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A Crystal SPA a professzionális láb- és kézápolásban egyet jelent a kifejezetten magas,
német minőséggel, az innovatív összetevőkkel
és a kiemelt hatóanyag-tartalommal. A világszerte elismert Crystal Nails égisze alatt született SPA kényeztető család minden tagja
pedikűr bajnok oktatók szigorú tesztelését követően kerülhet az igényes szalonokba.
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ÁZTATÁS/FERTTLENÍTÉS/BROLDÁS
PRESEPTIC SOAP
FERTZÉSGÁTLÓ SZAPPAN
Farnesol - fertőzés gátló- adalékkal

Kímélő folyékony szappan lábra és
kézre a selymes és fertőtlenített bőrért.
Színtelen termék, nem irritáló hatású,
bőrfertőzés gátló, széles hatás spektrummal és bőrpuhító adalékokkal. Az
áztató vízben feloldva 3 perc alatt, higítatlanul kézmosásra használva fél
perc alatt fejti ki hatását.
Hármas hatásával selymes, illatos és
fertőtlenített bőrt biztosít.
30ml – 450.200ml – 1.400.500ml – 2.750.-

PEDI SALT LIME/ORANGE/MINT
PEDIKÜR SÓ LIME/NARANCS/MENTA
Holt tengeri sókat és aloe vera kivonatot tartalmazó fertőtlenítő hatású fürdősó.
A száraz, kérges bőrnek igazi gyógyír. Fellazítja és kitisztítja a
pórusokból a szennyeződéseket. Antiszeptikus összetevői megakadályozzák a lábszag, a lábgombák és a lábujjak közötti viszketés kialakulását. Ellazít és fertőtlení-méregtelenít.
Használat előtt rázza fel, majd adjon, a lábfürdővízhez egy evőkanálnyit. Manikűrhöz is.
A Crystal SPA tengeri sóval készített lábfürdő igazi kényeztetés a
lábnak.
320g – 1.980.-

PRESEPTIC SPRAY
FERTZÉSGÁTLÓ SPRAY
Antibakteriális bőrfertőtlenítő spray

Alkohol tartalommal a felfrissülésért és a bőr
antibakteriális védettségéért.
A kezelés elején és végén a lábat, kezet teljes
felületen befújva kb. 1 perc alatt fejti ki hatását. Kellemes illata nem csak jó közérzetet biztosít, de csökkenti is a belégzéskor a fertőtlenítő
szereknél szokásos irritációt.
Használata elengedhetetlen a kórokozókkal
szembeni védettség biztosításához.
30ml – 390.200ml – 950.-
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CALLUS REMOVER DROPS
BROLDÓ CSEPPEK
Bisabolol & Rozmaring & Kakukkfű olaj

Bőroldó és körömpuhító cseppek tyúkszemhez
és benőtt körömhöz.
Koncentrált bőroldó folyadék, melyet kezelés
előtt az érintett területre csepegtetve néhány
perc után felpuhul a bőr/köröm és így könynyebben eltávolíthatóvá válik a tyúkszem és
benőtt köröm.
Néhány cseppnyi puhítás is nagy segítség a
fájdalmas helyeken.
30ml – 1.200.-
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HÁMLASZTÁS/NEDVESÍTÉS/BRPUHÍTÁS
AVOCADO SCRUB
AVOKÁDÓS RADÍR
Erőteljes mechanikai hámlasztó
bőrradír jojobával, algákkal és
avokádóval.
Az elhalt hámréteg eltávolításával
utat nyit a hatóanyagoknak és puhítja a bőrt. Bőrfeszesítő gyógynövény-kivonatokban gazdag,
így a kiszáradt bőr hamar visszanyeri rugalmasságát. Használható könyök és térdre is. Bő
langyos vízzel kell leöblíteni.
Hatékony bőrradírozás és
frissítő ápolás egyben!
250ml – 2.850.-

