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LEGÚJABB ZSELÉ TRENDSZÍNEK 2012/13 ŐSZ/TÉL

DEKOR ZSELÉK – Az új divatszínek ősz/tél 
Hangolj velünk a hideg évszakokra 2012/13 legújabb őszi-téli trendszíneivel! A legfrissebb színeink igazodnak a trendalkotó divatházak 
árnyalataihoz, csak a Crystal Nails színes zselékre jellemző fedőképességgel.                                             

5 ml – 2.200.-

 
Hideg, akár az acél! Hűvös és visszafogott, kifejezetten azoknak a 
hölgyeknek, akik határozottak és pontosan tudják, mit vagy éppen kit 
akarnak.                                            

5 ml – 2.200.-

SPARKLING ZSELÉK – Az új divatszínek ősz/tél 

BEST OF WINTER ZSELÉKÉSZLET– 
Az új divatszínekkel - 6-ot fizetsz, 8-at kapsz
Hűvös zseléválogatás a tél divatszíneiben. A nyolc legizgalmasabb téli Color és Sparkling színt válogattuk 
Neked össze egy készletbe, amit ráadásul szuper áron szerezhetsz meg!     8 db-os készlet – 13.200.-
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METÁL ZSELÉK – Az új divatszínek ősz/tél

Ragyogj! Csillogj! Tündökölj Te is legújabb finom, ugyanakkor erősen 
csillogó zseléinkkel, melyek úgy gyöngyöznek, akár a legzamatosabb 
pezsgő.                                          

5 ml – 2.200.- 

Legújabb 
színes zselés 
továbbkép-
zéseinket 

keresd a hátsó 
oldalakon!

Vendégeid a legújabb divatot akarják tőled? Bátran irányítsd őket! Ne kövesd, hanem diktáld a trendet, mi pedig segítünk benne! Trendku-
tatóink a legnagyobb milánói, párizsi és New York-i divatházakból jelentették nekünk, melyik három fő színcsoport uralja ősszel a kifutókat: 
a szürkébe hajló lágy és krémes nyári akkordok; az örök divatszín és a tenger árnyalatainak nászából életre keltett kékes-lilás nüanszok; a 
balzsamos kora őszi erdőben tett séták pergő faleveleinek bordós-barnás árnyalatai. Ami pedig idén ősszel is divat: a csillogás. Vendégeid 
imádni fogják legújabb, ragyogóan izgalmas, natúr és csillámló téli trendszíneinket! (A színtrendek részleteit lásd a 9. oldalon!)

Új trendszínek és színtrendek ősz/tél

Csak 1.650 Ft /db
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GL 2 GL 6 GL 13 GL 44 GL 102 GL 85

4 ml. - 1.880.-
15 ml - 3.500.-
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Merry Crystal Nails
Merry Christmas



www.mukorom.hu 13



www.mukorom.hu14

57



www.mukorom.hu 15

Philipp Judit (Többszörös Hazai és Nemzetközi Díszítő Bajnok, Diplomás Rajz-
tanár)

Ha úgy érzed, hogy van még mit tanulnod vagy csupán szeretnél „virágos kedvű” ven-
dégeidnek örömet okozni, akkor itt a helyed!
Judit tanfolyamán különböző rajzoktatási módszerek kombinációjával (jobb agyféltekés 
módszer is), előzetes rajzos gyakorlat nélkül tanulhatod meg, hogyan készíts közkedvelt 
és szemet gyönyörködtető mintákat, virágokat a legkülönbözőbb, trendi irányzatok szerint 
(impresszionista, szecessziós, modern, stb.).
A tanfolyam elméleti alapozással kezdődik, ahol belemélyedünk a technikákba, megis-

merkedünk az anyagok tulajdonságaival. Az elméleti rész után gyakorlatba „ültetetjük át” a megszerzett 
tudást, kicsit másképp, rendhagyó módon, hogy a vendégeid is egyedinek érezhessék magukat.

A tanfolyamon elsajátítható ismeretek:
Perspektíva, vonalvezetés, árnyékolási technikák, színhasználat, színes zselék, akril és aquarell technikák, 
rendhagyó minták. 
 
