leg-
fantaszti-
kusabb, 
csillámmen-
tes dekor 
crystalac 
árnyalata.

6 káprázatos, a diamond crys-
talac színeknél még intenzívebben 
szikrázó crystalac-ok – crystalac 
fanatikusoknak kötelező! 

Kend bármilyen színű színes zselére vagy crys-
talac-ra teljes felületen, majd mágnesezd. ekkor a 
silver effect nagyon éles csíkokra rendeződik úgy, 
hogy a közökben az alatta lévő szín válik láthatóvá.  
A silver effect színkódja 409.

1. színes 
alap 

(bármilyen 
szín)

2. Az új silver 
effect-tel 

bevont alap

3. Mágnesezés után

Minden szín:
4ml – 1.880,-
15ml – 3.500,-

Új minta másodpercek alatt: egy 
Magnet crystalac és egy mágnes 
segítségével. A minta nem egysze-
rű vonalakként jelenik meg, hanem 
a mágneses térnek köszönhetően a 
minták térben kidomborodó hatású-
ak!

 
4 nagy szemcsézetű, csillámos 
crystalac - a csillogás rajongóinak. 

92           93          94         95          96         111       112        113      10

fd1        fd2       fd3       fd4        fd5       fd6         

crystalac        

406        407        408  

BRiLL CRyStaLaC

303           304            305           308           

Az év 
színe!

6

Játékos 
pipacs

féltékeny 
smaragd

Mosolygó 
nektarin

érett
mandarin

Krémes
Ristretto

vadító 
piros

Monaco 
kék

fakó-
sárga

forró 
csoki

puha 
elefántcsont

baba 
rózsaszín

Halvány
hínárzöld

Krémes 
türkiz

Karmazsin 
piros

sivatagi 
homok

Krémes 
púder

lágy 
púder

Átlátszó francia színek
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XtREME WHitE CRyStaLaC
Fehérebb!

naiLaRt CRyStaLaC - DíSZítŐ 
tŰECSEtES CRyStaLaC

Az első olyan zselés lakk, ami felturbózott pigment tartalma mi-
att vékony vonalként is határozott kontúrt ad. A nailArt crys-
talac-ok kupakjaiban vékony, tűhegyes, szuperprecíz ecsetek 
vannak, melyek bármilyen köröm díszítésére tökéletesek. A fe-
kete és fehér színek mellett 16 intenzív árnyalatban.

egy, a meglévőnél fehérebb, „extrém fehér” crys-
talac - azoknak a vendégeidnek, akik vakító fehér 
körömvéggel szeretnek feltűnni. 
4ml – 1.880,-

HOLO tOP CRyStaLaC
A hologramos (színjátszó) csillá-
mos crystalac-ok eltérő irányok-
ból nézve különböző színhatást 
keltenek: napfényben vagy lámpa-
fényben valósággal életre kelnek. 
3 csillámos, lenyűgöző színben.   
4ml – 1.880,-
15ml – 3.500,- 

Új termék a körömvilágban!

1 2 3              4             5            6        7      8  9           

10             11             12            13           14         15      16           17             18

309                  310                  311 

A vakítóan 
fehér vég 

kedvelőinek!

HOSSZaBB KUPaKOt KaPtaK 
a 4ML-S CRyStaLaC-OK! 
Még kényelmesebb munka
A 4ml-s crystalac-ok kupakjai hosszab-
bak lettek, fogásuk kényel-
mesebbé vált. 
crystalac színei-
det egyenleteseb-
ben, pontosabban 
tudod felkenni 
velük. 