SALT-OIL-MENTHOL SCRUB
OLAJOS SÓ-RADÍR MENTOLLAL
Menthol & Mandula olaj & Barack

Tisztító, bőrmegújító só-radír és revitalizáló,
nyugtató olaj egyben, mentholos serkentő hatással.
A vitaminokban gazdag édes mandulaolaj és
barackmag-olaj biztosítják a bőr simaságát,
puhaságát, száraz bőrtípusnál is. A menthol
felpezsdíti a vérkeringést és emellett serkentő
hatása is van. A bőrbe masszírozáskor a só
tisztítja és kinyitja a pórusokat, így a fontos
olajok mélyen a bőrbe szívódnak és hidratálnak. Használat után a sót leöblítve, a bőrön
áthatolt olajok még hosszasan kifejtik hidratáló hatásukat.
Crystal Spa könnyed érzés pillanatok alatt.
Felpezsdítő kényeztetés a bőrnek és a hangulatnak!
30ml – 850.200ml – 2.900.-

WARMING BALM
MELEGÍT BALZSAM
Levendula & Gyömbérolaj & Kámfor

CALLUS SOFTENER SPRAY
BRPUHÍTÓ SPRAY
Karbamid & Szalicilsav & Squalane Olaj

Bőr nedvesítő és puhító spray kézi és gépi
pedikűrhöz.
A munka közbeni nedvesen tartáson túl
enyhe bőroldó hatásával fel is lazítja az elhalt hámréteget, megkönnyítve a kézi vagy
gépi pedikűrt. A hozzáadott finom szkvalán
olaj tovább fokozza a munkakomfortot.
Segítségével a problémásabb bőrtípusok is
puhábbá, könnyedebben pedikűrözhetővé
válnak.
30ml – 550.200ml – 1.850.Refill-utántöltő 500ml – 3.300.-

Melegítő balzsam a lábak, kezek és testbőr
felmelegítésére és ápolására.
Az aromás olajok, mint a levendula, rozmaring, gyömbér és kámfor serkentik a vérkeringést, finoman felmelegítik a hideg kezet és
lábat. Karbamid, avokádó olaj és aloe vera
kivonata segít megőrizni a bőr hidratáltságát.
Nemcsak a lehűlt lábakat, kezeket melegítheti
fel, de tekercselés alá alkalmazva a zsírbontásban is segíthet.
A Crystal SPA Warming Balm a bőr ápolásán túl azt a plusz melegséget is nyújtja,
amire szüksége van a lábaknak, kezeknek,
és a léleknek is!
30ml – 850.200ml – 3.400.-
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MÉLYÁPOLÁS/FELTÖLTÉS
SKIN BUTTER
BRÁPOLÓ LUXUSVAJ
Shea Vaj & Gránátalma & Füge

Mélyhidratáló bőrápoló vaj illóolajokkal, vitaminokkal, ásványokkal és finom illattal dúsítva.
A shea vaj, gránátalma, füge és aloe puhítja, kényezteti a kezeket, lábakat és az egész testet is. A shea vaj
"titka", hogy összetétele nagyon hasonlít az emberi bőrt védő természetes emulzió összetételéhez, vitamin
tartalma pedig szinte tökéletes bőrápolóvá teszi. Magas lipid tartalmának köszönhetően puhítja és lágyítja
a bőrstruktúrát. A Crystal SPA bőrápoló vaj –sok más testvajjal szemben- nem marad ragadós. Az intenzív
gyümölcs-illatú kényeztetést a vendég még órák múlva is érzi.
Afrika aranya még a legszárazabb és legérzékenyebb kezeket, lábakat is megpuhítja. Teljes testfelületen testvajként is tökéletes.
30ml – 700.200ml – 2.900.500ml – 5.900.-

PAPAYA MASK
PAPAYÁS LÁB MASZK
Bőrkondicionáló és frissítő maszk papayával.
A maszk a bőr mély rétegeibe felszívódva fejti ki hatását. A tisztító hatású papayának köszönhetően üdítő, friss érzést és illatot kölcsönöz a lábnak. Fodormenta tartalmával hűsíti is a bőrt.
Vékonyan kenje be a a teljes lábat a saroktól a lábfejig. Tekerje be törölközőbe és 5-15 percig pihentesse a lábat.
Vegye ki a törölközőből és egy lábfürdőben öblítse le a maszkot a lábról.
Nem csupán mélyápoló maszk, de tisztító, frissítő, vitalizáló kényeztetést is nyújt.
260ml – 2.850.-

