2017 ősz/tél

Miss World Hungary 2017

MattEver Matt Top Gel

Új!

MattEver Matt Top Gel
Fixálásmentes, oldható matt fedőzselé

Fixálásmentes, oldható, rugalmas matt fedőzselé. Segítségével minden eddiginél tartósabb matt hatás érhető el. Nem fényesedik vissza. Géllakkokra, zselére és
porcelánra is kiváló. Mivel fixálásmentes, így új típusú díszítésekhez is tökéletes. Köttesd ujjanként!
Kötése UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

1.880,-

4ml

8ml

2.700,Őszi-téli
szupertrend:
adj mattot a
színeknek!

8ml

4ml

Új!

MattEver Matt Top Gel
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A képen látható köröm az ÚJ 3S66-os Szamócás habcsók 3 STEP CrystaLac-kal, fehér és kék Art Gel festőzselé keverékével, ÚJ MattEver Matt Top Gel-lel, a díszítés 10-es
RoyalCream Gel pasztazselével készült (Balázsi Szilvia munkája).

MattEver Matt Top Gel

MattEver Matt Top Gel

A képen látható köröm az ÚJ R108-as Ködös hajnal, az ÚJ R110-es Kökénykék Royal Gel-lel, az ÚJ MattEver Matt Top Gel-lel, a díszítés 3-as Sellőporral és Swarovski-kövekkel készült
(Méhész Alexandra munkája).

3

A képen látható köröm az ÚJ Tig31-es és az ÚJ Tig32-es Tiger Eye
CrystaLac-kal készült (Méhész Alexandra munkája).

t i ge r e y e c r y s t a l a c

Új!

Tiger Eye CrystaLac

Valódi tigrisszem hatás, szupererős mágnesnek köszönhetően!

4ml

1.880,-

15ml

2.990,-

CN tipp:
Gyöngyház hatásuk
miatt két rétegben
használd őket és kenj
alapnak Cover Pink
Base Gel-t vagy
Cover LightPink
Base Gel-t!

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

15ml

Új!
4ml

Lásd a
fotón!

CN tipp:
Használd az
új színekhez a
nyáron megjelent
mágnesgolyókat!

A tigrisszem hatásért használd hozzá
mágneseinket!

CN tipp: A tigrisszem
hatást Super Shine
Optic-kal fokozhatod!
CN tipp: Hogy teljesen
egyedi effektet kapj,
használd bármely
színed fölé!

Tiger Eye
CrystaLac

Rugalmas és leoldható, 3 lépéses CrystaLac. Egyedi tigrisszem hatás látható a felületen, ahogy
a kezet forgatjuk a fényben. A második réteg színnél használd a mágnest: tartsd a körömtől 3-4
milliméterre 4-5 másodpercig mozdulatlanul, majd köttesd meg a körmöt.
Három új, gyöngyház fényű, világos tónusú, selyemcukor hatású őszi színben.
Kötésidő UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc
(lámpa erősségétől függően).

CN tipp: A mágnessel különböző formájú mintákat
is készíthetsz! Játékos hatásokat érhetsz el!
Ponthegyű
mágnes, kicsi
280,Szupererős
tigrisszem
mágnes
980,Mágnesgolyók
50db – 1.480,-

TIG30
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TIG31

TIG32

t i ge r e y e c r y s t a l a c

1. Bőrfeltoló-kaparóval eltávolítom a letapadt bőrt. Finommattító buffer
segítségével mattítom a körömlemezt, majd Spray Prep-pel előkészítem
a körmöt.
2. Alaprétegként Base Gel-t viszek fel vékonyan a felületre, amit 2-3 percig
köttetek UV lámpában.

Balázsi Szilvia
Tiger Eye
CrystaLac

3. Tig30-as Tiger Eye CrystaLac-ot vékonyan felviszek a körömlemezre.
Lezárom a köröm élét is, majd 2-3 percig köttetem UV lámpában.
4. Felkenem a második réteg Tig30-as Tiger Eye CrystaLac-ot. Lámpázás
nélkül egy Tiger Eye mágnes segítségével mágnesezem. Ezután gyorsan
beteszem az UV lámpába.
5. Super Shine Optic-kal borítom a köröm felszínét. Zárom az éleket, majd
2-3 percig köttetem UV lámpában. Cleanser-rel vagy Cleanser Pad-del
fixálom a felületet.

Step by step

6. Brush On Gel Tip Glue tip ragasztó segítségével Swarovski-köveket
helyezek a körömholdhoz, majd Easy Off Top Gel-be forgatom a Crystal
Pixie és Szórógyöngy keverékét, amiket a kövek közé helyezek. UV
lámpában 2 perc alatt teljesen kiköttetem.
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Tiger Eye
CrystaLac

Balázsi Szilvia munkája
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A képen látható köröm az ÚJ 3S66-os Szamócás habcsók és az ÚJ 3S71-es Fanyar
szeder 3 STEP CrystaLac-okkal és az ÚJ MattEver Matt Top Gel-lel, a díszítés R6os Royal Gel-lel, fehér, fekete, kék, piros, neon korall Art Gel-ekkel, Shiny Gold
Baroque Gel-lel, Aurora ChroMirror króm pigmentporral, Swarovski-kövekkel és
szórógyöngyökkel készült (Fekete Zsuzsanna munkája).

3 ST E P C RYSTALA C

Új!

3 step CrystaLac
trendszínek 2017 ősz-tél
Rendkívüli tartósság és csodálatos színek 3 lépésben

2.400,-

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

3S66
Szamócás habcsók
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8ml

3S67
Vadmálna zselé

3S68
Vörös ribiszke

3S69
Vajkaramella

3S70
Maróni gesztenye

Lásd a
fotón!

3S71
Fanyar szeder

4ml

Új!

1.880,-

8ml

4ml

3 STEP CrystaLac

A legborúsabb napokat is kiszínezik az új őszi-téli 3 STEP CrystaLac trendszínek.
Erről te is könnyedén meggyőződhetsz, ha csekkolod a szezon divatszíneit.
A legfinomabb csóknál is édesebb az ÚJ 3S66-os Szamócás habcsók, mellyel
vendéged azonnal leveheted a lábáról. Bűvöld el az ÚJ 3S67-es Vadmálna zselével,
vagy lepd meg az ÚJ 3S68-as Vörös ribiszkével, esetleg az ÚJ 3S71-es Fanyar
szederrel. Tedd édesebbé mindennapjait az ÚJ 3S69-es Vajkaramellával vagy
kínáld meg az ÚJ 3S70-es Maróni gesztenye árnyalattal.

3 ST E P C RYSTALA C

Új!

BesTrend
Autumn-Winter 2017
3 STEP CrystaLac készlet
Rendkívüli tartósság és csodálatos színek 3 lépésben

Új! Vendégkedvenc őszi-téli szalonsláger színek és új őszi-téli trendárnyalatok egy készletben! A készlet tartalma: GL2, 3S31, ÚJ! 3S70, ÚJ! 3S71
4x4ml

3 STEP CrystaLac

4x4ml

A képen látható köröm az ÚJ 3S70-es Maróni gesztenye, az ÚJ 3S71-es Fanyar szeder
3 STEP CrystaLac-kal, az ÚJ MattEver Matt Top Gel-lel, a díszítés Teli matricával készült
(Magyarosi Barbara munkája).

