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3S26
3 STEP CrystaLac
Ferrari piros

R95
Royal Gel
Lángvörös

Borvörös
TRENDSZÍN 2019 / 2020 TÉL
A borvörös meleg árnyalata pozitívan hat az emberre: nyugalmat és
biztonságot áraszt magából. Kortól függetlenül minden alkalomra tökéletes
választás, egészen a munkanapoktól a ünnepi megjelenésig.
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Hiánypótló,

„Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur
adipiscing
elit, sed
tejfehér
árnyalattal
do eiusmod
tempor incididunt
bővül a Compact
Base
ut labore”
Gel termékcsalád.
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ÚJ! COMPACT BASE GEL
Milky White
KÖRÖMERŐSÍTŐ ÉS ALAPOZÓ ZSELÉ EGYBEN
Hiánypótló, tejfehér árnyalattal bővül a Compact Base Gel
termékcsalád. Az ünnepi szezonban gyönyörű, kifinomult
körmöket készíthetsz könnyedén, hiszen alapszínként is remekül
használható.
Oldható, rugalmas, szupersűrű, ugyanakkor könnyedén kezelhető
újgenerációs körömerősítő (alapozó) zselé, mely követi a köröm
formáját és erős tartást biztosít. Bivalyerős tapadású, tökéletesen
önterülő „ecsetes építő zselé”, mely strapabíróbb, viseléskor
stabilabb érzetet ad. A legsűrűbb Base Gel, ennek ellenére
könnyedén kezelhető. Felületkiegyenlítő hatású, az anyag szinte
segíti a megfelelő felület kialakítását. Tökéletesen alkalmazható
az

alábbiakra:

alapozás,

körömerősítés,

C-ív

kialakítása,

körömkorrekció és körömhosszabbítás (sablonnal). Kötési ideje
LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.

4ml – 1.880,-

8ml – 2.700,-

ÚJ! JOKER MANIKŰRFEJ
Kúpformájú, multifunkcionális manikűrfej. Nagy méretű, közepes
erősségű gyémántporos csiszolófej, mely munkánk több fázisában
is alkalmazható. Használható a kutikula emeléséhez vaskosabb,
gumis bőrhöz, illetve a természetes körömlemez előkészítéséhez
egyaránt. A lekerekített hegy megóvja a vendéget a sérüléstől,
a hosszú kúpos alak a szarupárkány biztonságos felcsiszolását
biztosítja, a gömbölyded véggel tovább emelhetjük és könnyedén
lecsiszolhatjuk a kutikulát.

4.500,-

i

A képen látható köröm az új Milky White Compast Base Gel-lel, Pro Foil Gel-lel
és ezüst Xtreme transzferfóliával készült (Doviscsák Dóra munkája).

A rózsaszín építőzselék

egyedi árnyalata,
melyet a szalonmunka szinte
minden fázisában
alkalmazhatunk.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / MILKY ROSE BUILDER GEL
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ÚJ! MILKY ROSE
Builder Gel
TEJES RÓZSASZÍNŰ, KÖZEPESEN SŰRŰ ÉPÍTŐZSELÉ
Világos rózsaszín árnyalat, amely hasonló fedőképességgel
rendelkezik, mint a Cover Refill zselé. A rózsaszín építőzselék egy
egyedi árnyalata, melyet a szalonmunka szinte minden fázisában
alkalmazhatunk: teljes köröm építéshez, töltéshez, teljes körömágy
kiépítésére vagy körömágymagasításhoz, sőt még Baby Boomer
technikához is. Megfelelő pigmenttartalma miatt képes vastagabb
rétegben is átkötni. Alapozó zselét használjunk hozzá a megfelelő
tapadás érdekében, pl.: Compact Base Gel. Az erőteljes hőképződés
elkerülése érdekében köttessük szakaszosan. Hajlításhoz Clear
alapot építsünk ki, mert önmagában ez a zselé nem hajlítható.
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.
CN tipp: LEDExtreme lámpában használjuk a Low Heat Mode
funkciót az erős hőképződés elkerülése érdekében!

Sűrűség

5ml – 1.950,-

15ml – 3.980,-

50ml – 9.950,-

i

A képen látható köröm az új Milky Rose Builder Gel-lel
készült (Halász Virág munkája).

Csodás
színjáték
végtelen lehetőséggel.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / TIGER EYE INFINITY
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ÚJ! TIGER EYE INFINITY
CrystaLac (limitált)
EGY VÁRVA VÁRT ÚJ HATÁS A TIGER EYE CRYSTALAC-OK KÖZÖTT:
AZ TIGER EYE INFINITY CRYSTALAC!
Két új árnyalattal bővül a nagy sikerű Infinity gél lakk család.
Ez a tigris hatás nem csupán fénylő-mozgó csíkot láttat a köröm
felületén, hanem mindeközben még a színe is változik! Minden
árnyalat színe változik, ha más szemszögből nézzük, ha más
megvilágításba helyezzük a körmöket, illetve természetes és
hideg/meleg mesterséges fény között is nagy a színeltérés. Egy
árnyalat alkalmazásával valójában nem egy, hanem minimum 3 jól
elkülöníthető színt fedezhetünk fel a körmökön.
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.