K
o
m

fo
rt

o
sa

b
b

Régi               

ÚJ! CLEaR/tOP CRyStaLaC
Továbbfejlesztve: oldhatóbb!
itt az új, még oldhatóbb, szuperfényű 
clear/top 0-s crystalac! segítségével 
felgyorsíthatod a leoldást.
4ml – 1.880,-
15ml – 3.500,- 

Új
fejlesztés!

oldhatóbb,
szuperfényes!

aZ ÚJ CRyStaLaC 

KÉSZLEtEt a                

9. OLDaLOn taLáLOD!

1.880,-

Az új nailArt 
crystalac-

kal

Hagyomá-
nyos zselés 

lakkal

7

ÚJ      

ÚJ Magnet crystalac 406
 

ÚJ Full Diamond CrystaLac FD1
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POrCelán

A legújabb fejlesztésű cover neXt porcelánpor a zseléknél bevált 
cover pink színárnyalatának porcelán változata, természetes meleg 
bőrtónusra hangolva. erős fedőképesség és a crystal nails por-
celánoknál megszokott krémesség és könnyű kezelhetőség jellemzi. 
Kovács gabó porcelán világbajnok tesztjei alapján kifejlesztve!

Color/Dekor tavasz-nyári porcelán trendszínek

Full Diamond porcelánporok

Crystal Magic porcelánpor

TAVAsz-nYÁR

Cover nEXt építő porcelánpor

a tavaSZi CRyStaL 
PORCELán KÉSZLEtEt a 
tÚLOLDaLOn taLáLOD!

A rendkívül látványos crystal Magic 
ásványi csillámlapkák világos és sötét 
alapon különbözőképpen játszanak a 
fénnyel.    10ml  – 1.490,-

A crystal nails 2013 tavasz-nyári trendszínei porcelánban, a katalógus elején bemutatott divatnak 
megfelelően. 9 intenzív szín a crystal-tól megszokott erős pigmentáltsággal, fedőképességgel és 
kezelhetőséggel.
          

A színes zselék és a crystalac-ok 
mellett a porcelánporok közül sem 
hiányozhatnak az új full diamond 
színek. A 7 szikrázó gyémántként 
ragyogó porcelánszínnel minden 
eddiginél erősebb csillámló hatás érhető el.         10ml  – 1.490,-

10ml  – 1.490,-

Új készleTek

25ml  – 1.980,-
40ml   – 2.770,-

86           87           88            89           90           91           92           93           94

fd1         fd2         fd3          fd4        fd5           fd7         fd8

262         262
világos 
színen        

sötét 
színen

8

cover neXt              

Játékos 
pipacs

féltékeny 
smaragd

lágy
aquamarin

Mosolygó 
nektarin

érett
mandarin

Keserű 
mandula

Arany- 
sárga

Krém
barna

Monaco 
kék
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Új zselékészlet Új zselékészlet
Full Diamond

Új CrystaLac 
készlet
Full Diamond

Új porcelánkészlet
Fruit’n Flower

6 káprázatos full diamond 
crystalac szín, minden 
eddiginél erősebb csillámló 
hatással. A 4ml-s tégelyek 
a már megújult, hosszabb 
kupakkal!
 
6 db-os készlet - 8.460,- 
csak 1.410 ft/db!

8 gyémántként szikrázó, 
vadító szín egyetlen 
készletben!  

8db-os készlet – 13.200,- 
csak 1.650 ft/db!  

zamatos gyümölcsök és 
illatos virágok „kombinációja”: 
a legütősebb porcelán 
trendszínek egy dobozban, 
a legkedvezőbb, 743 ft-os 
darabáron.

12 db-os készlet – 8.910,- 
csak 743 ft/db! 

 
9-et fizetsz 
12-t kapsz!

Fruit’n Flower
 
vidám gyümölcsös-virágos 
zseléválogatás a 8 legizgal-
masabb színben, szuper áron!
      
       8db-os készlet – 13.200,-
                  csak 1.650 ft/db!

Új készleTek

ZSELÉ ÉS PORCELÁN ZSELÉ ÉS CRYSTALAC

189        191      192       193        194        195       219       220

fd1       fd2      fd3       fd4       fd5      fd6         

fd1       fd2      fd3      fd4      fd5     fd6       fd7       fd8           

9

6-ot fizetsz 
8-at kapsz!

6-ot fizetsz 
8-at kapsz!

6X

8X8X

12X

thermo thermo

4,5-et fizetsz 
6-ot kapsz!



Gyöngyházfényű OnE MOvE – Egy Mozdulat akrilfestékek

OnE MOvE – Egy Mozdulat akrilfestékek az 
idei tavasz-nyár varázslatos színeiben

Crystal nails akrilfesték 
lassító folyadék

Chameleon thermo hőre változó 
Egy Mozdulat akrilfestékekÚj kellék

Új hatás

Káprázatos gyöngyházfény-hatás, mely a napfényben intenzívebben csillog, mint bármelyik luxus sportautó.

ez a színtelen folyadék a viszonylag gyorsan 
száradó akrilfestékhez keverve lassítja a 
száradást. csepegtess a palettára kinyo-
mott festékedhez – minél többet csep-
pentesz, annál lassabb lesz a száradás. A 
folyadék lággyá, krémessé teszi a festék 
állagát, így a virágszirom szélei nem lesznek 
szálkásak. Melegben óriási segítség!                                   
10ml – 850,-

látható 
különbség 
a szirmok 
szélein. 

A crystalosan lágy és rendkívül krémes akrilfestékek legújabb, erősen pigmentált tavasz-nyári színei életre 
keltenek minden egy Mozdulat virágot. csőrös adagolójuk megakadályozza a beszáradást, ugyanakkor a 
takarékos adagolást megkönnyíti. 7 megkapó, idei divatszínben.
             
 8ml – 650,-

sebestyén ági
crystal díszítő 
európa-bajnok 

legújabb
kedvencei!

TIPP: 
próbáld ki az új 

akrilfesték
lassító folyadékkal, 
mely csökkenti a 
száradási időt!

legújabb akrilfesté-
kes tanfolyamunkat 

a katalógus 18. 
oldalán találod!

One mOVe AkRIlFesTék

twixi
ajánlásával

chameleon hatás már egy Mozdulat akrilfestékeknél 
is! Hőre változó – mintáidnak más lesz a színe kézme-
legen (körömágyon) és más a hűvösebb szabadszélen 
– 4 üde trendszínben!

8ml – 750,-

TAVAsz-nYÁR

9 tündöklő, vendégcsábító színben.   

8ml – 650,-

41               42             43                  44                   45                    46                    47

60              61             62                  63                   64                    65                  66                  67                     68

t1 t2 t3 t4     
10
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Színkeverő műanyag 
bevonatú eldobható lapka

tubusos aquarell krémfestékek a 
legújabb tavasz-nyári trendszínekben

Gyöngyházfényű aquarell krémfestékek Új eszköz

Új hatás

élénk, minőségi, nem fakuló aquarell festékekkel a díszítés szín-
gazdagabb, fényesebb, professzionálisabb. 6ragyogó, élettel teli 
trendszínben.

8ml – 890,-

Különleges, teljesen új típusú intenzíven csillogó 8 
gyöngyházas szín – díszítéshez, kontúrozáshoz, 
árnyékoláshoz. 

8ml – 890,-
Műanyag bevonatú, 
eldobható lapkák 
7x7cm-s méretben,  
az anyagfelhordás 
megkönnyítésére.  
 A sablonon kikevert 
akril és aquarell festék 
már a múlté. 
 
100 db/csomag 750,- 

AQUArell

TAVAsz-nYÁR

26          27          28              29                30                31

50       51     52       53               54               55                 56                 57

Áprilistól
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Új Crystal nails artLac és artLac-waterbased

Új Micák

Körömmedál alap és lánc

ÚJ KelléKeK/nAil Art

Mostantól a crystal nails minőségi lakkjai már díszítő kivitelben is beszerezhetők: 
hagyományos lakk bázisú és vízbázisú. A tűecsetes díszítő körömlakkok kupak-
jaiban vékony, tűhegyes szuperprecíz ecsetek vannak, melyek bármilyen köröm 
díszítésére és motívum elkészítésére tökéletesen alkalmasak.                                                     