20% kedvezmény
Csak 1.504,-/db!
1.505,- megtakarítás
A készlet ára: 6.015,-

3 STEP CrystaLac
A képen látható köröm az ÚJ 3S66-os Szamócás habcsók 3 STEP CrystaLac-kal készült
(Balázsi Szilvia munkája).

Új!

GL2

3S31

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

ÚJ!
3S70

ÚJ!
3S71
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ONE step crystalac

Új!

ONE step CrystaLac
trendszínek 2017 ősz-tél
Gyors géllakkozás, élénk színekkel

A legtrendibb színek, melyek idén ősszel egy szalonból sem hiányozhatnak. A nude-os
árnyalatok kedvelőinek ajánlhatod az ÚJ 1S52-es Gesztenyepürét.
A piros szerelmesei pedig ujjongva üdvözlik majd az ÚJ 1S53-as
Cseresznyés pite és az ÚJ 1S54-es Vérnarancs színeket. Tárazz
be belőlük Te is! Őszre fel!

8ml

2.700,-

Új!

Lásd a
fotón!

1S52
Gesztenyepüré
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4ml

1.990,-

8ml

4ml

1S53
Cseresznyés pite

1S54
Vérnarancs

Új!

BesTrend Autumn-Winter 2017
ONE STEP CrystaLac készlet
Gyors géllakkozás, élénk színekkel

Vendégkedvenc őszi-téli szalonsláger színek és új őszi-téli trendárnyalatok egy készletben!
A készlet tartalma: OS65, OS74, ÚJ! 1S52, ÚJ! 1S54
4x4ml
20% kedvezmény
Csak 1.575,-/db!
1.660,- megtakarítás!
A készlet ára csak 6.300,-

4x4ml

Új!

Új!
OS65

OS74
Lásd a
fotón!

ÚJ! 1S52

ÚJ! 1S54

one STEP CrystaLac

A képen látható köröm a 3S42-es 3 STEP CrystaLac-kal, az ÚJ 1S52-es Gesztenyepüré ONE STEP CrystaLac-kal, az ÚJ MattEver Matt Top Gel-lel, a díszítés Shiny Pearl ChroMirror króm
pigmentporral, fekete és fehér Art Gel-lel készült (Sebestyén Ágnes munkája).

ONE step crystalac

one STEP CrystaLac

A képen látható köröm az ÚJ 1S54-es Vérnarancs ONE STEP CrystaLac-kal, a díszítés fekete Art Gel-lel készült
(Magyarosi Barbara munkája).
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waterpro crystalac

Új!

WaterPro CrystaLac,
a profi „Waterway” technikához

Olvasd be a QR-kódot
és nézd meg a videót
a WaterPro CrystaLac
használatáról!

Fixálásmentes, leoldható CrystaLac-ok a profi „Waterway” technikához

Fixálásmentes, leoldható CrystaLac-ok, melyekbe bármelyik 3 STEP CrystaLac vagy ONE STEP CrystaLac színünket cseppentve mintát alakíthatunk ki egy
vékonyabb (pl. 0 Short vagy 0 Long) szőrű ecset vagy a Díszítő és pontozótű segítségével.
A WaterPro CrystaLac-ot kétféle módon használhatod. Háromlépéses vagy egylépéses rendszerként:
3 STEP CrystaLac-ként:
A háromlépéses géllakkozásnak megfelelően előkészített körömlemezre alap zselé réteg kiköttetése után egy réteg WaterPro CrystaLac kiköttetése után a következő
réteg WaterPro CrystaLac-ba csepegteted 3 STEP CrystaLac (3S vagy GL) színeidet a mintádhoz, majd kikötteted, végül fényzselével borítod.
ONE STEP CrystaLac-ként:
Az egylépéses géllakkozásnak megfelelően előkészített körömlemezre egy réteg WaterPro CrystaLac kiköttetése után a következő réteg WaterPro CrystaLac-ba
csepegteted kedvenc ONE STEP CrystaLac (OS vagy 1S) színeidet a mintádhoz, majd kikötteted. (Opcionálisan fényzselét is tehetsz rá, amit szintén ki kell köttetned.)
Kötésidő UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc (lámpa erősségétől függően).

2.350,-

Lásd a
fotón!

Fekete

Lásd a
fotón!

Fehér

Új!

4ml

4ml

szabó mónika
oktatónk új
kedvencei!

WaterPRO CrystaLac
10

A képen látható köröm az ÚJ fekete WaterPro CrystaLac-kal, a díszítés OS69-es ONE STEP CrystaLac-kal készült (Méhész Alexandra munkája).

waterpro crystalac

CN tipp: Kötési ideje
ugyanannyi, mint a
többi géllakknak!

CN tipp: Bármely
3 STEP CrystaLac
(3S és GL) vagy ONE
STEP CrystaLac
(OS és 1S) színnel
működik!

CN tipp: Ha még
alaposabban
elsajátítanád a
WaterPro CrystaLacok technikáját, a
katalógus utolsó
oldalán található
továbbképzést Neked
találtuk ki!

WaterPRO CrystaLac

A képen látható köröm az ÚJ fehér WaterPro CrystaLac-kal, a díszítés 3S4-es 3 STEP CrystaLac-kal készült (Vétek Nikolett munkája).

1. Cover Pink porcelánporból mandula formát építek, aminek a felületét
100/180-as Rózsaszín közepű finomító bufferral lefinomítom.
2. A köröm felületére vékony rétegben felviszem a fehér WaterPro
CrystaLac alapot, amit LED lámpában 1 percig köttetek.

Szabó Mónika
WaterPro
CrystaLac

3. Felviszem a második réteg fehér WaterPro CrystaLac-ot, vékonyan. Ezt
a réteget nem lámpázom.
4. A nyers anyagba 3S67-es 3 STEP CrystaLac-kot viszek fel 0 Long
ecsettel és úgy alakítom ki a virágmintát. LED lámpában 1-2 percig
köttetem.
5. Cool Top Gel-lel fedem a köröm teljes felületét, amit 1-2 perc alatt
teljesen kiköttetek.

