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ÚJ! Téli Tiger eye CrysTalaC –
6 ÚJ varázslaTos színben!
ne hagyd téli álmot aludni a vendégedben rejlő vadmacskát – csa-
logasd elő belőle az új téli Tiger Eye crystaLac színekkel. a rugal-
mas, leoldható crystaLac-oknál a szupererős mágnes hozza elő a 
tigrisszem hatást: a csík vándorol, ha vendéged forgatja a körmét. 

ÚJ! TIgEr EyE

Crysta Lac

TIg13 TIg14 TIg15 TIg16 TIg17  TIg18

Tigrisszem hatás:
a körmöt elforgatva a csík 

vándorol!
(szemben a hagyományos mágne-
ses géllakkokkal és körömlakokkal.)

4ml – 1.880,-
15ml – 3.500,-

Ponthegyű mágnes, kicsi
280,-

szupererős tigrisszem
mágnes 980,-

6 ÚJ Téli színben!
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Lásd a
fotón!

vaLódI TIgrIsszEm haTás, szuPErErős mágnEsnEk 
köszönhETőEn!



gL2 klasszikus crystaLac és az új gL319 klasszikus crystaLac

az új gL318 klasszikus crystaLac

317
red 

diamond

318
Black

diamond

319 320 321

Két szikrázó gyémánt: Red Diamond és Black Diamond. 
Valamint három igazán alkalmi hatás, melyekkel bármely 
alapszínnek igazi ünnepi hangulatot kölcsönözhetsz.

új! TÉLI kLasszIkus crysTaLac kÉszLETEk

BEsTsELLEr coLors wInTEr

4x4x

3-aT fizeTsz, 4-eT kapsz!
Mindegyik készlet

csak 5.640,-
csak 1.410,-/dB! 1.880,- mEgTakaríTás

új! TÉLI kLasszIkus = 3 sTEP crysTaLac TrEndszínEk

TrEnd coLors wInTEr
2014/2015 tél legtrendibb színei, 
szuper áron. Lepd meg vendégeidet 
a legújabb divatszínekkel.

Eladási listákat vezető színek: 
vendégeid kedvencei lesznek. 
Köztük egy Chameleon Thermo 
színnel.

gL008 gL099  gL133 gL904 gL031 gL094 gL102 gL206

klasszikus = 3 sTep crysTalac

4ml – 1.880,-
15ml – 3.500,-

4x4ml4x4ml
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ÚJ! Téli Chro°Me CrysTalaC Trendszínek
világon egyedülálló, forradalmi fejlesztés, egyedi géllakkozási technikával: króm crystaLac! Igazi króm körmök 
elkészítéséhez a crystal nails kifejlesztette a leoldható és rugalmas „fémes” chro°me crystaLac-ot, amely egy 
új, egyedi géllakkozási technikával működik.
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ÚJ! Chro°Me
Crysta Lac 15

gold rose
16

Pearl
13

coffee 4ml - 2.350,-
14

silver blue
17

silver green

gL55 klasszikus
crystaLac alapon

gL71 klasszikus
crystaLac alapon

a chromE TarTósságáT 1 hÉTTEL növELhETEd, ha a szín föLÉ kErüLő chro°mE ToP rÉTEg
TETEjÉrE - koPTaTó rÉTEgkÉnT - 1 rÉTEg Easy off ToP rÉTEgET kEnsz.

ÚJ TarTÓsabb Chro°Me TeChnika!

prÓbáld ki Te is!

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

Átlátszó színek

rEndkívüLI TarTósság És csodáLaTos színEk 3 LÉPÉsBEn

IgazI króm haTás, mosT mÉg TarTósaBBan!

+1 héT



os14 osT20 os37os57

új! onE sTEP crysTaLac kÉszLET

BEsTsELLEr coLors wInTEr
Eladási listákat vezető színek:
vendégeid kedvencei. 

Klasszikus CrystaLac próbakészlet azoknak, akik meg akarnak győződni 
arról, hogy a CrystaLac-ok valóban példátlanul jól használható, rendkívül 
tartós, erősen fedő anyagok. Az eredeti gél-lakk próbája!

