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2014 tavasz-nyár

Chro°me crystalac

2 hétig tartós, króm körmök! Egyedi technológia! Titkos összetétel!
Világon egyedülálló, forradalmi fejlesztés, egyedi géllakkozási technikával: króm CrystaLac, ami eddig lehetetlen volt! Végre teljesült a nők hosszú ideje dédelgetett
álma: a pár nap után lekopó matrica már a múlté! Az igazi,
króm körmök elkészítéséhez a Crystal Nails kifejlesztette
a leoldható és rugalmas „fémes” Chro°Me CrystaLac-ot,
amely egy új, egyedi géllakkozási technikával működik.
12 féle dögös króm színben!				
4ml - 2.350,-

Új, forradalmi fejlesztésű, rugalmas
„fémes” Chro°Me! CrystaLac
Borítása:
Chro°Me
Top-pal!

új, Világon egyedülálló,
forradalmi fejlesztés!

Tigrisszem hatás: a körmöt elforgatva a csík vándorol!
(Szemben a hagyományos mágneses CrystaLac-ok fix mintáival.)
Minden nőben ott lapul mélyen a vadmacska.
Ugrásra kész. Csak a megfelelő pillanatra vár.
Csalogasd elő vendégedből a vadmacskát, az
új Tigrisszem CrystaLac-okkal. A rugalmas, leoldható CrystaLac-oknál a szupererős mágnes
hozza elő a tigrisszem hatást: a csík vándorol,
ha vendéged forgatja a körmét.

2
Magenta

3
Purple

4
Blue

5
Fire

7
6
Red Mandarin Wine

8
Aubergine

9
Bronze

10
Silver

11
Milk Pink

TIG2

TIG3

TIG4

TIG5

TIG6

TIG7

TIG8

TIG9

TIG10

TIG11

TIG12

4ml - 1.880,15ml - 3.500,-

12
Pink

új chro°me crystalac, háromféle készletben!
A 3 legtutibb Chro°Me CrystaLac szín külön-külön, készletben
is beszerezhető!
A készlet tartalma:
- 0-s ONE STEP CrystaLac 4ml
- Chro°Me CrystaLac 4ml
(Az új 1 Gold és 7 Wine és 10 Silver színekben.
Egy készletben egy szín.)
- Chro°Me Top 4ml

1
Gold

7
Wine

Tigrisszem mágnesek

új chro°me top
Speciálisan az új Chro°Me CrystaLac-okhoz kifejlesztett, fixálásmentes fedőréteg a Chro°Me
Top. Chro°Me CrystaLac-ozásod
csak akkor lesz tartós, ha a kész
körmöket ezzel a réteggel zárod.
4ml - 2.350,Chro°Me
CrystaLac:
króm
hatás, mely
kizárólag
Chro°Me Top
használatával
érhető el!

új, egyedi chro°me crystalac
géllakkozási technika
1.

1.
2.
3.

4.

2.

3.

Ponthegyű mágnes, kicsi

280,-

Szupererős tigrisszem mágnes

980,-

10
Silver

A készlet ára 25% kedvezménnyel: 5.300,-

2

TIG1

12 féle lélegzetelállító színben!
1
Gold

króm hatás: ami eddig
lehetetlen volt!

tigrisszem crystalac
Vadonatúj fejlesztés!

új! tigrisszem crystalac géllakkozási technika
4.

Finommattító bufferrel és Nail Prep-pel előkészítjük a körmöt,
vagy No Buffer Scrub-ot használunk.
Fixálásmentes 0-s ONE STEP CrystaLac-kal alapréteget viszünk fel, lezárjuk a köröm élét, és 3 percig köttetjük.
Ezután felkenjük vékonyan az első réteg Chro°Me CrystaLac színt és 3
percig köttetjük. (Ha nem köt meg, vastagon kentük!) Hajszálvékonyan felvisszük a
második réteg színt, amit szintén 3 percig lámpázunk. (Fontos! A színnel
nem szabad zárni az éleket!)
Chro°Me Top réteggel zárjuk a körmöt és a köröm élét is, majd 3 percig
köttetjük. Kizárólag ezzel a fedőréteggel működik - ez az egyetlen anyag, ami
nem színezi el, nem oldja, buborékosítja stb. Ezzel zárjuk le a köröm éleit
is. A tökéletes tartás érdekében használd két rétegben.

1.

2.

3.

4.