Step by step

6. Fehér Art Gel-lel és 0 Short ecset segítségével kontúrozom a mintát,
majd Art Design ecsettel árnyékolom. A kész mintát LED lámpában 2 perc
alatt kiköttetem.
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Waterway CrystaLac

Szabó Mónika munkája

waterpro crystalac

WaterPro CrystaLac rétegrend
3 STEP CrystaLac-okkal

WaterPro CrystaLac rétegrend
ONE STEP CrystaLac-okkal

Super Shine Optic vagy 0/átlátszó
ONE STEP CrystaLac vagy Cool
Top Gel

Clear/Top 0 CrystaLac
vagy Cool Top Gel
Tetszőleges 3 STEP v. GL
színek belecsepegtetve,
minta rajzolásához

opcionális

Tetszőleges ONE STEP színek
(1S vagy OS) belecsepegtetve,
minta rajzolásához

WaterPro CrystaLac 2. réteg

WaterPro CrystaLac 2. réteg

WaterPro CrystaLac 1. réteg

WaterPro CrystaLac 1. réteg

Easy Off Hardener Gel,
körömerősítés esetén
Base Gel
vagy tapadási problémás
körmökre Builder Base Gel

Saját köröm

Fontos!
A CrystaLac-okhoz erős UV vagy LED csöveket használj!
Ellenőrizd 2-3 havonta (pl. Super Shine Optic 2 perc alatt
szárazra köt-e)! Gyenge cső miatt az anyag nem köt át és
felválhat, lepattoghat, vastagabban kenve bőrösödhet.

opcionális

opcionális

Easy Off Hardener Gel,
körömerősítés esetén

Base Gel, körömerősítés esetén

Saját köröm

Fontos!
A CrystaLac-okhoz erős UV vagy LED csöveket használj!
Ellenőrizd 2-3 havonta (pl. Super Shine Optic 2 perc alatt
szárazra köt-e)! Gyenge cső miatt az anyag nem köt át és
felválhat, lepattoghat, vastagabban kenve bőrösödhet.
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alapzselék

alapzselék
3 step crystalac alapzselék

Univerzális alapzselék

ÚJ!

Cover lightPink
Base Gel

Színezett alapozó zselé
halványabb, rózsaszínesebb
árnyalata
A Cover Pink Base Gel egyedi
fejlesztésű, színezett, jó tapadású, rugalmas, leoldható
alapozó zselé halványabb,
rózsaszínesebb
árnyalata.
A Cover Pink Base Gel-hez
hasonlóan rendkívül könnyen
kezelhető; szépen, egyenletesen eloszlik a köröm felszínén.
Világosabb színű, kevésbé
pigmentált.

Kötési idő UV lámpában:
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
4ml

8ml

1.880,- 2.400,-

-

Cover Pink
Base Gel

base GEL

Color Up!
Base Gel

Színezett alapozó zselé

3 STEP CrystaLac-ok rugalmas, oldható, extrém erős tapadású alapozó zseléje. Használd
vékonyan a tökéletes tapadás
és jobb oldhatóság érdekében.

“Színtuning” 3 STEP
CrystaLac-ok alá!
Lágyabb állagú, fehér színű,
rugalmas,
erős
tapadású
alapozó zselé, kifejezetten 3
STEP CrystaLac géllakkok alá.
Kiválóan oldódik. Rendkívül
könnyen kezelhető. Használd
egy
rétegben,
vékonyan.
A puha ecset segítségével
könnyű egyenletesen felvinni. 3
STEP CrystaLac-ok alá kenve
extra élénkséget ad a rákent
színnek.

Kötési idő UV lámpában:
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Kötési idő UV lámpában:
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Egyedi fejlesztésű, színezett, jó
tapadású, rugalmas, leoldható
alapozó zselé. Színe a legnépszerűbb természetes színű
körömágyhosszabbító zselé,
a Cover Pink színével megegyezik. Rendkívül könnyen
kezelhető; szépen, egyenletesen eloszlik a köröm felszínén.
Enyhén ragacsos réteget hagy.
Könnyedén leoldható, a vele
készült köröm oldási ideje körülbelül 8 perc.

Kötési idő UV lámpában:
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
4ml

8ml

1.880,- 2.400,-

-

4ml

8ml

15ml

1.880,- 2.400,- 3.500,-

4ml

8ml

1.880,- 2.400,-

Builder Base Gel
Legerősebb tapadású
CN alapozó zselé
Eddig
elképzelhetetlen
tapadóerőt
biztosító
új
fejlesztés:
ezzel
az
alapozózselével
bármilyen
tapadási problémás vendéget
magabiztosan
engedhetsz
útjára. Az anyag könnyen
kenhető, kicsit sűrűbb; a
tégelyben
lévő
rövidebb
ecset miatt vékonyabban,
egyenletesebben
kenhető.
Tapadási
problémás
körmöknél vékonyan kenve
CrystaLac alá is javasoljuk.

Kötési idő UV lámpában:
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

-

4ml

-

15ml

-

1.880,-

-

3.500,-

fe d ő z s e l é k

fedőzselék
univerzális

one step crystalac

3 step crystalac

fedőzselé

fedőzselék

fedőzselé

Új!

Cool Top Gel

super shine optic

További infóért lapozz vissza a
2. oldalra!

Fixálásmentes, leoldható
szuperfény
Fixálásmentes,
leoldható,
közepes
sűrűségű,
csodaszép
tartós
fényű,
átlátszó fényzselé. Hetekig
tartó
csodaszép
fényű
top.
Sárgulásmentes.
Kötés után nem kell fixálni.
Javasolt porcelán és zselés
műkörömre, illetve 3 STEP
és ONE STEP CrystaLac-ra
is. Használatával nem lesz
kékes-lilás árnyalata a sötét
színeknek sem.

Fixálásmentes, leoldható
szuper fény
Fixálásmentes,
rugalmas,
leoldható, ecsetes átlátszó
fényzselé, melyet kifejezetten
a ONE STEP CrystaLac-ok
fényének tovább fokozására
és
tartósságuk
tovább
növelésére
fejlesztettek
ki.
Optikai
színélénkítőt
tartalmaz, ezért fehér vagy
világos színre kenve élénkebb
hatást kapunk, sötét színre
kenve pedig élettel teli színt.

Kötése UV lámpában
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Kötése UV lámpában
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Kötési idő UV lámpában:
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Új! MattEver
Matt Top Gel

Fixálásmentes, oldható
matt fedőzselé
Fixálásmentes,
oldható,
rugalmas matt fedőzselé.
Segítségével minden eddiginél
tartósabb matt hatás érhető
el. Nem fényesedik vissza.
Géllakkokra,
zselére
és
porcelánra is kiváló. Mivel
fixálásmentes, így új típusú
díszítésekhez is tökéletes.
Köttesd ujjanként!

4ml

8ml

1.880,- 2.700,-

-

4ml

8ml

1.880,- 2.700,-

-

4ml

8ml

15ml

1.880,- 2.700,- 3.500,-

0/átlátszó
ONE STEP
CrystaLac

CLEAR/TOP 0
CRYSTALAC

Tartós, rugalmas, oldható
fixálásmentes fény
crystalac-okhoz!
Felhasználási területe: Még
tartósabb magasfényű lezárást
adhatsz vele ONE STEP
CrystaLac-jaidnak. A saját
körömről 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 egy CrystaLac
Finommattító bufferral, a
köröm gyengítése nélkül).

3 STEP CrystaLac-ok lezáró
rétege, oldható, rugalmas,
tartós és szuperfényes. Használatával a CrystaLac-ok
hosszantartó fényt kapnak.
Használd vékonyan a jobb
oldhatóság érdekében.
CN tipp:
3 STEP CrystaLac-ok esetén
a színt ne köttesd túl, hogy a
fedő tökéletesen rátapadjon!

Kötési idő UV lámpában:
Kötési idő UV lámpában:
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc. 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
3ml

8ml

1.800,- 2.700,-

-

4ml

8ml

15ml

1.880,- 2.400,- 2.990,-

R o y a l ge l

Új!

Royal Gel trendszínek
2017 ősz-tél
Nem árt, ha fixálásmentes Royal Gel-ekből is felkészülsz az őszre. Azonban, nem árt
tudnod, hogy a hat bombasztikusan szép árnyalatból nem lesz egyszerű a választás. Mi
szóltunk. :)
Barackmániásoknak ajánlhatod az ÚJ R105-ös Krémpúdert. Azoknak pedig, akik
pirosban utaznak, ott az ÚJ R106-os Vadmálna zselé. Lilafanoknak az ÚJ R107-es Rumos
szilvaparfét villantsd elő. Első látásra szerelem lesz az ÚJ R108-as Ködös hajnal és az ÚJ
R109-es Petrolzöld. A nyári kék-őrület után merülj el az R110-es Kökénykékben.

4,5ml

2.200,-

Próbáld ki az új színeket 3ml-es
változatban is! Vigyázat! Limitált ideig!
3ml

1.750,-

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

R106
Vadmálna
zselé

R107
Rumos
szilvaparfé

Royal Gel

A képen látható köröm az ÚJ R106-os Vadmálna zselé és az ÚJ R107-es Rumos szilvaparfé Royal Gel-lel, a
díszítés Art Gel-ekkel és Swarovski-kövekkel készült (Sebestyén Ágnes munkája).

Fixálásmentes színes zselék, egy rétegben

R105
Krémpúder

16

R108
Ködös hajnal

R109
Petrolzöld

R110
Kökénykék

17

r o y a l c r e a m ge l

Új!

RoyalCream Gel

RoyalCream

A képen látható köröm az ÚJ 3S71-es Fanyar szeder 3 STEP CrystaLac-kal az ÚJ Tig31-es Tiger Eye CrystaLac-kal, a díszítés 1-es, 7-es és
8-as RoyalCream Gel pasztazselékkel, Swarovski-kövekkel és Szórögyöngyökkel készült (Magyarosi Barbara munkája).

Fixálásmentes, hiperpigmentált színes pasztazselék

18

Fixálásmentes, hiperpigmentált színes zselé, mely tulajdonképpen ötvözi az Art Gel
sűrűségét, a Royal Gel kezelhetőségével. Nem nyúlik, sűrűsége pasztaszerű, ezért
nem folyik el; tökéletes háromdimenziós hatást adva ezzel a megfestett mintának. Ha
vastagabban viszed fel, akkor is átköt. A színek pedig ugyanúgy kiválóan keverhetőek,
mint az Art Gel festőzselék. 5 új, gyönyörű őszi színben.
Kötési ideje UV-ban 2-3 perc, LED-ben körülbelül 1 perc, vastagabban kenve 1,5 perc.

3ml

1.900,Magyarosi Barbara
Díszítő Világbajnok
oktatónk új kedvenc
zseléi, díszítésekhez!

CN tipp: Használd
őket a Színező alap
matricák kitöltésére!
Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

Lásd a
fotón!

Cream
07

Cream
08

Cream
09

Cream
10

Cream
11

r o y a l c r e a m ge l

1. Bőrfeltolás-kaparást, majd formareszelést követően Spray Prep-et fújok
a körömlemezre. Builder Base Gel-t viszek fel a felületre, amit 2-3 percig
köttetek UV lámpában.
2. Felkenek két vékony réteg 3S67-es 3 STEP CrystaLac-ot úgy, hogy a
köröm élét is lezárom, majd rétegenként 2-3 percig köttetem.

Balázsi Szilvia
RoyalCream
Gel

3. Cool Top Gel-lel borítom a körmöt, amit 2 perc alatt teljesen kiköttetek.
A 100/180-as Rózsaszín közepű finomító buffer finomabbik oldalával
visszamattítom a felületet.
4. Savmentes Primerrel vékonyan átkenem a körmöt, ezután egy előre
kivágott, Színező alap matricát helyezek a felületre. Vékony fa reszelővel
a köröm éléhez igazítom a matricát, majd újból átkenem egy vékony
réteg Savmentes Primerrel. Két réteg Cool Top Gel-lel fedem a mintát,
rétegenként 2 percig köttetem.

Step by step

5. 7-es és 8-as RoyalCream Gel pasztazselével és 0 Short ecset
segítségével kitöltöm a minta egy részét, majd UV lámpában 2-3 percig
köttetem.
6. Végül 9-es RoyalCream Gel-lel megfestem a minta maradék részét,
majd 2-3 perc köttetés után Almond Oil mandulaolajjal ápolom a köröm
körüli bőrt.

1

2

3

4

5

6

RoyalCream

Balázsi Szilvia munkája
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Új!

Nude me!
Royal Gel készlet

Fixálásmentes színes zselék, egy rétegben
A legszebb nude Royal Gel színek egy dobozban: négy igazi, vendégkedvenc
árnyalat, a testszínek kedvelőinek.
A készlet tartalma: R80, R81, R96, R97
4x4,5ml

R81

Új!

Lásd a
fotón!

4x4,5ml
R96

R97

20

Royal Gel

R80

A képen látható köröm R96-as Royal Gel-lel készült (Kesztyűs Dóra munkája).

20% kedvezmény
Csak 1.760,-/db!
1.760,- megtakarítás
A készlet ára: 7.040,-

r o y a l ge l

Új!

BesTrend Autumn-Winter
2017 Royal Gel készlet
Fixálásmentes színes zselék, egy rétegben

4x4,5ml

Lásd a
fotón!

R47

R55

ÚJ!
R107

ÚJ!
R110

Royal Gel

Új! 20% kedvezmény
Csak 1.760,-/db!
1.760,- megtakarítás
A készlet ára: 7.040,-

A képen látható köröm Cover Pink porcelánporral, 619-es Dekor porcelánporral, az ÚJ R107-es Rumos
szilvaparfé Royal Gel-lel, az ÚJ MattEver Matt Top Gel-lel, a díszítés Teli matricával, Swarovski-kövekkel
és Szórögyöngyökkel készült (Magyarosi Barbara munkája).

Vendégkedvenc őszi-téli szalonsláger színek és új őszi-téli trendárnyalatok egy készletben!
A készlet tartalma: R47, R55, ÚJ! R107, ÚJ! R110
4x4,5ml

21

s z í ne s z s e l é

Új!

BesTrend Autumn-Winter
2017 színes zselé készlet
20% kedvezmény
Csak 1.760,-/db!
1.760,- megtakarítás
A készlet ára: 7.040,-

Új!

4x5ml

Színes zselé

A képen látható köröm 214-es Dekor Színes zselével, FD8 Full Diamond színes zselével, a díszítés R6-os Royal Gel-lel, fehért Art
Gel-lel és Textures Körömnyomda lemezzel készült (Magyarosi Barbara munkája).

Kiemelkedő színélénkség és fény

Vendégkedvenc őszi-téli szalonsláger színek és új őszi-téli trendárnyalatok egy
készletben! A készlet tartalma: FD8, 192, 214, 232
4x5ml

Lásd a
fotón!