4x

3-aT fizeTsz, 4-eT kapsz!
a készlet

csak 5.400,-
csak 1.350,-/dB! 1.800,- mEgTakaríTás

új! TÉLI onE sTEP crysTaLac TrEndszínEk

új! Try mE! crysTaLac coLLEcTIon –
kLasszIkus crysTaLac PróBakÉszLET

Három új, téli árnyalat, forralt bor mellé is. Az idei tél ütős színei.

one sTep crystalac

os74
Tintakék

os75
mandula

os76
acélkék

novEmBErTőL

Try me! crystalac collection
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új 215-ös színes zselé, készítette: kovács gabó

BEsTsELLEr coLors wInTEr
Vendégeid kedvenc színei egy
dobozban. 

r46

r39r12

r44

royal gel
fixálásmentes színes zselék

új! őszI royaL gEL kÉszLETEk
3-aT fizeTsz, 4-eT kapsz!
Mindegyik készlet

csak 6.600,-
csak 1.650,-/dB! 2.200,- mEgTakaríTás

TrEnd coLors wInTEr
2014/2015 tél legtrendibb színei,
szuper áron. 

4x4,5ml
3ml – 1.800,-
8ml – 2.700,- 4x4,5ml

a készlet tartalma:

5.640,- helyett készletben Csak 4.500,-!

r57

r37rT3

r52

4x 4x

one sTep crystalac
crysTalac leolDÁs

sTep by sTep
1.

2

3.

4.

5.

1. Betekerjük az acryl removerrel gazdagon átitatott Leoldó 
fóliával a megmattított körmöt. Pár percenként nyomkodjuk-
masszírozzuk a fólián keresztül az anyagot a körömbe.

2. a leoldási idő – 3 sTEP = klasszikus crystaLac esetében 10 
perc, onE sTEP crystaLac-nál 8 perc – letelte után lehúzzuk 
a fóliát, egyenként.

3-4. Bőrfeltoló kaparóval lekaparjuk a feloldódott részt. (fon-
tos! Egyesével vegyük le a fóliát, mert a levegőn visszakemé-
nyedik a feloldódott anyag.)

5. a körmön maradt anyagmaradékot finommattító bufferrel 
eltávolítjuk, így egyben elő is készítettük a következő crystaLac 
géllakkozáshoz a körömlemezt.

www.crysTaLnaILs.hu

új os75-ös és új os76-os onE sTEP crystaLac

base gel
4ml

gl2 klasszikus 
Crystalac 4ml
(a legnépszerűbb 

piros szín)

Clear/Top 0 
Crystalac 

4ml

4x3ml

3 sTEP = klasszikus crystaLac vagy onE sTEP crystaLac? 
mindkettőt ugyanúgy oldhatod le... megmutatjuk, hogyan! 

cn TIPP: a LEoLdás haTÉkonysága TováBB növELhETő, 
ha acETonáLLó EdÉnyBEn ELőázTaTjuk a körmökET.

gyors gÉLLakkozás, ÉLÉnk színEkkEL

gyors gÉLLakkozás, ÉLÉnk színEkkEL

cn TIPP: suPEr shInE 
oPTIc-kaL BoríTva a 
TarTósság 1 hÉTTEL 
növELhETő!



színes zselé

új! TÉLI színEs zsELÉ kÉszLETEk

BEsTsELLEr coLors wInTEr
Vendégeid kedvenc színei egy 
dobozban, az eladási statisz-
tikák alapján.

4x

4x

TrEnd coLors wInTEr
2014/2015 tél legtrendibb 
színei, nagy divatházakkal 
összhangban, szuper áron. 