SKIN REPAIR
REPEDEZETT BR MEGÚJÍTÓ
Avokádó & Allantoin & Selyem

Erőteljes bőrpuhító igénybevett, kiszáradt sarokhoz, könyökhöz.
Gazdagon hidratálja az elszarusodott bőrt és puhítja a már meglévő bőrkeményedéseket. Farnesol tartalma
révén távol tartja a baktériumokat. A selymes textúra vitaminokkal, avokádóval és selyemkivonattal friss illatúvá
és olyan puhává varázsolja lábakat, akár a kisbabák bőre.
A Crystal SPA Skin Repair rendszeres használatával a repedezett bőrrészek eltűnnek, a bőr ujjászületik, a láb visszanyeri szépségét, érzékiségét.
30ml – 900.200 ml – 3.600.-
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UTÓÁPOLÁS/FRISSÍTÉS
JASMIN LOTION/LILY LOTION/LAVENDER LOTION
JÁZMIN LOTION/LILIOM LOTION/LEVENDULA LOTION
Hidratáló és revitalizáló ápoló lotionok jázminnal, liliommal és levendulával.
Az ásványokban gazdag ápoló képes még az erősen kiszáradt bőrt is regenerálni. Gyorsan felszívódik és nem hagy maga után zsíros érzést, masszázshoz is kitűnő. Használata
után a bőr puha és selymes tapintású lesz.
Finom, könnyed gondoskodás a kéznek és lábnak
245ml – 1.980.-

COOLING GEL
HŰSÍT GÉL
Menthol & Aloe Vera & Eukaliptus

Frissítő, hűsítő ápoló zselé a fáradt lábfejeknek és lábaknak.
A menthol és eucaliptus olaj azonnal enyhítést nyújtanak a fájó lábfejeknek és lábaknak, míg a gazdag
aloe tartalom kényezteti és hidratálja a bőrt. A kezelés utolsó lépéseként érdemes alkalmazni.
A Crystal SPA hűsítő gél a fáradt lábak, izmok, ízületek felfrissítésével olyan érzést
nyújt, mintha a lábak könnyebbé váltak volna.
30ml – 550.200ml – 1.700.500ml – 3.500.-

CUTICLE OIL
BROLAJ
A kiszáradt körömbőrt ápoló olaj a körömbőrön keresztül a növekedési zónába felszívódva táplálja a
körmöket is. 5 különböző egzotikus intenzív 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.-

ECSETES OLAJ CERUZA
Bubble Gum
(rágógumi) illattal
Ápoló olaj, intenzív rágógumi illattal
(mely biztosan a vendégek kedvence
lesz). Előnye a takarékosabb adagolás és az, hogy ezzel a nagyobb, keményebb ecsettel jobban be lehet
kenni az anyagot a kutikula alá; illetve
kitörölhető vele a még ottmaradt por.
4,5ml – 950.5
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PARAFFINOS ÁPOLÁS

Lábtyű, frottír, melegen tartáshoz 1.750.-

LILA PARAFFINGÉP – Modern forma és
szín (lila-rózsaszín), 3 különböző fokozat. Ajándék kesztyűvel és lábtyűvel (3.100.- forint értékben).
17.900.-

DIGITÁLIS RÓZSASZÍN
PARAFFINGÉP
Digitálisan állítható hőmérséklet szabályozós 2,5 literes paraffingép. Segítségével
jól tudunk alkalmazkodni a vendég hőmérséklet igényéhez.
16.500.-

Paraffinok, 6 féle intenzív illatban
450g – 1.550.-
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Kesztyű, frottír, melegen tartáshoz 1.550.-
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JAPÁN MANIKŰR
JAPÁN MANIKŰR - AZ EREDETI
A Szabadalmi Hivatal által levédetett termék. Cégünk vezette be 2003-ban Magyarországon 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.
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P.Shine professzionális készlet
tartalmaz: krém, por, 3db. körömreszelô, 2 db. szarvasbôr polírozó, polírozó kendô, adagoló kanál
9.980.P.Shine készlet otthoni ápoláshoz
tartalmaz: krém, 2 db. körömreszelô, polírozó
3.980.-

P.Shine
utántöltô krém/utántöltô por

2.730.-

P.Shine szarvasbôr polírozó
valódi bôr

1.790.-

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

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

FESZÍTSZÁLAS SPANGE

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

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

Darabonként: 1.990.-

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

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

Szálfeszítő 6.900.-

Csípő 2.350.-

Elemes, mini,
hordozható UV lámpa
5.900.-

A kezeléshez a Crystal Nails Easy Off zseléit javasoljuk. Bármilyen UV lámpa használható
8
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GÉPI PEDIKŰR/FÉMESZKÖZÖK
VIZES PEDIKŰRGÉP – Nagy
teljesítményű csiszológép, mely
fertőtlenítő szeres oldat permetezésével nedvesítí, hűti, fertőtleníti
a láb bőrét. Halk, 35.000-as fordulatig szabályozható, alacsony
rezgésű, könnyen tisztítható csiszológép.
195.000.-

GÉPI PEDIKŰR GYÉMÁNT FRÉZER FEJEK
Hatékony eszközök gépi pedikűrhöz.
1. Gömb 1.100.2. Kúp 1.400.3. Henger 1.700.4. Nagy kúp, oldalhűtés 3.700.5.Nagy kúp, felső hűtés 2.600.Hat darabos készlet 8.800.-

Bőrfeltoló kaparó, orvosi acél 1.980.-

Profi körömvágó
olló, Solingen
2.680.-

Fecskefarkú olló
A manikűr nagymesterei tudják, hogy a bőrvágáshoz nincs jobb, mint egy szuper-éles,
szuper-keskeny élű fecskefarkú olló.
2.420.-

Cuticula csípő

1.250.-

Gyémántporos körömreszelő, 17 cm
980.-

Rozsdamentes szike nyél, eldobható szikékhez
1.880.-

Körömcsipesz,
hosszú 790.-

Eldobható szikék
(20, 21, 23, 15, 22) Ára 50.-/db

Tamponáló tű
1.980.-

9
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SZALONBÚTOROK
Pedi szék állítható hát- és lábrész, hidraulikus emelővel
72.500.-

Lábtartó csikó
pedikűrhöz
19.800.-

Kezelő, krómlábbal
45.800.-

Eszközkocsi
krómvázzal, kerekekkel

Pedi bázis
hidraulikus emelővel,
JET áztatóval
76.500.-

15.900.-

Hordozható masszírozó
52.500.-

NAGYÍTÓS LÁMPA – a
szokásnál háromszorosnál
nagyobb, ötszörös nagyítással, nagyméretű lencsével.
Erős,
energiatakarékos
28W-os fénycsővel. Aprólékos részletgazdag munkákhoz, pedikűrözéshez és
spangéhoz kifejezetten javasolt.
17.700.-

1 motoros kezelő
123.000.-

STYLING
10
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KIEGÉSZÍTK/KELLÉKEK
MANIKŰR RESZELK

CREAM GLOVE – FOLYÉKONY KESZTYŰ

Pink – természetes körömhöz 150/280

250.-

Csodafény polír – 2 way a ragyogó körmökért

350.-

ÚJ, VÉKONY FA RESZEL - TOVÁBBFEJLESZTVE
Sikerült jelentősen megnövelni a vékony fa reszelő tartósságát is.
Mostantól keresd a fehér logós vékony fa reszelőt (a korábbin
piros a logó). Manikűrhöz és műkörömhöz!
Az ára változatlanul 150.-

Ujjvédő szalag
több színben
850.-

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.
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 akár
három hónapig elég.
500ml nagy kiszerelés – 3.850.-

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

Manikűr tál
790.-

Vendégpapucs
Mosható, fertőtleníthető, nem bolyhozódik. Több színben.
250.-/pár
11
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KIEGÉSZÍTK/KELLÉKEK
Poszterek 980.-

Az érzéki lábak és finom kezek szakértője

Crystal SPA – Az érzéki lábak és finom kezek szakértője

CRYSTAL NAILS 2012-ES NAPTÁR
b6-os méretű új, hamisítatlan Crystal Nails minőségben: Varrott
textilbőr, újradizájnolt kígyóbőr mintázattal.
Belül műköröm képekkel, a jól bevált beosztással, könyvjelzővel.
2.200.-

Vendégpárna 980.-

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, könnyen tisztán tartható belső.
Közepes méret (37x26x23)
Árcsökkenés 17.300.- helyett 15.900.Nagy méret (37x30x25) 19.400.-

