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Új alapanyagokra épülő új technikák

A műkörömépítésből a géllakkozásba „átvitt”, lenövésmentes tech-
nika. A műkörömnél alkalmazott lenövésmentes színátmenetet 
készítjük el géllakkozáshoz. Mivel a köröm töve felé a szín el van 
mosva, a lenövés így nem látszódik. A lekerekített fejű CoverPRO 
ecsetet külön a technikához fejlesztettük ki. 
Kétféle színben: Nougat Cover és White CrystaLac.

CoverPRO ecset: 2.700,- 

A készlet tartalma:
1db CoverPRO ecset / 1db Nougat Cover CrystaLac 5ml 
/ 1db White CrystaLac 5ml / 1 db CrystaLac finommattító 
buffer

1. CrystaLac finommattító 
bufferrel finommattítást vég-
zünk a körmön.
2. Spray Preppel vagy Nail 
Preppel fertőtlenítjük a körmöt.
3. Savas primerrel bekenjük a 
körmöt.
4. Száradás után Base Gel-lel 
alapréteget húzunk a körömre. 
Ügyelünk arra, hogy az éleket 
lezárjuk.
5-6. A CoverPRO Nougat Co-

CoverPRO CrystaLac Step by Step

Új! CoverPRO CrystaLac Starter Kit - 5.600,-CoverPRO CrystaLac technika

Új GéLLAKKOzáS teChNiKA
CoverPRO CrystaLac -

Lenövésmentes géllakkozás PROFIKNAK!

Innováció!

ver CrystaLac-kal le-
növésmentesre kiépítjük 
a körömágyat. A köröm 
tövénél vékonyabbra, 
a mosolyvonalnál kicsit 
vastagabban.
7. A CoverPRO White Cry-
staLac-kal és CoverPRO 
ecsettel megfestjük a francia 
véget.
8. CrystaLac Clear top-pal bo-
rítjuk a köröm felületét.

1.            2.                       3.                       4. 

5.            6.                       7.                       8. 

Nougat 
Cover

White

CoverPRO Nougat Cover CrystaLac 5ml: 1.980,- 
CoverPRO White CrystaLac 5ml: 1.980,- 
CrystaLac finommattító buffer: 250,-

lekerekített 

 nyestszőr

Készletben: 
7.000,- érték 

csak 5.600,-ért!

20%
megtakarítás!
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Új alapanyagokra épülő új technikák

Új! ROCKy Cover HardGel technika
A legújabb körömágyhosszabbító technika a szupersűrű, játszi könnyedséggel 
formázható ROCKy Cover hardGel-lel. Meg fogsz lepődni, milyen új lehető-
ségek nyílnak meg segítségével, a ma már alaptechnikaként számontartott 
körömágyhosszabbításban. Az új ROCKy Cover hardGel nem folyik el, nem 
mozdul el, segítségével könnyen kialakítható a mosolyvonal. Korlátlan idő van a 
formázásra. Kötésidő: UV lámpában: 2-3 perc; Led lámpában 60-80 mp.

Rocky Cover színátmenetes Royal Gel véggel

5ml - 2.200,-
15ml - 3.450,-

Új zSeLéS MŰKÖRÖM teChNiKA
Világújdonság! ROCKy Cover HardGel

új szupersűrű Cover építő zselé

Extrém jól 
hajlítható!

Nero Merlo ii.
zselés ékszerecset

3

ROCKy Cover, fehér véggel

ROCKy - a szuper sűrű
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Új alapanyagokra épülő új technikák

Pehelytoll 
könnyedségű 

reszelés!

4

White+ 
(fehér)

 Cover+

 Clear+ 

Pink+

Világújdonság! Új, KÖNNyített PORCeLáNéPítéS!
EASy POWdER – Reszeléskönnyített újgenerációs építő 

porcelánporok, kristálytiszta színekben

Új! Easy Powder reszeléskönnyített porcelánporok
Az újgenerációs easy Powder építő porcelánporok az őszi-téli szezon egyik legmeghatározóbb 
újdonságai. Mivel nem tartalmazzák azokat a „nagyobb” méretű szemcséket, amiken a reszelő 
„pattog”, ezért a reszelés többé már nem igényel erőfeszítést: pehelytoll könnyedséggel siklik 
kedvenc Crystal Nails reszelőd a köröm felületén.
Optimális kötésidő: a White+ (fehér) és a Cover+ színek lassabb kötésűek a tökéletes francia 
hatásért, mosolyvonalért. Az átlátszó Clear+ és Pink+ színek valamivel gyorsabbak a megfelelő 
munkatempó és hajlíthatóság érdekében.

Világ-
bajnok és
olimpiai

bajnok által
fejlesztett!

25ml (17g) - 1.980,- 
40ml (28g) - 2.770,- 

140ml (100g) - 6.580,- 
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Új alapanyagokra épülő új technikák

Piros parádé!
Varázslatos, vonzó és vadóc! Melegítsd fel a hűvös na-

pokat az őszi-téli színpaletta legizgalmasabb színével, a 

pirossal! A narancspirostól (koi) a burgundiig, a pipacspi-

rostól a sötét vörösig bármely árnyalatot is válaszd, kör-

meid színétől minden pulzus az egekbe szökik majd. A 

mi választásunk a koi-piros; válaszd a 21-es Chameleon 

thermo ONe SteP CrystaLac-ot és az R45-ös Royal 

Gelt.

Bájos barnáknak!
Még mindig hódítanak a barna színek! Sőt idén valóság-

gal berobbannak a természetben fellelhető, kellemes ár-

nyalatok. egy csapásra felmelegít a csokoládé barna, a 

gesztenye, a medvebunda színű kodiak-barna és a föld 

színeit idéző tónusok. hétköznapi és elegáns, stílusos 

és kellemes. Mi a kodiak-barnára - OS36-os ONe SteP 

CrystaLac és 284-es színes zselé - voksolunk. Mutasd 

meg vendégednek te is!

Kacérkodj kékben!
A kéket vagy szeretik, vagy nem. Középút nincs. Most 

azonban minden megváltozik: az idei őszi-téli szezon-

ban a kék tengernyi árnyalatban tűnik fel a kifutókon, 

így még azok is biztosan megszeretik, akik eddig nem 

merték bevállalni. Az azúrtól a kobaltig, a babakéktől a 

királykékig, minden árnyalat nyerő! A mi kedvencünk a 

görög éttermek színe, a mikonosz-kék; bátran ajánld 

vendégeidnek az OS41-es One SteP CrystaLac-ot és 

a GL130-as klasszikus CrystaLac-ot.
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ONe 
SteP 24 

ROyAL 
GeL 41 

CRyStA-
LAC 130 

CRyStA-

LAC FLASh 
280 

ONe SteP 
28 

ONe SteP 23 

CRyStALAC 

FLASh 126

CRyStALAC 

FLASh 254

CRyStALAC 134

ONe SteP 30

ROyAL GeL 45

ROyAL GeL t2

ROyAL GeL t3

SzíNeS zSeLé
284

Koi-piros
Kodiak-
barna

Mikonosz-kék

s
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Púder

Színátmenet
(ombre)

A púder örök: mintha nem 

akarna tudomást venni ar-

ról, hogy nyakunkon az ősz. 

Szeretni fogod, ha rabja vagy a 

barnás-bézs árnyalatoknak, a 

lágy, krémes színeknek. Az őszi 

trendjelszó: Kell a púder!

Franciaországból érkezett 

a legújabb őrület, amely az 

őszi-téli szezont is uralja. A 

színátmenet (ombre) hatás 

eleinte hajfestésben hódított, 

ma már azonban ruhában és 

körömben is nagy népszerű-

ségnek örvend. Színezz te is 

kedvedre!

Lehelletfinom téli felvil-

lanás – körmökön! Ne 

csak a ruhád és kiegé-

szítőid legyen feltűnő! 

Diszkrét „szikrázás”, 

mely még a legegysze-

rűbb, legvisszafogottabb 

viseletet is különlegessé 

teszi. „Villanj” fel te is!

Kocka minden mennyiségben! Klasszikus 

elegancia a borongós évszakokban: a sálak 

után az őszi-téli szezon alapdarabjai lesznek 

a kockás ruhadarabok. ez a tradicioná-

lis, számtalan változatban létező minta a 

körmökön is visszaköszön! Légy merész! 

