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ÚJ!

Compact Base Gel PLUS
Clear
Megérkezett a nagy kedvenc Compact Base Gel Clear sűrűbb verziója, a
Compact Base Gel Plus Clear. A nyári hőségben kényelmesebb használatot
biztosít, sűrűségének köszönhetően nem ereszkedik meg olyan hamar
még a legnagyobb melegben sem. A C-ív könnyedén kialakítható vele,
szépen felveszi a kívánt formát. Tartóssága és alkalmazása megegyezik
az imádott Compact Base Gel-lel.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
8ml – 2.980,-
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Új! Hardener Sand
Rendkívül finom őrlésű por, mely köröm erősítésekor nyújthat nagy
segítséget. Abban az esetben javasolt a használata, ha erősítésre van
szükség, de meg szeretnénk őrizni a teljesen természetes kinézetét.
Ilyenkor elég vékonyabban felvinni az alapozó zselét, majd egyenletesen
rászórni egy spatula segítségével a Hardener Sand port és megköttetni.
A sima felület érdekében ajánlott egy vékony réteg alapozózselét még
felvinni a por fölé és megköttetni. A kötés után szokott módon visszük fel
a színt és a fényzselét a körömre. Az így készült köröm ellenállóbb lesz C-ív
nélkül is, és természetes hatása is megmarad, továbbá oldható is.
10g – 1.980,Irány a videó!
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4ml – 2.250,-

i
A képen látható köröm az új Compact Base Gel Clear Plus-szal, a Hardener

2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! COMPACT BASE GEL PLUS ÉS HARDENER SAND

Sand-del, az 1S90-es Nevada neon, 1S91-es Bikini party, 1S92-es Levendula
koktél, az 1S93-as Nyári eső új ONE STEP CrystaLac-okkal és a Bubblegum
Color Gel fekete árnyalatával készült (Méhész Alexandra munkája).
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2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! 60G-OS XTREME FUSION ACRYLGEL CLEAR ÉS COVER NR 2. CRYSTALAC
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ÚJ!

Xtreme Fusion AcrylGel Clear
(már 60g-os kiszerelésben is)
Népszerűségének köszönhetően a 30g-os kiszerelés mellett már 60g-os kiszerelésben
is elérhető az Xtreme Fusion AcrylGel Clear árnyalata. Újgenerációs, nem égető, Xtreme
sűrű, tökéletesen formázható és könnyen reszelhető hibrid AkrilZselé építőanyag.
Építéskor a zselé irányíthatósága és a porcelán formázhatóságának időtlensége
jellemzi. Kötés után a zselé reszelhetősége és rugalmassága elegyedik a porcalán
erősségével. Kötés után fixálni kell, azt követően formázható reszelővel. Tubusos
kiszerelésének köszönhetően anyagveszteség nélkül, pontosan adagolható.
Használata javasolt: Xtreme Fusion AcrylGel Thinner alkalmazásával.
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Kötési ideje UV lámpában 4-5 perc, LED-ben 1-2 perc.

Új! Cover Nr 2. CrystaLac
Az imádott cover nude 3 Step CrystaLac-ban. Minden vendég más-más cover színt
kedvel, hiszen bőrtípusunktól függően keressük a tökéletes árnyalatot. A CrystaLac
Cover Nr 2. lágy nugát színe szuperül mutat francia, babybooomer vagy nude körmök
választásánál is, és jobban illik a nyáron barnult bőrhöz. Használd fényesen vagy
mattítva, vagy effekt porral megbolondítva!
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8ml – 2.490,-
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4ml – 1.980,-
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Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

A képen látható köröm az új CrystaLac Cover
Nr. 2-el és az új nyári 3 STEP CrystaLac-okból
készült (Doviscsák Dóra munkája).
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ÚJ!

Chromatic CrystaLac
Vigyél egy kis csavart a nyár színeibe az új Chromatic CrystaLac-kal, amely a 3 STEP
géllakk családunk színjátszó, hologram hatású tagja. A napfényben játékosan megcsillanó,
szivárvány színeiben tündöklő hatás régóta sokunk kedvence, azonban 3 STEP géllakk
formájában meg sosem volt elérhető!
Használata könnyed és egyszerű, pontosan ugyanúgy kell dolgozni vele, mint bármely 3
lépéses színnel, mégis csodásan csillogó, napfényben szikrázó köröm lesz a végeredmény!
Önmagában is szépen fed, de lehet különböző színeket is használni alá, attól függően hogy
milyen hatást szeretnénk elérni.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
CN tipp: a Rosegold árnyalat tökéletesen harmonizál a Cover Nr 2. CrystaLac-kal.