1. No Buffer Scrubbal előkészített körömre vékonyan ken-

jünk fel Base Gel-t és zárjuk le a köröm élét. Köttessük
UV lámpában 2 percig.
2. Vigyük fel az első réteg Tigrisszem CrystaLac-ot vékonyan, a köröm élére is. UV lámpában köttessük 3 percig.
3. Vigyük fel a második réteg Tigrisszem CrystaLac-ot, majd
helyezzük a felület közelébe a mágnest.
4. A felületét borítsuk 0-s CrystaLac-kal.
33

Sarka Kata, 2014 tavasz-nyári kedvence, a Tigrisszem CrystaLac (1)

Csak az új, egyedi Chro°Me
CrystaLac géllakkozási
technikával tartós!

tiger eye crystalac

új! Tigrisszem hatás - 12 féle lélegzetelállító színben

új! 2014 tavasz-nyár one step crystalac divatszínei

Dekor

flash

Alkalomra és hétköznapokra
egyaránt tökéletes, meseszép
klasszikus CrystaLac színek.

Négy fantasztikus, finoman felvillanó árnyalat,
mellyel „kiszínezheted” vendéged szürke hétköznapjait.

135
136
137
138
139
Krémes karamell Ébenfekete Téglavörös Narancspiros Bordeaux

Brill
Azoknak is bátran ajánlhatod,
akik valami ütősre, valami
igazán dögösre vágynak.

140
Ragyogó
Orchidea

141
Aquamarine

4ml - 1.880,15ml - 3.500,312

313

314

315

új! no buffer scrub - kíméletes és szupergyors előkészítés
Az előkészítés minden eddiginél gyorsabb és kíméletesebb! Technológiaváltás a kíméletességért!
Új, kíméletes technika a CrystaLac-ozás előkészítésében – No Buffer technika
Teljesen új fejlesztésű előkészítő anyag. Segítségével szupergyors és minden eddiginél kíméletesebb a klasszikus CrystaLac-ozás és a ONE STEP CrystaLac-ozás. A No Buffer Scrub a
mattítást és a Nail Prep-et helyettesíti; erős vízelvonó és zsírtalanító hatása miatt a köröm másfajta előkészítést nem igényel. Klasszikus CrystaLac-nál, ha No Buffer Scrubot
használsz, Primer-re sincs szükséged!
30ml - 490,118ml - 1.450,-

Előkészített köröm No Buffer Scrubbal

Kész körmök 65-ös ONE STEP CrystaLac színnel

A saját körmön
mostantól bufferezés (mattítás)
nélkül is biztos
tapadással használható!

új! super shine crystalac - A leoldható szuper fény!
Hosszantartó szuper fény!

CrystaLac 138

Slágergyanús!

Új! Fixálásmentes, leoldható szuper fény
Fixálásmentes, rugalmas, leoldható, sárgulásmentes, kiemelkedően magas minőségű, lágy, ecsetes átlátszó fényzselé. Nincs fixálás, csak hosszantartó szuper fény! Bármely
alapra használható, de főként ONE STEP-re és klasszikus
CrystaLac-ra (néhány szín kivételével*) ajánljuk.Kötésidő: 2-3 perc.
LED: 1-1,5 perc
*A közel 200 klasszikus CrystaLac szín közül 32 szín
esetében a Super Shine CrystaLac elszínezheti a klas�szikus CrystaLac-ot: 2, 3, 5, 8, 12, 18, 20, 26, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 49, 51, 57, 58, 62, 80, 81, 89, 102,
103, 117, 127, 130, 202, 204, 252. Ezekre a klasszikus
CrystaLac 0/Top-ot használd!

4

45
46
47
48
Flash piros Flash karmazsin Flash lila Flash mélybordó

4ml - 1.880,8ml - 2.700,15ml - 3.500,-

3ml - 1.800,8ml - 2.700,-

diamond
Gyémánthatású, ragyogó színek. Mind a 4 szín káprázatos: vendéged kezén úgy fog ragyogni, mint 4 mini gyémánt.
54
55
Diamond Diamond Pink
Bronz

french

316

one step
crystalac

Minden vendég imádja a francia színeket. Végre megérkeztek
ONE STEP CrystaLac-ban is! A négy finom árnyalatból – Glassy
Pink (víztiszta), Rose (tejes rózsaszín), Pink (babarózsaszín),
Peach (barackos rózsaszín) – vendéged biztosan ki tudja majd
választani kedvencét. Hacsak nem a bőség zavara…

F1
Glassy Pink

F2
Rose

56
57
Diamond Diamond Violet
Pezsgő

F3
Pink

F4
Peach

hiánypótló, áttetsző francia színek

neon

Még mindig óriási divat a neon hatás! Ha vendéged nyáron
megőrült a neon színekért, akkor elsők között fog lecsapni
ezekre a gyönyörű, élénk árnyalatokra.
58
Neon Coral

59
Neon Pink

One Step CrystaLac 51

klasszikus
CrystaLac

új! 2014 tavasz-nyári crystalac trendszínek

60
61
Neon Rose Neon Orchid

color
Legújabb ONE STEP CrystaLac divatszíneink, a két púderszín, illetve a fekete a Te repertoárodból sem hiányozhatnak.

