
2
0
17

/2
0
18

 t
é

l
 E

X
t
R

A

M
is

s 
W

or
ld

 H
un

ga
ry

 2
01

7



a n g o r a  c r y s t a l a c
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Új! angora crystalac –
pihe-puha pulcsi hatású géllakk
Bolyhos hatást keltő 3 STEP CrystaLac-ok, melyekkel 

a hagyományos karácsonyi körmök mellett szuper téli 

stílusú pulcsihatás készíthető. A rendkívül népszerű 

pulóver minták újragondolása lehet, de RoyalCream 

Gel pasztazselékkel díszítve a felületén különleges téli 

dizájnokat is ki lehet velük alakítani.

Kötésidő UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc 

(lámpa erősségétől függően).

4ml – 1.980,-

angora 1 angora 3angora 2 angora 4

A képen látható köröm az ÚJ 4-es Angora CrystaLac-kal, a díszítés Sugar-effekt technikával készült
(Sikari Edina munkája).

1

1

a n g o r a  c r y s t a l a c

Új!

cn tipp: RoyalCReaM Gel pasztazselékkel különleGes téli 

dizájnok készítHetők a felületéRe. 

az új RoyalCReaM Gel színekHez lapozz a 14. oldalRa!

Új!

Lásd a 
képen.

Lásd a 
képen.

Négyféle pihe-puha színben:

angora

4ml
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Első lépésként megépítem 
a körmöket, amelyhez 
Cover Pink és Transparent 
Pink Porcelánt használok. 
Ezután a kész körmöket 
a kívánt formára alakítom.

Ezután felviszem a 
második réteg 3-as 
Angora CrystaLac-ot, 
amit szintén UV lámpában 

köttetek, 2-3 percig.

A körmöket Cool Top géllel 
fedem, majd UV lámpában 

1 percig köttetem.

Felviszem az első réteg 
3-as Angora CrystaLac-
ot, amelyet aztán UV 
lámpa alatt 2-3 percig 

köttetek. 

Art Design ecsettel 
RoyalCream Gel mintát 
festek fel 10-es, 8-as és 
6-os színekből, majd újból 
UV lámpába teszem a 
körmöket. 1,5 perc alatt 

kiköttetem.

Utolsó lépésként 
megfestem a mintákat 
a körmökre, amelyhez 
a RoyalCream Gel 1-es 
és 10- es árnyalatát 
használom. UV lámpában 

2-3 percig köttetem.

1 3 52 4 6

angora crystalac és royalcream gel STEP By STEP
sikari edinától



A képen látható köröm az ÚJ 3S75-ös, Argentin tangó 3 STEP CrystaLac-kal készült. (Méhész Alexa munkája.)4

Új! 3 step crystalac 
trendszínek 2017/2018 tél
rendkívüli tartósság és csodálatos színek
3 lépésben
Közeledik az év legszebb időszaka, amikor az egész város ünneplőbe 
öltözik. A fák a hófehér bundájukat, míg az épületek szikrázó estélyi 
ruháikat öltik magukra. Ilyenkor a vendégek körmei sem maradhatnak 
ki a sorból! Készülj Te is az új 3 STEP CrystaLac téli trendszínekkel az 
ünnepekre.
Az ÚJ 3S74-es Izzó galagonya az ÚJ 3S77-es Olajzölddel kombinálva 
biztos, hogy azonnal meghozza vendéged számára is a karácsonyi 
hangulatot. Ha még nincs ötleted milyen színekkel várd vendégedet, 
amikor az újévi partyra szeretne körmöt, az ÚJ 3S73-as Barackos 
pezsgőkoktéllal biztos nem lősz mellé. De jó választás lehet akár az ÚJ 
3S76-os Dívakék is, ami kötelező kiegészítője minden éjkirálynőnek. 
Ha szeretnéd elűzni a fagyos mínuszokat, az ÚJ 3S75-ös Argentin 
tangóval garantáltan felforrósíthatod a szalonban a hangulatot. Ha 
viszont vendéged azok közé tartozik, aki nem vágyik másra, csak hogy 
végre gyönyörködhessen a hófödte tájban, az ÚJ 3S72-es Hegyikristály 
lesz a megfelelő szín számára idén télen.

1

1

3  s t e p  c r y s t a l a c

Új!

4ml – 1.880,-
8ml – 2.400,-

3 Hét taRtóssáG

a leGtaRtósabb pRofi MeGoldás!

pRofesszionális!

3s75
argentin tangó

3s76
dívakék

3s73
Barackos

pezsgőkoktél

3s72
Hegyikristály 

3s77
olajzöld

3s74
izzó galagonya

Lásd a 
képen.

4ml8ml

3  s t e p  c r y s t a l a c



3  s t e p  c r y s t a l a c

5A képen látható köröm az ÚJ 3S75-ös, Argentin tangó 3 STEP CrystaLac-kal készült. (Méhész Alexa munkája.)