Két szikrázó gyémánt az ünnepekre: Red Diamond és Black Diamond.
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282 f12fd2123

4x5ml

limitált ideig: 3ml – 1.600,-
5ml – 2.200,-

4x5ml

268164 161 222

275  
red

diamond

276 
Black 

diamond

új 215-ös színes zselé, készítette: kovács gabó

decoration gel

            CrysTaL supErnova
                  DECoraTIon GEL
  dekoráCiÓs zselé színek
ÚJ!

sn6 sn7 sn8 sn9 sn10

különleges pigmentcsillámjainak köszönhetően folyamato-
san változtatja a színét: különböző szögekből és különbö-
ző fényviszonyoknál más és más a színe az új supernova 
zseléknek. galaktikus űrutazás a színek univerzumába. va-
rázslatos árnyalatok színes zselében – határ a csillagos ég! 

5 ÚJ színben!

4ml – 2.200,-

a képen látható szín az új sn6 supernova decoration gel dekorációs zselé
 

PRóBáLD KI Az Új SzíNEKET 
3ML-ES VáLTOzATBAN!

LimitáLt ideig!

új TÉgELyBEn!

új! TÉLI színEs zsELÉ dIvaTárnyaLaT

új! TÉLI színEs zsELÉ kÉszLETEk
3-aT fizeTsz, 4-eT kapsz!
Mindegyik készlet

csak 6.600,-
csak 1.650,-/dB! 2.200,- mEgTakaríTás

új 275-os red diamond színes zselé

új 276-os Black diamond színes zselé

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

kIEmELkEdő színÉLÉnksÉg És fÉny



színes porcelÁn színes porcelÁn

BEsTsELLEr coLors wInTEr
Vendégeid kedvenc színei egy dobozban. 

fd14 215 403 625

Mindegyik készlet
csak 2.970,-

TrEnd coLors wInTEr
2014/2015 tél legtrendibb színei, szuper áron. 

095 134 550 618 4x

favourITE sParkLIng
Kollekció a négy legnépszerűbb Sparkling színből.

4x5ml (3,5g)

10ml (7g) – 1.490,-

4x5ml (3,5g)4x5ml (3,5g)

4x5ml (3,5g)4x5ml (3,5g)

604 607  617 626

fruIT’n fLowEr
zamatos gyümölcsök és illatos virágok
„kombinációja.

fd2 fd4 089 094

BEsT PasTELs
Vendégkedvenc pasztell árnyalatok, egy készletben.

g28 g29 g30 g34 4x
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fd14-es full diamond színes porcelánpor

mEgújuLT! színEs PorcELán kÉszLETEk Mindegyik készlet
csak 2.970,-

4x

4x4x

Két szikrázó gyémánt az ünnepekre: Red Diamond és Black Diamond.

596
red

diamond

597
Black 

diamond

finom őrlés, erős pigmentáltság, optimális kötésidő finom őrlés, erős pigmentáltság, optimális kötésidő

11-es színes porcelápor

84-es színes porcelápor

új! TÉLI színEs PorcELán kÉszLETEk

új! TÉLI színEs PorcELán TrEndszínEk



Szalonod dísze és kalendárium egyben. Rápillantva mindig tudsz előre 
tervezni, és vendéged is látja, mikor jöjjön töltésre vagy géllakkozásra.

Tegyél ki Te is a szalonod falára minőségi Crystal Nails posztert! Az igényes 
plakátok szalonod méltó díszei lesznek!

új! crysTaL naILs PoszTErEk

mEgjELEnT!
crysTaL naILs naPTár 2015

új! crysTaL naILs PoszTErnaPTárak

új! my fIrsT manIcurE kÉszLET

új! ILLaTosíToTT cLEansEr – fIxáLó foLyadÉk

új! TranszfErfóLIák – könnyEBBEn LEváLó ragyogó színEk
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az új 114-es diamond körömlakk szín 

További crystal újdonságok

118 119

112 113 114 115

116

Szikrázó 
árnyalatok 
azoknak, akik 
szeretnek
„ragyogni”.

zselé fixáló, mely összetételénél fogva nem tompít-
ja a zselé fényét. Alkalmas a zselés ecsetek és az 
UV lámpa tükrének tisztítására is. 

117

új! dIamond körömLakk És ParTy EffEkT körömLakk színEk
a crysTaL naILs Long LasTIng - TarTós körömLakkjaI

8ml – 430,-
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CMY

K

naptar_50x70_1.pdf   1   2014.10.20.   12:47:12

C
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K

naptar_50x70_2.pdf   1   2014.10.20.   12:52:14

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

naptar_50x70_3.pdf   1   2014.10.20.   13:45:30

50x70 cm – 990.-

360,-

2.500.-

50x70cm – 990,-

LImITáLT kIadás!
TÉLI, fahÉjas szILva ILLaTBan!

Alkalmakra, ünnepekre.

8ml – 730,-

1.990,-

40ml – 650,-
100ml – 1.390,-

E1 E2 E3

Az első csók… Az első bicikli… 
Az első randi… Az első autó… 
Az első mindig, minden tekintet-
ben emlékezetes. Ilyen az első 
manikűr készlet is, mellyel 
„gazdája” – legyen akármennyi 
idős – egyedi, gyönyörű körmöket 
varázsolhat magának...

A hártyavékony, speciálisan színezett fólia segítségével teheted elegánssá, 
igazán egyedivé vendéged körmét. 
(Transzferfólia választékunk folyamatosan bővül.)                               Kibővített beosztással – 6-21 óráig –, 

könyvjelzővel.
Közkívánatra: tolltartóval és patenttal.

kÉTFÉLE SzíNBEN!

a készlet tartalma:
- crystal nails hard Laquer körömlakk, pink 8ml
- cn weekly Top coat 8ml
- artLac waterbased 4ml
- cn kulcstartó reszelő
- nailart körömmatrica

formaLdEhId És ToLuoL mEnTEs!

szILva narancs fEnyő

fagyöngygyErTyaLáng szEgfűszEg mIkuLásvIrág

magEnTa

csIPkEBogyó

üvEggömB

novEmBErTőL

Lásd a
fotón!

cn TIPP:
hasznáLd a
jóL BEváLT

foIL gEL-LEL!



újra kaPhaTó! crysTaL naILs advEnTI naPTár – körmösöknEk

Ki ne emlékezne arra, amikor még gyerekként alig várta a Karácsonyt; ami 
egy naponta apró csokoládékat rejtő adventi naptárral valahogy „gyors-
abban” elérkezett? 
A Crystal Nails gondolt a Benned lapuló gyermekre, ezért készített Neked 
egy igazi „körmös” Adventi naptárat! Hogy mitől „körmös”? Természe-
tesen attól, hogy az ablakocskák nem csokit rejtenek, hanem valami 
egészen mást…
Várd a Crystal Nails-szel a Karácsonyt!

Lepd meg vendégeid az új norvégmintás 150/180-as szemcsézetű 
reszelővel, mely igazán egyedi ajándék Karácsonyra. (A Crystal Nails Ref-
erencia szalonok egy tucatnyit kapnak majd VIP vendégeik részére.)

merry crysTal nails merry christmas

új! crysTaL naILs karácsonyI rEszELő aJándéknak
kiválÓ!

közel 34.000 fT érTék (okTaTás, alapanyagok, díszíTő eleMek),
Csak 8.900 fT-érT!

250,-
25 db vásárlása esetén: 190,-/db
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crysTal xmas 2014

TökéleTes karáCsonyi aJándék:
vásárlási UTalvány

Bármilyen Elite Cosmetix által forgalmazott műköröm alapanyag-
ra, szempillára, lábápoló termékre stb. beváltható utalvány.

HA VALAKIT ÚGy SzERETNÉL MEGAjáNDÉKOzNI, 
HOGy A VáLASzTáST Rá BízOD…



cn BasIc Box kEzdő zsELÉkÉszLET
Kezdő zselé készlet, mely minden olyan anyagot tartalmaz, ami a 
zselézéshez szükséges.

29.900,-

cn ProfEssIonaL Box ProfI zsELÉkÉszLET
Professzionális zselé készlet, mely minden olyan anyagot tar-
talmaz, ami a professzionális zselézéshez szükséges. 
      
      39.900,-

cn BasIc Box kEzdő crysTaLac kÉszLET
Kezdő CrystaLac készlet, mely minden olyan anyagot tartalmaz, 
ami a klasszikus CrystaLac-ozáshoz szükséges. 

      23.900,-

cn ProfEssIonaL Box ProfI crysTaLac kÉszLET
Professzionális CrystaLac készlet, mely minden olyan anyagot tar-
talmaz, ami a professzionális klasszikus CrystaLac-ozáshoz szük-
séges.

32.900,-

a készlet tartalma: ufo lámpa, profi bőrfeltoló, kicsi portalanító kefe, íves zöld zebra reszelő, xtreme kék reszelő, nail Prep, 
savmentes Primer, Builder clear II 15ml, cover Pink 5ml, Builder white II 5ml, cleanser 40ml, Bőrápoló olaj 15ml, Top shine 
4ml, crystal sablon 50db, 4-es zselés ecset piros nyelű, 210-es színes zselé 5ml, 285-ös színes zselé 5ml, T2 royal gel 
4,5ml, 2db karácsonyi reszelő.

a készlet tartalma: ufo lámpa, profi bőrfeltoló, nyeles kerek portalanító kefe, íves zöld zebra reszelő, spray Prep 100ml, 
xtreme kék reszelő, savmentes Primer, Titanium gel 15ml, cover Pink 5ml, Builder white II 5ml, cover Pink crystal 5ml, 
xtreme white 5ml, cleanser 40ml, Bőrápoló olaj 15ml, Top shine 15ml, crystal sablon 50db, #4-es zselés ékszerecset, 
520-as színes zselé 5ml, 130-as színes zselé 5ml, r1 royal gel 4,5ml, 2db karácsonyi reszelő.

a készlet tartalma: Euro uv lámpa 9w, bőrfeltoló (kicsi, mani), portalanító kefe, finommattító buffer, xtreme zöld reszelő, 
nail Prep, savas Primer ceruza, Base gel 4ml, gL0 crystaLac 15ml, gL61 crystaLac 4ml, gL2 crystaLac 4ml, gL903 
crystaLac 4ml, gLfd6 crystaLac 4ml, cleanser 40ml, Bőrápoló olaj 8ml, acryl remover 100ml, áztató gyűszű 2db, 2db 
karácsonyi reszelő.

a készlet tartalma: Euro uv lámpa 9w, bőrfeltoló (nagy, mani), portalanító kefe, Buffer pink 100/180, xtreme zöld reszelő, 
nail Prep, savas Primer, Base gel 15ml, gL0 crystaLac 15ml, gL61 crystaLac 4ml, gL2 crystaLac 4ml, gL24 crystaLac 
4ml, gL903 crystaLac 4ml, gLfd6 crystaLac 4ml, cleanser 40ml, Bőrápoló olaj 8ml, acryl remover 100ml, Leoldó fólia, 
2db karácsonyi reszelő.

crysTaL naILs karácsonyI kÉszLETEk

christmas collection -
színEs zsELÉ kÉszLET

4x5ml 6.600,-

4x4,5ml 6.600,-

4x4ml 5.640,-

4x3ml 5.400,-

4x5ml (3,5g) 2.970,-

502 505  537 555
4x

christmas collection -
royaL gEL kÉszLET

r46 r47  r48 r49

christmas collection -
kLasszIkus  crysTaLac kÉszLET

317
red

diamond

318
Black

diamond

319 320

christmas collection -
onE sTEP crysTaLac kÉszLET

30 45  48 54

christmas collection -
színEs PorcELán kÉszLET

086 132  212 404 4x

új! crysTaL naILs karácsonyI ajándÉkcsomag – aLaP
zsELÉ, ProfI zsELÉ, aLaP crysTaLac És ProfI crysTaLac

merry crysTal nails merry christmasmerry crysTal nails merry christmas aJándéknak
kiválÓ!

aJándéknak
kiválÓ!

újra kaPhaTó! crysTaL naILs karácsonyI ajándÉkcsomagok –
aLaP zsELÉ, ProfI zsELÉ, aLaP crysTaLac És ProfI crysTaLac

újra kaPhaTó! chrIsTmas coLLEcTIon –
karácsonyI koLLEkcIók, LImITáLT kIadásBan, mEgLEPETÉssEL a doBozBan!

onE sTEP crysTaLac-Ban, kLasszIkus crysTaLac-Ban, royaL gEL-BEn, színEs zsELÉBEn És színEs PorcELán-
Ban. 

Kiválogattuk a leggyönyörűbb ONE STEP CrystaLac színeket, két pompázatos színt és két ünnepi effektet klasszikus 
CrystaLac-ban, Egy készletbe rendeztünk négy karácsonyi fixálásmentes Royal Gel színt, a legelragadóbb színes zselé 
színeket, valamint a „porcisoknak” pedig megkerestük a legünnepibb színes porcelán színeket.
Három tavaly hatalmas sikert aratott készlet – Royal Gel, színes zselé és színes porcelán – és két teljesen új – klasszikus 
CrystaLac és ONE STEP CrystaLac!

4x

4x

4x
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karÁcsonyi royal gel masni sbs – 
Ha csak 4 színeD van a fiókban…

karÁcsonyi 
Harangok

karÁcsonyi 
variÁciók royal 
gel-re

Zö
ld

fe
n

yő
 m

As
n

iv
Al

 
lé

pé
sr

ől
 l

ép
és

re

HópiHe sTep by sTep – 
kakasné DrazDó zsuzsanna szalonjÁból

1. 623-as Brilliant és Full Dia-
mond FD2-es színes zselével ala-
pot készítek. Köttetés után Top 
Shine-nal borítom, majd bufferrel 
mattítom a fényes felületet. 01-es 
és 13-as One Move akrilfesték-
kel megfestem a hóember alapját 
Egymozdulat technikával, One 
Move II-es ecsettel.
 

Abonyi Barbara (Crystal Európa Díszítő Bajnok)
 

Abonyi Barbara (Crystal Európa Díszítő Bajnok)
 

R6-os Royal Gelből festek alapot. 
Foil Gel transzferfólia zseléből 
megrajzolom a harangot. Ara-
ny, zöld, piros transzferfóliával 
elkészítem a harangokat. Ha sz-
eretném őket jobban térbe hely-
ezni, akkor 538-as színes zselével 
megmagasítom a mintát. 

R11-es Royal Gel-lel alapot festek. 
R48-as ezüst színű Royal Gel-lel és 
R49-es arany színű Royal Gel-lel 
karácsonyi mintákat készítek, amit 
R6-os fehér Royal Gel-lel pöttyök-
kel díszítek.

1. R23-as és R1-es Royal Gel-
lel elkészítem az alapot. Teljes 
köttetés után mattítom a felületet. 
03-as és 18-as One Move akril-
festékkel fenyőfát és leveleket 
festek, One Move II-es ecsettel.

2. 01-es és 08-as One Move akril-
festékkel elkészítem a hóember 
sálját és 06-os festékkel az orrát. 

1. 01-es, 03-as és 08-as One 
Move akrilfestékkel masnit és bo-
gyót készítek One Move II-es ec-
settel. árnyékolom a mintát 21-es 
Aquarell krémfestékkel.
 

3. 01-es és 02-es One Move 
akrilfestékkel elkészítem a sapkát, 
kontúrozok, majd a szemeket és 
gombokat festem meg Barbara 
II-es ecsettel. 

1. 01-es One Move akrilfestékkel 
és Barbara II-es ecsettel kontúrt 
és csillagot festek. Pöttyökkel 
tovább díszítem a motívumot.

4. 01-es One Move akrilfestékkel 
elkészítem a világos kontúrokat 
és a hópelyheket Barbara II-es 
ecsettel.One Move II-es ecsettel 
és 01-es One Move akrilfestékkel 
hullámokat festek és pöttyökkel 
egészítem ki a mintát. Strasszal 
díszítem, majd Top Shine-nal bo-
rítom a felületet. 
 

1. Foil Gel transzferfólia zselével 
kacskaringós mintát készítek és 
1 perc köttetés után arany színű 
transzferfóliát nyomkodok rá. Bo-
rítom a felületet Top Seal Light-tal, 
majd teljes köttetés után fixálom.

1. R6-os fekete Royal Gel-lel megfestem az alapot, amit Super 
Shine Optic-kal borítok, majd visszamattítom. 1-es One Move 
akrilfestékkel megfestem a masni alapját.

2. R1-es Royal Gel-lel kiszínezem a masnimat.

3. R7-es fekete Royal Gel-lel árnyékolom.

4. R6-os fehér Royal Gel-lel térbe helyezem.

5. Egy 0-s Short ecsettel R6-os Royal Gel-lel kontúroztam a 
kész masnit, majd Super Shine Optic-kal zártam.

1.Elkészítem az alapot Cover Pinkkel. 615-ös színes zselével 
szabálytalan véget alakítok ki, majd 537-es színes zselével 
színátmenetet húzok a piros vég mellé. 

2.Xtreme Clear-rel kialakítom a C-ívet, majd összereszelés 
után Top Shine-nal borítom. 

3-4.30%-os köttetés után Mega White Film Gel-lel és 0-s 
Short ecsettel elkészítem a díszítést. A hópihe közepére 
Swarovski-követ teszek.sT
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sTep by sTep sTep by sTep

Váradi Szabina 
“
Twixi” (Olimpiai Díszítő Aranyérmes, London)

 
Kakasné Drazdó zsuzsanna (Magyar Bajnoki Díszítő Ezüstérmes) 

Kakasné Drazdó zsuzsanna (Magyar Bajnoki Díszítő Ezüstérmes)
 

Kakasné Drazdó zsuzsanna (Magyar Bajnoki Díszítő Ezüstérmes)
 

körömtrendmAgAZin 2014/2015 tél – karácsonyI sTEP By sTEP-Ek karácsonyI sTEP By sTEP-Ek – körömtrendmAgAZin 2014/2015 tél



ha kinyitod körmös asztalod „díszítős” fiókod, mit látsz? ugye neked is ott porosodik 
rengeteg csillámporod, elfekvőben, amiket régóta „kerülgetsz”? akkor most garantál-
tan elfogy minden apróbb szemű!
hozd el őket Emese  tanfolyamára, ahol tetszőleges alapra mica-val, porcelánporok-
kal és csillámporokkal készíthetsz csillámos-bársonyos hatást, akár színátmenettel is. 
Emese megmutatja, hogyan varázsold exkluzívvá az egyszínű körmöket.
mirror technikánál megtanulhatod, hogy ugyanazon a színen hogyan hozz létre külön-
böző effekteket.
antik hatás tökéletes alkalmakra, illetve menyasszonyoknak is.
hogy a minimálisan háromdimenziós, villámgyors díszítés ünnepi alkalomra vagy hét-
köznapra készül, az csupán vendégeden és a választott színeken múlik. 

22 • új ProfI TováBBkÉPzÉsEk 2014-2015 TÉL
www.crysTaLnaILs.hu

trendi sZAlondísZítő 
TecHnikÁk:
sugar, Antik és mirror hatás – gyönyörű és 
exkluzív körmök, villámgyorsan – fiók mélyén 
lapuló díszítő anyagokkal a TanfolyaM ára: 9.800,- + áfa

bővebb információ / jelentkezés:
cím: 1085 Budapest, józsef krt. 44.

Telefon: (1) 323 0258; (30) 846 8879
fax: (1) 323 0259

E-mail: iskola@elitecosmetix.com
web: www.crystalnails.hu

okTaTÓ: 
skribanekné 
gUlybán eMese

Olimpiai Bronzérmes 
London,
Kétszeres CN Mester

23 • új ProfI TováBBkÉPzÉsEk 2014-2015 TÉL

Bizonyára veled is előfordult már, hogy a vendég hozott egy képet, mutatott egy fotót, 
hogy fesd meg neki az azon látható mintát.
Ilyenkor először is meg kell állapítani, hogyan is készült. Lehet, hogy Egy mozdulat vi-
rágnak tűnik, jóllehet a végeredmény mégsem olyan lesz, mint amit szerettél volna… 
szilvi képzésén új technikákat – „hagyományos” akril festés, Egy mozdulat technika, 
akrilfestékkel való aquarellezés technikája, szálazós és rétegelt technika – tanulhatsz, 
melyekkel könnyedén díszítesz majd vendéged kérésének megfelelően.
Ez a tanfolyam bevezet Téged a one move akrilfestékek világába – szilvitől öt különböző 
technikát tanulhatsz meg egy nap alatt, alapszinten.