„Kockáztass!” 

Virág, virág, virág! Őszre virágba borul 

minden ruhás szekrény és ezzel együtt a 

körmök is! Mindegy, hogy apró vagy nagyvi-

rág,  színes vagy fekete-fehér: bátran borulj 

virágba!

Geometria 
és virágok

CRyStALAC 134

SzíNeS zSeLé 209

FLASh CRyStALAC 252

FLASh zSeLé 282



Új zselé trendszínek
2013-14 ősz-tél

zselék - Finom felvillanás

dekor zselék - Őszi-téli divatszínek

 - Az őszi-téli szezon trendszínei

Színes zselék m
ostantól már 3ml-es kiszerelésben is.

Ú
j R43 Royal Gel

Új 282-es és 283-as Flash zselé

m
ind a 300 szín!

3ml - 1.750,-
4,5ml - 2.200,-

3ml - 1.600,-
5ml - 2.200,-

Chameleon zselé - 
3ml - 1.600,-

Brilliant zselé - 
3ml - 1.600,-

Színes zselé - 
3ml - 1.600,-

ÚJ 3ml

KISZERELÉS!

Royal zselé - 
3ml - 1.750,-

3ml - 1.600,-
5ml - 2.200,-

280              281                282              283             284                285              286               287              288  

206                207               208                209                210     

3ml   

3ml   

3ml   

3ml   

R41              R42              R43              R44              R45              Rt1               Rt2                Rt3               Rt4          

 Gel  Gel

hűvös

Kézmeleg

 thermo thermo

2013/2014 őszi-téli szezont meghatározó öt új, decens divatszín, a nagy 
mennyiségű pigmentnek köszönhetően, a Crystal Nails-től megszokott, 
tökéletes fedőképességgel.

Minden társaság középpontja leszel bármelyik ősz-tél trendszínében finoman 
felvillanó hatású színes zselével. Apró csillámok, gigantikus szikrázás. Az új 
Flash effekt 9 meghatározó, igazán hűvös divatszínben!

Az őszi-téli trendszín palettából válogattunk ki 5 olyan Royal Gel színt, mely ezt a 
szezont leginkább jellemzi. Finom, őszi hangulatú árnyalatok a visszafogottság és a 
feltűnés híveinek egyaránt.
Újdonság! Chameleon theromo hatás már fixálásmentes Royal Gel-ben is! játssz a 
színekkel a hideg évszakokban: a körmök színe más lesz a meleg nappaliban és más 
egy kora esti, spontán hócsata közben.
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Amióta az első klasszikus CrystaLac-ok megjelen-
tek, nem telik el úgy nap, hogy Skribanekné emese 
ne géllakkozna. Mindent tud a hivatalos technikáról, 
a megerősítő géllakkozásról és az új ONe SteP 

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid! 
Mi biztosítjuk: NailArt CrystaLac-ok, UV lámpa, papírtörlő, asztali 
lámpa.
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Az egész napos képzés díja: Nettó 9.800,- + 27% áFA

Új CrystaLac trendszínek
2013-14 ősz-tél

dekor - Őszi-téli CrystaLac trendszínek

 - Szikrázó divatszínek

Új hatás: 

CrystaLac-ban is!

4ml - 1.880,-
15ml - 3.500,-

4ml - 1.880,-
15ml - 3.500,-

GL250      GL251        GL252      GL253      GL254        GL255

Ú
j 128-as és 124-es CrystaLac

Ú
j 130-as CrystaLac

Ú
j 253-as Flash C

rystaLac és 127-es CrystaLac

A szuperdivatos, hideg téli estéket felmelegítő 9 divatszín mellé ismét becsem-
pésztünk 2 hiánypótló árnyalatot, a hattyúfehéret – teljes felületre, és a rózsaszínt 
– átlátszó franciához.

Az ősz-tél trendszínében finoman felvillanó Flash hatás, klasszikus CrystaLac-ban 
is. hat szikrázó, szuperdivatos árnyalat!