4ml – 2.650,-

ÚJ ! S i l v e r

ÚJ !

R o s e gol d

Irány a videó!

i
A képen látható köröm az új Chromatic CrystaLac Silver
és Rosegold árnyalatával és az új Highlight Gel-el készült
(Koncsik-Király Mária munkája).
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2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! CHROMATIC CRYSTALAC
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2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! 3 STEP CRYSTALAC TRENDSZÍNEK

10

ÚJ!

3 STEP CrystaLac
trendszínek 2020 nyár
CSODÁLATOS SZÍNEK 3 LÉPÉSBEN!

Elő a neonnal! Izgalmas, feltűnő és vérpezsdítő. Emelkedj ki a tömegből a vadító 3S127-es
Élénk kivi és a 3S128-as Vibráló sárga kombinációjával vagy hagyd, hogy átjárjon a 3S129-es
Lédús narancs dinamikus lendülete! A 3S130-as Eleven piros és a 3S131-es Pink-sokk egy
csapásra visszarepít minket a 80-as évek menő hangulatába. A 3S132-es Neon Ruby pedig
kötelező kiegészítő minden Crystal lány palettáján. Lendületes, élettel teli új árnyalataink
egy csapásra elröpítenek a nyár legforróbb bulijába! Nem érdemes választani közülük,
szerezd be az összeset! Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
CN tipp: A display-jé alakítható új színekből álló Neon dream 3 STEP CrystaLac készletet
keresd a 22. oldalon!
4ml – 1.980,-

8ml – 2.490,-
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A képen látható köröm a 3S127-es Élénk kivi, a 3S128-as Vibráló sárga, a 3S129-es
Lédús narancs, a 3S130-as Eleven piros, a 3S131-es Pink-sokk és a 3S132-es Neon ruby
új 3 STEP CrystaLac-okkal készült (Méhész Alexandra munkája).
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ÚJ!

ONE STEP CrystaLac
trendszínek 2020 nyár
FIXÁLÁSMENTES GÉLLAKKOZÁS, ÉLÉNK SZÍNEKKEL

Vidám cukorkaszínekben jelentkeznek az új ONE STEP árnyalataink. Az 1S90-es Nevada
neon a nyári naplementék hangulatát idézi, míg az 1S91-es Bikini party viselői garantáltan
nem maradnak észrevétlenek. A 1S92-es Levendula koktéllal könnyedén felfrissülhetsz, de
a hőség ellen kiváló ellenszer az 1S93-as Nyári eső is!
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
CN tipp: A display-jé alakítható új színekből álló új Energy Flow ONE STEP CrystaLac
készletet keresd a 22. oldalon!
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A képen látható köröm az 1S90-es Nevada neon, az 1S91-es Bikini
party, az 1S92-es Levendula koktél és az 1S93-as Nyári eső új ONE STEP
CrystaLac-okkal készült (Doviscsák Dóra munkája).
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2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! ONE STEP CRYSTALAC TRENDSZÍNEK
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2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! ROYAL GEL TRENDSZÍNEK
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ÚJ!

Royal Gel
trendszínek 2020 nyár
Forró nyári trendszínek azoknak, akik imádják a nyarat és szeretik az intenzív, élénk színeket.
Lenyűgöző árnyalatok, melyek viselőjüket kalandokkal teli, fehér homokos tengerparti
nyaralásra „repítik”. Villantsd elő az R158-es Classic blue-t az év színe szerelmeseinek vagy
a korall színek rajongóinak az R159-es Miami vibe-ot. Az R160-as Green power viselője
biztosan nem marad láthatatlan, az R161-es Florida love pedig legalább olyan gyönyörű,
mint a hely, melyről a nevét kapta. Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
CN tipp: A display-jé alakítható új színekből álló Electric vibes Royal Gel készletet keresd
a 22. oldalon!
*Próbáld ki az új színeket 3 ml-es

ÚJ

változatban is! Limitált ideig!

*3ml – 1.750,-
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A képen látható köröm az R158-as Classic blue, R159-es
Miami vibe, R160-as Green power és R161-es Florida love új
Royal Gel-ekkel készült (Kesztyűs Dóra munkája).
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ÚJ!