4ml – 2.650,-

6

i

7

A képen látható köröm az új 7-es Tiger Eye Infinity
CrystaLac-kal készült, 3S91-es Édes Chili 3 STEP CrystaLac
alapra (Doviscsák Dóra munkája).

9

A holo hatású,

színjátszós
3 STEP CrystaLac-okkal
megérkezett az ünnepi
tündöklés.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / 3 STEP CRYSTALAC
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ÚJ! 3 STEP CRYSTALAC
trendszínek 2019/2020 tél
CSODÁLATOS SZÍNEK 3 LÉPÉSBEN!
A holo hatású, színjátszós 3 Step CrystaLac-okkal megérkezett
az ünnepi ragyogás a Te szalonodba is. A 3S115-ös Szikrázó ezüst
játékos csillámai és a 3S116-os Szikrázó arany elegáns ragyogása
megkoronázzák az idei karácsonyt. A klasszikus árnyalatok mellett, a
3S117-es Szikrázó meggy és a 3S118-as Szikrázó éj romantikus varázsa
a trendszínek szerelmeseinek kínálnak különleges téli alternatívát.
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.

CN tipp: A display-jé alakítható új színekből álló Holo Queen
3 STEP CrystaLac készletet keresd a 27. oldalon!

4ml – 1.980,-

8ml – 2.490,-

ÚJ! 3S115

ÚJ! 3S116

ÚJ! 3S117

ÚJ! 3S118

Szikrázó ezüst

Szikrázó arany

Szikrázó meggy

Szikrázó éj

i

A képen látható köröm az új 3S115-ös Szikrázó ezüst és 3S118-as Szikrázó éj
3 STEP CrystaLac-okkal készült (Méhész Alexa munkája).

COOL TOP 4 DARK fényzselé
Ne feledd! Decembertől elérhető a 13 ml-es Cool Top 4 Dark
fényzselé, mely tökéletes fedést biztosít a melegebb, pirosas, bordós
és a sötétebb téli árnyalatoknak, hiszen nem „kékíti” el a színüket.
13ml – 3.500,-

11

Ünnepi
ragyogás egy
lépésben.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / ONE STEP CRYSTALAC
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ÚJ! ONE STEP CRYSTALAC
trendszínek 2019/2020 tél
GYORS GÉLLAKKOZÁS, ÉLÉNK SZÍNEKKEL
Az ünnepi készülődés mindig izgalmasan telik, nincs ez másképp a
Crystal Nails körmösök háza táján sem. Díszítsd vendéged körmét
az 1S83-as Ünnepi rubinttal vagy a csodás 1S84-es Bársony vörössel.
Ha a vendéged mégsem a hagyományos pirosra vágyna, vedd elő
az 1S85-ös Csillámló szilvát! Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV
lámpában 2-3 perc.

4ml – 1.990,-

i

8ml – 2.700,-

ÚJ! 1S83

ÚJ! 1S84

ÚJ! 1S85

Ünnepi rubint

Bársony vörös

Csillámló szilva

A képen látható köröm az új 1S84-es Bárony vörös ONE STEP CrystaLac-kal
és MattEver Matt Top Gel-lel készült (Doviscsák Dóra munkája).

COOL TOP 4 DARK fényzselé
Ne feledd! Decembertől elérhető a 13 ml-es Cool Top 4 Dark
fényzselé, mely tökéletes fedést biztosít a melegebb, pirosas, bordós
és a sötétebb téli árnyalatoknak, hiszen nem „kékíti” el a színüket.
13ml – 3.500,-
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Aranylóan
szikráznak az új Royal
Gel téli árnyalatok.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / ROYAL GEL
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ÚJ! ROYAL GEL
trendszínek 2019/2020 tél
FIXÁLÁSMENTES SZÍNES ZSELÉK, EGY RÉTEGBEN
Aranyló ragyogásba borultak az új Royal Gel téli árnyalatok. Az
R150-es Aranyló nude és az R151-es Aranyló ekrü finom eleganciája
ünnepi pompába borítja vendégköröd. Az R152-es Aranyló
barack és az R153-as Aranyló bűbáj királynőként tündököl a téli
szezonban. Megérkezett a legszebb piros szín is a Royal Gel-ek
kínálatába: közös szenvedély, közös hivatás, #wearecrystalnails.
Próbáld ki az új színeket 3 ml-es változatban is! Limitált ideig!

3ml – 1.750,- (limitált ideig)

4,5ml – 2.200,-

ÚJ! R150

ÚJ! R151

ÚJ! R152

Aranyló nude

Aranyló ekrü

Aranyló barack

ÚJ! R153

ÚJ!

Aranyló bűbáj

#wearecrystalnails

i

A képen látható köröm az új R151-es Aranyló ekrü és az R152-es Aranyló
barack Royal Gel-ekkel készült (Kesztyűs Dóra munkája).

Zúzmara
hatású
fixálásmentes
díszítő zselé.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / DESERT GEL
16

17

ÚJ! DESERT GEL
díszítő zselé
ZÚZMARA HATÁSÚ FIXÁLÁSMENTES DÍSZÍTŐ ZSELÉ
Sűrű, paszta állagának köszönhetően jól használható teli felületre
és mintaként is. Különlegessége, hogy érdes, „homokszerű”
hatású felület hozható létre vele, így téli pulcsi minta vagy
egyéb karácsonyi díszítés is könnyedén elkészíthető vele.
Sűrű állaga lehetővé teszi, hogy a felületre való felvitel után
különböző motívumokat karcoljunk bele. A színekkel átmenetek
is készíthetők, mivel szépen keverednek egymással, de akár
elmosva egymásra is húzhatók, szépen el lehet oszlatni az
anyagot. Alkalmazható kidomborodó, 3D hatású mintákhoz is,
mivel vastagon is kiválóan átköt. 6 féle színben: white, peach,
baby pink, lavender, baby blue és mint érhető el. Felviteléhez
válaszd a Gelly, Porcelán 3D, Phantom és Art Design ecseteket!
Alkalmazható ugyanúgy, mint bármely 3D hatású díszítő anyag:
fényzselé fölé vagy megemelt felületre is egyaránt. Kötési idő UVban 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
CN tipp: További színek kialakításához használj minimális Art Gel-t,
de egymással is kiválóan keverhetők.

3ml – 1.900,-

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

White

Peach

Baby pink

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Lavender

Baby blue

Mint

i

A képen látható köröm a 3S46-os 3 STEP CrystaLac-kal és az új Peach és Baby
pink Desert Gel-lel készült (Kesztyűs Dóra munkája).
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ÚJ! MAGIC STRIPES
STICKER – gold, silver,
rosegold, black, white
Engedd szabadon a fantáziád és készíts könnyedén fémes
hatású körmöket az új Magic Stripes díszítőcsíkokkal. Egyszerűen
hajlítható öntapadós matricák, melyeket kedvedre formázhatsz
a kívánt minta kialakításához. A két alapárnyalat mellett három
ünnepi árnyalatban elérhető: black, white, rosegold, silver, gold.
12x8,5 cm-es íveken.
680,-

ÚJ! Black

i

A fenti képen látható köröm az új Milky White Compact Base Gel-lel, az új
téli matricákkal és az új 3S115-ös Szikrázó ezüst 3 STEP CrystaLac-kal készült
(Sárközy-Eigner Roxana munkája).
A jobb oldali képen látható köröm az új Milky White Compact Base Gel-lel, a
3SFD3-as 3 STEP Full Diamond CrystaLac-kal és az új Rosegold Magic Stripesszal készült (Sárközy-Eigner Roxana munkája).

ÚJ! White

ÚJ! Rosegold

ÚJ! Silver

ÚJ! Gold

ÚJ! TÉLI KÖRÖMMATRICÁK
A karácsonyi forgatagban sokszor nincs idő bonyolult díszítéseket készíteni,
erre nyújtanak tökéletes megoldást új körömmatricáink. Varázsolj
könnyedén téli hangulatot vendéged körmeire norvég mintás és hópelyhes
matricákkal! 10,6x8,2 cm íveken öntapadós matricák téli designnal, önálló
mintákkal. Anyaguknál fogva kiválóan felfekszenek a köröm felületére, és
erősen rátapadnak arra. Használd őket száraz, fényes felületre. A tartósság
érdekében a matricával díszített körmöket fényzselével fedjük.
480,-

ÚJ! STICKERUP TWEEZER
Az új StickerUp Tweezer matrica csipesszel többé nem akadály a matricák
precíz felvétele és azok felhelyezése a körömre. A végén található szilikon
fejnek köszönhetően gyorsabban felhelyezhető a minta, illetve nem lesz
levegős sem.
1480,-

ÚJ! TRANSFERFOIL SET –
holo-pearl
Gyöngyház hatású transzferfólia válogatás, amely a Pro Foil Gel
segítségével bármilyen felületre könnyedén felvihető. Tartalmaz
márványmintás, flitteres, illetve csillag mintás transzferfóliákat is, amelyek
kitűnően alkalmazkodnak a téli szezon hangulatához. Használatával
vendéged körmei jégvirágként tündökölhetnek!
1980,-

19

Ünnepi készülődés
a Crystal Nails

Nail Art
termékekkel.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / NAIL ART-OK
20

ÚJ! GLAM GLITTERS
A holo hatás megérkezett az új Glam Glitters kollekciókba is. Szerezd
be az új díszítőket, amelyek glitterek, csillámpor és formaflitterek
keveredésének

köszönhetően

színjátszós

csillogásba

borítják

vendégeid körmét! Holo silver és Holo rosegold árnyalatban.
CN tipp: Nyomkodd ragacsos rétegbe, vagy keverd Compact Base
Gel Clear-be és úgy vidd fel a köröm felületére. Mert a csillogásból
sosem elég!

ÚJ! MINI SZÓRÓGYÖNGY –
onyx
Kopásálló,

mágnesezhető

fém

szórógyöngyök

csodás

Onyx

árnyalatban. Mivel nem csak a felületük van színezve, hanem
anyagukban ilyen színűek, ezért nem kopnak meg még hosszú hetek
után sem. Legtartósabban Gem Glue Gel-be, Compact Base Gel Clearbe, vagy Cool Top Gel-be forgatva maradnak meg. 0,6 mm átmérőjű.
980,-

680,-

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Rosegold

Silver

Onyx

ÚJ! MINI SZÓRÓGYÖNGY –
fehér
Vigyázz, kész, hó! Lenyűgöző fehér szórógyöngyök, amelyek akár
egy hógolyó borítják be vendégeid körmét idén télen. Ráadásul
kopásállóságuknak
bennük,

21

mivel

köszönhetően
anyagában

hosszú

színezettek.

ideig

gyönyörködhet

Különböző

méretű

szórógyöngyöket válogattunk össze egy tégelyben, így minden
körömhöz megtalálhatod a megfelelőt.
CN tipp: Csodás

kiegészítése

Swarovski-köves

vagy

opálos

ÚJ! OPAL STRASSZKŐ
VEGYES MÉRETEKBEN –
white, pink, blue, green
Hiánypótló, tejszerűen csillogó opál strasszkő gyűjtemény, melyek
hű társaid lesznek a téli szezonban is. Készíts vagány, jégkirálynő
stílusú körmöket, hogy vendéged év végén is a trendeknek megfelelő
körmökben pompázhasson. Elegáns fekete díszítő tégelyben egy színből
különböző méretekben: 40 db SS5, 30 db SS8, 20 db SS12, 10 db SS16.
980,-

díszítéseknek.
480,-

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Fehér

White

Pink

Blue

Green

Fehér
karácsony
a szalonodban is!

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / SNOW FLAKE
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ÚJ! SNOW FLAKE
díszítő pehely
Készíts egyedi téli körmöket az új Snow Flake hópehely szerű,
apró díszítő flitterek segítségével. Hexagon és kerek formájú
fehér színű díszítők, amelyek egy egyszerűbb körmöt is ünnepi
pompába öltöztetnek.

CN tipp: Műköröm és gél lakk díszítésére is alkalmas. Nyomkodd
ragacsos rétegbe, vagy keverd Clear Compact Base Gel-be és úgy
vidd fel a köröm felületére.

480,-

i

A képen látható köröm a 3S114-es Lávakő 3 STEP
CrystaLac-kal és az új Snow Flake díszítő pehellyel
készült (Sárközy-Eigner Roxana munkája).

23

Vendégkedvenc téli
slágerszínek készletben

20%

kedvezménnyel.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / MOST WANTED KÉSZLETEK
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ÚJ! MOST WANTED!
BEST & TREND COLORS
OF WINTER készletek

25

A legnépszerűbb, vendégkedvenc téli slágerszínek és a szezon legmenőbb divat
árnyalatai, egy készletben, szuper áron.

3S52

3S92

ÚJ! 3S117

ÚJ! 3S118

ÚJ! 3 STEP CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 6.300,-

1S55

1S57

ÚJ! 1S83

ÚJ! 1S85

ÚJ! ONE STEP CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 6.400,-

FD6

FD7

FD8

FD12

ÚJ! SZÍNES ZSELÉ KÉSZLET 4x5ml
Készlet ára: 7.040,-

ÚJ! ROYAL GEL KÉSZLET 4x4,5ml
R42

R133

ÚJ! R151

ÚJ! R153

Készlet ára: 7.040,-

Szilveszteri
csillogás
és az örök klasszikus
Babyboomer.

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / HOLO QUEEN ÉS BABYBOOMER 2 ZSELÉS KÉSZLET
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ÚJ! DISPLAY –
Holo Queen 3 STEP CrystaLac collection

észlet display-jé a
l ak
os k
k
k
íth
l la
at
é
ó.
g
A

Válaszd a téli szezonban az új szikrázó 3 STEP árnyalatokat, melyekkel vendéged tündökölhet a
karácsonyi vacsoránál és az új évre készülődve is! Négy téli újdonságszín gyönyörű dobozban, amiből
néhány mozdulattal display lesz. Csak vedd ki az üvegeket és a display koronát a dobozból, majd
fektesd el azt. Állítsd az asztalodra kedvenc Crystalac-jaid!

7920,-

ÚJ! 3S117

ÚJ! 3S118

ÚJ! BABYBOOMER 2 zselé készlet
2x15 ml
BABYBOOMER TECHNIKÁHOZ

Re
fil
l

ÚJ! 3S116

H

dG
ar

el

Cov
er

ÚJ! 3S115

A vendégek körében továbbra is hatalmas népszerűségnek örvend a Babyboomer technika.
A Babyboomer White II Builder Gel sűrűbb és pigmentáltabb törtfehér árnyalatú, így már élénkebb,
fehérebb körmök is készíthetőek. Ezt az árnyalatot tökéletesen kiegészíti a Cover Refill Hard Gel.

Sűrűség (BabyBoomer Builder White Gel 2)

Bu
ild
e

Sűrűség (Cover Refill Hard Gel)

rW

7960,- helyett 6760,-

BabyBoomer

-15%

te
hi

Ge
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Várd
a karácsonyt
a Crystal Nails-szel!

2019 / 2020 TÉLI ÚJDONSÁG / THE MAGIC OF CHRISTMAS KÉSZLETEK
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ÚJ! THE MAGIC OF CHRISTMAS
készletek (decembertől)

A

29

Elbűvölő karácsonyi készletek, melyek garantáltan ünnepi hangulatot varázsolnak
szalonodba. Vásárold meg a szezon elengedhetetlen trendszíneit készletben,
szuper áron!

3S49

3S51

3S75

3S95

ÚJ! 3 STEP CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 6.300,-

1S5

1S44

1S55

OS73

ÚJ! ONE STEP CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 6.400,-

F13

511

588

615

ÚJ! SZÍNES ZSELÉ KÉSZLET 4x5ml
Készlet ára: 7.040,-

R29

R95

R130

R131

ÚJ! ROYAL GEL KÉSZLET 4x4,5ml
Készlet ára: 7.040,-

Apró
örömök
mindenkinek!

EGYÉB ÜNNEPI ÚJDONSÁGOK
30

ÚJ! KÖRÖMÁPOLÓ OLAJ –
Karácsonyi illatokban

31

Az ünnepi szezon sztárjai visszatérnek, hogy idén is karácsonyi
illatban teljen az év legszebb időszaka. Limitált karácsonyi kiadású
körömápoló olajainkkal tökéletes hangulatot tudsz teremteni
szalonodban és vendégeidet is meg tudod ajándékozni. Apró
figyelmesség, melyről mindig Te fogsz az eszébe jutni. Narancs és
alma-fahéj illatokban.

4ml – 390,-

ÚJ! ADVENTI NAPTÁR 2019
24 kis meglepetés rövidíti le a karácsonyi várakozás időszakát! Az
ablakocskák mögé rejtett ajándékok megújultak, szuperebbek, mint
valaha!

12990,-

ÚJ! KARÁCSONYI
RESZELŐ
Kedveskedj vendégeidnek az új téli mintás 150/180-as szemcsézetű
reszelővel, mely igazán egyedi ajándék karácsonyra.

250,-

i

A képen látható köröm az új Milky Rose Compact
Base Gel árnyalatával, a díszítés pedig az új
fehér, rózsaszín, kék opál kövekkel és mini
szórógyönggyel készült (Pásztor Dóra munkája).

Maximális
bőrápolás a hidegebb
hónapokban is!

ÚJ TÉLI BŐRÁPOLÓ KRÉMEK
32

ÚJ! MOISTURISING HAND,
FOOT AND BODY LOTION
krémek

33

ÚJ! WINTER JOY LOTION -LIMITÁLT
Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó sütőtök, karamell és fahéj
illatú bőrápoló krém csalán-, rozmaring- és aloe vera kivonattal.
ÚJ! TOFFE GINGERBREAD - LIMITÁLT
Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó, mézeskalács és karamell
illatú bőrápoló krém csalán-, rozmaring- és aloe vera kivonattal.
30ml - 450,-

250ml- 1480,-

MEGÉRKEZETT A CRYSTAL NAILS HIDRATÁLÓ KRÉMEK EGY TELJESEN ÚJ,
TÁPLÁLÓBB VERZIÓJA, AMI A TÉLI IDŐSZAKBAN IDEÁLIS VÁLASZTÁS A
SZÁRAZABB BŐR ÁPOLÁSÁRA!
ÚJ! PAPAYA LOTION - RICH
Shea vajat, jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó, papaja illatú
tápláló bőrápoló krém aloe vera kivonattal.
ÚJ! GRAPEFRUIT LOTION - RICH
Shea vajat, jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó, grapefruit illatú
tápláló bőrápoló krém aloe vera kivonattal.
30ml - 580,-

250ml- 1680,-

ÚJ!
CELEBRATION
LOTION BOX
12 x 30ml
Display 12 db 30 ml-es
kiszerelésű krémmel,
új illatokban!
6180,- helyett 5550,-

34
MÁR ELÉRHETŐEK! CRYSTAL
NAILS DIARY határidőnaplók 2020

Háromféle határidőnapló, melybe azonnal beleszeretsz stílusos mintája és színösszeállítása
miatt! Méretüknek köszönhetően minden női táskában tökéletesen elférnek, így bárhol
és bármikor fel tudod jegyezni, ha vendéged bejelentkezik. Kifinomult textilbőrből
készültek, mely puha, kellemes tapintást kölcsönöz nekik. Beosztása még a legelfoglaltabb
szakembereknek is tökéletes: 6-21 óráig írhatod be vendégeid. Tolltartó résszel.

2.980,-

CRYSTAL NAILS DIARY HATÁRIDŐNAPLÓK
34

KARÁCSONY
A SZALONBAN
KÖZELEG AZ ÉV LEGSZEBB IDŐSZAKA, AMI EGY FORGALMAS KÖRMÖS SZALONBAN
EGYBEN A LEGNEHEZEBB IS.

TAPASZTALT KÖRMÖSÖK MÁR TUDJÁK, HOGY

A DECEMBERI PÖRGÉSRE JOBB IDŐBEN FELKÉSZÜLNI. AZ ALÁBBI TANÁCSOK
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL, TE IS KÖNNYEDÉN ÁTVÉSZELHETED AZ ÜNNEPI NYÜZSGÉST.
Érdemes felhívni a vendégek figyelmét arra, hogy időben egyeztessenek időpontot az év
utolsó 2 hónapjára. Ha minden vendéget időben beírunk, láthatjuk előre, hogy hol kell pár
napot itt-ott csúsztassunk, annak érdekében, hogy mindenki számára megfelelő időpontok
szülessenek, beleértve a szakembert is! Fontos, hogy normál keretek közé szorítsuk a
napi munkaóráink számát, azért, hogy a „nagyüzem” minden napján mosolygósan tudjuk
fogadni a vendégeket. A legjobb, ha gondosan előre tervezünk, így nem lesz probléma
abból, hogy melyik hajnalra vagy estére tegyük a vendégeket.
Az alaposan megtervezett napok is nagyon fárasztóak lehetnek, főleg, hogy még azok a
vendégek is díszítést kérnek, akik máskor sohasem. Ezekre a szituációkra is érdemes
tudatosan készülni! Dolgozz előre, szerezz be minden ünnepi színt, könnyedén, de
látványosan használható díszítő elemet, és tervezd meg a mintákat előre! Készíts egy
kollekciót, így míg Te a körmöt készíted elő, a vendéged tud válogatni. A végén biztosan
mindketten örülni fogtok: a vendéged a gyönyörű ünnepi körmének, Te pedig annak, hogy
belefértetek az időbe.
Ne feledkezz meg arról sem, hogy a legtöbb vendég kedveskedik aprósággal kedvenc
körmösének, amit jólesik viszonozni.
Készíts kis ajándékcsomagot Te is részükre: lehet benne karácsonyi reszelő, ünnepi illatú
bőrolaj, ápoló kézkrém, de akár kiegészítheted valamilyen általad sütött finomsággal is.
Érdemes elhelyezni az asztalunk környékére is a süteményeket, mert kihúzhatnak a bajból,
ha két vendég között csak egy perc marad magunkra. Amennyiben sikerül mindent előre
leszervezni, gördülékenyen fognak menni ezek a napok is. A profi tudatos tervezők pedig az
utolsó munkanapra már csak saját körmük elkészítését írják be, hiszen a körmösöknek is jár
a csodásan csillogó ünnepi köröm!

SZALONPRAKTIKÁK
35
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A Crystal Nails Nemzetközi Bajnok oktatóinak továbbképzéseit és a Képzési naptárat keresd a
www.mukorom-tanfolyam.com oldalon és a www.crystalnails.hu oldalon megtalálható aktuális
Crystal Nails Oktatási Kézikönyvben.
A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk: www.mukorom-tanfolyam.com

Fekete Zsuzsanna
Olimpiai -és Kétszeres Európa
Bajnok, Hétszeres Magyar Bajnok,
Aranykoszorús Mester

MEGÚJÍTOTT KÉPZÉSEK!
INTENZÍV KÖRMÖS DIPLOMA - XTREME FUSION
ACRYLGEL & ZSELÉ ALAPANYAGOKKAL (Fekete Zsuzsanna)
Gyere és “szerezd meg” a Körmös Diplomát, ha...
- szeretnél széleskörű ismeretekkel rendelkező, aktuális trendeket,
technikákat és díszítéseket ismerő, magabiztos műkörömépítő lenni
- valódi szakmaiságot és képzést szeretnél kapni a pénzedért
- szeretnél a munkáddal több pénzt keresni
Elsajátítható ismeretek:
Sablonfelhelyezés A-tól Z-ig. Megtanulhatod a legegyszerűbb, legtökéletesebb
előkészítés fortélyait, a legújabb manikűr fejek használatát és ezek lehetőségeit.
Sajátítsd el az Xtreme Fusion AcrylGel helyes használatát a problémamentes,
gyors építések érdekében. Tanuld meg a legfontosabb zselés alaptechnikákat,
a legújabb zselés alapanyagok tökéletes és gyors kezelését. Összességében
az építőanyagok egy teljesen új, Zsuzsi által kidolgozott felhasználási módját,
mellyel akár versenyszintű munkát is készíthetsz.

INTENZÍV KÖRMÖS DIPLOMA - PORCELÁN & ZSELÉ
ALAPANYAGOKKAL (Fekete Zsuzsanna)
Gyere és szerezd meg a Körmös Diplomát, ha...
- szeretnél széleskörű ismeretekkel rendelkező, aktuális trendeket,
technikákat és díszítéseket ismerő, magabiztos műkörömépítő lenni
- valódi szakmaiságot és képzést szeretnél kapni a pénzedért
- szeretnél a munkáddal több pénzt keresni
Elsajátítható ismeretek:
Sablonfelhelyezés A-tól Z-ig. Megtanulhatod a legegyszerűbb,
legtökéletesebb előkészítés fortélyait, a legújabb manikűr fejek használatát
és ezek lehetőségeit. Sajátítsd el a porcelán anyag könnyed kezelését.
Villámgyors és egyszerű körömépítések, trükkök, praktikák a lassabb kötés
és könnyebb kezelhetőség érdekében. Tanuld meg a legfontosabb zselés
alaptechnikákat, a legújabb zselés alapanyagok tökéletes és gyors kezelését.
Összességében az építőanyagok egy teljesen új, Zsuzsi által kidolgozott
felhasználási módját, mellyel akár versenyszintű munkát is készíthetsz.

MODERN MINI FORMÁK XTREME FUSION ACRYLGELBŐL ÉS AZ AKRILZSELÉK ALAPTECHNIKÁI
(Fekete Zsuzsanna)
A képzésen Zsuzsi három különböző modern formát tanít meg Xtreme
Fusion AcrylGel-ből építeni: Modern Szalon Mandula, Mini Pipe, Modern
Kocka. Ezen kívül bemutatja a legfontosabb akrilzselés alaptechnikákat,
a tökéletes anyaghasználatot, a legújabb anyagok megfelelő és könnyed
kezelését.
Elsajátítható ismeretek:
Megtanulhatod a gyönyörű nude hatású körmök, a tökéletes babyboomer
és az éles, tiszta mosolyvonalú franciakörmök elkészítési módját a lehető
legegyszerűbben. A tanfolyam elvégzése után egyúttal búcsút inthetsz a
különböző technikai hibáknak, úgymint fellevegősödés, törékenység.

MODERN MINI FORMÁK ZSELÉBŐL ÉS LEGÚJABB ZSELÉS
ALAPTECHNIKÁK (Fekete Zsuzsanna)
A képzésen Zsuzsi három különböző modern formát tanít meg zselés
alapanyagokból építeni: Modern Szalon Mandula, Mini Pipe, Modern Kocka.
Ezen kívül bemutatja a legfontosabb zselés alaptechnikákat, a tökéletes
anyaghasználatot, a legújabb anyagok megfelelő és könnyed kezelését,
úgymint Gelly Builder Pink Gel, avagy a Babyboomer White II. Gel.
Elsajátítható ismeretek:
Megtanulhatod a gyönyörű nude hatású körmök, a tökéletes babyboomer
és az éles, tiszta mosolyvonalú franciakörmök elkészítési módját a lehető
legegyszerűbben. A tanfolyam elvégzése után egyúttal búcsút inthetsz a
különböző technikai hibáknak, úgymint fellevegősödés, törékenység.

XTREME FUSION ACRYLGEL AKRILZSELÉ – ÚJGENERÁCIÓS
ÉPÍTÉSI TECHNIKA (vidéki helyszíneken) (Fekete Zsuzsanna)
Szeretnéd gyorsítani szalonmunkádat? Gyere, és tanuld meg a
továbbképzésen az újgenerációs, tökéletesen formázható és könnyedén
reszelhető, nem égető, sűrű, Xtreme Fusion AcrylGel AkrilZselé építő anyag
helyes használatát, a problémamentes, gyors és karcsú körmök építése
érdekében. Gyors és kímélő formázás szakember és vendég számára
egyaránt!
Elsajátítható ismeretek:
A legfontosabb akrilzselé alaptechnikák, tökéletes anyaghasználat,
megfelelő és könnyed kezelés. Megtanulhatod a gyönyörű nude hatású
körmök, az éles, tiszta mosolyvonalú franciakörmök elkészítési módját a
lehető legegyszerűbben. A képzés keretein belül megtanulhatod a Balerina,
Ovál és Modern Szalon Mandula forma elkészítését.
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Sebestyén Ágnes

Méhész Alexandra

Párizsi nemzetközi díszítőbajnok, Magyar
országos többszörös díszítőbajnok és
Európa bajnok

Olimpiai Bajnok London,
USA Bajnok, Orosz Bajnok,
Körömtábor Elite Mestere

STAMPING WONDERLAND (Méhész Alexandra)
Egyszeri alkalommal megrendezett, limitált kiadású karácsonyi díszítő
tanfolyam, mely nyomdatechnikára alapszik. A karácsonyi hajtásban, mikor még
azok a vendégek is díszített körmökre vágynak, akik egyébként soha, jól jön, ha
van a tarsolyunkban néhány tuti nyomdával készült minta, hiszen könnyedén
látványos díszítések készíthetők vele, főleg, ha kreatívan kombináljuk őket.
Elsajátítható ismeretek:
Nyomdázás nyomdalakkal és zselével, krómporos nyomda, krómporok
felvitelének technikája, tartós Swarowski felhelyezésének módja és helyes
eltávolítása, felületi díszítések készítése Royal és 3D zselével, sugar effect
technika, téli és ünnepi motívumok kialakítása, kompozíciós elmélet,
díszítések kombinálásának technikája, térbeli minták kialakításának technikája,
anyagismeret négy technikához.

CHRISTMAS SWEETS (Méhész Alexandra)
Egyszeri alkalommal megrendezett, limitált kiadású díszítő mix tanfolyam
kezdőknek. Ez a tanfolyam összefoglalja a nail art legnépszerűbb díszítő elemeit
és elvégzése után nem lesz olyan díszítő, amelyet ne tudnál helyesen, kreatívan,
sokoldalúan felhasználni. Ráadásul rendkívül egyszerű, két- maximum három
lépésből álló ünnepi díszítések elsajátításával már magabiztosan várhatod
a vendégeidet az első karácsonyi szezonod alkalmával. Ezen tanfolyamon
az átlagosnál jóval több minta készül el, hiszen a kreativitáson túl fontos
szempont lesz a gyorsaság is.
Elsajátítható ismeretek: Nailfetti, Rombusz flitter, Cukorpor, Glam Glitter,
Sellőpor, csillámpor, Platinum fólia, Crystal Flake, Mica, Transzferfólia, Vizes
Matrica, Holo Sticker, Jewel Sticker, Elasticker, krómporok, Swarowski kövek,
szórógyöngy, Glam Selection anyagok helyes felhasználási technikája. Gyors, pár
perces szalondíszítések készítése ünnepi kivitelben, anyagismeret, díszítések
kombinálásának technikája, kompozíciós elmélet, beépített díszítőtechnika,
ragacsos felületen való díszítés technikája, matt felületen való díszítés technikája,
fényes száraz felületen való díszítés technikája, felületi díszítés technikája.

ONE MOVE MIRACLE (Méhész Alexandra)
Egyszeri
alkalommal
megrendezett,
limitált
kiadású
karácsonyi
egymozdulat díszítő tanfolyam. Vendégeid szeretik az egyedi, általad festett
különlegességeket? Imádod a karácsonyi hangulatot, főleg az ünnepek
közeledtével? Ha rendelkezel némi gyakorlattal one move technikában, de
szeretnél belőle többet kihozni, és új mintákkal bővíteni a kínálatot a karácsonyi
hajtásra, akkor gyere el és hangolódj az ünnepekre ezen a tanfolyamon!
Elsajátítható ismeretek:
Színelmélet, színkeverés, Art Gel anyagismeret, virágelmélet és virágok
helyes arányainak felépítése, színátmenet kialakítása, egy mozdulat technika
alapmozdulatai és haladó technikái, kompozíció összeállítása, kontúrozás
technikája.

38
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Koncsik-Király Mária

Pásztor Dóra

Körömtábor mester, Budapesti
Bajnokság aranyérmese, épített zselé;
Manikűr- műkörömépítő szakoktató

Kézápoló és Műkörömépítő, Lábápoló

II. NAIL ART AKADÉMIA (Sebestyén Ágnes)
A 9 alkalmas Körömdíszítő Akadémia a kezdő szinttől épít fel mindenkit a
haladó szintig.
Ha most végeztél, és nem tudod, hogy indulj neki a díszítésnek, itt
garantáltan megkapod a tudást jól felépítve, és a tanfolyam végére már
magabiztosan díszíthetsz a szalonban a vendégeidnek az összes mai
legfontosabb technikából!
Elsajátítható ismeretek:
Indaminták, ombre minden megoldásban (géllakk, színes zselék és
festőzselék használatával) és annak szabályai. Zselés festések: virágok
géllakkal és festőzselékkel. Crazy ombre airbrush effect, szezonális díszítések,
Lace Gel és 3D zselé mintás verziók, felületi effektek sokféleképpen, one
move technikák, aquarell díszítés, Tiger Eye mágneses technika.

MINDEN AMI BABYBOOMER! (Koncsik-Király Mária)
4 anyagcsoport, 4 forma és a Babyboomer körmök minden praktikája
villámgyors szezonális díszítésekkel! Babyboomer és Babyboomer között
is van különbség! Minden anyagcsoporttal más hatást tudsz elérni, így
változatosabban és személyre szabottabban tudsz majd eleget tenni a
vendég kívánságainak.
Elsajátítható ismeretek:
A képzésen megtanuljuk hogyan tudsz tökéletes színátmenettel
Babyboomert építeni zseléből, porcelánból, akrilzseléből és géllakkból,
ezzel egyidejűleg megmutatom a gépi előkészítést, a különböző formáknak
megfelelő (szalonmandula, szalonkocka, balerina) sablonfelhelyezést és
formázást. Az építés végén pedig mutatok egy-két nagyon gyors díszítést a
mindennapokra szabva.

WINTER SURPRISE (Pásztor Dóra)
Nyakunkon az év legizgalmasabb, legcsillámosabb, leggyönyörűbb időszaka:
a Karácsony! Minden vendég különleges, ünnepi és egyedi karácsonyi
körmöket szeretne. Lepd meg őket néhány mutatós, vadonatúj ünnepi
körömdíszítéssel!
Megmutatom hogyan készíthetsz szalonra hangolt, vendégkedvenc téli
mintákat, leheletnyi csillogással. A tanfolyamon olyan alapanyagokat
használunk fel, amik mindenki fiókjában ott lapulnak és biztosan előkerülnek
az ünnepek közeledtével.
Elsajátítható ismeretek:
Art Gel-ek használata, színkeverés, Lace Gel és 3D zselék használata, vékony
vonalak festése, egyszerűbb, szalonbarát árnyékolás, minden, amit a 3D
hatású díszítésekről tudni kell, szórógyöngyök és Swarovski kövek tartós
felhelyezése.
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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
www.facebook.com/crystalnails.hungary

A Te Crystal Nails partnered:

A katalógus árai nagyker (körmösöknek szóló) ÁFÁ-s árak, forintban értendők.
Árváltozás jogát fenntartjuk, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.
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