62
Türkiz

63
Ragyogó
Orchidea

64
Nude

65
Babarózsaszín

66
Éjfekete

púderszínek hiánypótló
fekete

top shade one step crystalac
Az átlátszó réteg hideg hatására a szabadszél felől változtatja
színét, ahhoz képest, hogy éppen melyik színt – feketét, lilát,
pirosat vagy bordót – használtad. Ez a TOP SHADE hatás. Kend
fel vendéged körmére – használd bátran zselére, porcelánra,
klasszikus CrystaLac-ra vagy ONE STEP CrystaLac-ra – és
köttesd meg! Melegben átlátszó – csak az alatta lévő színt
látod –, hidegben színes körmök. Top Shade - Színre szín!

metál
Öt selyemcukorra emlékeztető metál árnyalat.
Dögös, mert metál, mégis ennivaló.

RED

BORDEAUX

PURPLE

BLUE

49
Metál punch

50
51
52
Metál lila Metál orchidea Metál türkiz

53
Metál rose

5 5

VARIÁCIÓK
CRYSTALACRA

új! one step crystalac french készlet

royal gel - fixálásmentes színes zselék, egy rétegben

Minden vendég imádja az áttetsző francia színeket. Most
végre megérkeztek ONE STEP CrystaLac-ban is és rögtön
bekerültek egy-egy készletbe! Francia ONE STEP CrystaLac
színek: F1 Glassy Pink, F2 Rose, F3 Pink és F4 Peach.

F1
Glassy Pink

F2
Rose

F3
Pink

F4
Peach

A készlet tartalma:
- 44-es ONE STEP CrystaLac White 3ml
- ONE STEP CrystaLac French
(Glassy Pink vagy Pink vagy Peach vagy Rose)
- Super Shine CrystaLac 4ml
- 1-es ArtLac Waterbased White

divatszínek 2014 tavasz-nyár

Divatszínek, divatdiktátoroknak: fixálásmentes színes zselék, egy rétegben,
2014 tavasz-nyár trendi árnyalataiban.

Limitált ideig:

3ml - 1.750,5.400,-

R50

R51

R56

R58

R57

R59

ünnepekre hangolva
A szikrázó arany, a káprázatos ezüst, a ragyogó bordó és a varázslatos mélylila árnyalatok nem hiányozhatnak egyetlen körmöskofferból sem. Mindegy, hogy különleges alkalmakra vagy hétköznapokra; a vendégek imádni fogják a diszkrét, mégis varázslatosan
csillogó színeket.

45
65
Flash piros Babarózsaszín

A készlet tartalma: kb. 30 komplett lakkozáshoz elegendő színes ONE
STEP CrystaLac 8ml (egy készletben egy szín), Super Shine CrystaLac 8ml,
No Buffer Scrub 30ml, ötujjas LED lámpa, narancsfa pálca.

No Buffer Scrubbal az előkészítés
most még kíméletesebb!

új royal gel
4,5ml - 2.200,-

új! no buffer one step crystalac starter készlet
A népszerű kezdőkészlet legújabb változata, No Buffer Scrubbal! - Így most minden
eddiginél kíméletesebb a ONE STEP
CrystaLac-ozás! (Az új 45-ös Flash piros
és az új 65-ös Babarózsaszín színekben.
Egy készletben egy szín.)

color

Csak 9.900,-! Közel 20% készletmegtakarítás!

R46

diamond

R47

R48

R49

Gyémánthatású, ragyogó színek, Royal Gel-ben is.

Segítségével megerősítheted a természetes körömlemezt. Vékony vagy töredezett körömre. Tökéletes CrystaLac-ozás alá is,
mivel megerősíti a saját körmöket.
A készlet tartalma:
No Buffer Scrub 30ml, Super Shine CrystaLac 8ml, körömvágó olló, bőrfeltoló
kicsi, Crystal Nails egyujjas LED lámpa.

R52

R53

R54

R55

így készült: a címlapköröm...

9.900,-

Mihályi Réka énekesnő, a Royal Gel arca 2014

ONE STEP CrystaLac White 44, F3 Pink és 1-es ArtLac Waterbased White

új! nail protector körömerősítő készlet

Köröm: Kovács Gabó, Vétek Niki
Fotó: Dala Gábor
Modell: Skribanek Petra
Haj: BioHair

új! universal remover kit leoldó készlet
A készlet tartalmának segítségével könnyedén eltávolíthatod a CrystaLac-ot, a ONE STEP CrystaLac-ot, a tipet, a porcelánt és a körömlakkot.
A leoldás sokkal hatékonyabb és anyagtakarékosabb.
A készlet tartalma: 20 db leoldó fólia, 2 db narancsfa pálca (a bőr feltolására és a köröm
felszínén megtapadt bőr eltávolítására), Acyrl Remover 30ml, finommattító buffer)

1.050,-

66

Munkamegosztás: Gabó orosz mandula formát épít az új
Készül a profi smink...
szupersűrű Rocky Cover Hard Gel-lel. Niki Silkporcelán tulipánokkal díszíti a körmöket, melyeket 20-as, 56-os, 57-es, 63-as,
67-es Giga Pigment porcelánporokból készít, mini 3D ecsettel.
A virágokat 1-es és 2-es One Move akrilfestékkel Barbara II-es
ecsettel kontúrozza.