FD8

22

192

214

232

Színes zselé

A képen látható köröm az ÚJ R105-ös Krémpúder Royal Gel-lel, 6-os RoyalCream Gel pasztazselével, a díszítés
Színező alap matricával, 7-es, 8-as, 9-es RoyalCream Gel pasztazselével készült (Kesztyűs Dóra munkája).

23
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Új!

Xtreme strong
Dust Collector
elszívós kéztámasz

Nagy teljesítményű, egykezes, helytakarékos kivitelű porelszívó, erősség szabályzóval. Fehér-fényes
műanyag borítással és párnázott kéztámasszal, az egyszerűbb tisztíthatóság- és maximális komfort
érdekében.
Tartozék: 2db porzsák
22.980,-

Új!
Új!

CN tipp: Az extra
hatékonyság
érdekében, mindkét
porzsákot érdemes
egyszerre
alkalmazni.

Új!

Xtreme Strong porzsák
Az Xtreme Strong elszívós kéztámaszhoz
kifejlesztett mosható, gumírozott nyakú porzsák,
fehér színben.
400,-

24

Új!

eg y é b c r y s t a l új d o n s á g o k

Új!

GigaLED
Table Lamp
asztali lámpa

Állítható fényerősségű – 25%, 50%, 75%, 100%-os fényerősség 4 kapcsolás alatt
– 24 W-os teljesítményű lámpa, mely széles fejének köszönhetően a munkafelület
egészét megvilágítja. „Teljesítmény memóriás” funkcióval (áramellátás megszűnése
esetén ismételt bekapcsoláskor az előzőleg beállított fényerősség kapcsol vissza). A
lámpa feje oldalirányban 360 fokban, fel-le 180 fokban fordítható, míg a nyaka 180
fokban állítható. Asztalra rögzíthető.

25.980,-

Új!

25
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Új!

Új!

Egyedi Crystal Nails

Stamping Lacquer

körömnyomda lemezek

nyomdalakkok

Egyedi és különleges, egész körmöt befedő nyomdalemezek
használatával pillanatok leforgása alatt egyszerűen készíthetsz
meseszép díszítést. Kétféle, új nyomdalemez.
A körömnyomda lemezek
a Stamping Lacquer
nyomdalakkok mellett
kiválóan működnek még
az alábbi Hard Lacquer
körömlakkokkal is: 17, 18,
25, 27, 30, 45, 55, 63, 201.
Illetve a Chrome lakkokkal:
600, 601, 602.

Körömnyomda lemez: 750,-/db
Lehúzó kártya, körömnyomdához: 200,-

Kifejezetten nyomdázásra fejlesztett körömlakkok,
melyek gyorsan száradnak és tökéletesen
fednek. Sűrűbb, pigmentáltabb lakkok, külön
a körömnyomda lemezek mintáinak felvételére
fejlesztve: használatukkal még a legapróbb minta is
könnyedén felvehető, mivel belefekszik a lemezek
véseteibe. A meglévő 8 szín mellett két vadonatúj,
gyönyörűen pigmentált, élénk színben.
4ml – 580,Lásd a
fotón!

CN TIPP: A
KÖRÖMNYOMDA
TECHNIKA Art Gel
festőzselékKEL IS
TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK.
Meseszép díszítés
pillanatok alatt,
egyszerűen!

Mandala

Ethno

Bordó

Csokoládébarna

Még több nyomdalemezt
és matricák széles
választékát keresd a
József körúti üzletünkben,
viszonteladóinknál,
területi képviselőinknél és
webáruházunkban:
www.crystalnails.hu/bolt

A képen látható köröm az ÚJ R106-os Vadmálna zselé Royal Gel-lel, a díszítés G43-as
és G57-es Giga Pigment porcelánporral, az ÚJ bordó Stamping Lacquer nyomdalakkal,
az ÚJ Mandala Körömnyomda lemezzel, neon pink és kék Art Gel-lel készült (Kesztyűs
Dóra munkája).
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Új!

Új!

Új!

Nagyobb méretű

Nagyobb méretű

OmbrePRO

körömnyomdafej, clear

körömnyomdafej, pót párna, clear

ecset

3,5 cm átmérőjű, szilikon nyomdafej.
Áttetszősége miatt a mintát könnyebb
a
körömlemezre
igazítani.
Hosszabb
körmökhöz, nagyobb méretű minták
felviteléhez ajánlott.

3,5 cm átmérőjű, átlátszó szilikon párna, tartó
és kupak nélkül, pótlás céljából.

Szintetikus, ritkított szőrű, zselés díszítő ékszerecset, tökéletes színátmenet készítéséhez.
Az ecset elég széles ahhoz, hogy egy átlagos méretű körömfelület teljes szélességében
egyenletes átmenetet lehessen festeni, Royal
Gel-ekkel vagy géllakkokkal. A két színt lapogató-tapogató mozdulatokkal lehet könnyedén
összemosni egymással.

990,-

1.480,-

Új!

Crystal Nails poszterek
Tegyél Te is ki a szalonod falára minőségi Crystal Nails posztert! Az igényes plakátok szalonod
méltó díszei lesznek!
Poszterek.pdf 1 2017.08.04. 14:08:43

50x70 cm –
990,www.crystalnails.com

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A képen látható köröm ÚJ 3S67-es Vadmálna zselé és az ÚJ 3S70-es Maróni gesztenye 3 STEP CrystaLac-kal, az ÚJ MattEver Matt Top Gel-lel, a
díszítés az ÚJ Mirror Nail Art Sticker matricával készült (Koncsik-Király Mária munkája).

2.580,-

Új!

www.crystalnails.com
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Új!

Új!

Crystal Nails WonderForm LongPro csodasablon –

Mikro méretű szórógyöngyök

extrém hosszúságú körmökhöz és versenyzéshez

A meglévő szórógyöngyeinknél is sokkal kisebb (0,2 mmes), szinte grízes hatású díszítő gyöngyök, három féle
színben: ezüst, arany és gyöngyházfehér.

A tökéletes sablonfelhelyezéshez kifejlesztett, kemény, kiváló ívtartású, nagyon
jól formázható WonderForm csodasablon extrém hosszúságú körmökhöz
és versenyzéshez kifejlesztett verziója. Különleges, egyedi rétegzésének
köszönhetően a formát tökéletesen megtartja, nem törik meg és nem nyílik szét;
erősen tapad. Anyaga vastagabb, ennek ellenére jól vágható. Mandulaformájú
kimélyítése miatt, könnyebb a természetes köröm ívéhez igazítani. A
sarokpontoknál nem feltétlenül szükséges bevágni az ollóval, elég csak
benyomni a sablont a köröm alá, a sablon formatartása miatt így is megfelelően a
helyén marad és elég erős ahhoz, hogy az oldalsó bőrredőt szépen lenyomja (ez
különösen jó a mélyen ülő sarokpontok esetén).

480,-

30 db – 980 Ft
200 db – 6.450 Ft

CN tipp:
Gumikesztyűben is
könnyen formázható
a sablon!

A nyáron megjelent
slágertermék,
a wonderform
csodasablon extrém
hosszú körmökhöz
és versenyzéshez
kialakított változata

Ezek a
szórógyöngyök
garantáltan nem
fognak elszíneződni
vagy elveszteni a
színüket!