Bubblegum
Color Gel színek
Hiánypótló árnyalatokban tér vissza az imádott díszítő zselé. Silver és
Pink színekkel egészül ki a hosszasan nyújtható díszítőzselé család.
Fixálásmentes, kombinálható ChroMirror, illetve pigmentporokkal, effekt
porokkal. Skin guard használata ajánlott ahhoz, hogy könnyedén lejöjjön
a bőrről az anyag. Díszítő tűvel, ecsettel is nyújtható. Geometrikus
mintákhoz és tekert mintákhoz is javasolt.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

3ml – 1.900,-

ÚJ ! P i n k

ÚJ ! S i l v e r

Új! Highlight Gel
Vakító fehér, magasan pigmentált fehér díszítő zselé, mely a Mega
White Film Gel új, praktikus tégelyes kiszerelése. Fixálásmentes anyag,
mely rengeteg díszítési technikánál alkalmazható kiemelésekre, vagy
akár önálló díszítésként. Fényzselé felületén is lehet alkalmazni. Francia
véget is készíthetsz vele úgy, hogy vékonyan felfested a megformázott
műköröm felületére. Magas pigmenttartalma miatt vékonyan vidd a
felületre. A Highlight Gel-t géllakk technikához nem javasoljuk, ott
használd a Hófehér 3S78-as 3 Step CrystaLac-ot!
Kötése UV lámpában 3-4 perc, LED-ben 2-3 perc.

5ml – 1950,-

Irány a videó!
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A képen látható köröm az új CrystaLac Cover Nr. 2-vel, az új
R159-es Miami vibe Royal Gel-lel, az új Bubblegum Color Gel
Silver és Pink árnyalatával és Art Gel-ekkel készült (Kesztyűs
Dóra munkája).

2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! BUBBLEGUM COLOR GEL ÉS HIGHLIGHT GEL
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Új! Glam Glitters
díszítőket, amelyek glitterek, csillámpor és formaflitterek

Új! Essential
3 STEP CrystaLac
kezdőkészlet

keveredésének köszönhetően színjátszós csillogásba

Az

borítják vendégeid körmét! A nyári bulik kötelező

legkedveltebb, legprofibb alapanyagokat tartalmazza,

kiegészítője!

hogy rendkívül tartós gél lakk munkát készíthess. 3 féle

CN tipp: Nyomkodd ragacsos rétegbe, vagy keverd

abszolút vendégkedvenc 3 STEP CrystaLac szín, tökéletes

Compact Base Gel-be vagy Compact Base Gel PLUS

alapot és fedést biztosító zselék és az elengedhetetlen

Clear-be és úgy vidd fel a köröm felületére. Mert a

előkészítés

csillogásból sosem elég!

Professzionális felhasználásra!

Vesd be az új Glam Glitters árnyalatokat a nyári
tündöklés érdekében: 3 új vidám, csillámló árnyalat
a forró nyár legtrendibb színeiben. Szerezd be az új

680,-

Essential

3

STEP

kellékei

egy

CrystaLac

kezdőkészlet

készletben,

szuper

a

áron!

A készlet tartalma:
3S43, 3S47 és 3S66 3 STEP CrystaLac 8ml, Compact Base
Gel Clear 8ml, Cool Top Gel Universal 8ml, Acryl Remover
100ml, Nail Prep 15ml, Bőrfeltoló, IronX buffer 100/180
Remover Foil 20db
-10%

Új! Glam Glitters 10

Új! Glam Glitters 11

18.018,- helyett, 16.200,-

Új! Glam Glitters 12

-10%
i
A képen látható köröm az 1S62-es és 3S40-es gél lakkokkal, a díszítés ezüst
Magis Stripes Sticker-rel és az új 10-es és 11-es Glam Glitters-ekkel készült
(Pásztor Dóra munkája).

2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK
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Új! Nail Charmok

Nail Charm 1 arany, ezüst – 790,-

Ragyogó arany és ezüst színű körömékszerek érkeztek,
melyek garantáltan vonzzák a tekintetet. Válaszd az 5 féle

Nail Charm 2 arany, ezüst – 790,-

Nail Charm bármelyikét, melyekkel egyszerűen készíthetsz
magával ragadó díszítést! Hajlított formájú, így illeszkedik a
köröm felületére. Rögzítésükhöz használj Gem Glue Gel-t,

Nail Charm 3 arany, ezüst –590,-

így garantáltan tartós hatást érhetsz el. Egy csomagban két
db ékszer található.

Nail Charm 4 arany, ezüst – 590,-

Nail Charm 5 arany, ezüst – 760,-

Új! Swarovski Pixie
árnyalatok
Új árnyalatokkal bővül a Crystal Pixie család. Az egészen apró, finom Swarovski
kristályokkal látványos és csillogó felületeket tudsz kialakítani. Használhatod
akár a teljes köröm felületére is!
Swarovski Crystal Pixie – Edge White Ballet / Tropic Seafoam / Punk Candy
5gr – 8.990,Swarovski Crystal Pixie – Petite Fruity Orange / Sunshine Kiss / Aurora Shimmer
/ Rose Shimmer / Blue Lagoon Shimmer
5gr – 7.500,Swarovski Crystal Pixie – Bubble City Chic
5gr – 8.500,-

White Ballet
3S78 alapra

Tropic
Seafoam
3S60 alapra

Punk Candy
3S14 alapra

Fruity Orange
3S59 alapra

Sunshine Kiss
1S62 alapra

Aurora
Shimmer
3S65 alapra

Rose Shimmer
1S59 alapra

Blue Lagoon
Shimmer
3S62 alapra

City Chic
3S3 alapra

2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK
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Új! Aurora táskák
Te is odavagy a mesés Aurora ChroMirror-ért és
egésznap tudnád nézni az ezzel készült körmödet? Most
kedvenc krómporunk hatása már kozmetikai táskáinkon
is visszaköszön, melyekben válogatott kiegészítőidet
tárolhatod és viheted magaddal. Pakold tele a kis méretűt
kedvenc manikűr eszközeiddel, a nagy méretűben pedig a
nail art tégelyeket rendezheted.
Méretek: nagy 10x10x13 cm, kicsi 4x8x13 cm.

Aurora táska nagy 2.980,-

Júliustól!

Aurora táska kicsi 1.980,-

Új! Körömmatrica
Egy csapásra a tengerpartra repítenek az új öntapadós
matricák! Lélegzetelállító növény és virág, valamint
ínycsiklandozó gyümölcsmintákkal színesben és feketefehérben. Mérete: 7,15x12,3cm.
480,-

Új! Banános Cuticle Oil
A népszerű körömbőr vitalizáló olaj családunk új illattal bővül:
kényeztesd vendégeid a zöldbanán csábító aromájával, mellyel azonnal
egy egzotikus vakáción érezheted magad! Az ápoló olajnak a köröm
táplálásában és a körömbőr ápolásában van hatalmas szerepe, emellett
hosszantartó illatával garanáltan elvarázsol.
8ml – 850,-

i
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A képen látható a köröm a 3S128-as Vibráló sárga és 3S78-as
Hófehér 3 STEP CrystaLac-okkal és One move Akrilfestékekkel
készült (Halász Virág munkája).

Új! Tropical
nyomdalemez

Tropical
Tropical

Meseszép díszítés pillanatok alatt, egyszerűen! Nyári gyümölcsöket
és motívumokat rejtettünk legújabb nyomdalemezünkbe, amellyel
lehengerled a nyári szezonban az összes vendégedet. Az egyedi és
különleges, egész körmöt befedő minták használatával pillanatok
leforgása alatt egyszerűen készíthetsz meseszép díszítést.
Mérete: 6x12cm.

750,-

Új! Fehér nyeles
tip ovális
A körmös kiegészítők elengedethetetlen kelléke, az 50db-os nyeles
tipünk már a legnépszerűbb ovális formában is elérhető. A fémgyűrűvel
összefogott, fehér színű gyakorló tip lehetővé teszi, hogy a gyönyörű
nyári neon színek még élénkebbnek mutatkozzanak.
1.250,-

Új! Színkeverő lap
Festésre fel! Az új fehér, matt laminált lap felületén a festéshez
szükséges keverendő színek megelevenednek, tisztábban láthatod
rajta a kikent színeket. 15x10 cm méretű vízhatlan, homogén felülete
nagy segítséged lesz a festésnél géllakkos, Art Gel-es mintáknál is.
480,-

2020 NYÁR EXTRA / ÚJ! EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK
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ÚJ!

Nyári készletek – Royal Gel,
3 STEP és ONE STEP CrystaLac
Három nyári perzselő újdonságszín válogatás gyönyörű dobozban, amiből

zseléid és CrystaLac-jaid!
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koronát a dobozból, majd fektesd el azt. Állítsd az asztalodra kedvenc színes
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A ké s z l e t e k d

néhány mozdulattal display lesz. Csak vedd ki az üvegeket és a display

k
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ÚJ! NEON DREAM 3 STEP
CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 7.920,ÚJ! 3S127
Élénk kivi

ÚJ! 3S128
Vibráló sárga

ÚJ! 3S129
Lédús narancs

ÚJ! 3S131
Pink-sokk

ÚJ! 1S90
Nevada neon

ÚJ! 1S91
Bikini party

ÚJ! 1S92
Levendula koktél

ÚJ! 1S93
Nyári eső

ÚJ! R158
Classic blue

ÚJ! R159
Miami vibe

ÚJ! R160
Green power

ÚJ! R161
Florida love

ÚJ! ENERGY FLOW ONE STEP
CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 7.960,-

ÚJ! ELECTRIC VIBES
ROYAL GEL KÉSZLET 4x4,5ml
Készlet ára: 8.800,-

22
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EREDMÉNYHIRDETÉS
Kerülj be a Nyár Extra katalógusba
pályázat

A tavaszi-nyári Crystal Nails újdonságok megjelenése után pályázatot hirdettünk, melyre rengeteg
szebbnél-szebb munkát küldtetek nekünk. A kreativitás, az egyedi stílus, a díszítés trendi jellege, a
munka tisztasága, formák pontossága, a fotó katalógus minősége, mind fontos szempontok egy ilyen
versenyen, így ezek között próbáltuk megteremteni az egyensúlyt.
Szakmai zsűrink (Fekete Zsuzsanna, Méhész Alexandra, Sebestyén Ágnes) nehezen, de kiválasztotta
azt a 3 szerencsés és tehetséges körmöst, akinek munkáját most megcsodálhatják az olvasók is.

Minden egyes nevezőnek meg szeretnénk
köszönni a munkáját, mellyel színesítette
pályázatunkat!

Gratulálunk a nyerteseknek!
2020 NYÁR EXTRA / VERSENY EREDMÉNYEK

24

25

Veronika

Szakálné Szabó

Edit

Nagymihály

Kitti

Héregi-Kis

ÚJ!

PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK
2020 Nyár
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

SUGAR ART

Doviscsák Dóra

Egy különleges festési módszert szeretnék bemutatni Nektek,
Sugar effekt technikával kombinálva. Izgalmas, csillogós
díszítéssel ötvözzük az egyszerűbb festést. Nyári mintákat,
gyümölcsöket is megtanulunk festeni a tanfolyam alatt,
szalonban kivitelezhető formában. Bátran ajánlom mindenkinek,
ha szeretnétek szikrázóvá tenni a vendégek nyári körmeit!
Elsajátítható ismeretek:
Sugar effekt technika festéssel kombinálva, színelmélet,
színkeverés és szalonkedvenc nyári díszítések megtanulása.

TROPICAL ART

Bővebben az
oktatásról itt:

Doviscsák Dóra

Ha Te is szeretnéd megtanulni a trópusi minták, levelek
festését - egyszerűbbtől a nehezebbig- akkor várlak szeretettel
a tanfolyamon, hogy együtt alkossunk. A képzésen szalonban
könnyen alkalmazható nyári mintákat tanulunk, ezenkívül időt
fordítunk a színelméletre és elsajátítjuk a tökéletes színkeverés
technikáját festőzselékkel. Nem maradhat el a profi árnyékolás
Art Gel-ekkel, valamint a vékony vonalak festése sem.
Elsajátítható ismeretek:
Színelmélet, színkeverés és árnyékolás Art Gel festőzselékkel,
tökéletes trópusi minták megfestése, precíz vékony vonalak
készítése.
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Bővebben az
oktatásról itt:
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FLOWER DROPS – LÁTVÁNYOS, FÁTYOL HATÁSÚ
MINTÁK AQUAINK CRYSTAL DROPS-SZAL

Rideg Anett

Ugye Te is kedveled ezeket a fátyol hatású virágokat,
motívumokat? Ezen a tanfolyamon megismerkedünk az AquaInk
anyagunk sajátos tulajdonságaival, és megtanuljuk azt helyesen
használni. Minden szalonban biztosan kedvenc technikává válik,
és a vendégek is imádni fogják ezeket a fátyolos, porcelán festés
hatású díszítéseket.
Elsajátítható ismeretek:
Anyagismeret, eszközhasználat, kompozíció elmélet, helyes
technikák. A minták szalonmunkában való felhasználása,
környezetbe helyezés. AquaInk technika több felhasználása,
elkészítése.

NEON ART
Vigyázz, kész, nyár! A képzésen a neon pigmentporok különböző
használatát tanuljuk meg: neon ombre színátmeneteket,
neon pillangókat, neon gyümölcsöket és virágokat is festünk.
Betekintést nyerhetsz a pigmentporok változatos felhasználási
formáiba is: használjuk őket önmagukban, egymással
összekeverve, fényzselével keverve azért, hogy igazi nyári
körmöket varázsolhassunk vendégeinknek!

Bővebben az
oktatásról itt:

Sikari Edina

Bővebben az
oktatásról itt:

Elsajátítható ismeretek:
Neon pigmentporok változatos felhasználási lehetőségei,
színátmenetek készítése több színből, látványos nyári minták
festése.
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