Full diamonds
3 step crystalac 
készlet (4x4ml)
A csillogást sosem lehet megunni! Főleg így, 

az ünnepek közeledtével. Legyél előrelátó és 

készítsd fel Te is a tartalékaidat a nagy ünnepi 

hajrára, hogy minden vendégnek gyönyörű 

és szikrázó ünnepi körmöket varázsolhass. A 

Full Diamonds 3 STEP CrystaLac készletben 

mindent megtalálsz, ami segítségedre lehet az 

adventi időszakban.

A készlet tartalma:

3SFD1, 3SFD2, 3SFD3, 3SFD4

Új!

Új!

3sFd1 3sFd2 3sFd3 3sFd4

20% kedvezmény
csak 1.504,-/db!
1.505,- megtakarítás
a készlet ára: 6.015,-

Lásd a 
képen.

4x4ml



R110-es Royal Gellel 
elkészítem a köröm 
alapszínét. UV lámpában 

2 percig köttetem.

Vékony rétegben felviszek 
egy újabb Clear WaterPro 
CrystaLac alapot is. 3S27-
es 3 STEP CrystaLac-
kal és 0 Short ecsettel 
elkészítem a virág szirmait, 
hagyom terülni, majd 
köttetem 2 percig UV 

lámpában.

Vékony rétegben felviszem 
a Clear WaterPro 
CrystaLac-ot. Nem 
köttetem! 0 Long ecsettel 
3S34-es CrystaLac-ot 
viszek fel a hátsó bőrredő 
köré, hagyom, hogy 
az anyag terüljön, így 
színátmenetet képezve, 
majd 2 percig köttetem 

UV lámpában.

1 32

6

Új! Waterpro crystalac clear, a proFi „WaterWay” tecHnikáHoz
fixálásmentes, leoldható crystalac-ok a profi „waterway” technikához

Fixálásmentes, leoldható CrystaLac, melybe bármelyik 3 STEP CrystaLac vagy ONE STEP CrystaLac színünket cseppentve mintát alakíthatsz ki egy 

vékonyabb (pl. 0 Short vagy 0 Long) szőrű ecset vagy a Díszítő és pontozótű segítségével. az Új Waterpro crystalac clear alkalmazása előtt, 

alapszín használata szükséges. 

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.)

4ml – 2.350,-

Új!

Új!

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

használatáról!

Waterpro crystalac clear
STEP By STEP
szabó mónikától

clear

4ml

W a t e r p r o  c r y s t a l a c
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Cool Top Gel-lel fedem a 
körmöt, majd visszamattí-
tom és R6-os Royal Gel-lel
vékony vonalakat készí-
tek. 10 mp-ig köttetem UV 

lámpában.

Fehér Art Gel-lel 
kontúrozom a virágot 
és köveket helyezek 
a közepébe. 2 percig 

köttetem UV lámpában.

Tiger Eye ChroMirror króm 
pigmentport dörzsölök a 
felületbe, majd Cool Top 
Gel-lel fedem. 2 percig 

köttetem UV lámpában.

Waterpro
crystalac clear

rétegrend

super shine optic vagy 
0/átlátszó one step 
crystalac vagy cool top gel

tetszőleges one step 
crystalac színek (1s vagy os) 
vagy 3 step crystalac színek 
(3s vagy Gl) belecsepegtetve, 
minta rajzolásához

tetszőleges one step 
crystalac színek (1s vagy os) 
vagy 3 step crystalac színek 
(3s vagy Gl) 

Waterpro crystalac clear

tetszőleges one step 
crystalac színek (1s vagy os) 
vagy 3 step crystalac színek 
(3s vagy Gl) 

saját köröm

easy off Hardener gel, 
körömerősítés esetén

Base gel (3 step vagy gl 
használata esetén)
körömerősítés esetén

opcionális

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.

5 64

Waterpro crystalac clear
STEP By STEP
szabó mónikától



eGy lépés! neM kell alap- és fedőRéteG!

neM kell fixálás! 

MéG jobb oldHatósáG

A képen látható köröm alapja az ÚJ 1S56-os Csokoládé szuflé és az ÚJ 1S36-os
Görög frappé ONE STEP CrystaLac-kal készült (Pásztor Dóra munkája).

2

1

1

o n e  s t e p

o n e  s t e p

8

Új! one step crystalac
trendszínek 2017/2018 tél
gyors géllakkozás, élénk színekkel

Nincs is jobb program télen, mint bekuckózni a meleg 

kandalló elé egy nagy bögre forrócsokoládé társaságában. 

A romantikus, összebújós téli randevúkra tökéletes 

választás lesz az ÚJ 1S55-ös Epres pezsgő és az ÚJ 1S56-

os Csokoládé szuflé. Azoknak a vendégeknek, akik pedig 

valami sötétebbre vágynának, az ÚJ 1S57-es Éjjeli hóvihart 

ajánljuk.

4ml – 1.990,-
8ml – 2.700,-

Új!

Új!

4ml8ml

1s55
epres pezsgő

1s57
éjjeli hóvihar

1s56
csokoládé szuflé

Lásd a 
képen.

Lásd a 
képen.

Lásd a 
képen.

o n e  s t e p  c r y s t a l a c
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9
A képen látható köröm az ÚJ 1S57-es Éjjeli hóvihar ONE STEP CrystaLac-kal és az OS74-es Tintakék 
ONE STEP CrystaLac-kal, a díszítés ezüst Szórógyöngy és Swarovski-kövek kombinálásával készült 
(Doviscsák Dóra munkája).

A képen látható köröm az ÚJ 1S55-ös Epres pezsgő ONE STEP CrystaLac-kal, a díszítés az Új 1-es és 
2-es Camea Gel ékszerzselékkel készült (Kesztyűs Dóra munkája).

3

2 3

o n e  s t e p
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cover pink
Base gel

színezett alapozó zselé

Egyedi fejlesztésű, színezett, jó 
tapadású, rugalmas, leoldható 
alapozó zselé. Színe a legnép-
szerűbb természetes színű 
körömágyhosszabbító zselé, 
a Cover Pink színével meg-
egyezik. Rendkívül könnyen 
kezelhető; szépen, egyenlete-
sen eloszlik a köröm felszínén. 
Enyhén ragacsos réteget hagy. 
Könnyedén leoldható, a vele 
készült köröm oldási ideje körül-

belül 8 perc.

cover ligHtpink 
Base gel

színezett alapozó zselé 
halványabb, rózsaszínesebb 

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

pigmentált.

Base gel
 

3 STEP CrystaLac-ok rugal-
mas, oldható, extrém erős tapa-
dású alapozó zseléje. Használd 
vékonyan a tökéletes tapadás 
és jobb oldhatóság érdekében.

color up!
Base gel

“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.

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.

4ml4ml 4ml 4ml 4ml8ml8ml 8ml 8ml --- 15ml - 15ml

1.880,-1.880,- 1.880,- 1.880,- 1.880,-2.400,-2.400,- 2.400,- 2.400,- --- 3.500,- - 3.500,-

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

alapzselék
univerzális alapzselék 3 step crystalac alapzselék

Új!



R o y a l  g e l

1 1

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

3ml4ml4ml4ml 8ml8ml8ml8ml -15ml--

1.800,-1.880,-1.880,-1.880,- 2.700,-2.700,-2.700,-2.700,- -3.500,---

super sHine optic

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.

 cool top gel

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.

 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!

0/átlátszó 
one step 
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).

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

kötése uv lámpában
2-3 perc, led-ben 1-2 perc.

kötése uv lámpában
2-3 perc, led-ben 1-2 perc.

4ml 8ml 15ml

1.880,- 2.400,- 2.990,-

kötési idő uv lámpában:
2-3 perc, led-ben 1-2 perc. 

clear/top 0 
crystalac

3 STEP CrystaLac-ok lezáró 
rétege, oldható, rugalmas, 
tartós és szuperfényes. Hasz-
nálatával 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!

Fedőzselék
one step crystalac

Fedőzselék
univerzális
Fedőzselé

3 step crystalac 
Fedőzselé



1 2

Új! camea gel ékszerzselé 
fixálásmentes, magasan is átkötő, szuper 
állagú, áttetsző, csillámos, nagyon sűrű 
díszítő ékszerzselé. 
Gyönyörűen és könnyedén formázhatók drágakövek belőle, 

de tökéletes a Színező alap matricák kitöltésére is. Felviteléhez 

díszítőtűt javaslunk.  Ha alá (a tervezett alkalmazási területre) 

teszünk egyéb díszítőelemet (pl.: üvegfólia, ChroMirror 

króm pigmentpor, Crystal Flake díszítő pehely), akkor még 

lenyűgözőbb, kiemeltebb hatást lehet elérni. Csodásan mutat 

matt felületen is – így kontrasztosabb a látvány.

Kötési ideje UV-ban 2-3 perc, LED-ben körülbelül 1 perc, 

vastagabban kenve 1,5 perc.

3ml – 1.900,-

A képen látható köröm az ÚJ 1S56-os Csokoládé szuflé ONE STEP CrystaLac-kal, az Új 1-es, 
gyöngyház színű Camea Gel ékszerzselével, és az ÚJ Rosegold ChroMirror króm pigmentporral 
készült. (Kesztyűs Dóra munkája.)

Négyféle gyönyörűen ragyogó színben:

GyönyöRűen és könnyedén 

foRMázHatók dRáGaköVek belőle, de 

tökéletes a színező alap MatRiCák 

kitöltéséRe is.

 cn tipp:

Csodásan MUtat Matt felületen is –

íGy kontRasztosabb a látVány.

1

1

Új!

Új!

c a m e a  g e l

gyöngyház Bordó kék Fekete

Lásd a 
képen.

Lásd a 
képen.

camea

c a m e a  g e l

3ml



c a m e a  g e l

1 3A képen látható köröm az ÚJ R114-es Perui pekándió Royal Gel-lel, a díszítés az ÚJ 4-es fekete Camea Gel ékszerzselével, az ÚJ 12-es és 15-ös 
RoyalCream Gel pasztazselékkel és az új Chrome Gold Stamping Lacquer nyomdalakkal készült (Magyarosi Barbara munkája).

2

2 c a m e a  g e l
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Új! royalcream gel
fixálásmentes, hiperpigmentált színes 
pasztazselék
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.
Az új RoyalCream-ek a már ismert tulajdonságokkal, 
metál színekben, tökéletesek barokk stílusú 
körömdíszítésekhez.
Kötési ideje UV-ban 2-3 perc, LED-ben körülbelül 1 
perc, vastagabban kenve 1,5 perc.

3ml – 1.900,-

cream 12 cream 14cream 13 cream 15

A képen látható köröm az ÚJ R115-ös Feketeerdő torta Royal Gel-lel, az ÚJ 3SFD3-as Full Diamond 3 STEP CrystaLac-
kal, a díszítés az ÚJ 15-ös RoyalCream Gel pasztazselével készült (Doviscsák Dóra munkája).

1

1

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

MaGyaRosi baRbaRa díszítő ViláGbajnok oktatónk új 

kedVenC zseléi, díszítésekHez!

 

cn tipp:

Használd őket a színező alap MatRiCák kitöltéséRe!

Új!

Új!

Lásd a 
képen.

Lásd a 
képen.

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

3ml



r o y a l c r e a m  g e l
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Első lépésként előkészí-
tem a körmöket: bőr-
feltolással, kaparással, 
forma-hosszreszeléssel. 
Majd Spray Prep-pel 
zsírtalanítom a felületet. 
Ezután felviszek egy réteg 
Builder Base Gel alapot. 
30 másodpercig villám-
köttetem az UV lámpában.

Következő lépésben 
Tig25- ös TigerEye 
CrystaLac-ot kenek fel 
egy rétegben. TigerEye 
mágnessel – kicsit ferdén 
tartva – a még kötetlen 
réteget 5-8 másodpercig 
mágnesezem. Végül 
2 percig köttetem UV 

lámpában.

Az ÚJ 13-as RoyalCream 
Gel pasztazselével 
díszítem a körmöt, amihez 
0 Short ecsetet használok. 
3 percig köttetem UV 

lámpában.

Ezután felkenem az első 
réteg 3S12-es 3 STEP 
CrystaLac-ot. Ismét 
köttetem 30 másodpercig 
UV lámpában. A másodig 
réteg felkenése után már 
2 percig hagyom az UV 

lámpában a körmöket.

MattEver Matt Top Gel-lel
fedem és szintén 2 percig
köttetem UV lámpában.

Swarovski-követ ragasz-
tok a körömre ecsetes tip 
ragasztóval, majd olajjal 
ápolom a köröm körüli 

bőrt.

1 3 52 4 6

royal cream gel STEP By STEP
sikari edinától



A képen látható köröm az ÚJ R111-es Indiai curry Royal Gel-lel és a R109-es Petrolzöld Royal Gel-lel 
készült (Sikari Edina munkája).

1

11 6

Új! royal gel
trendszínek 2017/2018 tél
fixálásmentes színes zselék, egy rétegben

Nem véletlen, hogy a Royal Gel-eket töretlen rajongás övezi minden szezonban, 

hiszen nem csak könnyű velük dolgozni, de szupertartósak is és már egy 

rétegben is tökéletesen fednek. Az idei téli trendszínek az igazi ínyenceknek 

szólnak.

Az ÚJ R111-es Indiai curry és az ÚJ R114-es Perui pekándió messzi vidékekre 

repít minket. A pikáns ízek kedvelőinek ajánljuk az ÚJ R113-as Guacamole-t, 

míg az édesszájúaknak az ÚJ R112-es Mézes sütőtököt vagy az ÚJ R115-ös 

Feketeerdő tortát.

4,5ml – 2.200,-

próbáld ki az új színeket 3ml-es változatban is!
vigyázat! limitált ideig!
3ml – 1.750,-

Új!

Új!

fixálásmentes színes zselék,
egy rétegben

r o y a l  g e l

r111
indiai
curry

r112
mézes
sütőtök

r113
guacamole

r114
perui

pekéndió

r115
Feketeerdő 

torta

Lásd a 
képen.

Lásd a 
képen.

r o y a l  g e l

4,5ml



r o y a l  g e l

1 7A képen látható köröm az ÚJ R115-as Feketeerdő Royal Gel-lel és az ÚJ R114-es Perui pekándió Royal Gel-lel,
a díszítés Fólia hatású körömmatricával készült (Méhész Alexa munkája).

2

2

r o y a l  g e l



Bestrend colors 
Winter 2017-2018 royal 

gel készlet
A készlet tartalma:

R21, R88, R114, R115
20% kedvezmény
Csak 1.760,-/db! 

1.760,- megtakarítás

a készlet ára
7.040,-

Bestrend colors 
Winter 2017-2018 3 step 

crystalac készlet
A készlet tartalma:

3S49, 3S52, 3S72, 3S73
20% kedvezmény
Csak 1.504,-/db!

1.505,- megtakarítás

a készlet ára
6.015,-

 

Bestrend colors
Winter 2017-2018 one step 

crystalac készlet
A készlet tartalma:

1S5, OS79, 1S55, 1S56
20% kedvezmény
Csak 1.575,-/db! 

1.660,- megtakarítás!

a készlet ára
6.300,- 

Bestrend colors 
Winter 2017-2018 színes 

zselé készlet
A készlet tartalma:

310, 553, 627, FD12
20% kedvezmény
Csak 1.760,-/db! 

1.760,- megtakarítás

a készlet ára
7.040,-

4x4,5ml4x5ml4x4ml 4x4ml

1 8

1 2 3 4

1s5 3s49 310 r21

Új!
1s55

Új!
3s72

627 Új!
r114

os79 3s52 553 r88

Új!
1s56

Új!
3s73

Fd12 Új!
r115

legyél előrelátó és szerezd Be egyszerre a legnépszerűBB színeket a téli trendszínekBől,
Hogy még véletlenül se Fogyj ki a tartalékaidBól, a nagy ünnepi vendégroHam kellős közepén sem.

Új! Új! Új!Új! Új! Új!
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1

2

3 4

Új!

B e s t r e n d  W i n t e r  2 0 1 7 - 2 0 1 8  k é s z l e t e k



2

1

21

s z í n e s  p o r e l á n p o r o k

s z í n e s  p o r e l á n p o r o k

2 0

Új! színes porcelán
trendszínek 2017/2018 tél
rendkívüli színélénkség és fedőképesség

Az idei téli porcelán színeinket az igazi hercegnőknek ajánljuk. 

Az ÚJ 169-es árnyalatot a fenséges Jégkirálynőknek, az ÚJ 

170-es Rózsás hangulatot a “Csipkerózsikáknak”, az ÚJ 

171-és Pink parádét a “Hamupipőkéknek”, míg az ÚJ 172-es 

Fenséges rózsaaranyt a “Hófehérkéknek” kínálhatod.

Hát nem mesések?

3,5g (5ml) –    890,-
7g  (10ml) – 1.490,-

Új!

A képen látható köröm az ÚJ 170-es Rózsás hangulat Színes porcelánporral készült
(Sikari Edina munkája).

A képen látható köröm az ÚJ 172-es Fenséges rózsaarany színes porcelánporral és az ÚJ Rosegold 
ChroMirror króm pigmentporral készült (Halász Virág munkája).

169
jégkirálynő

171
pink

parádé

170
rózsás 

hangulat

172
Fenséges 

rózsaarany

rendkívüli színélénkség és fedőképesség

finom őrlés, erős pigmentáltság, 
optimális kötésidő

Lásd a 
képen.

Lásd a 
képen.

s z í n e s  p o r c e l á n

Új!Új!

7g
(10ml)

3,5g
(5ml)



Új! cn karBid csiszolóFej – csapott Henger
Különleges formájú, henger csiszolófej, csapott éllel. Nagyon gyorsan és nagyobb felületen lehet vele anyagot eltávolítani - 
például géllakkot vagy műkörmöt, töltés előtt. Egyáltalán nem melegszik fel. Rendkívül hatékony, körülbelül felére csökkenti az 
anyag eltávolítás munkafolyamatának az idejét.

8.900,-

Új! pHantom ecset
Természetes szőrű zselés díszítő ecset, ennél fogva nemcsak zselés festésre, hanem akár akril, aquarell festésre is alkalmas. 
Méretéből és puhaságából adódóan zselés festésnél a színátmenetek elkészítéséhez tökéletes. Picit „testesebb” formájú, mint 
az Art Design ecset.

2.580,-

2 1

Új! stamping lacquer nyomdalakkok

Még több Stamping Lacquer nyomdalakkot, a Körömnyomda lemezeket és a nyomdázáshoz szükséges egyéb kellékeket keresd a 
József körúti üzletünkben, viszonteladóinknál, területi képviselőinknél és webáruházunkban: www.crystalnails.hu/bolt

MESESzÉP DíSzíTÉS
PILLANATOK ALATT, EGySzERűEN!

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,-

e g y é B  c r y s t a l  Ú j d o n s á g o k

Új! csepp alakÚ reszelő
Mosolyvonal reszeléséhez, 100/150-es.

250,-

Balázsi Szilvi géllakk eltávolításához használt legújabb kedvence.

chrome
gold

chrome
silver

Új! Új!

Új!

Új!

Új!

4ml4ml

CN TIPP:
A KÖRÖMNyOMDA TECHNIKA ART GEL 

FESTőzSELÉKKEL IS TÖKÉLETESEN MűKÖDIK.



cn tipp: A ChroMirror króm pigmentporok felületére, hogy a 
fedőfény tökéletesen rátapadjon használj Savmentes Primer-t. Borítsd 
fényzselével, két rétegben!

Új! csillámpor
Legapróbb szemcséjű csillámporok, ünnepi színekben. Sugar-effektként téli 
díszítésekhez „kötelező” a fiókba.
Arany, ezüst, piros, bordó színekben.

480,-

Új! platinum Foil
A Crystal Flake díszítő pelyheknél valamivel kisebb méretű „pigmentostya”. Ragacsos 
felületbe nyomkodva fólia hatás érhető el, fixálásmentes felületbe dörzsölve arany, 
illetve ezüst krómfelületű hatás. Arany és ezüst színekben.

980,-

Új! crystal nails cHromirror króm pigmentporok
chromirror tiger eye gold és tiger eye green:
Pár csepp átlátszó fedőfényhez keverve Tiger Eye-ként működik, még köttetés előtt meg tudod mágnesezni, de kinézetre nem a szokásos Tiger Eye-t 
kapjuk, hanem csillámló, többdimenziós, chameleon rainbow hatású anyagot, mely más szögből nézve más-más színben láttatja magát és tetszőleges 
színű géllakkon alkalmazható. Díszítés során mellé lehet díszíteni a meglévő Tiger Eye-jainkkal. Fixálásmentes felületen bedörzsölve ChroMirrorként pedig 
minden eddiginél homogénebb króm arany felületet kapsz.

tiger eye gold, tiger eye green – 2.980,-

chromirror rosegold:
Soha nem látott, lenyűgöző kagylóhéj-hatás, a rózsaarany csillogásában! 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.

rosegold – 1.480,-

e g y é B  c r y s t a l  Ú j d o n s á g o k

1 2

A képen látható köröm díszítése az ÚJ 47-es arany színű Csillámporral és az 
ÚJ arany Platinum Foil fólia kombinálásával készült (Balázsi Szilvia munkája).

A képen látható köröm 3S12-es 3 STEP CrystaLac-kal, Tiger Eye ChroMirror króm pigmentporral és
R7-es Royal Gel-lel készült (Szabó Mónika munkája).

1 2

Új!

Új!

Új!

2 2

47 48 49

platinum Foil
1

50

platinum Foil
2

tiger eye
gold

tiger eye
green

rosegold



Új! legyező tipállvány,
120 dB-os, natÚr és clear
120 db tip tárolására alkalmas.

natúr és clear - 3.780,-

Új! Holo sticker
stripes Hologramos 
üvegmatrica csík
Különböző vastagságú fóliacsíkok 
egy íven, díszítésre, extra vékony 
0,04mm-es vastagsággal. 
Mérete: 9x12 cm ív.
Kétféle holo színben: arany és 
ezüst

480,-

limitált!
Új! körömápoló 
olajok,
kétFéle téli illatBan
Limitált karácsonyi kiadású 
körömápoló olajok, hogy 
Karácsonykor Te is meg tudd 
ajándékozni vendégeid. Apró 
figyelmesség, melyről mindig Te 
fogsz az eszébe jutni.
Narancs és alma-fahéj illatokban.

4ml – 390,-

 

Új! omBre stick template FestősaBlon
7x6,5 cm-es ívek, melyek használatával egyszerű és gyors mintákat
készítetünk. Sűrűbb anyagainkat applikáld a Szivacsfejű Ombre Ecsettel 
(Ombre Stick) színátmenetes motívumok készítéséhez, ChroMirror króm 
pigmentporainkkal készíts dekoratív díszítéseket vagy használd sűrűbb 
CrystaLac-jainkat 1 vékony rétegben. Szerezz örömet vendégeidnek az új 
Ombre Stick Template festősablonnal készült egyedi körmeikkel!

480,-

Új! teli matrica - 10 Féle
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. A pulcsimintásak eléggé 
slágergyanúsak! 

360,-

Gyors és látványos díszítés, percek alatt. 

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.

e g y é B  c r y s t a l  Ú j d o n s á g o k

Új! Új!

Új!

Új! Új!

Új!

2 3

4ml 4ml

t1 t2 t3 t4 t5



A doboz tartalma:

1 db cover pink Base gel 4ml

1 db mattever fedőfény 4ml

1db t02 Új Festősablon

1db t04 Új Festősablon

1db t05 Új Festősablon

1 db szivasfejű ombre ecset

1 db royal cream 1 (fehér) 3ml

1 db royal cream 14 (sötét ezüst) 3ml

1 db royal cream 15 (rózsametál) 3ml

12.800,-

limitált téli kiadás!
Új! omBre Box

egy doBoz, melynek tartalmával 

könnyen és gyorsan készítHető 

színátmenetes (omBre) köröm, téli 

HangulatÚ díszítéssel
A boxban található eszközök segítségével minden 

vendégednek egyedi szín- és mintakombinációkat 

készíthetsz, színátmenetes (ombre) alapra.

A Cover Pink Base Gel-t használd Baby 

Boomer és/vagy ombre alapnak, vagy 

alkalmazd alapozózseléként. A RoyalCream Gel 

pasztazselékkel készíts színátmenteket és/vagy 

térbeli hatású mintákat, a MattEver fedőfénnyel 

pedig trendi matt alapot adhatsz az Ombre 

Template-ekkel készült mintáidnak.  

Új!

e g y é B  c r y s t a l  Ú j d o n s á g o k
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LIMITáLT,
TÉLI KIADáS!



     Új! crystal nails adventi naptár - 
körmösöknek
Igazi „körmös” Crystal Nails adventi naptár. Hogy mitől? Természetesen 

attól, hogy az ablacskák nem csokit rejtenek, hanem egészen mást... 

Várd a karácsonyt a Crystal Nails-szel!

csak 14.990,-

     Új! rocky cover ligHtgel építőzselé 
készlet
Teszteld le elsőként az új építőzselé próbakészleteinket. Minden 

megtalálható bennük, ami egy profin megépített zselés műköröm 

elkészítéséhez szükséges, egészen az alapoktól a fedőrétegig.

Készlet tartalma: Rocky Cover Light Gel 5ml, Titanium Gel 5ml, Builder 

White II. Renewed 5ml, Xtreme Top Shine 4ml, 10db Cleanser Pad, 10 

db CN pillangó sablon.

közel 9.000 Ft értékű termék csak 4.850 Ft-ért

     Új! crystal nails karácsonyi
reszelő 2017
Lepd meg vendéged az új 150/180-as szemcsézetű Merry Crystal 
Nails reszelővel, karácsonyra. Személyes kedvesség, melynek 
biztosan nagyon örül majd. (A Crystal Nails Referencia szalonok egy 
tucatnyit kapnak majd VIP vendégeik részére.)

25 db egyidőben történő vásárlása esetén a darabár 190,-/db.

250,-
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

karacsonyi_reszelo_2017.pdf   1   2017.04.12.   10:53:39

     Új! cover reFill építőzselé készlet 
Teszteld le elsőként az új építőzselé próbakészleteinket. Minden 

megtalálható bennük, ami egy profin megépített zselés műköröm 

elkészítéséhez szükséges, egészen az alapoktól a fedőrétegig.

Készlet tartalma: Cover Refill 5ml, Cover Refill Hard Tan 5ml, Cover 

Refill Hard Crystal 5ml, Builder Base Gel 4ml, Xtreme Top Shine 4ml, 

10db Cleanser Pad, 10db CN pillangó sablon, R6 Royal Gel 3ml.

közel 12.000 Ft értékű termék csak 6.850 Ft-ért

1

1

2

2

3

4

3

4
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Új!

Új!

Új!

Új!
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„inda szerelem”,
avagy indák minden mennyiségBen és anyagcsoporttal
Ha eddig kifogott rajtad az inda minta, nem tudod hogyan kezdj hozzá, hogyan alakítsd, gyere el Szilvi tanfolyamára. Nem baj, ha kezdő 
vagy, esetleg újrakezdő, a nap végén magabiztosan, inda-mesterként fogsz távozni.
A képzésen CrystaLac géllakkokkal, Royal Gel zselékkel, RoyalCream Gel paszta zselékkal, illetve Art Gel festőzselékkel alapozhatsz, 
majd mindezt porcelánnal, transzferfóliával, nyomdával, szivacs fejű ombre ecsettel és matricákkal kombinálva készítünk gyönyörű és 
látványos, inda mintákat.

elsajátítható ismeretek:
CrystaLac géllakkok hivatalos technikája, a nyomdázás technikája, beépített díszítések alkalmazása, matricák használatának technikája, 
színátmenetek (ombre) készítése, inda minták megfestésének technikája, transzferfólia használata, Royal Gel, RoyalCream Gel és Art Gel 
anyagismeret, Sugar-effect technika.

Modellt nem kell hoznod! Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

öt tecHnika, egy nap –
vendégkedvenc, gyors, „rád Bízom” szalondíszítések edina szalonjáBól
Ugye Neked is van olyan vendéged, aki díszítést szeretne, „5 perce van” és szereti kimondani a varázsszót: „Rád bízom”? Akkor feltétlenül je-
lentkezz erre a tanfolyamra, hiszen itt csak olyan technikákat sajátíthatsz el, melyekre „5 perced van”. Megtanulhatod, hogyan készíts színátme-
netet (ombre) Royal Gel-lel, illetve hogyan tudod variálni az alapfestést más színekkel is. Elsajátíthatod a a szalonban manapság legkeresettebb 
díszítési technikákat: a nyomdázás fortélyait, a „porok” technikáját (Crystal sellőporok, ChroMirror króm pigmentporok, Crystal cukorpor díszítő 
csillámmal) Edina megmutatja  teli matricázás minden trükkjét, melyet Baroque Gel és Art Gel zselékkel kombinál, valamint megmutatja a Lace 
Gel csipkezselé felhasználási lehetőségeit. Ráadásul arra is választ kaphatsz, hogyan tudod a Swarovski-köveket tartósan felhelyezni. Na, ugye, 
hogy itt a helyed!

elsajátítható ismeretek:
Royal Gel anyagismeret, alapfestés és színátmenet (ombre) technikái, Lace Gel, Art Gel, Baroque Gel anyagismeret, teli matricák fel-
helyezésének technikája, a nyomdázás fortélyai, a ChroMirror króm pigmentporok, sellőporok, cukorporok felhelyezésének technikái: 
egyezések és különbségek, Swarovski-kövek tartós felhelyezésének technikája.

Modellt nem kell hoznod! Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

„tÚl a virágokon” komBinált szalon-mix tanFolyam
Ha a vendégeid nem rajonganak a virágos körmökért, de valami különleges és gyors díszítésre vágynak, Móni megmutatja neked, mivel „kínáld 
meg” őket. 
A tanfolyamon elsajátíthatod a Royal Gel-ek és CrystaLac-ok hivatalos technikáját. Megtanulhatod, hogyan készíts vékony vonalakat és gyönyö-
rű, barokk motívumokat. Megismerheted a Tiger Eye ChroMirror króm pigmentporunk többféle felhasználási módját, valamint a közkedvelt Tiger 
Eye CrystaLac-ok különböző mágnesezési technikáit, illetve a Holo Sticker hologramos üvegmatrica csík használatát és a Sugar-effekt technikát.

elsajátítható ismeretek:
Minden, amit a Royal Gel-ekről és a CrystaLac-okról tudni kell, vékony vonalak technikája, Crystal sellőporok és ChroMirror króm pigmentporok 
helyes használata, Holo Sticker hologramos üvegmatrica csíkok felhelyezésének technikája

Modellt nem kell hoznod! Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Balázsi szilvia
Szabolcs Kupa 

Aranyérmes, épített zselé;
Magyar Bajnokság 

Aranyérmes,
Soak Off manikűr 

kategória

sikari edina
Négyszeres Körömtábor 

mester, Ukrán Bajnok 
porcelán építés 

(2016), Szabolcs 
Kupa Aranyérmese, 

porcelán építés (2017), 
Mesterleveles Kézápoló 

és Műkörömépítő 
szakoktató

szaBó mónika
Körömtábor mester,

Magyar Bajnoki 
Bronzérmes (2016),

Magyar Bajnok (2015), 
Mesterleveles Kézápoló 

és Műkörömépítő, 
Manikűr-műkörömépítő 

szakoktató
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Vendéged imád ragyogni és igazi ékszer rajongó hírében áll? Szeretnéd 
meglepni azzal, hogy különleges, mégis gyors ékszerkörmöket készítesz 
neki? Akkor Dóri zselés díszítő tanfolyamán a helyed! Itt megismerkedhetsz a 
RoyalCream Gel és az új Camea Gel zselék különböző felhasználási módjaival. 
A tanfolyamon megtanulhatod, hogyan készíts ékszereket, valamint elegáns, 
alkalmibb díszítéseket is, melyek garantáltan feldobják a szürke hétköznapokat. 
Elsajátíthatod a színátmenetes körmök (ombre) elkészítésének módját is. Dóri 
elárulja, hogy a vendégsláger tükörfényes ChroMirror króm pigmentporral 
készülő körmök mitől lesznek igazán tartósak, hogy vendégeid sokáig 
gyönyörködhessenek ékszerként ragyogó körmeikben.

elsajátítható ismeretek:
RoyalCream Gel pasztazselé és Camea Gel ékszerzselé anyagismeret, 
minden, amit a ONE STEP CrystaLac-okról és 3 STEP CrystaLac-okról 
tudni kell, színkeverés technikája, színátmenetes alapok (ombre) készítése, 
díszítőanyagok beépítése, vékony vonalak festése zselével, 3D-s minták 
kialakítása, ChroMirror króm pigmentporok helyes használata, színező alap és 
teli virágos matricák helyes használata.

Modellt nem kell hoznod! Hozd magaddal meglévő anyagaid, eszközeid!

mi biztosítjuk: UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa. 
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

a továbbképzés időtartama: 9-16 óráig
az egész napos képzés díja: nettó 9.800 Ft + áFA

kesztyűs dóra
Olimpiai Aranyérmes (London, 2017), Ötszörös Olimpiai 
Ezüstérmes (London), Körömtábor Elite Mestere

ékszerkörmök –
zselés díszítő tanFolyam royalcream gel
pasztazselékkel és Új camea gel ékszerzselékkel

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

2017 Copyright, Elite Cosmetix

- Crystal Nails
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