GL124       GL125         GL126        GL127     GL128      GL129     GL130      GL131      GL132      GL133      GL134
hattyúfehér: 
teljes felü- 
leten trendi

FRANCiA! áttetsző
a legkedveltebb 

francia lakkal (506)
azonos szín 

FReNCh

Új! hiánypótló 
pasztell színek

Skribanekné Gulybán emese
Olimpiai Bronzérmes, London, 
Kétszeres CN mester, 
OKj Műkörömépítő Szakoktató

LEGÚJABB TOVÁBBKÉPZÉS

CrystaLac-okról. Megmutatja, mik az általános 
hibák és hogyan lehet ezeket elkerülni.
A díszítéshez kifejlesztett NailArt CrystaLac-ok-
kal megannyi új, szalonban könnyen és gyorsan 
kivitelezhető technikát fejlesztett ki – a tűecsetet 
úgy használja, hogy azt Picasso is megirigyelné. 
Látványos minták, különféle alapok, színátmene-
tek tűtechnikával, márványozás, osztott alapozás, 
fátyolos minták, díszítőanyagok beépítése – ven-
dégeid megvesznek majd értük. 

Klasszikus CrystaLac és ONE STEP Crys-
taLac – a hivatalos CrystaLac technika és 
legdivatosabb díszítési lehetőségei
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közkívánatra! one SteP CryStaLaC 0/átLátSzó
tARtÓS, RUGALMAS/OLDhAtÓ FiXáLáSMeNteS FéNy CRyStALAC-OKhOz!
éS/VAGy SAját KÖRÖMeRŐSítéS eGy LéPéSBeN!
itt a rugalmas/oldható fixálásmentes 0/átlátszó ONe SteP CrystaLac. Szupertartós, gyönyörű fény! 
KÉT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE VAN:
1. Még tartósabb magasfényű lezárást adhatsz vele ONe SteP CrystaLac-jaidnak.
2. Csodálatos új lehetőséget ad SAját KÖRÖM eRŐSítéSRe 1 LéPéSBeN, fixálás nélkül. A saját kö-
römről nem válik fel, nem mattul be. Fényes, átlátszó védőpajzsként 2-3 hétig védi a gyenge, törékeny 
saját körmöket. Rendkívül erős tapadása miatt egyáltalán nem szükséges a saját körmöt bolyhozni 
(legfeljebb finommattítani az új CrystaLac Finommattító bufferral, a köröm gyengítése nélkül).
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0/Clear

3ml – 1.800,-
8ml – 2.700,-

Új One Step CrystaLac trendszínek
2013-14 ősz-tél

Ú
j 128-as és 124-es CrystaLac

Ú
j 130-as CrystaLac

Ú
j 253-as Flash C

rystaLac és 127-es CrystaLac

Ne reszelj!
Ne bolyhozz!
Finommattíts!
Új Finommattító buffer CrystaLac-hoz
(Soft touch CrystaLac buffer) - Klasszikus 
CrystaLac-hoz és ONe SteP CrystaLac-
hoz! 50%-kal kíméletesebb a buffernél!

dekor - 2013/2014 őszi-téli divatszínek

ChameLeon thermo 
színek

finommattító
buffer CrystaLachoz

Közkedvelt színját-
szás – Chameleon 
thermo hatás – 
négy igazán dögös, 
új színben: mert az 
igazi nők imádják a 
változatosságot.

Kíméletes! 250,-
21                22              24                 26

Hiánypótló színek!
meggypiros élénkpiros babarózsaszín

Hiánypótló francia színek!

áttetsző light 
pink

fehér

30                  31                 32              3323                 25                 27                  28                29

    34                 35                 36                  37                 38                  39                 40                41                 42      

Az ősz a ONe SteP CrystaLac színeket sem „hagyta hidegen”. egy rétegben is tökéletesen fedő dekor 
árnyalatok, a szezont meghatározó kodiak-barna, mikonosz-kék tónusaiban és új francia színekben is!

43                44              0/Clear     

hűvös

Kézmeleg

 thermo

3ml – 1.800,-
8ml – 2.700,-

3ml – 1.800,-
8ml – 2.700,-
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Elegant - Az elegancia, 
luxus színei.

Extravagant - Vagány, 
feltűnő színek.