12
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DIVAT A SZALONBAN

CN Fashion derékmelegítő

Pamut CN Fashion komfort nadrág 5.500.-

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

Crystal Nails női divat pólók 2 színben (rózsaszín, fehér),
4 méretben (a fehér XXL méretben is) 2.980.-Ft

Crystal Nails

RÓZSASZÍN FROTTÍR
TÖRÖLKÖZ 100%
pamut. Finom puha anyagú,
melyen kevésbé látszik
a körömpor.
1.580.- Ft

2.500.-

LONC KÖTÉNY
A megszokott Crystal Nails
minőség, dizájn, Lonc divatszínben.
Strasszkő logóval 4.500.-

Hosszú újjú fehér póló,
S, M, L, XL méretben
3.450.-

TÖRTFEHÉR
PAMUT TÖRÖLKÖZ, varrott logóval,1.580.- helyett 900.-

13
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KÖRÖM KORREKCIÓ/KÖRÖMERSÍTÉS
ANTIFUNGAL PEDI GEL
Új típusú gombaölő építő zselé körömkorrekcióhoz, köröm pótláshoz lábon és kézen.
Nagyon különleges alapanyag, mely bőrön is megtapad, és meglepően jól formázható,
nem folyik el. A kifejezetten körömgombák ellen hatékony jelentős Chlotrimazol tartalmával a bőrrel és körömmel érintkezve folyamatosan öli a körömgombákat. Ismerd meg
jobban Dr . Veresné Szuda Katica tanfolyamán!
5ml – 2.200.15ml – 3.950.-

#4-es zselés ecset 1.980.-

LÁBKÖRMÖKRE
JAVASOLT ELJÁRÁSOK

COVER MANI GEL

CRYSTAL UV Lamp – Exkluzív külsejű, ezüstmetál
UV lámpa – pink és fekete színben. Erős (4x9W), ventillátoros, időkapcsolós, digitális kijelzővel. A lámpa alsó
része kihúzható, így könnyebb a csőcsere, és lábköröm zselézésnél belefér a láb is.
Csak 19.800.-!
COVER MANI GEL – Új, leoldható, természetes körömágy színű lágy körömerősítő zselé, mely vékonyan is jól
takar. Manicure Tip-pel együtt szupergyors lenövésmentes
francia körömerősítést tesz lehetővé kézen és lábon.
5ml – 2.200.DUPLA MANIKŰR TIP

MANICURE TIP

14

Szabályos francia vég pillanatok alatt – manikűrnél francia fehér
lakk helyett, zselés körömerősítésnél pedig fehér zselé helyett
használható ez az új manikűr tip. Felül egy letörhető, merev, átlátszó segédtip van, ennek a segítségével lehet csak kellő erővel
rányomni a körömre a beragasztózott nagyon vékony hófehér
tipet.14 méret a pontos illeszkedésért. 140 db-os box 2.900.utántöltő 20 db 850.
Szimpla Mani Tip Box 1.900.--
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KÖRÖMERSÍTÉS/SZÉPÍTÉS
EASY OFF COLOR zselék

EASY OFF

Leoldható színes zselék
Kiválóan fedő– közepesen sűrű (nem folyós) saját-köröm erősítő
leoldható színes zselék kézre és lábra (Mani-pedi zselé). Rendkívül rugalmasak, hihetetlenül jól tapadnak. 9 színben. Kötésidő: 3 perc.
5ml – 2.200.-

EASY OFF – Leoldható zselé
Tip-oldóval (acetonnal) leoldható, új összetételű UV zselé saját köröm erősítéséhez. 3 perc
alatt keményre köt, ugyanolyan erős, mint a hagyományos zselék, mégis lereszelés helyett
leoldással eltávolítható, így a saját köröm egyáltalán nem sérül. Pedikűrnél is tökéletesmegoldás sajátköröm erősítésre. Átlátszó (Clear) és átlátszó rózsaszín (Pink) és enyhén fedő
rózsaszín (Milky Pink) színekben.
15ml – 2.950.-

LAKK, GEL-LAC
ÉS GEL-LAC PEN

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. A hozzáadott PROTEIN – a köröm természetes
összetevője – illetve a MIRHA kivonat segít, mely elősegíti a protein beépülését, hidratál és rugalmassá tesz. 80 szín, 15ml - 850.-/1.500.-