A képen látható köröm az ÚJ 3S69-es Vajkaramella 3 STEP CrystaLac-kal, a díszítés az ÚJ
gyöngyházfehér Mikro méretű szórógyönggyel és Swarovski-kövekkel készült
(Balázsi Szilvia munkája).
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Új!

ChroMirror króm pigmentpor
Aurora: tükörfényes króm hatás Unikornis-függőknek és
Galaxy Holo: változó szemcseméret – minden eddiginél extrémebb csillogás
Egy éve tart a pigmentporos díszítő őrület…

Aurora:

Galaxy Holo:

Soha nem látott, lenyűgöző kagylóhéj-hatás! Ezt látnod kell! Különben
nem hiszed el! Unikornis-fanoknak kötelező az ÚJ Aurora ChroMirror
króm pigmentpor.
A ChroMirror króm pigmentpor használata
egyszerű: fixálásmentes felületre – Royal Gel, ONE STEP CrystaLac, 0/
átlátszó ONE STEP CrystaLac, Super Shine Optic, Xtreme Top Shine
és Cool Top Gel – kb. 80%-ban köttetett felületébe (amely már nem
ragacsos, de még nem teljesen kikötött) masszírozd a port, majd
alaposan dörzsöld bele. Az elkészült köröm felületére vagy az éleire
kenj Savmentes Primert, végül 2 vékony réteg fényzselével borítsd.

Világűrbe repít az ÚJ Galaxy Holo ChroMirror króm pigmentpor. Az
eddigi leglátványosabb holo hatás, melyet apró csillámok tesznek
még különlegesebbé. A változó szemcseméretnek köszönhetően még
extrémebb a csillogás.
Használata: Ha a Galaxy Holo ChroMirror króm pigmentport
fixálásmentes felületre teszed, masszírozd bele a félig kiköttetett
anyagba. Ekkor homogénebb felületet kapsz, ahol a holo hatás
érvényesül. Ha fixálós felületbe lapogatod bele, akkor darabosabb lesz
a végeredmény – mintha sok-sok apró gyémánt csillogna a körmön. Az
elkészült köröm felületére vagy az éleire kenj Savmentes Primert, végül
2 vékony réteg fényzselével borítsd.
CN tipp: A ChroMirror króm pigmentporok felületére, hogy a fedőfény
tökéletesen rátapadjon használj Savmentes Primer-t. Borítsd
fényzselével, két rétegben!

Aurora – 2.980,-

Galaxy Holo – 2.480,-

Új!

A képen látható köröm az ÚJ Galaxy Holo ChroMirrror króm pigmentporral és Cool Top Gel-lel készült
(Magyarosi Barbara munkája).

Új!

A képen látható köröm az ÚJ Aurora ChroMirrror króm pigmentporral és 1-es RoyalCream Gel
pasztazselével készült (Drozdik Melinda munkája).
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Új!

Száraz manikűr csiszolófej készlet kiegészítése, két új fejjel
A Dry Manicure csiszolófej készlet kiegészítése, két új fejjel.
Mini hegyes hengerfej: Ezzel a csiszolófejjel jobban, könnyebben tisztíthatók az oldalsó sáncok,
illetve alacsony fordulatszámon is jobban leszedi a letapadt bőrt.
Nyújtott kúpfej: Speciális kialakítása miatt könnyű vele sérülésmentesen dolgozni. Tökéletes
választás azoknál a vendégeknél, akiknek érzékenyebb a köröm körülötti bőrük vagy kevesebb a
körömlemezre tapadt bőr.
Mini hegyes hengerfej –
1.200,Nyújtott kúpfej –
CN tipp: Sajátítsd el a
1.200,-

száraz (gépi) manikűr
fortélyait Sikari Edinától! A
továbbképzések időpontjait
és helyszíneit keresd a
www.mukorom-tanfolyam.com
oldalon!

Új!
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Új!

Xtreme Transzferfólia zselé –
továbbfejlesztett formula
Sűrű, kiválóan kezelhető és formázható fóliazselé,
mely UV lámpában és LED-ben is tökéletesen, a
csövek erősségétől függően 10-30 mp alatt köt.
Használata egyszerű: egy vékony ecset (pl. 0
Short vagy 0 Long) segítségével kend fel a kívánt
mintát a zseléből, majd 10-30 mp köttetés után
egy erőteljes mozdulattal nyomd rá a fólia alját.
Határozott mozdulattal rántsd le a felületről és kész
is a gyönyörű díszítés.

3ml – 1.800,-

Új!

Szórógyöngy tartó tálka,
háromszög

Fekete nyeles tip, fém
gyűrűvel

Háromszög formájú tálka, szórógyöngyeid vagy
egyéb, kis méretű köveid ideiglenes tárolására.
Segítségével a feleslegként a köröm felületéről
lehulló díszítőanyag nem veszik kárba (csak a
visszatöltöd a maradékot a tégelybe és kész); és a
munkaterületed is könnyebben tisztán tudod tartani.

A korábban megjelent natúr 50db-os
nyeles tip, fekete változata. Előnye,
hogy nem kell megfesteni az alapot,
így azonnal megfesthető a díszítés.
Nyelénél fogva könnyen kezelhető,
a praktikus fémgyűrűvel pedig
összefogathatóak az elkészült tipek.

190,-

1.250,-

CN tipp: A kötési
idő függ az UV/LED
lámpádtól és attól,
milyen vastagon
használtad a fólia
zselét. Használat
előtt teszteld le a
lámpát!

eg y é b c r y s t a l új d o n s á g o k

1. Az előkészített körömlemezt megmattítom Finommattító bufferrel,
portalanítom és alaposan áttörlöm No Buffer Scrub előkészítő folyadékkal.
2. Két rétegben felviszem a Color Up! Base Gel-t. Az első réteget 1
percig köttetem, a másodikat pedig 2 perc alatt teljesen kiköttetem LED
lámpában.

Magyarosi
Barbara
transzferfólia

3. Cool Top Gel-lel fedem a köröm teljes felületét, majd fél perc köttetés
után Finommattító buffer segítségével visszamattítom.
4. Megfestem a mintát az új Xtreme Foil Gel transzferfólia zselével, egy
0 Short ecset segítségével, majd 20-25 másodpercig köttetem LED
lámpában. (Figyelem! A pontos kötési idő függ a lámpa erősségétől, ezért
érdemes saját lámpánkon tesztelni.)

Step by step

5. Cleanserrel áttörölt Gold Eye Xtreme transzferfóliát nyomok a mintára.
6. Két réteg Cool Top Gel-lel borítom a körmöt. Két réteg között
villámköttetek, majd 1 perc alatt teljesen kiköttetem.

1

2

3

4

5

6

Magyarosi Barbara munkája
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Új!

Teli matricák
Gyönyörű matricák, melyeket teljes felületen is alkalmazhatsz. Használatuk egyszerű: Vágd ki a körömformának
megfelelően, majd víz segítségével válaszd le a hordozó felületről a választott matricát vagy egy részét. A
tartósság érdekében a megmattított körömfelületet kend be Savmentes Primerrel, majd illeszd rá. Lapogasd
le, reszeld le a körömlemezről túllógó részeket, majd újra kend le Savmentes Primerrel. Végezetül zárd két
réteg fényzselével. Az új matricák színben harmonizálnak az új 3 STEP CrystaLac színekkel, valamint remekül
kombinálhatóak az új RoyalCream Gel pasztazselékkel, melyekkel valósággal életre kelnek. 5 féle.
360,A matricák széles
választékát keresd
a József körúti
üzletünkben,
viszonteladóinknál,
területi képviselőinknél
és webáruházunkban:
www.crystalnails.hu/bolt

A tartósság érdekében a
megmattított körömfelületet
kend be Savmentes Primerrel,
majd illeszd rá a matricát.
Lapogasd le, reszeld le a
körömlemezről túllógó részeket,
majd újra kend le Savmentes
Primerrel. Végezetül zárd két
réteg fényzselével.

Új!

Gyors és
látványos
díszítés, percek
alatt.

A képen látható köröm Titanium Gel-lel, Rocky Cover HardGel-lel, Cover Refill Hard Gel-lel, az ÚJ R106-os Vadmálna zselé Royal
Gel-lel, a díszítés Galaxy Holo ChroMirror króm pigmentporral és Teli matricával készült (Drozdik Melinda munkája).

eg y é b c r y s t a l új d o n s á g o k

Új!

580,-
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Új!

CN tipp: Az üvegfólia
hatású matricák
keretét is fel tudod
használni, ha csíkokra
vagy különböző
tetszőleges formákra
vágod fel.

cn tipp:
Felragasztás
előtt a körmöt
Cleanser Pad-del
zsírtalanítsuk.

cn tipp:
A matricát
felhelyezés után
két vékony réteg
fényzselével
borítsd!

cn tipp:
Ügyelj arra, hogy
felhelyezéskor
csak a matrica
kerete érjen a
bőrhöz, a minta
ne!

A képen látható köröm 1S45-ös ONE STEP CrystaLac-kal, fehért Art Gel-lel, a díszítés az
ÚJ Mirror Nail Art Sticker matricával készült (Sikari Edina munkája).

Mirror Nail Art Sticker
Vékony, a szivárvány minden színében játszó, üvegfólia hatású matricák. Használata egyszerű: Zsírtalanítsd
a köröm felületét Cleanser Pad-del. Óvatosan, lassú mozdulattal távolítsd el a mintát a hordozóról. Illeszd
a köröm felületére, masszírozd be (kb. 10-20 mp-ig), így a hő hatására elválik a kerettől. Rendkívül vékony,
ezért könnyedén felfekszik a köröm felületére. Ezután borítsd két vékony réteg fényzselével. Felületre vagy
beépítve is alkalmazható. Vendéged imádni fogja, ahogy a napsütés ezer színben tükröződve csillogragyog a különböző mintájú fólia matricákon.
Ötféle fantasztikus minta.
Így használd:
1. A matrica felragasztása előtt Cleanser Pad-del zsírtalanítsd a körmöt.
2. Lassan, óvatos mozdulattal húzd le a mintát a hordozóról, hogy ne váljon el a motívum a kerettől!
3. Ügyelj arra, hogy a matrica mintája végigfeküdjön a köröm felületén. Csak a keret érhet a vendéged bőréhez.
Így tökéletesen leválik a minta a kerettől!
4. Két vékony réteg fényzselével borítsd!

eg y é b c r y s t a l új d o n s á g o k

Új!

Decoupage
matrica
Vizes teli matricák, melyeken fólia hatású, kissé domború arany
színű minta is található. Egy minta felhelyezésével egyszerre kétféle
hatású díszítést lehet alkalmazni.
5 féle
480,-

Új!
A képen látható köröm az ÚJ 1S53-es Cseresznyés pite ONE STEP CrystaLac-kal, a díszítés az ÚJ Decoupage
matricával és 1-es RoyalCream Gel pasztazselével készült (Sikari Edina munkája).

Új!

Prémium
portalanító kefe
Tömött, sűrű feje a reszelést követően maradéktalanul portalanítja
a körmöket, ugyanakkor kíméletes a bőrhöz, így a vendég számára
kellemes érzést nyújt. Ergonomikus kialakítása révén könnyen
használható, praktikus méretű eszköz. A hosszabb része elér a
kisujj körméig is, így segítségével egyszerre lehet portalanítani négy
ujjat.
1.280,-

Új!
A képen látható köröm 1S30-as és az ÚJ 1S54-es Vérnarancs ONE STEP CrystaLac-kal, a díszítés az ÚJ
Decopage matricával, az ÚJ Xtreme Foil Gel-lel, Xtreme transzferfóliával és fekete Art Gel-lel készült (Sikari Edina
munkája).
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2017 ősz-tél trendhatása

Adj mattot a
színeknek! –
MattEver Matt Top Gel

Mondj búcsút a fényes körmöknek, mert idén
ősszel a matt hatás lesz a trend!
Nemcsak autóban egyre nagyobb divat a
fény helyett mattra polírozni egy menő verda
karosszériáját, vagy gondoljunk csak a matt
rúzsokra. Ez az irányzat már a körmökön is
megjelenik: ősszel készülj fel arra, hogy rengeteg
vendéged kér majd matt fedőt fényzselé helyett.
Nem árt, ha időben betárazol MattEver Matt Top
Gel-ből, mert azonnal el fogják kapkodni. Ne
feledd! A jelszó: Matt a színeknek!
A MattEver Matt Top Gel-hez lapozz a katalógus
2. oldalára!

k ö r ö m t r en d m a g a z i n 2 0 1 7 ő s z / t é l

2017 ősz-tél trendhatása

„Waterway”
hatás –
WaterPro CrystaLac

Ezzel a technikával gyönyörű díszítéseket
tudsz készíteni pillanatok alatt. Csak egymásra
kell

csepegtetned

a

nyers

géllakkokat,

kialakítani belőle a kívánt mintát és kész.
A profi „Waterway” technika az ősz egyik
legfelkapottabb díszítő trendje, melynek Te is
mestere lehetsz az ehhez kifejlesztett WaterPro
CrystaLac-ok segítségével.
A profi „Waterway” technikához kifejlesztett
WaterPro CrystaLac-okat a 10. oldalon találod.

WaterPro
Fekete

WaterPro
Fehér

k ö r ö m t r en d m a g a z i n 2 0 1 7 ő s z / t é l

2017 ősz-tél trendhatása

Unikornis
körmök

Aurora ChroMirror króm
pigmentpor
Az ősz is a szivárvány sörényű Unikornisokról
fog szólni. Jobb, ha Te is felkészülsz!
Ősszel sem árt, ha a fiókodban lapul majd az
Aurora ChroMirror króm pigmentpor. Vagyis,
inkább az asztalodon. Úgysem lesz időd
eltenni. Egymás után fogják kérni, ezúttal már
az ÚJ 2017 őszi-téli ONE STEP CrystaLac és 3
STEP CrystaLac színekre az Unikornis hatású
körmöket!