Készítsd el saját körömmedálodat, a divatnak, az évszaknak, 
az alkalomnak vagy éppen aktuális hangulatodnak megfelelően! 
díszítsd kedvenc színeiddel, technikáddal! Körömmedálod így 
olyan lesz, amilyen te vagy: egyedi és különleges!
Medál alap dupla rögzítővel és porcelán kitöltéssel: 570.-
Kaucsuk lánc: 250.-

lapos, apró, korong formájú ásványi csillámszemcsék, 4 
szikrázó, új színben: apró- és nagyszemcsés silver és gold      
380.-

Artlac (hagyományos lakk bázisú) színek

550,-

Artlac-waterbased (vízbázisú) színek

   Apró gold        Apró silver        nagy gold        nagy silver

1    2                  3                   4                   5                   6                  7                    8                    9

1    2                  3                   4                   5                   6                  7                    8                    9                   10               11                  12

TAVAsz-nYÁR



KÖrÖmáPOlás

Új Crystal nails 8ml exkluzív körömápolók

Új Hard Lacquer lakkok 8ml-es kiszerelésben

Cuticle Oil 
körömbőr vitalizáló olaj 
A növekedési zónában felszívód-
va táplálja a körmöket, puhítja a 
bőrt. öt egzotikus és intenzív il-
latban – frézia, ananász, kókusz, 
barack és vanília.

A csúcsminőségű crystal nails körömlakkok az optimális viszkozitás (belső súrlódás) következtében csíkozás- és folt-
mentesen, az extrém hosszú kupak miatt egyenletesen, könnyedén kenhetők. A rendkívül hosszantartó (ún. long lasting) 
formulának köszönhetően maximális kopásállósággal rendelkeznek. 25 vadonatúj Crystal Nails lakkszín!

Full Diamond - új lakkszínek 730,-

Dekor - új 
lakkszínek  
430,-

730,-

Plusz a nagykatalógus összes 15 ml-es slágerszíne is már 8 ml-es kiszerelésben.

   Apró gold        Apró silver        nagy gold        nagy silver

2in1 - alapozó 
és fedőlakk 
egyben
védi a saját kör-
möt az elszínező-
déstől, fokozza a 
színes lakk tapa-
dását, fedőlakként 
fényt ad és véd. 

Xtreme Hard 
körömerősítő lakk
A keratin keresztkö-
téseket szaporítva 
a körmöt erősebbé 
teszi. A gyémánt 
erejével.

Magasfény
(High Shine)
Rendkívül magas 
fényű, gyorsan szára-
dó fedőlakk.

Ridge Filler 
barázdakitöltő 
alapozó lakk
Hínár kivonattal 
ápol, mikrokris-
tályokkal kitölti a 
barázdákat.

Matt Top Coat
mattító színtelen 
fedőlakk Alatta 
az eredeti színek 
ugyanolyan élénkek 
maradnak; egyedül 
csillogásukat veszítik 
el. öt különböző 

egzotikus és 
intenzív illatban!

sláger 
körömápolók 

praktikus, 
8ml-es 

kiszerelésben!TAVAsz-nYÁR

730,-Glamour - új lakkszínek

13
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ÚJ KelléKeK

Új One Move + ecsetek még tartósabb szőrrel

Új Piros nyelű, alacsonyabb árú ecsetek
crystal ecsetek, piros, üveghatású nyéllel, jó minőségű szőrrel, kevésbé gyakorlottaknak (a korábbi műanyag nyelűek helyett). 
csinos kivitel, mégis alacsony áron.  

TIPP: 
Kedvenc ecseteid élet-
tartamát meghosszab-
bíthatod, ha narancsos 

ecsetmosóval 
mosod őket!