Petra profi modellként pózol

7 7

nyár
z
s
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2014

ragyogó
orchidea

krémes Karamell

korall piros

új! xtreme porcelán készlet
Új porcelán próbakészlet: Xtreme készlet

Tartalma: Xtreme porok (Transparent Pink 3,5g + Crystal Clear
3,5g + Ultra White 3,5g) + Liquid 20ml (40ml-s üvegben) +
sablon minta.

A készlet csak 2.640,-

212
Színes zselé

61
One Step
CrystaLac

64
One Step
CrystaLac

140
CrystaLac

A 2014 Év Színének kikiáltott Ragyogó Orchidea ruhában,
kiegészítőben, sminkben, no és persze körömben is tökéletes
választás! Hiszen kinek ne állna jól a fuchsiából és lilából, és
egy árnyalatnyi rózsaszínből kikevert szín! Mutasd meg vendégednek Te is az új 212-es színes zselét, garantáltan abból
szeretné majd klasszikus mandulaformája szabadszélét. Vagy
mutasd meg neki az új 140-es klasszikus CrystaLac, illetve az
új 61-es ONE STEP CrystaLac színeket... Vigyázz, mindkettő
függőséget okoz!

56
One Step
CrystaLac

213
Színes zselé

215
Színes zselé

új trendszínek

58
One Step
CrystaLac

2014 tavasz-nyár egyik nagy „favoritja” a Korall Piros. Fehérnemű,
balettcipő, blézer, rúzs - mind-mind igazán trendi ebben az árnyalatban. Mutasd meg ezt a színt azoknak a vendégeknek, akik „tartanak”
a tűzpiros körmöktől: ezt a narancssárgás-vöröst tuti bevállalnák. Kend
fel nekik egy rétegben az új 58-as ONE STEP CrystaLac színt. Marilyn
forma az új R50-es fixálásmentes Royal Gel-ből vagy gótikus mandula
az új 215-ös színes zselé színből: ha gyorsan fogynak korall piros
árnyalatú anyagaid, hát ne csodálkozz!

A legjobb dolog, ami a cukorral történhet. A gyermekkorunk puha
tejkaramellájára emlékeztető Krémes Karamell szín minden nőnek
jól áll; legyen az egy magassarkú, egy táska, egy öv... Vagy éppen
köröm! Az új 56-os, illetve az új 64-es ONE STEP CrystaLac kellemesen lágy színe visszafogott és bevállalósabb vendégeknek egyaránt
nagy kedvence lesz. Az új 213-as színes zselé színből pedig kiválóan
mutatna egy szalonkocka, minimális díszítéssel. Jó hír: ez a Krémes
Karamell a cukorkával ellentétben nem hizlal! :)

zselé és porcelán

50
Royal Gel

színes zselé 2014 tavasz / nyár
color
Öt fantasztikus 2014 tavasz-nyári divatárnyalat, köztük az új Ragyogó Orchidea, a Krémes
Karamell és a Korall Piros szín.
5ml - 2.200,Limitált ideig:

rocky cover hardgel készlet

211
Viola

A készlet tartalma: Rocky Cover HardGel 5ml, Titanium Gel 5ml, Builder White II. Renewed 5ml, Top
Shine 4ml, Cleanser 40ml, szivacslap, sablon minta.

Közel 9.100,- érték, csak 4.570,-

213
Krémes
Karamell

214
Nude

megújult porcelán próbakészletek

215
Korall Piros

színes porcelán 2014 tavasz / nyár

Új 215-ös Színes zselé
Új 157-es és új FD12-es Színes porcelán

212
Ragyogó
Orchidea

easy powder porcelán próba készlet

Új építő zselé próbakészlet – az új szupersűrű
Rocky Cover HardGel-lel
A legújabb körömágyhosszabbító technikát a szupersűrű, játszi könnyedséggel formázható Rocky Cover
HardGel-lel Te is kipróbálhatod kezdőkészletben. Meg
fogsz lepődni, milyen új lehetőségek 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.

3ml - 1.600,-

2014 Tavasz-nyári trendszínek
3 csillámos és 2 color árnyalat – rendkívüli színélénkség, káprázatos felületi hatás.

10ml (7g) - 1.490,95

96

156

157

158

új! csodafény polír blokk
Új! Csodafény polír – vékonyabb, így még kényelmesebb vele a munka!
Egyszerre nagy felületen érintkezik a körömmel.
Kényelmesebb munka!

8

8

350,-

Megújultak porcelán próbakészleteink!
Master I., Master II., Cover Pink, Slower készletek most új dizájnt kaptak.
A külső megújult, a tartalom a régi: Crystal Nails világbajnok alapanyagok.
Próbáld ki Te is!
Master I. tartalma:
- Master porok
(Dark Pink 3,5g
Crystal Clear 3,5g
Super White 3,5g)
- Liquid 20ml (40ml-s
üvegben)
- sablon minta

Master II. tartalma:
- Master porok
(Cover Pink 3,5g
Crystal Clear 3,5g
Super White 3,5g)
- Liquid 20ml (40ml-s
üvegben)
- sablon minta

Cover Pink tartalma:
- Cover porok
(Cover Pink 3,5g
Cover Pink DIAMOND 3,5g
PINKY 3,5g)
- Liquid 20ml (40ml-s
üvegben)
- sablon minta

2014-es technikák
készletei

Slower tartalma:
- Slower porok (Transparent Pink 3,5g
Ultra White 3,5g
1 db Brilliant por 3,5g)
- Liquid 20ml (40ml-s
üvegben)
- sablon minta

Minden készlet csak 2.640,-

Építőporcelán próbakészlet – az új Easy Powder reszeléskönnyített porcelánporokkal
Az újgenerációs Easy Powder építő porcelánporok
nem tartalmazzák azokat a „nagyobb” méretű szemcséket, amiken a reszelő „pattog”, ezért a reszelés
többé már nem igényel erőfeszítést: pehelytoll kön�nyedséggel 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 Pink+
színek valamivel gyorsabbak a megfelelő munkatempó és hajlíthatóság érdekében.

A készlet tartama: Easy porok (Cover+ 3,5g, Pink+ 3,5g, White+ 3,5g), Liquid 20ml (40ml-s
üvegben), sablon minta.

A készlet csak 2.640,-

coverpro crystalac készlet - natural
Lenövésmentes géllakkozási technika PROFIKNAK!
Az óriási népszerűségnek örvendő nugát színű CoverPRO CrystaLac egy
új, világosabb árnyalata a Natural szín: világosabb bőrtónushoz. A műkörömépítésből a géllakkozásba átvitt lenövésmentes technika a CoverPRO
technika, mellyel a műkörömnél alkalmazott lenövésmentes színátmenetet készítjük el. 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.
A készlet tartalma: 1db CoverPRO ecset / 1db CoverPRO Natural CrystaLac 5ml / 1db
White CrystaLac 5ml / 1db CrystaLac finommattító buffer
CoverPRO ecset: 2.700,CrystaLac CoverPRO Natural és Nougat
CoverPRO Natural CrystaLac 5ml: 1.980,szín, illetve a CoverPRO ecset és a fiCoverPRO White CrystaLac 5ml: 1.980,nommattító buffer külön is kapható!
CrystaLac finommatíttó buffer: 250,-

5.600,-

9
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új trendkészletek

új! Lolli-Pop Spring/Summer
royal gel készlet

új! Marry me készletek

one step crystalacban, klasszikus crystalacban,
royal gel-ben, színes zselében, színes porcelánban

Klasszikus
CrystaLac

Mondj igent a négy
legellenállhatatlanabb
árnyalatra: vendégedből
így lesz meseszép
menyasszony a „Nagy
Napon”.

új! Marilyn’s Diamonds
készletek
Gyémánt hatású, ragyogó színek
kollekcióba rendezve.

311

312

FD6

Royal Gel

4x4,5ml - 6.600,R6

R48

R49

Színes
porcelán

60

131

537

4x4,5ml - 6.600,-

R57

R58

R53

R54

új! Angel and Demon
színes zselé készlet

R55

199

537

548

569

ONE STEP
CrystaLac

Minden nőben lakik egy angyal
és egy démon. Válassz árnyalatot
vendéged aktuális hangulatának
megfelelően!
4x5ml - 6.600,-

új! Bestseller Colors SPRING
készletek

4x3ml - 5.400,54

55

56

57

Vendégeid kedvenc színei egy
dobozban.

full diamond színes
porcelán készlet

Klasszikus
CrystaLac

4x4ml - 5.640,-

best Brills
Spring/Summer színes
porcelán készlet
FD2

FD5

FD6

új! Trend Colors készletek

118

R2

R5

R33

R34

FD2

FD8

130

152

5

31

32

212

213

214

215

124

4x4ml - 5.640,91

119

140

905

R30

R35

R50

R51

4x5ml - 2.970,-

4x3ml - 5.400,-

4x5ml - 2.970,-

2

Színes
zselé

500

515

526

Favourite Brills
Spring/Summer színes
porcelán készlet

Színes
porcelán

32

54

95

Best Chameleon
színes zselé készlet

Kollekció a négy legnépszerűbb
Brilliant színből.
4x5ml - 2.970,-

4x5ml - 6.600,198

211

189

4x5ml - 6.600,-

555

220

566
502

540

556

557

224

225

233

Parádés szín-játék a
színek szerelmeseinek, egy
dobozban. 4x5ml - 6.600,-

192

194

195

4x5ml - 6.600,FD9

4x4,5ml - 6.600,-

Színes
zselé

Vidám gyümölcsös-virágos
zseléválogatás, szuper áron.

One Step
CrystaLac

Royal Gel

4x5ml - 2.970,-

Fruit’n Flower
színes zselé készlet

Színes
porcelán

Legek válogatása: legcsillámlóbb
Brilliant színek egy dobozban.

FD7

kedvenc színeid szerezd
be készletben,
szuper áron!

Klasszikus
CrystaLac

56

71

Royal Gel

4x5ml - 2.970,-

FD3

69

4x4,5ml - 6.600,-

Négy gyémántként szikrázó,
vadító szín egy készletben.

2014 tavasz-nyár legdivatosabb árnyalatai
egy készletben, trendkövető vendégeidnek.

63

R59

4x5ml - 6.600,R52

62

FD7

Színes
zselé

Royal Gel

61

4x5ml - 2.970,R56

10

4x3ml - 5.400,-

4x4,5ml - 6.600,R4

30

10

Legédesebb tavasz-nyári trendszínek egy
készletben, a legcukibb vendégeidnek!

Bolondos tavasz-nyári trendszínek,
egy kollekcióban, melytől vendéged garantáltan becsavarodik!

4x4ml - 5.640,44

új! Sugar Dreams Spring/Summer
ONE STEP CrystaLac készlet

130

157

553

új! Lady Marmalade
színes porcelán készlet
A párizsi Moulin Rouge-t idéző
káprázatos színek válogatása.

96

156

157

158

4x5ml - 2.970,-

11
11

X26

X27

X28

X29

4 hiánypótló, élettel teli szín
Nem kell többé arany és ezüst szín kikeverésével próbálkozni. Az új, minden
eddiginél élettel telibb és kezelhetőbb
Xtreme Aquarell+ krémfestékekkel
életre kelnek a megfestett minták!

transzferfólia és transzferfólia ragasztók

7 napig tartó fény,
Crystal Nails körömlakkokra
A hosszantartó fényes fedőréteget kend aktuális körömlakkod fölé, amely így akár 7 napig
tartósan fényes marad. Weekly Top Coattal
könnyedén meghosszabbíthatod kedvenc
lakkod élettartamát!
Rendkívül gyorsan
szárad – UV
lámpa sem kell
hozzá! Lakklemosóval könnyedén
eltávolítható.

A transzferfólia egy hártyavékony, színezett fényes fólia, ami az egyszerű körmöket két lépésben elegánssá, a szalondíszítéseket igazán egyedivé, különlegessé
teszi. A fekete színű ragasztó miatt – ami a hátteret adhatja – a minta sokkal
mutatósabb. 22 káprázatos színben szerezheted be.
Használata egyszerű; tanulmányozd a képek alatt található step by step-et!

8ml - 950,-

5ml - 950,-

4ml-s top shine új,
hosszabb kupakkal
Megújult! A népszerű Top Shine
4ml-s változata – hosszabb kupakot kapott: így a munka még kényelmesebb!
Fixálásmentes átlátszó csúcsfény, zselére vagy porcelánra. Rendkívül magas
fényű, lágy, ecsetes, kiemelkedően magas minőségű fényzselé, 4ml-s kiszerelésben. Ráadásul már hosszabb kupakkal, így fogása még kényelmesebb,
a Top Shine-t pedig ezáltal pontosabban, egyenletesebben tudod felkenni.
Vigyázat! Függőséget okoz!
Vékonyan használd!
4ml - 1.880,-

12

transzferfólia

Tipp: Ha a ragasztót használat előtt felhígítod, könnyebben tudsz vele akár vékony vonalakat is húzni vagy kecsesebb mintákat kialakítani.

Pepita Gold

Pepita Silver

Holo Tükör Silver

Holo Tükör Blue

Arany por

Red hipnózis

Rainbow Color

Jégkristály Blue

Jégkristály Red

Króm Silver

Króm Red

Króm Gold

Króm Magenta

Flitter Gold

Holo Szív

Holo Hatszög

Holo Gömb

Holo Csillag

új! crystal nails építő- és díszítő ékszerecsetek
Ragyogó kristályokkal töltött nyelű porcelán építő ecset
8-as méretű. Profi porcelánosoknak, építéshez.

Limitált

!

kiadás

Pezsgő Blue

Ragyogó kristályokkal töltött nyelű zselés építő ecset
6-os méretű. Profi zselés
körmök építéséhez.
Tökéletes választás Titanium
Gel-hez és Cover Pink-hez.

2.900,Limitált

!

Pezsgő Silver

Holo Kör

Új! Transzferfólia ragasztó, Clear
fehér színű, átlátszóra szárad
970,-

2.900,-

1.

1.980,-

970,-

így használd a transzferfóliát!

Art Design díszítő ecset
Nagyon rövid,
tűhegyes, természetes szőrű ecset.
Akrilfestéshez kiváló.

Pezsgő Rosé

Transzferfólia ragasztó, fekete
kiemeli a minták kontúrjait

kiadás

Nero Merlo III. zselés építő ecset
Rövid, széles fejű, a
Firm Gel-hez hasonló,
természetes szőrű
ecset.

Transzferfólia: 360,-

4.300,-

Kovács Gabó

Váradi Szabina „Twixi”

aquarell festék /
ecsetek / LAKK

Új! weekly top coat - fedőlakk

Méhész Alexandra

xtreme aquarell+

3.

2.

1. Zsírtalanítsuk a felületet, amin dolgozni szeretnénk.
2. Vékony ecsettel – például 0-s Short (képen), 0-s Long

vagy Barbara I. – kenjük fel a kívánt mintát a fekete
Transzferfólia ragasztóból.
3. 3-5 perc száradás után erőteljes mozdulatokkal nyomjuk
rá a ragacsos felületre a Transzferfóliát. (A transzferfólia alja beleragad a ragasztóba és ezáltal leválik magáról
a fóliáról.) Hirtelen mozdulattal tépjük le, majd az egész
körmöt kenjük be fényzselével, pl. Super Shine CrystaLac.
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új PROFESSZIONÁLIS
gépek / kellékek
új! cn super led lámpa - crystalachoz, zseléhez
A nagyon erős, professzionális LED lámpák kategóriájának egyik legkiválóbb, ugyanakkor elérhető árú darabja. 18W-os, alul tükrös, programozása kényelmes. Gombjai a körmös felé néznek. Időzítőgombjai
segítségével 30, 60, 90, 120 másodpercre időzíthetjük, melyet digitális
kijelzőjén is nyomon követhetünk. A CrystaLac-okat és az építő zseléket
30-60 mp alatt tökéletesen átköti (kivéve: Builder Clear I., Builder Pink I. és II., és
Brilliantok).

ÚJ! xtreme drill 4 csiszológép
Fogászati műszergyártó által gyártott prémium minőségű eszköz,
30.000-es fordulatszámmal. Hosszan csapágyazott forgótengelyének köszönhetően extra erős és totálisan rezonanciamentes.
Négy csapágy garantálja a halk és sima munkát. Megbízható és
terhelhető eszköz.
Hosszú élettartam – strapabíró alkatrészek, precíz összeszerelés és
a por bejutását akadályozó kiképzés.
Gyorstokmányos, a csiszolófej csere csupán egy könnyed mozdulat.
Oda-vissza forgás, 0-30.000 fokozatmentes fordulatszám. (A képen lévő karbidfej nélkül.)
Megújult, letisztult dizájn!
Fogászati minőség!

Bevezető ár!
39.800,-

29.500,-

Pedál felárért áprilistól
utólag is megrendelhető!
Ára: 3.500,-

Kecses, nyaknál hajlítható, modern dizájnú asztali lámpa. Egyenletesen bevilágítja az asztal egész felületét. Asztallaphoz rögzíthető, így
nem mozog, nem dől el munka közben. ( A zselét nem köti. )
Energiatakarékos LED technológiával.

c-ív megtartó clip

körömcsipesz

Hogy az épített köröm szép íves legyen, hajlítanod
kell. Ehhez tökéletes segítség ez a fémből készült
C-ív megtartó clip. Segítségével a vendég körme
kecses, szépen ívelt formájú lesz.

Természetes körmök vagy hosszabb műkörmök lerövidítésére használható körömcsipesz. Különösen hasznos extrém formáknál
és olyan körmöknél is, amelyek nem férnek
bele a tip-vágóba. Praktikus tokkal, mely ös�szegyűjti a levágott körmöt.
1.400,-

480,-/db

gumikesztyű 100 db-os

cn kendő

Magas minőségű, kellemes tapintású,
enyhén púderezett gumikesztyű.
XS, S, M, L, XL méretekben.
100 db-os adagolós dobozban.

Elegáns selyemkendő,
szárnyas Crystal Nails
logóval. 64x64cm

l!
gétő
é
v
cius
Már

Szuper erős és gyors

cn asztali led lámpa light - világításhoz

l!
sáva
piai ajánlá
m
i
l
k
na O Bajno
a
zsan
Zsu s Európ
e
t
e
Fek étszere
és K

1.980,-

nailart trend magazin
Szalon és Size+ SBS gyűjtemény
Közel 30 díszítő step by step egy kiadványban; Nemzetközi Bajnok Crystal Nails
oktatók és vendégoktatók munkái. Meríts
ihletet vidám, tavasz-nyári díszítéseikből
és készítsd el őket Te is szalonodban, lépésről lépésre.
1.950,-

crystal fashion hosszú ujjú póló
Gallér nélküli, fehér színű, hosszú ujjú pamut póló,
Crystal Nails logóval.
S, M, L, XL méretben.

Megújult! Gallér nélkül!

új! xpress led - ötujjas led lámpa
Praktikus, kisméretű, vékony szupererős LED-jeinek köszönhetően az
anyagok sokkal gyorsabban kötnek benne – a CrystaLac-okat 30-60
másodperc alatt megköti. A LED-ek közvetlenül az ujjak felett helyezkednek el. Egy olyan erős lámpa, ami alatt a kicsit vastagabban kent
CrystaLac sem bőrösödik.

ket
új crystal nails poszterek
sd ő en is!
e
r
e
K retb
é
A3 m
Tegyél ki Te is a szalonod falára minőségi Crystal Nails
posztert! Az igényes plakátok szalonod méltó díszei
lesznek!
Keresd őket A3 méretben is, 690,-!

új körömmatricák

Ha nincs már idő a díszítésre, mert
vendéged már robogna is tovább, díszítsd körmét bolondos matricákkal.

Modern és szép

14
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3.500,-

új coolart szegecsek

Xpress gyors

11.950,-

1.980,-

8.500,-

990,-

360,-

Több mint 30 féle új, divatos szegecs!
Bevállalós vendégeknek, akik odavannak
a legújabb divatőrületért, a szegecsekért!
Ruhán, cipőn és kiegészítőkön extravagáns és vagány – próbáld ki körmökön
is! „Love, Peace and Rock’n Roll!”
25-50db/csomag (mérettől függően)
ÁRCSÖKKENÉS!

360,-
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legújabb profi továbbképzések
új! Alap színes zselés díszítő képzés
ismerkedés a színes zselékkel,
3D zselékkel és azok díszítési
lehetőségeivel, az alapoktól

skribanekné gulybán emese
Olimpiai Bronzérmes (London 2012), kétszeres CN mester, OKJ
műkörömépítő szakoktató

Új! Meseszép menyasszonyi körmök

építő-díszítő tanfolyam üveghatástechnikával, porcelánból, gyors és
egyedi szalondíszítésekkel

Halász Virág
Olimpiai Bajnok (Róma 2014), Dublini Tripla Aranyérmes,
Crystal Európa Bajnoki Építő Aranyérmes

Emese megmutatja neked, nemcsak a CrystaLac-ozásban és annak díszítési lehetőségeiben van otthon: színes zselés, 3D zselés díszítései egyszerűek,
könnyen megtanulhatók, ugyanakkor játékosak, szerethetők. Pont, amilyet
vendéged kérni szokott tőled! Vidám, játékos díszítések, „pikkpakk minták”. Izgalmas absztrakt és „pöttyben-pötty” díszítések tűtechnikával, márványozással,
egy színű, több színű és színátmenetes alapokra. Játék a színekkel és a vonalakkal. Felületi minták, melyeket töltések között is gyorsan cserélhetsz. Mindez
a tavasz-nyár legütősebb színes zselé trendszíneivel. Emese végig „fogja majd
a kezed”: vele megtanulhatod, hogyan lesz egy-két pöttyből és vonalból tökéletes, vendégkedvenc kompozíció.

Virág teljesen új oldalát ismerheted meg: a tanfolyamán megmutatja neked,
milyen körmöket kérnek tőle a szalonjában, a „Nagy Nap” előtt álló vendégei. Dublini tripla aranyérmes oktatónk egy egyedi üveghatás-technikát tanít
meg porcelánból, mellyel a menyasszonyok mellett a Nailympics Rome 2014
nemzetközi zsűrijét is lenyűgözte. Sajátítsd el Te is az aranyérmes körmök
különleges szabadszél elkészítési technikáját, illetve gyors és egyedi esküvői
díszítést: beépíthető díszítő elem – például opál, Mica, csillámpor, stb. – felhasználása, felületi minták elkészítése Royal Gel-lel, 3D porcelán és akril
minták, Swarovski kövek kombinálásával.

Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!
Mi biztosítjuk: színes zselék, UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

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

Az egész napos képzés díja: nettó 9.800 Ft + ÁFA

Az egész napos képzés díja: nettó 9.800 Ft + ÁFA
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