Summer Hot - Forró nyári 
színek válogatása.

French - átlátszó és eny-
hén fedő sláger-franciák.

Ice Cream - A “legfino-
mabb” fagyi színek.

Új CrystaLac készletek

Megújult klasszikus
CrystalaC készletek!
A nagy népszerűségnek örven-
dő CrystaLac készletek mostan-
tól új, trendi  megjelenéssel, két 
ajándék CrystaLac-al. 

6x15ml csak 14.900.-

4-et fizetsz,
6-ot kapsz!

Mindegyik készlet
csak 14.900,-

Készletben csak 

2.480.-/db!

6.100,- 
megtakarítás

6x

kLaSSzikuS CryStaLaC                  
       kit 

4,5-et fizetsz,
6-ot kapsz!

6 db-os készlet – 8.460,-
Készletben csak 

1.410.-/db!

2.820,-
megtakarítás

6x

GL250    GL251   GL252  GL253   GL254   GL255

GL8      GL18    GL19   GL100   GL101   GL0

GL6       GL7      GL9     GL11    GL13     GL0

GL68     GL75    GL76    GL79    GL108  GL109

GL24     GL83    GL39    GL42     GL43    GL84

GL32     GL37    GL33    GL34    GL35    GL36

Új one SteP CryStaLaC
starter készlet 2 –
Ötujjas lámpával

ÚJ! Ötujjas
LEd

lámpával!

Csak 9.400,-!
Közel 20% 

készlet-
megtakarítás!

A népszerű kezdőkészlet 
új változata; az egyujjas 
technika helyett a 4+1 uj-
jas technika tovább gyor-
sítja a munkát. A ONe 
SteP CrystaLac-ozáshoz 
szükséges minden anya-
got és eszközt tartalmazó 
készlet: kb. 30 komplett 
lakkozáshoz elegendő szí-
nes CrystaLac 8ml (az új 
30-as meggypiros, 31-es 
élénkpiros és 7-es burgun-
di színekben. egy készlet-
ben egy szín.), előkészítő 
folyadék 8ml, CrystaLac 
Finommattító buffer (#180), 
ötujjas LeD lámpa és na-
rancsfa pálca. 
                              9.400.-

Az ősz-tél trendszínében finoman felvillanó Flash hatás, klasszikus 
CrystaLac-ban megjelent hat szikrázó, szuperdivatos árnyalatát 
sokkal kedvezőbb áron megszerezheted, készletben.

30
meggypiros

M
ár

 k
ap

ha
tó

!
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7.
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6x4ml csak 8.460.-

31
élénkpiros

7
burgundi
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Címlapköröm –
Szépségkirálynő backstage

egy készletbe válogatta össze Neked kedvenc CrystaLac színeit a 2013-as 
Szépségkirálynő választás győztese, Rákosi Annamária. Miss World hun-
gary a fehér mellé öt bájos, igazán finom árnyalatot választott, melyek akár 
hétköznapokra, akár valamilyen alkalomra is tökéletesek. egy biztos: ven-
déged jó sokáig fog töprengeni azon, melyik színre is szavazzon.
A Királynő választása – nemcsak királynőknek!

6x4ml -

A Szépségkirálynők új 
ONe SteP CrystaLac gél-

lakkozást kaptak Kovács 
Gabótól és Vétek Nikitől.

jákob zoltán a Cry-
stal Nails alapítója a 
„szépségek” – Miss 

World hunga-
ry, azaz Rákosi 

Annamária és Miss 
Universe hungary, 

azaz Kárpáti Rebe-
ka – gyűrűjében

Megkoronázva,
boldogan: Crystal Nails 

Szépe
Miss World hungary, azaz Miss Crystal Nails: Rákosi Annamária 

kLaSSzikuS CryStaLaC Queen’s ColleCtion 
A Szépségkirálynő választása

4,5-et fizetsz,
6-ot kapsz!

6 db-os készlet – 8.460,-
Készletben csak 

1.410,-/db!

2.820,-
megtakarítás

6x
 GL1    GL7    GL24   GL93   GL124  GL125

8.460.-
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CrystaLac kisokos

klasszikus CrystaLac
StepbyStep

ebben a kisokosban összefoglaltuk mindazt,
amit a Crystal nails klasszikus Crystalac és 
one steP Crystalac gél lakkjairól tudnod kell.

A három rétegnek köszönhetően rendkívül 
tartós; hosszantartó csúcsfény

Szupergyors és szuperkíméletes,
anyagtakarékos

Finommattítást 
végzek a köröm 
felszínén a CrystaLac 
finommattító bufferrel. 
Portalanítom.

ONe SteP CrystaLac 
15 és 29

Kész!

45
szín

165
szín

klasszikus
CrystaLac

one SteP
Crystalac

one SteP CrystaLac
StepbyStep

egy réteg ONe SteP
CrystaLac-kot 
felkenek a körömre 
vékonyan (szükség 
esetén 2 réteg).

Megköttetem a
körmöket. (UV 
lámpában
2 perc, vagy LeD
lámpában 60 mp)

Savas primerrel 
átkenem a köröm 
felületét.

Száradás után Base Gel 
tapadózselét használok, 
ügyelek a körömélek 
lezárására.

Vékonyan felkenem 
a klasszikus Crysta-
Lac-ot a körömre.
(szükség esetén 2 
réteg)

Bevonom a körmöket 
CrystaLac Clear 
top-pal.

Nail Preppel vagy 
Spray Prep folyadék-
kal fertőtlenítem a 
körmöt.

Kész!

Finommattítást 
végzek a köröm 
felszínén a CrystaLac 
finommattító bufferrel. 
Portalanítom.

Nail Preppel vagy 
Spray Prep folyadék-
kal fertőtlenítem a 
körmöt.1. 1.2. 2.

3. 3.

4.

4.

5.

7.

6.

12
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Az extrém erős tapadású, egyedi Crystal Nails fej-
lesztésű tapadózselét ezentúl új kiszerelésben, 4ml-s 
változatban is beszerezheted. Kiváló minden Crystal 
építő zselé alá és CrystaLac alá! ints búcsút a tapa-
dási problémáknak!
    4ml – 1.880,-

Vigyázat! Függőséget okoz!

Új, hiánypótló One Move színek! há-
rom klasszikus „ünnepi” hangulatot 
idéző árnyalattal bővült a nagyon 
krémes, lassan száradó, rendkívül 
erősen pigmentált festékek palettája. 
Az új arany, ezüst és bronz színek az 
alkalmi díszítések elengedhetetlen 
kellékei lesznek, így a te fiókodból 
sem hiányozhatnak!

Twixi tanácsa: Bátran hígítsd, 
nem veszít a fényéből!

Minden eddiginél élettel telibb és kezel-
hetőbb Xtreme Aquarell+ festékek az 
őszi-téli szezon legmeghatározóbb trend-
színeiben – 5 lenyűgöző árnyalat. Krémes 
állaguknak és extrém pigmentáltságuk-
nak köszönhetően a színek a hígítás 
után is élénkek maradnak. Könnyebben 
eldolgozható színek, egyszerűbb elmos-
hatóság és mintaárnyékolás. 

Új One Move Akril és Aquarell 
2013-14 ősz-tél

one move akriLfeStékek
- Hiánypótló “ünnepi”színek

xtreme aquareLL+ 
krémfeStékek -
Őszi-téli divatszínek

Új kiSzereLéS!
a közkedveLt baSe GeL
4mL-S váLtozatban iS!

Új kiSzereLéS!
a néPSzerű toP Shine
4mL-S váLtozatban iS!

8ml - 650,- 5ml - 950,-

53                     54                       55 

X21            X22            X23            X24           X25

Fixálásmentes átlátszó csúcsfény bármely zse-
lére vagy porcelánra. Rendkívül magas fényű, 
lágy, ecsetes átlátszó, kiemelkedően magas mi-
nőségű fényzselé már új, 4ml-es kiszerelésben 
is elérhető.
         4ml – 1.880,-

Vigyázat! Függőséget okoz!
UNIVERSAL
tapadózselé

Mert ez a tuti!

BESTSELLER!
Fixálásmentes

átlátszó
csúcsfény

Made in 
Germany! 