 

one Move i. +   ferde végű, nagy. nagyobb virágokhoz. 2.280,-

one Move ii. +    ferde végű, kicsi. Kisebb virágokhoz, levelekhez. 1.980,-

one Move iii. +   egyenes végű, általános használatra. 2.280,-

Az „egy Mozdulat” technikához kifejlesztett, pontos élben végződő speciális ecsetek szőre most lágyabb anyagból készül, hogy a 
beleszáradt anyag kitisztításakor kevésbé roncsolódjon; így élettartama hosszabbá válik. változatlan áron!

TAVAsz-nYÁR

4-es zselés ecset 1.270,- 

6-os zselés ecset 1.470,- 

3d gel ecset 1.880,-

 6-os porcelán ecset 1.750,-
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Új Crystal nails narancsos ecsetmosó
A tartósabb díszítő 
ecsetekért

Dupla erős asztali porelszívók - Crystal nails dizájn

Mini bőrdizájn kéztámasz

asztali ecsettartó - fekvőrendező

Új Crystal nails törlőkendő

európában készülő, többszörös szívóerővel látványosan jobban szívó, 
különlegesen hatékony, vastagfalú porzsákkal felszerelt porelszívók. igazi 
crystal nails minőségben és kivitelben. Az elszívók annyira megbízhatók, 
hogy 2 év cseregaranciát vállalunk mindegyikre (meghibásodás esetén 
azonnal cseréljük)!

egyedi, textilbőr bevonatú, igazán csajos kivitelben: rózsaszín-fehér, illetve 
arany-fehér szimmetrikus. A rózsaszín-fehér aszimmetrikus Kovács gabó 
terve alapján készült: különlegessége, hogy a vendég keze a ventilátor fölé 
kerül.  
28.800,-

nagy hatékonyságú tisztító 
eszköz a díszítő ecsetek élettar-
tamának meghosszabbítására. 
Ha ezzel a tisztítóval mosod ki 
az akril, aquarell ecseteid, jóval 
később fog kihullani a szőrük. A 
folyadék olyan erős, hogy még 
az ecsetbe beleszáradt festéket 
is kioldja. Meglátod, mennyivel 
tovább élnek majd kedvenceid!                                          
30ml – 980,-

praktikus ecsettartó rendező 
építő és díszítő ecsetekhez, 
hogy az adott munkához mindig 
kéznél legyenek a megfelelő 
ecsetjeid. öt ecset-hellyel.
ezüst 790.-
pink 550.-

eszközök és tégelyek tisz-
tántartására használhatod 
ezt a praktikus törlőkendőt. 
Míg a cleanser belemar a 
tégelyek kupakjába, addig 
ez a nedves törlő nem tesz 
kárt bennük és lehozza a 
rátapadt zselét is.
950,-

Hogy
ecseteid az adott 
munkához mindig 
kéznél legyenek!

praktikus, csinos, 
bőrhatású kéz-
támasz, kétféle 
színben: pasztel lila 
és gyöngyházfehér. 
varrott crystal nails 
felirattal.       980,-

Made in 
germany!

Kellemes 
narancs-
illattal!

aszimmetrikus

oldalnézetből

A 
porelszívókra 
2 év crystal 

csere-
garancia!

A dizájn 
Kovács gabó 
tervei alapján 

készült.
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megÚjulT! HűségpRogRAm -
kÁRTYARenDszeRBen

igényes emlékeztető kártya vendégednek, melyre feljegyezheted 
látogatásának következő időpontját és egyéb megjegyzéseket.
28,-/darab

tegyél ki te is szalonod falára minőségi crystal nails posztert! 
Az igényes, minőségi plakátok szalonod méltó díszei lesznek! 
50x70 cm, standard méretben
990,-

Megújult a crystal nails közkedvelt Hűségpontgyűjtő programja: a Hűségfüzetet egy igényes plasz-
tik kártya, a crystal card váltja fel. Matricák helyett ezentúl hűségpontokat gyűjthetsz, melyeket – 
minden elköltött 3.000 ft után 1 db – a saját, névre szóló kártyádon írunk jóvá neked.
A Hűségfüzet termékeit – ugyanúgy, ahogy eddig is – megszerezheted, amennyiben kártyádon 
megfelelő mennyiségű pont áll rendelkezésre.  
 
Jelentkezz most és gyűjtsd a pontokat!  

A megújult crystal nails Hűségprogramba való jelentkezéshez nincs más dolgod, mint regisztrálni 
ezen az oldalon: www.crystalnails.hu/husegprogram/regisztracio
 
eddig Hűségfüzetbe gyűjtött matricáid természetesen nem vesznek el, azokat hűségpontok formá-
jában jóváírjuk kártyádon.
fontos! A crystal card Hűségpontgyűjtő kártyát minden vásárlás alkalmával hozd magaddal. A 
kártyát add át a pénztárosnak/körömfutárnak/viszonteladónak még a fizetés előtt. válts be pontjaid 
crystal nails termékekre.
 
A Hűségpontgyűjtő programmal kapcsolatos részletek, feltételek és a pontegyenleged (az első 
feltöltéstől) a partnereknél és ezen az oldalon: www.crystalnails.hu/husegprogram

Új Crystal nails poszterek

Új Crystal nails időpont kártyák

16

tr
en

dk
ép

ek
: d

aa
la

rn
a



17

legÚJAbb PrOFi

ToVÁBBképzések

Minden tökéletes munka – és persze köröm – alapja az elmélet lehető legalaposabb elsajátítása, ezért a tanfolyam az akrilfestékek, 
az ecsetek és a technika alapjainak oktatásával kezdődik. ezután gyakorlólapozunk egy Mozdulat technikával és kontúrvonalakat 
gyakorolunk. délután pedig – ha már mindenkinek a „kisujjában van” a tananyag – tipekre dolgozunk.
ez a tanfolyam azoknak ajánlott, akik kevésbé gyakorlottak és szeretnék a lehető leggyorsabban kialakítani vendégkörüket. Ha 
vendégeid látványos, szemet gyönyörködtető díszítésekkel – egyszerűbb virágokkal és motívumokkal – szeretnéd elvarázsolni, 
ezt a továbbképzést neked találták ki!

 
 

ÚJ tanFOLyaM! EGy MOZDULat DíSZítŐ KÉPZÉS – aLaPOK

Kun Zsuzsanna 
– Crystal 
Nails OKJ 
Műkörömépítő 
Szakoktató, 
Kézműves Kupa 
I. hely, Crystal 
European Nail 
Cup III. hely

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!
Mi biztosítjuk: akrilfestékek, papírtörlő, asztali 
lámpa, Uv lámpa. A hiányzó anyagokat 
megvásárolhatod a helyszínen. 
A tanfolyamra javasolt anyagok: tip, kedvenc 
akrilfestékeid, egy Mozdulat ecsetek, twixi 
ecset, festőpaletta, vizes edény, buffer, olló, 
díszítőtű, gumikesztyű.
 

Az egész napos képzés díja: nettó 
9.800 ft,- + 27 % áfA

ÚJ tanFOLyaM! EGySZERŰ, DE LátványOS – SZínES ZSELÉS DíSZítÉSEK, 
KöZKEDvELt SZaLOnMintáK, MOtívUMOK

egy tanfolyam azoknak, akik frissen végeztek, és még nincsenek begyakorlott, gyors és könnyen elkészíthető díszítéseik. 
barbi kiváló ötletekkel, alap díszítési technikákkal  vár: beépítések, csipkék, zselés térhatások képzése felületen, illetve ezek 
kombinációja. gyorsan kivitelezhető, egyszerű és látványos minták, melyeket könnyen elsajátíthatsz és akár már másnap 
alkalmazhatsz szalonodban!
elsajátítható ismeretek: minden, amit a színes zselékről és használatukról tudni kell, színátmenetek, a tűfestés technikája, 
vékony vonalak festése, beépíthető anyagok használata.

Magyarosi Barbara 
- Díszítő Bajnok, a CN 
egyetlen magyar Elite 
Mestere

Hozd magaddal meglévő anyagaid, 
eszközeid!
Mi biztosítjuk: színes zselé, Uv lámpa, asztali 
lámpa, papírtörlő. A hiányzó anyagokat 
megvásárolhatod a helyszínen. A tanfolyamra 
javasolt anyagok: 3d-s porcelán ecset, 0-s 
ecset, Mega White film gel, díszítőtű.

Az egész napos képzés díja: nettó 
9.800 ft,- + 27 % áfA

17

tr
en

dk
ép

ek
: d

aa
la

rn
a



18

ÚJ tanFOLyaM! ELSŐ LÉPÉSEK, aZ OKJ-S KÉPZÉS Után –
KöRöMáGy HOSSZaBBítáS ÉS MinDEn, aMi aZ aLaPKÉPZÉSBŐL KiMaRaDt

ÚJ tanFOLyaM! aLaP SZínES ZSELÉS DíSZítÉS – öt LátványOS 
tECHniKa EGy naP aLatt

ez a tanfolyam neked való, ha most végezted el az alapképzést, van már munkahelyed és gyorsan szeretnél vendégkört 
kialakítani vagy egyszerűen csak még mélyebben szeretnéd beleásni magad a szakmába. A tanfolyamon különös 
hangsúlyt fektetünk a körömágy hosszabbítás technikájára, zselével és porcelánnal egyaránt. emellett begyakorolunk 
mindent, ami az alapképzésből kimaradt: többek között rövid kockát és mandula körmöket építünk, elsajátítjuk a 
színes anyagok használatát, illetve megtanuljuk azt is, hogyan alkalmazzuk a beépíthető díszítőelemeket – például opál, 
kagylólap, flitter – zselében és porcelánban.
 

Hozd magaddal meglévő anyagaid, 
eszközeid!
Mi biztosítjuk: színes porcelánpor 
és színes zselé, beépíthető 
díszek, papírtörlő, asztali lámpa, 
Uv lámpa. A hiányzó anyagokat 
megvásárolhatod a helyszínen. A 
tanfolyamra javasolt anyagok: cover 
pink zselé és porcelánpor, Xtreme 
pillangó sablon 

Az egész napos képzés díja: 
nettó 9.800 ft,- + 27 % áfA

Hozd magaddal meglévő anyagaid, 
eszközeid!
Mi biztosítjuk: színes zselé, beépíthető 
díszek, papírtörlő, asztali lámpa, 
Uv lámpa. A hiányzó anyagokat 
megvásárolhatod a helyszínen. 
A tanfolyamra javasolt anyagok: 
Mini 3d-s ecset, 3d-s ecset, 0-s 
hosszú és rövid ecset, blu tack 
gyurmaragasztó, tip, buffer, top 
shine, díszítőtű, spatula.

Az egész napos képzés díja: 
nettó 9.800 ft,- + 27 % áfA

Kun Zsuzsanna – Crystal 
Nails OKJ Műkörömépítő 
Szakoktató, Kézműves 
Kupa I. hely, Crystal 
European Nail Cup III. hely

Sebestyén Ági - Crystal 
Európa Bajnoki Díszítő 
Aranyérmes, Világbajnoki 
Díszítő Ezüstérmes

több mint háromszáz féle színes zseléből – dekor, brilliant, fly-brill, Metál, snow crystal, giga pigment, 
stb. – rengeteg különféle díszítés készíthető. ági öt látványos díszítési technikát mutat: az egyszerű festés 
mellett megtanulhatod a 3d zselés-, a beépített- és a felületi díszítés minden apró trükkjét. Megtanítja, 
hogyan készíts trendi mintákat felületi vékony zselés csíkokkal. Az európa-bajnok azt is megmutatja, 
hogyan építs a körömbe matricát, mely vendégei körében egyike a legkeresettebb díszítési formáknak.  
elsajátítható ismeretek:
színes zselés anyagismeret, átmenetek készítése, 3d zselés díszítés, beépíthető díszítések, felületi vékony zselés 
csíkozás, matrica beépítés, és ezek kombinálása.
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