Az Aurora ChroMirror króm pigmentporért
lapozz a katalógus 29. oldalára!

k ö r ö m t r en d m a g a z i n 2 0 1 7 ő s z / t é l

2017 ősz-tél trendszíne

Vérnarancs
A vörös és a narancs párosításából született
meg a vibráló Vérnarancs szín, mely egy
csapásra élettel tölti meg szalonod; az öröm
és az életkedv színe. Bátran kombináld nude
színekkel;

az

1S52-es

Gesztenyepürével

például szuper párost alakítanak. Csempészd
be repertoárodba; meglátod, vendégeid közül
egyre többen jelennek meg nálad egy-egy
Vérnarancs színű kiegészítővel, táskával.
ONE STEP CrystaLac-jaid között az 1S54es színt kapd elő fiókodból és felejtsd is az
asztalodon. Biztosan lecsapnak rá vendégeid!
Borítsd a szabadszélt a 91-es színes zselé
színnel vagy díszíts egy nude árnyalatú körmöt
R15-ös Royal Gel-lel. Ha vendéged műkörömre
szavaz, mutasd meg neki a 96-os színes
porcelán színt.

OS31
ONE STEP
CrystaLac

1S54
Vérnarancs

R15
Narancsos piros
Royal Gel

91
Red Mandarin
Színes zselé

96
Színes
porcelán

Ú J PRO F I TOVÁ B B KÉPZÉS E K 2 0 1 7 ŐSZ / t é l

ÚJ!

profi továbbképzések
2017 ősz/tél
Új! „Waterway” profi technika – gyors és
látványos szalondíszítések WaterPro
CrystaLac-kokkal és géllakkokkal

Szabó Mónika
Körömtábor mester, Magyar Bajnoki Bronzérmes (2016),
Manikűr-műkörömépítő szakoktató

A “Waterway” profi technika egy rendkívül látványos, díszítési
technika, mely a kevésbé gyakorlott szakemberek számára is
könnyedén elsajátítható. Móni segítségével Te is mestere lehetsz
ennek a gyors, géllakkos szalondíszítő technikának. A tanfolyamon
mindent megtanulhatsz a WaterPro CrystaLac-okról, illetve arról,
hogyan alkalmazd őket ONE STEP CrystaLac-okkal vagy 3 STEP
CrystaLac-okkal. A fehér és fekete WaterPro CrystaLac színekkel az
összes CrystaLac szín kombinálható; a gyönyörű mintáknak csupán a
képzelet szab határt.
Elsajátítható ismeretek:
3 STEP és ONE STEP CrystaLac és Royal Gel anyagismeret, jellemzőik
és tulajdonságaik, anyagvezetés technikája, vékony vonalak készítése,
kontúrozás, színátmenet, márvány hatás, minta és kompozíció
kialakítás, pár perces szalonminták készítése.
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
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A Crystal Nails Nemzetközi Bajnok oktatóinak
továbbképzéseit és a Képzési naptárat keresd a
www.mukorom-tanfolyam.com oldalon
és az ÚJ Crystal Nails Oktatási Kézikönyvben.

Ú J PRO F I TOVÁ B B KÉPZÉS E K 2 0 1 7 ŐSZ / t é l

ÚJ!

profi továbbképzések
2017 ősz/tél
ÚJ! Csillogás minden mennyiségben, avagy
legtrendibb szalonkedvenc díszítő
technikák ChroMirror porokkal,
Crystal Flake pehellyel, Nailfettivel,
matricákkal és üvegfóliával

Balázsi Szilvia
Szabolcs Kupa Aranyérmes, épített zselé; Magyar Bajnokság
Aranyérmes, Soak Off manikűr kategória

Elveszel a díszítő anyagok sokaságában? Tanácstalan vagy, melyiket
hogyan helyezd fel úgy, hogy az tartós is legyen? Ne aggódj! Szilvi
megmutatja a különböző beépített díszítések – például ChroMirror
króm pigmentporok, Nailfetti, vizes matricák, üvegfóliák, Crystal Flake
díszítő pelyhek – technikáját, és azt is, hogyan használd őket műköröm
és géllakk esetén. Megtanulhatod azt is, hogyan alkalmazd a jelenleg
trendőrületnek számító ChroMirror króm pigmentporokat helyesen
úgy, hogy vendéged sokáig gyönyörködhessen körmeiben, valamint
elsajátíthatod a tökéletes színátmenet (ombre) készítésének technikáját.
Emellett Szilvi a zselés díszítések titkaiba is beavat: megmutatja,
hogyan gyorsítsd szalonmunkád RoyalCream Gel pasztazselékkel.
Elsajátítható ismeretek:
ChroMirror króm pigmentporok helyes és tartós használata, beépített
díszítések (Nailfetti, üvegfólia, Crystal Flake) készítése, színátmenet
(ombre) géllakkozás készítése Szivacs fejű ombre ecsettel, Színező
alap és Fólia hatású matricák alkalmazása, „Unikornis” hatású
körömdíszítés, zselés díszítések RoyalCream Gel pasztazselékkel.

A Crystal Nails Nemzetközi Bajnok oktatóinak
továbbképzéseit és a Képzési naptárat keresd a
www.mukorom-tanfolyam.com oldalon
és az ÚJ Crystal Nails Oktatási Kézikönyvben.

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
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Új! Crystal Nails naptár 2018
Három féle divatos és trendi határidőnapló, melyek közül nehéz lesz választani. Méretük miatt kedvenc táskádban is tökéletesen elférnek, így bárhol és bármikor
fel tudod jegyezni, ha vendéged bejelentkezik. Kifinomult textilbőrből készültek, emiatt tapintásuk puha, kellemes. Belül a legfontosabb, szalonmunkádban is
hasznos információkkal: kötési idők, hajlítási idők, rétegrendek. Beosztása még a legelfoglaltabb szakembereknek is tökéletes: 6-21 óráig írhatod be vendégeid.
Az ünnepnapokra sem kell ügyelned, azokat külön feltüntettük. Könyvjelző szalaggal, hogy mindig odatalálj az aktuális héthez. Tolltartó résszel.
2.800,-

Új!

Új! Rotring ceruza, Crystal Nails logóval
Praktikus rotring ceruza, cserélhető rotring béllel, végén radírral. A Crystal Nails naptár tolltartójába tökéletesen passzol, így
könnyedén bejegyezheted vendégeid időpontjait, lemondás esetén pedig törölheted őket.
250,-

Új!
- Crystal Nails

1085 Bp., József körút 44. / + Westend City Center /
További 100 partner országszerte
Üzlet (József körút) telefon: (1) 334 1924, Oktatás: (1) 323 0258
www.crystalnails.hu, www.mukorom.hu, www.mukorom.tv
webáruház: www.crystalnails.hu/bolt
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/crystalnails.hungary
A katalógus árai nagyker (körmösöknek szóló) ÁFÁ-s árak.
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A Crystal Nails naptár
tolltartójába tökéletesen
passzol, így könnyedén
bejegyezheted vendégeid
időpontjait, lemondás
esetén pedig törölheted
őket.

A Te Crystal Nails partnered:

