Az érzéki lábak és finom kezek szakértője 2017/2018

A Crystal SPA a professzionális láb- és kézápolásban egyet jelent a kifejezetten magas 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
új, egyedi megjelenéssel kerülhet az igényes szalonokba.

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Tisztítás/Fertőtlenítés

1.

2.

3.

PRESEPTIC SOAP
Tisztító szappan

Farnesol - tisztító adalékkal

Kímélő folyékony szappan lábra és kézre a selymes bőrért.
Színtelen, nem irritáló hatású szappan bőrpuhító adalékanyagokkal.
A lábáztató vízzel hígítva három perc alatt, hígítatlanul kézmosásra
használva kevesebb, mint fél perc alatt fejti ki tisztító hatását. Hármas hatásának köszönhetően bőrét selymessé, illatossá és higiénikussá varázsolja.
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1.

30ml - 450,-

2.

200ml - 1.400,-

3.

500ml - 2.750,-

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Tisztítás/Fertőtlenítés

1.

2.

Crystal SPA
termékcsaládunk designja
megújult, termékeinket
fokozatosan átöltöztetjük!

PRESEPTIC SPRAY
Tisztító spray

Alkoholtartalmú tisztító spray lábra és kézre a higiénikus és tiszta
bőrért. A kezelés elején és végén a lábak és karok teljes felületén
alkalmazva, tisztító hatását egy perc alatt fejti ki. Kellemes illatának
köszönhetően jó közérzetet biztosít. Fújjuk 20 cm távolságról a tisztítandó területre, hagyjuk megszáradni.

1.

30ml - 390,-

2.

200ml - 950,-
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ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Tisztítás/Fertőtlenítés

1.

3.

2.

PEDI SALT MINT/ORANGE/LIME
Pedikűr só menta/narancs/lime

Holt tengeri sókat és aloe vera kivonatot tartalmazó fürdősó. A száraz, kérges bőrnek igazi gyógyír. Fellazítja és kitisztítja a pórusokból
a szennyeződéseket. Összetevői megakadályozzák a lábszag, a lábgombák és a lábujjak közötti viszketés kialakulását. Ellazít és méregtelenít. Használat előtt rázza fel, majd adjon a lábfürdővízhez egy
evőkanálnyit. Manikűrhöz is. A Crystal SPA tengeri sóval készített
lábfürdő igazi kényeztetés a lábnak.
320ml - 1.980,6

1.

MINT/MENTA

2.

ORANGE/NARANCS

3.

LIME/LIME

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Hámlasztás/Bőroldásés Puhítás

1.

2.

3.

4.

CALLUS SOFTENER SPRAY
Bőrpuhító spray

Karbamid & Szalicilsav & Szkavalén Olaj

Bőrnedvesítő 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 szkvalén olaj tovább fokozza a munkakomfortot. Segítségével
a problémásabb bőrtípusok is puhábbá, könnyedebben
pedikűrözhetővé válnak.

4.
1.

30ml - 550,-

2.

200ml - 1.850,-

3.

500ml - 3.300,Refill-utántöltő

CALLUS REMOVER DROPS
Bőroldó 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 könnyebben eltávolíthatóvá válik a tyúkszem és
a benőtt köröm. Néhány cseppnyi puhítás is nagy segítség a
fájdalmas helyeken.
30ml - 1.200,7

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Hámlasztás/Bőroldásés Puhítás

1.

2.

1.

SALT-OIL-MENTHOL SCRUB-NEW FORMULA
Olajos só-radír mentollal – új receptúrával
Menthol & Mandula olaj

Tisztító, bőrmegújító só-radír és revitalizáló, nyugtató olaj egyben,
mentholos serkentő hatással. A vitaminokban gazdag édes mandulaolaj biztosítja 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!
30 ml – 850,200 ml – 2.900,8

2.

AVOKADO 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 könyökre és térdre is. Bő langyos vízzel kell
leöblíteni. Hatékony bőrradírozás és frissítő ápolás egyben!
250 ml – 2.850,-

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Ápolás/Frissítés

1.

2.

1.

SKIN BUTTER
Bőrápoló 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 gyümölcsillatú kényeztetést a vendég még órák múlva is érzi.
Afrika aranya még a legszárazabb és legérzékenyebb kezeket, lábakat is megpuhítja.
Teljes testfelületen testvajként is tökéletes.
30 ml – 700,250 ml – 3.680,500 ml – 5.900,-

2.

PAPAYA MASK
Papayás láb maszk

Bőrkondicionáló és frissítő maszk papayával.
A maszk a bőr mélyrétegeibe 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 15-20 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.
260 ml – 2.850,9

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Ápolás/Frissítés

2.

1.

1.

SKIN REPAIR
Repedezett bőrmegújító

2.

Avokádó & Allantoin & Selyem

Menthol & Aloe Vera & Eukaliptus

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.
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COOLING GEL
Hűsítő gél

30 ml – 900,200 ml – 3.600,-

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.
30 ml – 550,200 ml – 1.700,500 ml – 3.500,-

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Ápolás/Frissítés

3.

1.

2.

LAVENDER/LILY/JASMINE LOTION
Levendula/liliom/jázmin ápoló krém

Hidratáló és revitalizáló ápoló krémek 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.

1.

LAVENDER/LEVENDULA

2.

LILY/LILIOM

3.

JASMINE/JÁZMIN

245 ml – 1.980,-
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ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Paraffinos ápolás

1.

2.

1.

LILA PARAFFINGÉP

2.

Modern forma és szín (lila-rózsaszín), 3
különböző fokozat. Ajándék kesztyűvel és
lábtyűvel (3.100 Ft értékben).
19.500,-
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WARMING BALM
Melegítő balzsam

Levendula & Gyömbérolaj & Kámfor

Melegítő balzsam a lábak, kezek 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. A termék célja a bőr helyi felmelegítése, a bőrreakció bőrtípustól
függően eltérő lehet. A bőrpír és a meleg, csípő érzés 30-45 percen belül magától megszűnik.
Ne alkalmazza a terméket sérült bőrfelületen! Kézápolás esetén szembe ne kerüljön! 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!
30 ml – 850,200 ml – 3.400,-

ESZTÉTIKAI PEDIKŰR
Paraffinos ápolás

1.

2.

5.

3.

6.

7.

4.

1.

DIGITÁLIS RÓZSASZÍN
PARAFFINGÉP

Digitálisan állítható, hőmérséklet szabályozós, 2,5 literes paraffingép. Segítségével jól tudunk alkalmazkodni
a vendég hőmérséklet igényéhez.
17.700,-

PARAFFINOK

6 féle intenzív illatban.
450g - 1.980,-

2. ORANGE/NARANCS
3. JASMINE/JÁZMIN
4. LAVENDER/LEVENDULA
5. ROSE/RÓZSA
6

PEACH/BARACK

7. TEA TREE/TEAFA
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COMBIPED
1.

2.

5.

7.

3.

6.

8.

4.

1.

COMBIPED

2.

Combiped kombinált körömszabályozó
COMBIped Spange soft (lágy), medium
(közepes), hard (kemény) (6 db + 6db
alkoholos kendő)

PODOFIX

3.

FESZÍTŐSZÁLAS SPANGE a benőtt, deformálódott lábkörmök korrektúrájának orvosi
segédeszköze a szalonodban. mini, S, M, L
méretekben. Fertőtlenítő kendővel.

6 darabos szett:20.610,Darabonként: 3.600,-

8 darabos szett: 19.890,Darabonként: 2.550,-

SZÁLFESZÍTŐ
8980,-

4.

ELEMES, MINI,
HORDOZHATÓ UV LÁMPA
5.990,-

5.

HAJLÍTÓSZERSZÁM
német orvosi acél

8.

RÖGZÍTŐ FOGÓ
német orvosi acél
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23.040,-

11.900,-

6.

KÖRÖMCSÍPŐ
2.350,-

7.

OLDALCSÍPŐ

német orvosi acél, fém szál vágáshoz
megerösítve
15.500,-

ESZKÖZÖK
Reszelők

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

1.

CSODAFÉNY POLÍR
MANIKŰR RESZELŐ
2 way a ragyogó körmökért.

2.

PINK
MANIKŰR RESZELŐ

természetes körömhöz 150/280

350,4.

CRYSTAL SPA KÉTOLDALÚ
PROFI SAROKRESZELŐ

2.950,-

TIGRISMINTÁS MINI RESZELŐ TUCAT

GYÉMÁNTPOROS
KÖRÖMRESZELŐ
5. 17cm - 990.6

15cm - 790.-

7. 12cm - 480.-

Pont egy tucatnyi, azaz 12 db mini reszelő egy dobozban, 240/240 érdességgel saját körömhöz. Vendég ajándéknak is.
980,-/tucat (82.-/db)

ÚJ, VÉKONY FARESZELŐ TOVÁBBFEJLESZTVE

Sikerült jelentősen megnövelni a vékony fareszelő tartósságát is. Mostantól keresd a fehér
logós, vékony, fareszelőt (a korábbin piros a
logó). Manikűrhöz és műkörömhöz! Továbbfejlesztett reszelő, régi áron

250,-

Profi fogású ergonóm nyél és még profibb, két oldalon
két különböző érdességű bőr-reszelő, amelyek a bőr
felpuhítása után szinte maguktól hántolják az elhalt
bőrt. A nyél csúszásgátló bevonatos!

9.

3.

Az ára változatlanul 150,-

8.

CRYSTAL SPA
LÁBKÖRÖM RESZELŐ

Meglepő újdonság, a hagyományos fém
láb-köröm részelőnél sokkal modernebb, jóval
komfortosabb és hatékonyabb, jól fertőtleníthető reszelő. Biztos, hogy minden szalonban le
fogja váltani korábbi társát.
1.200,15

ESZKÖZÖK
Fémeszközök

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

4.

10.

HAT DARABOS GYÉMÁNT
PEDIKŰR SZETT
8.950,-

2.

GOLD SCISSORS ARANY SZÍNŰ
BŐRVÁGÓ OLLÓ - JAPÁN ACÉL
ROZSDAMENTES SZIKE NYÉL

Eldobható szikékhez.

8.

1.950,-

CN TAMPONÁLÓ TŰ
1980,-
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3.

20, 21, 22, 23-as méretben.

69,-/db

2.490,7.

ELDOBHATÓ SZIKÉK

9.

5.

2.920,-

FLEX OLLÓ CUTICULA
ÉS SABLONVÁGÓ

6.

Érdekes szerkezet: a rugós nyél helyettünk nyitja az ollót, így egyszerűbb irányítani, akár bőrvágásnál,
akár a sablon kivágásánál.
1.200,10.

MANIKŰR OLLÓ
BŐRVÁGÓ - SOLINGEN

2.920,-

MANIKŰR OLLÓ KÖRÖMVÁGÓ - SOLINGEN
CUTICULA CSÍPŐ ÉS
FELVÁLT KÖRÖM
ELTÁVOLÍTÓ CSIPESZ
1.270,-

KÖRÖMCSIPESZ

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 összegyűjti a levágott körmöt.
2.920,-

ESZKÖZÖK

Kiegészítő eszközök

1.

2.

3.
4.

1.

FINOMÍTOTT PAPÍRTÖRLŐ

2.

Az eddigi rendkívül sikeres, többrétegű
papírtörlő továbbfejlesztett változata. Szabályosabb préselés a pontosabb
munkához, egyenletesebb felület a kisebb
helyigényhez. 500 darabos tekercsben.
Nagyon kedvező áron.
500 darab –
csak 1.190,-

3.

ÜVEGTÉGELY,
ÜVEG FEDŐVEL
Átlátszó - 600,-

4.

LINT-FREE NAIL WIPES
SZÁLMENTES TÖRLŐ

A gyártási technikának köszönhetően teljesen szálmentes, egyrétegű lapkák. 3-4 ujjra egy darab
javasolt. 360db-os kiszerelésben.
1.350,-

A dobozt adagolóként is használhatod!

4 GEL ECSET
Kisméretű, szintetikus szőrű, zselés
ecset. Főként színes anyagokhoz használható ecset, de alkalmas még fehér
építő zselé felvitelére is.
1.980,-

Precízen
vágott szőr

szemből
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ESZKÖZÖK
Higiéniai kellékek

1.

3.

2.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
1.

CN FROTTÍR TÖRÖLKÖZŐ
100% pamut. Finom, puha anyagú, melyen kevésbé látszik a körömpor. Pink
színben.
980,-

5.

BARIDEZ

6.

Eszközök és felületek
fertőtlenítéséhez.

2.

ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ
2.010,BOX

FÉLHOLD
PORTALANÍTÓ KEFE

FEHÉR PAMUT TÖRÖLKÖZŐ
CRYSTAL SPA
930,-

Jó porszedő és “kezes” darab.
18

370,-

9.

3.

LÁBTYŰ
Frottír, melegen
tartáshoz.
1.950,-

7.

VENDÉGPAPUCS
Fertőtleníthető, nem bolyhozódik.
Több színben:
255,-

ÚJ! PRÉMIUM
PORTALANÍTÓ KEFE

4.

FROTTÍR
KESZTYŰ
Frottír,
melegen
tartáshoz.
1.850,-

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,-

250ml - 1.190
1l - 1.590,8.

10.

10.

PORVÉDŐ MASZK
80,-/db

Védőfelszerelések
1.

2.

3.

4.

1.

UJJVÉDŐ GUMI
Vastag, S, M, L méretben.
350,-/50db

4.

UJJVÉDŐ SZALAG

2.

GUMIS CÉRNAKESZTYŰ
A gumírozott ujjbegyével biztosabb
fogást tesz lehetővé. A textil rész
kiváló szellőzést biztosít, így a hagyományos gumikesztyűknél sokkal komfortosabb. 6-os, 8-as, 10-es
méretben.
690,-

3.

PÚDERMENTES, ELDOBHATÓ
NITRIL GUMI KESZTYŰ
Kiváló minőségű, rugalmas, fekete színű, nitril kesztyű. Nem
csúszik, ráfeszül a kézfejre. A One Move akrilfesték színe is
jobban látható, ha munka közben a kesztyű felületére kened
ki. Pedikűrös szakembereknek is ajánlott, mivel pontoseszközfogást tesz lehetővé. 100db, egy dobozban. S, M, L méretben.
3.490,-/100db
Méret: S

860,Méret: M
Méret: L

19

Előkészítő
és segédfolyadékok

1.

2.

3.

4.

1

NO BUFFER SCRUB

2.

Kíméletes és szupergyors előkészítő folyadék CrystaLac-hoz. Előkészítő
anyag, amely minden eddiginél kíméletesebbé
teszi a klasszikus CrystaLac-ozást és a ONE
STEP CrystaLac-ozást. A No Buffer Scrub helyettesíti a Nail Prep/Spray Prep és a Primer
használatát, illetve ONE STEP CrystaLac-nál a
mattítást is. Erős vízelvonó és zsírtalanító hatása miatt a köröm másfajta előkészítést nem
igényel. Itass át egy szálmentes papírtörlőt No
Buffer Scrubbal és alaposan dörzsöld át a körmöt. A hatékonyság érdekében néhány ujj után
cseréld le a papírtörlőt, és használj újat.
30ml – 590,118ml – 1.750,4.

20

SPRAY PREP
ELŐKÉSZÍTŐ, TISZTÍTÓ SPRAY
Nagy kiszerelésű körömelőkészítő folyadék,
praktikus pumpás spray formájában. A kezelés elején köröm- és kéz tisztító spray-ként
használhatjuk. Zsíroldó hatása miatt a sablon
tapadását is segíti a bőrön. Sablonos építésnél ecsetes Nail Prep helyett vízelvonó-tisztító
előkészítő folyadékként használjuk a körmökre
fújva.
- tisztító, vízelvonó és zsírtalanító hatású
- használható a saját kezünkre és a vendég kezére egyaránt
100ml – 1.430,Nail Prep/Spray Prep utántöltő 500ml – 4.980,-

Új! Cleanser pad - cleanserrel átitatott szálmentes törlő

Cleanserrel átitatott szálmentes törlő, melynek használatával felgyorsíthatod a szalonmunkát. Praktikus,
hiszen ha utazol, akkor nem kell külön Cleansert és szálmentes törlőt magaddal vinned. Egy Cleanser pad
– körömhossztól függően – körülbelül 5-10 köröm fixálására elegendő.
1 doboz (100 tasak) – 1.480,-

3.

ACID FREE PRIMER
SAVMENTES PRIMER
Teljesen savmentes, tapadás elősegítő folyadék, ami teljesen nem szárad meg, marad egy ragacsos rétege.
Ezért vékonyan kell felvinni, mert ez
a ragacsos rész kétoldalas ragasztóként működik majd a körömlemez és
a rákerülő anyag között. Ha a savmentes primerből többet rakunk, akkor ez
a ragacsos rész kicsit vastagabb, így
a rákerülő anyag nem fog odatapadni
a körömlemezhez, ezért felválás jelentkezhet. Az ecsetből a felesleget le
kell húzni az üvegcse nyakán vagy az
ecsetet le kell itatni egy száraz papírtörlőn, így nem kerül a szükségesnél
több mennyiség a körömre.
15ml – 1.980,-

MANIKŰR
1.

2.

3.

4.

1

5.

P.SHINE PROFESSZIONÁLIS KÉSZLET
Tartalma: krém, por, 3db. körömreszelô, 2 db. szarvasbôr
polírozó, polírozó kendô, adagoló kanál
9.980,-

2

6.

MANIKŰR TÁL

3

800,-

P.SHINE KÉSZLET OTTHONI
ÁPOLÁSHOZ
tartalma: krém, 2 db körömreszelô, polírozó
3.980,-

4

P.SHINE PASZTA

5

P.SHINE BUFFER PINK/ZÖLD

Utántöltő krém

1.790,-

2.730,-

6

P.SHINE POR
Utántöltő por.
2.730,-

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 eljárásából lett kifejlesztve. Visszaadja a körmök természetadta 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.

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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MANIKŰR
2.

3.

1.

4.

Könnyen kialakítható szabályos mosolyvonal a Mani Tip segítségével. A dupla Mani Tip két részből áll, egy átlátszó segédtipből, és egy színes francia végből. Az átlátszó segédtip könnyedén leemelhető, ennek segítségével lehet kellő erővel rányomni a körömre a beragasztózott, nagyon vékony, francia tipet.
14 méretben a pontos illeszkedésért. Használható zselés körömerősítéshez. Három féle színben. A szimpla Mani Tip egy szabadszéli részből áll, amit ujjal
vagy csipesszel kell rászorítani a körömre.
1.

CN MANICURE TIP BOX
DUPLA - SZÍNES
140pcs: 2.900,-

3.

CN MANICURE TIP BOX
SZIMPLA - FEHÉR
140pcs: 1.900,-
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2.

CN MANICURE TIP BOX
DUPLA - FEHÉR
140pcs: 2.900,-

3.

CN MANICURE TIP BOX
SZIMPLA - SZÍNES
140pcs: 1.900,-

SZÉPÉSZETI pedikűr
Körömlakkok- és ápolók

1.

3.

1.

2.

4.

LAKKSZÁRÍTÓ SPRAY

5.

2.

LAKKJAVÍTÓ CERUZA
ÉS PÓTHEGY
880,-

5.

CUTICLE OIL KÖRÖMBŐR VITALIZÁLÓ OLAJ

1.560,4.

UV TOPCOAT UV FEDŐLAKK

UV fényre kötő összetevőinek köszönhetően rendkívül kemény és fényes védőréteget képező fedőlakk,
mely 60 másodperc alatt megköt az
UV lámpában (nem teljesen szárazra), így körömlakk-gyorsszárítóként
is funkcionál. Szabadalmaztatott
formulával.
15ml – 1.450,-

A kiszáradt körömbőrt ápoló olaj a
körömbőrön keresztül a növekedési
zónába felszívódva táplálja a körmöket (akár a műköröm alatt is).
Műkörmözésnél fontos szerepe van
a vegyi anyagok semlegesítésében,
illetve kiválóan alkalmazható porce
lán köröm felületi utókezeléséhez is.
5 különböző egzotikus, a korábbinál
intenzívebb illatban – vanília, kókusz,
barack, frézia, ananász –, melyet a
vendég még órákon át érezni fog.
8ml – 730,15ml – 990,-

6.

3.

WEEKLY TOP COAT - 7 NAPIG TARTÓ
FÉNY, KÖRÖMLAKKRA

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.
4ml – 580,8ml – 950,-

6.

ÚJ! ALMOND OIL MANDULAOLAJ
KONCENTRÁTUM - 99%-os TISZTASÁGÚ

99%-os tisztaságú mandulaolaj a bőr puhítására, a száraz
és törékeny körmök ápolására. A mandula hidratáló és ápoló
tulajdonságairól ismert, a gyógyászatban és a szépségápolásban évszázadok óta alkalmazzák. Puhává teszi a körömbőrt, gyorsan visszaállítja a köröm fényességét, ápolttá teszi
a körmöket. Gyorsan beszívódik a körömbe és a körömágyba.
4ml – 900,8ml – 1.400,23

SZÉPÉSZETI pedikűr
Körömlakkok- és ápolók

CRYSTAL NAILS KÖRÖMLAKKOK

A csúcsminőséghez vezető fejlesztés eredményeképpen 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 kupak. A körömlakk
hosszan tartó (ún. long lasting) formulájának köszönheten maximális kopásállósággal rendelkezik, melynek következményeképp az egyedi, pezsgő színek akár 5 napig is elégedetté teszik vendégeidet. A kecses, szemet vonzó üvegekbe dekor-, irizáló gyémántporos-, francia-, hologramos,
folyékony kristályos és króm színek kerültek. Manikűrözésnél a termék erősíti a vendég körmeit.
Formaldehid és toluolmentes
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49-es Zafír Dekor körömlakk szín.

103-as Csábos piros Diamond körömlakk szín.

TÖBB MINT

100

FÉLE
KÜLÖNBÖZŐ
SZÍNBEN!

Árakkal és kiszerelésekkel kapcsolatos további részleteket megtalálod a 2017/2018-as Crystal Nails
Igényes Körmösök Kézikönyvében.

FD4-es Gyémánt viola Full Diamond körömlakk szín.
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SZÉPÉSZETI pedikűr
CrystaLac géllakkok és zselék

1.

2.

3.

4.
5.

7.
6.

8.

10.

9.

11.
12.
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1.

ILLATOS CRYSTAL NAILS TIP-, PORCELÁN
ÉS CRYSTALAC OLDÓ

2.

Rendkívül erős oldó hatású folyadék, tip-, porcelán és CrystaLac
eltávolítására, aloe verával, glicerinnel és panthenollal. Az aloe
vera táplálja és nedvességgel látja el, a glicerin és a panthenol
pedig puhává varázsolja a bőrt. Kamilla és zöld tea illatban.

Gél állaga miatt a körmön marad, így minimálisan érintkezik a bőrrel, ezért
egy kíméletes megoldást nyújt. Robbanásszerűen távolítja el a ONE STEP
Easy-t, 3 perc alatt.
Használat: A csőrös adagoló segítségével nagyobb anyagmennyiséget
oszlass el a körmön egyenletesen, majd 3 perc elteltével távolítsd el/töröld
le a feloldott anyagot.
50ml – 990,-

100ml – 650,1l – 1.950,3.

FUNGUS STOP (ANTI-FUNGUS)
Körmönként egy cseppnyit dörzsöltessünk be a bőrredőkbe és
a körömfelületre. Kellő higiéniát biztosít a köröm és körömágy
részére.
15ml – 1.550,-

5.

7.

11.

6.

EASY OFF TOP ZSELÉ
fixálós, leoldható közepes sűrűségű átlátszó fényzselé. Nagyon
rugalmas, fixálós, leoldható. Javasolt porcelán és zselés műkörömre, Easy Off Hardener Gel-lel való körömerősítésre, klasszikus CrystaLac-ra, és Chro°Me használatakor egy plusz, erősebb
védő fedőrétegnek. Kötés után fixáld Cleanser-rel a tökéletesen
fényes végeredmény érdekében. Kötése UV lámpában 2-3 perc,
LED-ben 1-2 perc.
15ml – 2.980,-

EASY OFF WHITE GEL
Leoldható hideg fehér zselé. Lágy, hideg hófehér zselé, kékes színélénkítőt
tartalmaz. Színes zselé állagú. Rendkívül rugalmas, leoldható körömerősítő. Javasolt Gum Gel-hez beépítve vagy Easy Off Hardener Gel-lel megerősített körmökhöz fehér francia végként. Használat előtt javasolt felkeverni,
mert könnyen leülepszik a pigment a tégely aljára. Kiválóan fed. Vékonyan
kend, szükség esetén két rétegben. Felvitele lágy ecsettel ajánlott. Kötés
után a ragacsos rétegbe pigment is kerül, ezért a köröm borítása előtt töröljük le a szabadszéli részt egy tiszta ecsettel.
5ml – 2.200,-

8.

EASY OFF HARDENER GEL - CLEAR
Átlátszó körömerősítő zselé, mely leoldható, rugalmas. Saját köröm erősítéséhez. Ugyanolyan erős, mint a hagyományos zselék. Javasolt klasszikus (3 STEP) CrystaLac alá is körömerősítésként. Pedikűrnél is tökéletes
megoldás saját köröm erősítésére. Kötése UV lámpában 2-3 perc, LEDben 1-2 perc.
15ml – 2.980,-

EASY OFF HARDENER GEL - MILKY PINK
Gyönyörű, enyhén fedő, természetes tejes rózsaszínű körömerősítő zselé, mely leoldható, rugalmas. Javasolt elvékonyodott
körmökhöz és francia körömhöz alapként. A körmöknek szép
színt adva elfedhetjük vele az enyhe körömhibákat. A közepes
fedőképesség legfőbb erénye, hogy eléggé fed ahhoz, hogy a
mosolyvonal lenövését még kissé elfedje, de nem fed olyan erősen, hogy a hátsó bőrredőnél csúnya lenövési kontúr jelenjen
meg 1-2 hét múlva. Kötése UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2
perc.
15ml – 2.980,-

REMOVER FOIL - LEOLDÓ FÓLIA
Alumínium fóliába ültetett, körömméretnél kicsit nagyobb vattabetét
(2x3cm), melyet Acryl Removerrel kell átitatni. Pontos illeszkedése miatt
ez a leoldási mód hatékony és anyagtakarékos. CrystaLac, porcelán, easy
Off leoldásához.
100 darabos, nagy boxban – 2.550,-

ANTIFUNGAL PEDI GEL - ÉPÍTŐ ZSELÉ
Építő zselé körömkorrekcióhoz, köröm pótláshoz kézen és lábon.
Állaga lágy, színe halvány barackos (opálos) rózsaszín, szinte
átlátszó. Nagyon különleges alapanyag, mely bőrön is megtapad, meglepően jól formázható, nem folyik el. Rövid, természetes
hatású körmök kialakításához javasoljuk.
5ml – 2.200,15ml – 3.950,-

9.

4.

COVER MANI GEL

Természetes körömágy színű, lágy körömerősítő zselé, mely rugalmas és leoldható. Vékonyan is jól fed. Az Easy Off zselé család
tagja. Javasolt Gum Gel-hez és Mani Tip-hez (a szupergyors lenövésmentes francia körömerősítésért). Kötése UV lámpában 2-3
perc, LED-ben 1-2 perc.
5ml – 2.200,-

REMOVER GEL LEOLDÓ ZSELÉ
ONE STEP EASY-HEZ

10.

EASY OFF HARDENER GEL - PINK
Átlátszó rózsaszín körömerősítő zselé, mely leoldható, rugalmas. Javasolt
klasszikus (3 STEP) CrystaLac alá is körömerősítésként. Kötése UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
15ml – 2.980,-

12.

Crystal Nails Skin Guard Liquid Skin
Protector bőrvédő folyadék
Folyékony, lehúzható bőrvédő anyag, mely megakadályozza, hogy anyag
kerüljön az ujjakra, illetve a kutikulára. Használata egyszerű: Kend fel a
körömlemez köré, hagyd száradni – a száradási idő függ a réteg vastagságától és a külső hőmérséklettől is, de nagyjából 1 perc. A teljes száradást
az anyag színének változása jelzi.
8ml – 1.550,27

SZÉPÉSZETI pedikűr
ONE STEP Easy CystaLac színek

e1
Lágyfehér
(Köttetés után fehéredik)

E7
Pirított mandula

E13
Klasszikus kék

28

Válogass kedvedre ONE STEP és 3 STEP CrystaLac-ok
közül. Több 100 szín és hatalmas választék vár rád. További részleteket megtalálod a 2017/2018-as Crystal
Nails Igényes Körmösök Kézikönyvében.

E3
Eperfagyi

E4
Marsala

E8
Zamatos mandarin

E9
Fekete szeder

E10
Barackos muffin

E11
Mandulavirág

E12
Vaníliakrém

E14
Csillámos mangó
(FINOMCSILLÁMOS)

E15
Harangvirág

E16
Puncsos mignon

E17
Ezüstös vaníliakrém

E18
Aranyló mogyoróvaj

E2
Klasszikus piros

E5
Levendulás macaron

E6
Fekete

SZÉPÉSZETI pedikűr

One Step Easy CrystaLac-al kapcsolatos további részleteket
megtalálod a 2017/2018-as Crystal Nails Igényes Körmösök
Kézikönyvében.

E21
Szilvalekvár

E25
Érett cseresznye

E26
Zöldalma fagyi

E27
Citrom sorbet

STEP

ONE
EASY

könnyed oldódás

E22
Csipkebogyó

E28
Narancs nektár

3

3 perc alatt “lerobban”

E20
Gránátalma puding

CrystaLac

E19
Forró csokoládé

ONE STEP Easy CystaLac színek

E23
Ribizli

E24
Csillámos málna

E29
Pink grapefruit

ONE STEP EASY CRYSTALAC – kön�nyed oldódás; 3 perc alatt „lerobban” az oldószerben
Fixálásmentes, rugalmas, 3 perc alatt könnyedén leoldható,
ecsetes CrystaLac. Szupergyors, szuperkíméletes. A legkönnyebben oldható CrystaLac azoknak a vendégeknek,
akik két hétnél gyakrabban, kíméletesen szeretnék cserélni
körmük színét. (Ne használj az Easy-re fedőfényt, mert az
anyagok kémiai különbözősége miatt elszíneződést okozhat.) Használd 2 vékony rétegben! Mindkét réteget 3-4 percig köttesd, az UV és a LED lámpa erősségétől függően.

4ml – 1.990,8ml – 2.700,-

NAIL ART
ChroMirror KRÓM pigmentporok R6, R7, R30-as alapra

Crystal Nails ChroMirror
króm pigmentporok

Lélegzetelállító króm pigmentporok a legújabb
díszítő őrülethez. A ChroMirror króm pigmentpor használata egyszerű: fixálásmentes felületre – Royal Gel, ONE STEP CrystaLac, 0/átlátszó
ONE STEP CrystaLac, Super Shine Optic és Xtreme Top Shine – körülbelül 1 percig köttetett
felületébe masszírozzuk a port, alaposan beledörzsöljük, majd fényzselével borítjuk.
Silver, Gold, Chameleon #1, Chameleon #3,
Fine Silver, Shiny Pearl #1, Shiny Pearl #2,
Shiny Pearl #3, Wine Red, Brown, Bronze –
980,-

Chameleon #1

R6

R7

Chameleon #3

R30

R6

Fine Silver

R6

R7

Gold

R30

R6

Shiny Pearl #1

R30

R7

R6

Multi Pearl #1

R30

R6

Shiny Pearl #2

R30

R7

R7

Silver

R6

Multy Pearl #2

R7

R7

R30

Shiny Pearl #3

R30

R6

R7

R30

Holo #1

Multi Pearl #3

Multi Pearl #1, Multi Pearl #2, Multi Pearl #3
– 1.280,R6

Holo #1
– 1.480,-

R30

R6

Bronze

R6

R7

R7

R30

R6

Brown

R30

R6

R7

R7

R30

R6

R7

R30

Wine Red

R30

R6

R7

R30

SUPER HOLO Crystal Nails
ChroMirror króm pigmentpor

Crystal Nails Aurora ChroMirror króm
pigmentpor - TÜKÖRFÉNYES KRÓM HATÁS

Tükörfényes króm hatás, új effektekkel
A ChroMirror króm pigmentpor használata egyszerű: fixálásmentes felületre – Royal Gel, ONE STEP CrystaLac, 0/átlátszó ONE STEP CrystaLac,
Super Shine Optic és Xtreme Top Shine – körülbelül 1 percig köttetett
felületébe masszírozzuk a port, alaposan beledörzsöljük, majd fényzselével borítjuk. A 12 féle, meglévő lélegzetelállító króm pigmentpor mellé
itt a legújabb, a SuperHolo.
SuperHolo – 2.480,-

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.

R6-os
alapon
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R7

R7-es
alapon

R30-as
alapon

CN tipp:
A ChroMirror króm
pigmentporok felületére, hogy a fedőfény
tökéletesen rátapadjon használj Savmentes Primer-t. Borítsd
Easy Off Top Gel-lel,
két rétegben!

Aurora – 2.980,-

NAIL ART

A Crystal Nails díszítő kellékekkekapcsolatos további részleteket megtalálod a 2017/2018-as Crystal Nails Igényes Körmösök
Kézikönyvében.

Nailfetti díszítő flitter

Crystal sellőporok

Kerek formájú, vegyes méretű és színű, korong alakú körömdísz. Ragacsos
felületbe (műkörömbe és géllakkba is) építhető be. Kötés után fedést igényel.
Nyolcféle bohókás válogatásban.

Lélegzetelállító szikrázás: vendéged napjait úgy dobhatod fel, ha egész
nap ragyoghat! Ráadásul a környezete le sem veszi majd szemét a kezéről, ha a Crystal sellőporokkal dobod fel körmeit! Exkluzív fekete tégelyben.
Kétféle szín, kétféle méretben.
480,-

680,-

Nailfetti 1

Nailfetti 2

Nailfetti 3

Nailfetti 4

Sellő 1

Sellő 1

Sellő 2

Sellő 3

Sellő 2

Sellő 4

Sellő 3

Sellő 4

GL24 Fehér 3 STEP CrystaLac alapon

Nailfetti 5

Nailfetti 6

Nailfetti 7

Nailfetti 8

Sellő 1

Sellő 2

Sellő 3

Sellő 4

GL55 Fekete 3 STEP CrystaLac alapon
Sellő 1

Sellő 2

Sellő 3

Sellő 4

GL118 Lágy púder 3 STEP CrystaLac alapon
Sellő 1

Mikro méretű strasszkő
SS1-es méretű köveknél is kisebb, 1 mm-es
strasszkövek,
Rainbow színben.
1.440 db – 2.500,-

Sellő 2

Sellő 3

Sellő 4

GL124 Pasztell lila klasszikus 3 STEP CrystaLac alapon
Sellő 1

Sellő 2

Sellő 3

Sellő 4

strasszfelszedő cERUZA
250,-
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GÉPEK

1.

Mindhárom szín
digitális kijelzővel

1.

Pink

2.

Ekrü

3.

Fekete

2.
Megerősített
kábel foglalat

Speciális műanyag
foglalatú UV csövek –
a még biztonságosabb
munkakörülményekért

Erős, 4db 9W-os
UV csővel, melyek a
gyorsabb munka érdekében
helyettesíthetők az LED
csövekkel is!

1 év Crystal
garancia.

3.

professzionális Crystal UV lámpa H-m/2.2 pink, fekete és ekrü színben
Exkluzív külsejű, nagyon szép kivitelű ezüstmetál UV lámpa a sláger pink és fekete mellett ekrü színben is! Erős (4x9W), ventillátoros, időkapcsolós, körbetükrös, csúszásmentes gumitalppal. Programozása kényelmes: a körmös felé néző gombokkal és digitális kijelzővel. Időzíthető: 60sec-től 900sec-ig
(15min). A lámpa alsó része kihúzható így könnyebb a csőcsere, és lábköröm zselézésnél belefér a láb is. Professzionális szalonokba, nagy igénybevételekhez tervezve. Speciális műanyag foglalatú UV csövek – a még biztonságosabb munkakörülményekért. Megerősített kábel foglalattal.
25.800,-

ÚJ! LEDexpress UV/LED lámpa
Könnyen kezelhető, kisméretű, hófehér-gyöngyházas UV+LED lámpa,
mely így minden alapanyagot átköt. Könnyen kezelhető, kisméretű, nagy
teljesítményű (36W) UV/LED lámpa, amely olyan hullámhossz tartományú fényt bocsájt ki, ami alatt az UV- és LED fényre kötő alapanyagok
egyaránt átkötnek. Félkör alakú, hátul nyitott, „pehely” súlyú lámpa.
Teljesítménye 36W (mint a Crystal UV vagy az Alagút lámpának), amit
18 db optimálisan elhelyezett, nagy teljesítményű UV/LED égő biztosít.
Választható mozgásérzékelős vagy nyomógombos ki-be kapcsolás.
Tökéletes választás kezdőknek, tanulóknak és profi szakembereknek
egyaránt.

Nincs holttér: a fény minden irányból éri a körmöt, a szem
számára nem zavaró módon!

1 év Crystal
garancia.

Időzíthető: 30mp, 60mp, (+100mp – mozgásérzékelős bekapcsolással)
Kiegészítők: hálózati adapter
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12.990,-

GÉPEK

Crystal Nails gépekkel kapcsolatos további részleteket megtalálod
a 2017/2018-as Crystal Nails Igényes Körmösök Kézikönyvében.

Új! Xpress Light nagyítós
asztali LED lámpa
Három ponton állítható, könnyű vázszerkezetű, hófehér nagyítós
asztali lámpa, erős LED világítással. Csuklós, pozicionálható fejjel,
mely fel és le 180°-ban, oldalirányban 360°-ban elforgatható. Érintő gombos fényerősség szabályzóval – a fényerősség növeléséhez
vagy csökkentéséhez nyomva kell tartani a kapcsolót.
Nagyítós lencsével, mely háromszorosan nagyít és kevésbé torzít.
Kiegészítők: hálózati adapter, rögzítő panel (az asztallaphoz rögzítéshez) és csavar kulcs.
14.900,CN tipp: A gurulós-polcos állvánnyal együtt tökéletesen használható.

1 év Crystal
garancia.

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,-

xtreme drill 4 csiszológép
Fogtechnikai 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. Gyorstokmányos, a csiszolófej csere csupán
egy könnyed mozdulat. Oda-vissza forgás, 0-30.000 fokozatmentes fordulatszám.
(A képen lévő karbidfej nélkül.)
60.000,- értékű
gép/ultraprofesszionalitás 47.500,33

Crystal Fashion
1.

1.

2.

3.

STRASSZOZOTT LONC KÖTÉNY

2.

Strasszkövekből kirakott csillogó Crystal Nails logózott kötény, lonc
színben. Nagyon csinos és irigylésre méltó viselet.
3.900,-

3.

Új! Pink&Black kötény

3.850,-

Új! White&Black kötény
Új, trendi Crystal Nails dizájn kötény, fehér-fekete színben, pink Crystal Nails logóval.
3.650,-

4.

Rózsaszín-fekete Crystal Nails kötény – a megszokott Crystal Nails
minőség és dizájn. Új, igazán divatos kialakítás, fehér színű logóval.

4.

CRYSTAL SPA
- FEHÉR IMPREGNÁLT KÖTÉNY
Portaszító és vízlepergető anyaggal átitatva. Nem kényes a porra, és
állandó tisztaság érzetet kelt. Fehér színben, Crystal SPA felirattal.
3.350,-
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BŐRÖNDÖK ÉS TÁSKÁK
1.
2.

3.

4.

1.

CRYSTAL FASHION BŐRKOFFEREK

2.

Lélegzetelállító dizájn, ami miatt a körmösöket irigyli majd minden
nő. Lekerekítéssel csinosított, fekete kígyóbőr és gepárd mintázatú,
textilbőr borítású Crystal Nails körmös bőröndök. A dupla zipzáras
felhajtható fül alatt klasszikus, jól pakolható, kihajtható fiókos körmös polcrendszer húzódik meg. Crystal Nails-es “kettő az egyben”
táska: kívül a divat, belül a szakma.
Fekete kígyóbőr – 16.500,Gepárd – 17.500,3.

TRENDI NAGY FÉMTÁSKÁK

Egyrekeszes krómvázas fémtáskák, Crystal Nails logóval.
24x18x12cm – 3.950,-

4.

Műkörmös-kozmetikai táskák, masszív, strapabíró fémvázzal, kön�nyen tisztán tartható belsővel, Crystal Nails logóval.
37x30x25cm – 19.500,-

FÉMTÁSKÁK

ÓRIÁSI FÉMBŐRÖNDÖK
Kozmetikai bőröndök a szokásosnál erősebb fémvázzal. Három, külön részre bonthatók: a felső rész önmagában normál méretű táskaként is használható. Kerekei és teleszkópos fogantyújuk miatt utazáshoz ideálisak. Crystal Nails logóval.
36.700,-
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POSZTER,
NAPTÁRAK,
IDŐPONTKÁRTYA

1.

2.

3.

1.

CRYSTAL SPA
POSZTER
50x70cm

3.
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2.

CRYSTAL NAILS NAPTÁRAK
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,-

980,-

CRYSTAL SPA
IDŐPONTKÁRTYA

Igényes emlékeztető kártya
vendégednek, a következő időpontjával és egyéb megjegyzésekkel.
28,-

4.

4.

ÚJ! ROTRING CERUZA CRYSTAL NAILS LOGÓVAL
Praktikus rotring ceruza, cserélhető rotring béllel, végén radírral. A Crystal Nails naptár tolltartójába
tökéletesen passzol.
250,-

TOVÁBBKÉPZÉSEK

A tanfolyamokra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve
a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Kolman Erika
Magyar Pedikűr Bajnok,
Állami diplomás egészségügyi
szakoktató, Lábápoló Mester

1.

2.

Gyorsabb, pontosabb, hatékonyabb:
a késes pedikűr

professzionális
gépi pedikűr

A pedikűreszközök bemutatása, jellemzőik és gyakorlati felhasználásuk lehetőségeinek ismertetése. A késes pedikűr tudnivalói mellett
Erikától megtudhatod, hogyan lesz a fém eszközös pedikűrözéssel
munkád gyorsabb, pontosabb és hatékonyabb. A tanfolyamon kitérünk
az egyszer használatos szikepengék biztonságos alkalmazására, azok
tárolására, sterilizálására és karbantartására. Modellt hozz magaddal!
Hozd magaddal pedikűrös eszközeidet! Mi biztosítjuk: papírtörlő, asztali lámpa, fertőtlenítő szer. A Crystal SPA termékeket és a pedikűr eszközöket megvásárolhatod a helyszínen.
A továbbképzés időtartama: 9-13 óráig.
Az egész napos képzés díja: nettó 6.500 Ft + ÁFA

A pedikűrös feladata az esztétikai ápoláson túl a láb speciális elváltozásainak kezelése. Kézi szerszámokkal sok munkafolyamat elvégezhető, de a kezeléseket hatékonyabbá, tartóssá gépi vagy kombinált kezeléssel tehetjük.
A képzésen elsajátítjuk a gépek biztonságos megválasztását, alkalmazását,
használatát, karbantartását. Az esetleges hibalehetőségek elkerülését. A
forgó csiszolófejek kiválasztását, tisztítását, fertőtlenítését, illetve azt, hogy
mikor, milyen munkaterületen, mit használjunk. A pedikűr gépek típusaival is
megismerkedünk, megtudjuk, hogyan válasszuk meg az igényeinknek legmegfelelőbbet, mellyel forradalmasíthatjuk a munkavégzésünket. Modellt
nem kell hozni. Egymáson gyakorolunk! Hozd magaddal pedikűrös eszközeid, illetve a következőket: textília; elsősegély doboz; munkakötény vagy
munkaruházat; védőszemüveg; gumikesztyű. Mi biztosítjuk: pedikűr gépek,
illetve papírtörlő, asztali lámpa, fertőtlenítő szer.
A továbbképzés időtartama: 9-15 óráig
Az egész napos képzés díja: nettó 8.800 Ft + ÁFA

3.

4.

Diabéteszes lábápolás
crystal SPA anyagokkal

Problémás körömelváltozások kezelése
a gyakorlatban: a felismeréstől a megoldásig

A diabéteszes láb szindrómája sok pedikűrösben kelt félelmet. A tanfolyamon megtanulod, hogyan ismerheted fel a kezdetleges bőrtüneteket és elváltozásokat, illetve a későbbi szövődményeket. Hogyan
egészíthető ki a cukorbetegek esetében az esztétikai pedikűr. Segítséget nyújtunk az anyaghasználatban is, valamint abban, hogy orvossal
együttműködve hogyan kezeljük a diabétesz okozta problémákat. Ha
vannak fotóid, hozd magaddal! Modellt nem kell hoznod! Mi biztosítjuk:
papírtörlő, fertőtlenítő szer.
A továbbképzés időtartama: 9-15 óráig
Az egész napos képzés díja: nettó 8.800 Ft + ÁFA

Szakmai gyakorlati ismeretek helyes alkalmazása, a problémás ortopédiai elváltozások bőrgyógyászati tüneteinek felismerése lépésről lépésre. Az oktatás elméleti részét követően a modellen fellelhető elváltozásokat elemezzük,
kezeljük. Ha vannak fotóid, hozd magaddal! Modellt nem kell hoznod! Hozd
magaddal pedikűrös eszközeid. Mi biztosítjuk: papírtörlő, asztali lámpa, fertőtlenítő szer. A Crystal SPA termékeket megvásárolhatod a helyszínen.
A továbbképzés időtartama: 9-15 óráig
Az egész napos képzés díja: nettó 8.800 Ft + ÁFA
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TOVÁBBKÉPZÉSEK

A tanfolyamokra javasolt
anyagok és eszközök
pontos listáját, illetve
a képzés időpontjait itt találod:
www.mukorom-tanfolyam.com

Kolman mária
Állami diplomás egészségtan tanár,
Lábterapeuta

5.

Ismerkedés a talpreflexológiával

Reflexológiával a lábfej felső – belső – külső oldalán továbbá a talpon lévő reflexzónákra hatunk. Célja a szervezet ellazulása, a közérzet javítása. Elméleti és
gyakorlati oktatás keretében megismerjük a talpreflexológia alapjait, a reflexológia és a relaxáció ősi művészetét; a láb szerepét a különböző kultúrákban: alap
masszázsfogások, azok sorrendje, erőssége, iránya, a láb reflexzónáinak feltérképezése. Csont és ízületi elváltozások felismerése a lábon. Az egészséges láb
szolgálatában, a lábujj körmök problémáinak felismerése, a lábtorna fontossága. Helyes lábhigiénia: lábfürdők, speciális cipők, zoknik, harisnyák, valamint
segédeszközök használata. A láb problémáinak orvosolása Crystal SPA hatóanyagos krémekkel és olajokkal. Hozz magaddal jegyzetfüzetet, tollat, kéztámaszt,
terítőt, a láb melegen tartásához zoknit és papucsot, törölközőket (1 db nagyméretű, 1 db kisméretű), Crystal SPA Skin Butter bőrápoló luxusvajat, babaolajat,
hintőport Modellt nem kell hoznod! A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen. Figyelem! A masszőr kezén fokozott körültekintést igényel a köröm
hossza. Kérünk, hogy rövid, kerekített körmökkel érkezz a tanfolyamra! Kényelmes ruházatban érkezz (bő szárú nadrág, mely könnyen felhajtható)!
A továbbképzés időtartama: 9-15 óráig. Az egész napos képzés díja: nettó 8.800 Ft + ÁFA

dr. veresné szuda katica
Többszörös Magyar Pedikűr Bajnok,
Állami diplomás szakoktató

6.

Körömszabályozás technikái – kombinált
módszer és ragasztásos technika a benőtt
körmök szabályozására

A tanfolyamon a tanulók kétféle körömszabályozó technikát sajátíthatnak
el; a Combipedet (kombinált technika) és a Podofix-aktívot (feszítőszálas
spange). Megtanulják a kombinált módszert, amiben jelen van a ragasztásos technika, illetve egy rugós drót beakasztásának technikája a körömlemez alá. Ezenkívül elsajátítják a ragasztásos technikát, melynél egy feszítőszálat helyeznek a körömlemezre. Ezzel a kétféle módszerrel a benőtt,
deformálódott lábkörmöket szabályozzuk, amelynek segítségével lehetőséget adunk a sebészeti beavatkozás elkerülésére. Az anatómiai ismeretek és
elméleti oktatás után gyakorlás egymáson. Megjelenés natúr lábkörmökkel.
Hozd magaddal pedikűrös eszközeidet! Modellt nem kell hoznod! Mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.
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A továbbképzés időtartama: 9-15 óráig.
Az egész napos képzés díja: nettó 8.800 Ft + ÁFA

7.

Hármas kombinált
pedikűr továbbképzés
Intenzív gyakorlati pedikűr, ahol a hagyományos kombinált pedikűr (kézi és
gépi) mellett harmadikként hatóanyagos Crystal SPA ápolást is megtanulhatod. Elsajátíthatod a Crystal SPA hatóanyagos készítmények használatát
lépésről lépésre, kipróbálhatod őket, valamint megtudhatsz mindent, amit
a vizes gépekről és azok alkalmazásáról tudni kell. A gyakorlás egymáson
történik. Hozd magaddal meglévő pedikűrös eszközeidet. Modellt nem kell
hoznod! Mi biztosítjuk: pedikűrgép, papírtörlő. A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.
A továbbképzés időtartama: 9-15 óráig.
Az egész napos képzés díja: nettó 8.800 Ft + ÁFA

A továbbképzésekkel kapcsolatos további részleteket megtalálod a 2017/2018-as Crystal Nails Oktatási Katalógusban.

TARTALOMJEGYZÉK:
4-13 - Esztétikai pedikűr
14 -Combiped
15-18 - Eszközök
19 - Védőfelszerelések
20 - Előkészítő és
segédfolyadékok
21-22 - Manikűr
23-31 - Szépészeti pedikűr
32-33 - Gépek
34 - Crystal Fashion
35 - Bőröndök és táskák
36 - Poszter, Naptárak,
Időpontkártya
37-38 - Továbbképzések

1085 Budapest, József krt. 44.
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Oktatás telefon: (1) 323 0258
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