Teljesen új 
fejlesztés! 
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Rajongsz a Crystal Fashion felső-
kért? Nagy kedvenced a 2012-es 
Szépségkirálynő féloldalas póló? 
Akkor a legújabb topunkat is 
imádni fogod! itt a Szépségkirálynő 
2013 döntőseinek nagy kedvence: 
trendi rózsaszín és dögös fekete 
Crystal Fashion top, szárnyas logó-
val. S, M, L méretekben.
           

3.980,-

merry CryStaL naiLS
karáCSonyi reSzeLő
Van egy tuti ajándékötletünk vendégeidnek karácsonyra! Lepd meg 
őket egy 150/180-as szemcsézetű reszelővel – apró figyelmesség 
tőled, Nekik! (A Crystal Nails referenciaszalonok egy tucatnyit kap-
nak majd ViP vendégeik részére.)

krómhatáSÚ fém Cn LoGók
Körömbe építhető és egyéb díszítésekre, dekorálásra is fel-
használható Crystal Nails feliratok és logók. Krómhatású piros 
és krómhatású ezüst színekben. többféle méretben.

Rombusz logó
4,5mm 20db ezüst 480,-
4,5mm 20db piros 580,-

Rombusz logó
6mm 10db ezüst 480,-
6mm 10db piros 580,-

Rombusz és szöveges logó
47mm ezüst 150,-/db
47mm piros 200,-/db

Szöveges logó
40mm ezüst 120,-/dbRombusz logó

16mm ezüst 100,-/db
40mm ezüst 250,-/db

Szálmentes szivacstörlő lapok, új, 
dobozos kiszerelésben. A papírtör-
lővel ellentétben a szivacs visszaadja 
a felvett folyadékmennyiséget, ezért 
használata fixálásnál gazdaságo-
sabb. egy dobozban 50 darab 
található.

NailArt-ban az idei őszi-téli szezon a legnagyobb 
slágere lesz az új CN Nail Stripe díszítő csík. Rendkí-
vül vékony, öntapadós matrica, amely bármely körmöt 
pillanatok alatt különlegessé tesz. húsz féle színben.

Szuper, újradizájnolt Crystal Nails 
naptár 2014, igazi fanatikusoknak! A 
már megszokott méretben – kézre 
álló, női táskában is tökéletesen el-
fér. Mindenhová elkísér, hogy bárhol 
fel tudd jegyezni, ha vendégeid be-
jelentkeznek. A naptár hamisítatlan 
Crystal Nails varrott textilbőr, kétféle 
kígyóbőr mintázattal. Belül műköröm 
fotókkal, a jól bevált beosztással, 
könyvjelzővel. Közkívánatra, tolltartó-
val és mágnespánttal.

Kellékek
2013-14 ősz-tél

2.500,-

50db/1.260,-

3db egy csomagban 480,-

250,-
25 db vásárlásánál 

190,-/db

2013-aS SzéPSéGkiráLynő toP –

SzivaCSLaPka – dobozoS 

Cn naiL StriPe – díSzítő CSíkCryStaL naiLS naPtár 2014

Szeptember 
végétől!

Október 27.
KöRMöS-
NAPTóL

Ebben Te is szépségkirálynő leszel!

48
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három motoros, három ventillátoros – háromszoros erő. Na-
gyobb felületen szív, ezáltal tovább fokozza a porral járó mun-
kák közbeni tisztaság- és komfort érzetet. A 3 motorhoz képest 
rendkívül kedvező az ára!   
                     
        14.900,-

Kellékek
2013-14 ősz-tél

A legújabb fejlesztésű, kifinomult külsejű, áramvonalas lámpa 
egyik legkiválóbb tulajdonsága, hogy a Ledek közvetlenül a 
köröm fölött helyezkednek el, melyek mellé két 9W-os UV-cső 
társul: előbbi a gyorsaságért, míg utóbbi a mély, maradéktalan 
átkötésért felel. 
Az új kombinált lámpa az összes Crystal Nails színt gyorsan 
és teljesen átköti! 
        
   Az ára még kedvezőbb: 16.800,- 3

MOTORRAL!

Nagyteljesítményű 
dupla UV cső

Szupergyors 
LeD-ek

2013-aS SzéPSéGkiráLynő toP –
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