CRYSTAL NAILS GEL-LAC a színes zselék tartósságát nyújtja a lakkozás könnyedségével! Használd saját
körömre lakk helyett körömerősítő bevonatként. A GEL-LAC 100%-ban szárazra köt, nincs sérülés, karcolódás, mint a hagyományos lakkoknál. Műkörömre pedig zseléként is használhatod.
A Crystal Nails GEL-LAC színei megemelt pigment-tartalommal készülnek, így legtöbbjük 1 rétegben is
jól fed. 3-4 hétig tartós. 3 perc kötés után teljesen kemény; a vendégnek nem kell rá vigyáznia, mint a
lakkra. Acryl Removerrel oldható le. Több mint 100 színben!
4 ml – 1.800.-; 15 ml – 3.500.-;
Készletben csak 2.480.-/db (15ml-es)

GEL-LAC Pen – Zselés-lakk ceruza
A Crystal Nails minőségi Gel-Lac-ja ecsetes ceruza kivitelben. A ceruza-fogással sokan könnyebben dolgoznak, mivel használatát kisiskolás korunk óta “gyakoroljuk”.
4,5ml – 1.950.-

Strasszkövek változatos formákban és

DÍSZÍTÉS

színekben

CRYSTAL OPAL – A SZÍNJÁTSZÓ DRÁGAK HATÁS
Swarovski kövek

kerek
450.-/50db
formázott 650.-/50db

1.850.15
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PEDIKŰR TOVÁBBKÉPZÉSEK
MIT? MIKOR? HOGYAN ÉS JÓL…:

PROBLÉMÁS
ELVÁLTOZÁSOK KEZELÉSE A GYAKORLATBAN

Kolman Erika a 2010-es év Magyar Pedikűr Bajnoka, állami diplomás egészségügyi szakoktató. A szakmai gyakorlati ismeretek helyes alkalmazásában és a problémás ortopédiai elváltozások bőrgyógyászati tüneteinek felismerésében, kezelésében kapnak a hallgatók szemléltető ismereteket. Modellről a hallgatónak kell gondoskodni. Az
oktatás második felében a hozott elváltozások kezelése fog történni, szaktanári segítséggel.
Oktatás időtartama: 9 – 15 óráig.
Az egész napos képzés díja: 9.800 Ft.+ÁFA

KÉSES PEDIKŰR TOVÁBBKÉPZ TANFOLYAM
Kolman Erika a 2010-es év Magyar Pedikűr Bajnoka, állami diplomás egészségügyi szakoktató. Szerszám ismeret gyakorlati felturbózása. Hogyan válhat a fém eszközös pedikűrözés gyorsabbá, pontosabbá, hatékonyabbá.
Az egyszer használatos szikepengék biztonságos alkalmazása, tárolása, sterilizáslása, karbantartása. Modellről
a hallgatónak kell gondoskodni. Az oktatás második felében a hozott elváltozások kezelése fog történni, szaktanári segítséggel.
Az oktatás időtartama: 9 – 13 óráig.
A képzés díja: 7.400 Ft.+25% ÁFA

A TALPREFLEXOLÓGIA SI MŰVÉSZETE
Kolman Mária (Állami diplomás egészségtan tanár, lábterapeuta). Reflexológiával a lábfej felső – belső – külső oldalán továbbá a talpon lévő reflexzónákra hatunk. Cél: a szervezet ellazulása, a közérzet javítása. Oktatás időtartama: 4 óra elmélet, 4 óra gyakorlat (4-8 fős csoportban). Modell nem szükséges. Elsajátítható ismeretek: a
reflexológia alapjai, a reflexológus személyisége, a reflexológia és a relaxáció, a láb különböző kultúrákban, alap
masszázsfogások, sorrend, erősség, irányok, a láb reflexzónái, csont és izületi elváltozások a lábon, lábujj körmök
problémái, az egészséges lábért – a lábhigiénia, a lábfürdők, cipők, zoknik, harisnyák, segédeszközök – lábtorna, krémek, olajok.
Az egész napos képzés díja: 9.800 Ft.+25% ÁFA

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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