Elsajátítható ismeretek: „hagyományos” akril festés, Egy mozdulat technika, akrilfesték-
kel való aquarellezés technikája, szálazós és rétegelt technika, vékony vonalak készíté-
se, árnyékolás technika, különböző színátmenetek készítése, gyors és látványos minták 
elkészítése lépésről lépésre, kompozíció kialakítása, színek használata, térben kiemelés 
technikája, kontúrozás.

„akril alapozó” szilvivel 
5 különböző technika 
one move akrilfestékekkel, alapszinten

www.crysTaLnaILs.hu

a TanfolyaM ára: 9.800,- + áfa

bővebb információ / jelentkezés:
cím: 1085 Budapest, józsef krt. 44.

Telefon: (1) 323 0258; (30) 846 8879
fax: (1) 323 0259

E-mail: iskola@elitecosmetix.com
web: www.crystalnails.hu

okTaTÓ:
balázsi szilvia

Szabolcs Kupa arany-
érmes, épített zselé; 
Kézműves Kupa 
bronzérmes

a crysTaL naILs nEmzETközI Bajnok okTaTóInak TováBBkÉPzÉsEIT kErEsd a www.
mukorom-TanfoLyam.com oLdaLon És a crysTaL naILs okTaTásI kaTaLógusBan.

a crysTaL naILs nEmzETközI Bajnok okTaTóInak TováBBkÉPzÉsEIT kErEsd a www.
mukorom-TanfoLyam.com oLdaLon És a crysTaL naILs okTaTásI kaTaLógusBan.



2015 januártól még több kedvezménnyel:
mindennapi szalonmunkád során leggyakrabban használt alapanyagok és 
eszközök – hűségpontért csak rEfErEncIa szalon tulajdonosoknak.
minden hónapban más és más kedvezményekkel háláljuk meg szalonprog-
ramban való részvételedet! (Email-ben fogunk értesíteni.)

amit ezen felül nyújtunk:
- évente két alkalommal 50 hűségpontot írunk jóvá
- minden évben, születésnapod alkalmából megajándékozunk 15 hűség-
ponttal
- még több vendéged lesz (további információ: www.mukorom.hu)
- egy továbbképzésünket IngyEn, jelképes 50 hűségpontért
- egy másik képzést féláron végezhetsz el minden évben
- egyedi szalonra szabható munkaruhát igényelhetsz szalonod nevével/
logónak feliratával, mindössze 100 pontért!

Tovább információ és JELENTKEZÉS:
http://www.mukorom.hu/koromszalon-program

1085 Budapest, József körút 44.
Üzlet telefon: (1) 334 1924, Oktatás telefon: (1) 323 0258
www.crystalnails.hu, www.mukorom.hu, webáruház: www.crystalnails.hu/bolt
      /crystalnails.hungary
A katalógus árai nagyker ÁFÁ-s árak. Árváltozás jogát fenntartjuk, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

REfERENciaSZaLoN
PRogRam 

a Crystal nails referenciaszalon az a hely, ahol…
…elhivatott, szakmai tudásukat folyamatosan frissítő szakember
…csúcsminőségű crystal nails alapanyagokkal dolgozik
…mindig a legújabb, legdivatosabb díszítésekkel
…tökéletes szolgáltatással várja a vendéget, aki elégedetten távozik tőle

magadra ismertél? akkor csatlakozz!

2015
januárTóL

Még Több
kEdvEzmÉnnyEL!

CsaTlakozz
TE Is!