Mi biztosítjuk: akril festék, aquarell, UV lámpa, asztali lámpa, papírtörlő. 
A képzés díja: 9.800 Ft. + 27% ÁFA                    

ÚJ TANFOLYAM!  INSTANT DÍSZÍTÉSEK JOBB AGYFÉLTEKÉS 
MÓDSZERREL – SZÍNES ZSELÉ, AKRILFESTÉK ÉS AQUARELL 
DÍSZÍTŐ KÉPZÉS

Váradi Szabina (Twixi) újraalkotta az egy mozdulat technikát akrilfestékekkel: újszerű 
festési módszert sajátíthatsz el a tanfolyamán, mellyel az eddiginél is élethűbb, fotorealisz-
tikus virágokat készíthetsz. A minták bonyolultak ugyan, de könnyedén megtanulhatók és 
tökéletesen mutatnak rövid, szalonkörmökön. Twixi többféle technikát is tanít a színát-
menet kialakítására. Ettől lesz munkád kifinomult és elegáns.
Gyere és ismerd meg az új technikát! Virágaiba – melyek olyan „igaziak”, hogy szinte il-
latoznak – vendégeid garantáltan, azonnal beleszeretnek majd.

A tanfolyamon elsajátítható ismeretek:
Emelt szintű, bonyolultabb, fotorealisztikus egy mozdulat virágok, különböző technikák a virág-
szirmok színátmeneteinek elkészítésére. 
 
Mi biztosítjuk: akril festék, UV lámpa, asztali lámpa, papírtörlő. 
A képzés díja: 9.800 Ft. + 27% ÁFA 

ÚJ TANFOLYAM HALADÓKNAK! KIFINOMULTSÁG, ELEGANCIA ÉS 
FOTOREALISZTIKUS VIRÁGOK EGY MOZDULATTAL, 
EMELT SZINTEN



ELITE COSMETIx 1085 Budapest, József körút 44.
Üzlet telefon: (1) 334 1924 Oktatás telefon: (1) 323 0258
www.crystalnails.hu, www.mukorom.hu, webáruház: 
www.mukorom-alapanyagok.com,      /crystalnails.hungary

A katalógus árai nagyker ÁFÁ-s árak. Árváltozás jogát fenntartjuk, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

LEGÚJABB PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Abonyi Barbara (Síkbeli Zselés Díszítés 2012-es Crystal Európa Bajnoka)

A képzés bevezet az egy mozdulat technika magával ragadó világába. Elsajátíthatod a letisztult, 
mégis művészi, az alkalmi és az extrémebb, illetve trendi mintákat, izgalmas, látványos, ugyanak-
kor könnyedén elkészíthető díszítéseket zselével és akrilfestékkel. A motívumokon felül megtanu-
lod a helyes ecsetkezelést, anyaghasználatot, színharmóniát, és a minták dekoratív elhelyezését.
Minden olyan kezdő és gyakorlottabb kollégának ajánlom a tanfolyamot, aki impozáns díszí-
tésekkel szeretné gyarapítani tudását, szolgáltatását.

A tanfolyamon elsajátítható ismeretek:  
Színelmélet, árnyékolás, fényhatások, vékony vonalak technikája, kontúrozás, anyagok és eszközök használata, 
minták felépítése és kombinálása, florisztika (virágtan). 
 
Mi biztosítjuk: akril festék, UV lámpa, asztali lámpa, papírtörlő. 
A képzés díja: 9.800 Ft. + 27% ÁFA

ÚJ TANFOLYAM! VILLÁMGYORS VIRÁGOK – EGY MOZDULAT 
DÍSZÍTŐ KÉPZÉS AKRILFESTÉKKEL ÉS ZSELÉVEL

Magyarosi Barbara (Díszítő Bajnok, a CN Elite Mestere)

Egy tanfolyam azok számára, akiktől gyakran kérnek trendi, egyszerű és gyors díszítést. 
Itt megtanulhatod, hogyan tehetsz eleget a kérésének. Barbi megtanítja neked a gyors és 
igazi „vendégkedvenc” design díszítést színes zselé és aquarell kombinációjával, a szezon 
legütősebb színeivel, rövid szalonkörmökre. Tanulj Barbitól, aki első magyar körmösként 
érte el a Crystal Elite Mester szintet! Nem számít, ha kezdő vagy, az oktatást a színes zselé 

alapjaival kezdjük, illetve az aquarellel való kontúrozást is megtanuljuk.

A tanfolyamon elsajátítható ismeretek: 
Ecsetfogások, színátmenetek kialakítása, kontúrozás, árnyékolás, anyagismeret, színek harmóniája, vendégcsa-
logató díszítések. 

Mi biztosítjuk: aquarell, UV lámpa, asztali lámpa, papírtörlő. 
A képzés díja: 9.800 Ft. + 27% ÁFA 

ÚJ TANFOLYAM! EXPRESSZ GYORS DESIGN – DÍSZÍTŐ KÉPZÉS 
ZSELÉ ÉS AQUARELL KOMBINÁCIÓJÁVAL

A Te Crystal Nails partnered:


