ŐSZ / TÉL 2020

TREND
Dalmát zsálya / 2020 ősz-tél
A zöld, ami élénk természetességet hoz vendégeid életébe! A zöld különböző árnyalatai
nyugodt, természetközeli hangulatot teremtenek. Szépen kombinálható más színekkel, mert
lágyítja vagy éppen kiemeli azokat. Minden bőrszín típushoz jól illik ez a sem nem meleg,
sem nem hideg szín, kiváló összhangot és természetes kisugárzást tesz lehetővé különböző
árnyalatokkal alkalmazva.
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2021-es
Crystal Nails
határidőnaplók

Újdonság:
A naptárborító
és a naptárbelső külön
vásárolható meg!

Heti beosztású 2021-es műkörmös határidőnaplók, kétféle
összetéveszthetetlen

design-ban:

holo

színjátszós

és

pasztell virágos. Patentos zárral, tolltartó résszel, valamint
kreatív képekkel, ötletekkel, melyeket Te is könnyedén

ll
pi
:M

ár

megvalósíthatsz a szalonban. Méretüknek megfelelően

is. Határidőnaplóink mindig rendelkezésedre állnak, hogy
egy pillanatra se vessz el a hétköznapok forgatagában!

2021-es naptárborító (holo pink és pasztell virágos): 2.990,2021-es LXL naptárborító: 2.990,2021-es naptárbelsők: 990,-
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zsebeiben könnyedén tárolhatók jegyzetek, névjegykártyák

LuXLash hat

tudod jegyezni, ha vendéged bejelentkezik. Praktikus
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Irány a videó!

ÚJ!

Xtreme Superior Gel
Cover Pink

Xt

ÚJ !

50ml – 10.650,-

Új! ShapeX C-ív hajlító
csipesz
Erős hajlító csipesz, mely segítségedre lesz párhuzamos formák
hajlításához. Erejéből kifolyólag alapréteg hajlításához nem
javasolt, viszont tökéletes a már teljesen megépített köröm, vagy
szabadszél alapos meghajlítására.
1.450,-
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15ml – 4.380,-
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5ml – 1.950,-
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Hajlítási ideje UV lámpában 20-25mp, LED-ben 8-10mp.
Teljes kötése UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

r

Az Xtreme Superior Gel cover színű változata. Újgenerációs építőzselécsalád, mely
kitűnően alkalmazható reszelésmentes technikához. A Cover Pink egy szép fedést
adó, természetes árnyalat, mely önmagában vagy francia alapként is tökéletesen
alkalmazható. A megfelelő tapadás érdekében alkalmazzunk alá alapozó zselét.
A Superior Gel Cover Pink alkalmas a köröm teljes egészében való betöltésére,
hasonlóan mint egy Refill anyag, viszont fedése erősebb annál. Kötése közben a
hőképződés rendkívül alacsony, nincs erős égető érzés. Felvitele lágyabb ecsettel
ajánlott: 6 Gel ecset, Xtreme Gel ecset, Nero Merlo II. ecset.

i
A képen látható köröm az új Xtreme Superior Gel
Cover Pink-kel készült (Méhész Alexandra munkája).

2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! XTREME SUPERIOR GEL COVER PINK ÉS C-ÍV HAJLÍTÓ CSIPESZ SHAPEX
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A képen látható köröm az az új Xtreme
Superior Cover Pink Gel-lel, az új Gold és
Silver Tiger Eye Infinity CrytaLac-okkal készült
(Halász Virág munkája).

2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! TIGER EYE INFINITY CRYSTALAC
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Irány a videó!

ÚJ!

Tiger Eye Infinity
CrystaLac –
Silver, Gold
Idén ősszel METÁL színekben pompáznak az új Tiger Eye
Infinity CrystaLac-ok! Dobd fel a szezon trendszíneit az
új Silver és Gold Tiger Eye Infinity CrystaLac-kal! Nem
tudsz választani? A két új árnyalat egymás mellett is
csodásan mutat!
Használatuk eltér az eddigi Tiger Eye színekétől: a legjobb
eredményt fekete alapon kapjuk, de alkalmazhatóak
más egészen sötét árnyalatokon is: bordó, padlizsán
lila, sötét zöld, sötét kék. Ezekre a színekre egy réteg
Infinity Tiger Eye-t teszünk és mágnesezzük azt.
Bármely mágnes használható hozzá, de a Multiform
Tiger Eye mágnessel kialakíthatóak könnyedén olyan
minták is, melyek eddig kizárólag két mágnes együttes
használatával voltak elérhetőek.
Kötésidő UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

4ml – 2.650,-
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ÚJ!

3 STEP CrystaLac
trendszínek 2020 ősz-tél
CSODÁLATOS SZÍNEK 3 LÉPÉSBEN!

A te vendégeid között is vannak növény imádók? Az új 3 STEP árnyalatok az őszi szezon
kedvenc zöldjeibe öltöztek. A 3S133-as Kövirózsa és a 3S134-es Avokádó hamvasabb,
lágyabb színekben pompáznak, míg a 3S135-ös Kaktusz és a 3S136-os Páfrány a szalonod
sötétebb kiegészítői lesznek.
A 3 STEP CrystaLac-ok további 4 árnyalata az őszi erdő színeiben a természetes vonalat
erősítik. A bájos 3S137-es Erdei szamócát és a 3S138-as Fahéjas szilvát a pinkes árnyalatok
kedvelőinek ajánlhatod. Míg a 3S139-es Török mogyoró és a 3S140-es Tőzegáfonya az
évszak sötétebb színeit képviselik.

4ml – 1.980,-
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A képen látható köröm az új 3S133-as Kövirózsa, 3S134es Avokádó, 3S135-ös Kaktusz és 3S136-os Páfrány 3 STEP
CrystaLac-okkal készült (Kesztyűs Dóra munkája).
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2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! 3 STEP CRYSTALAC TRENDSZÍNEK
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2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! ONE STEP CRYSTALAC TRENDSZÍNEK
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ÚJ!

ONE STEP CrystaLac
trendszínek 2020 ősz-tél
FIXÁLÁSMENTES GÉLLAKKOZÁS, ÉLÉNK SZÍNEKKEL

A nyári harsány színek után jól eshet a lelkünknek az ősz beköszöntével lágyabb színeket
viselni körmeinken. Hagyd, hogy elvarázsoljon az 1S94-es Puha szatén vagy az 1S95-ös
Púder bézs, de ha valami élénkebb színre vágysz, válaszd az 1S96-os Harsány cikláment
vagy az 1S97-es Rubin amulettet.

4ml – 1.990,-
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A képen látható köröm az új 1S94-es Puha szatén,
az 1S95-ös Púder bézs, az 1S96-os Harsány
ciklámen és az 1S97-es Rubin amulett ONE STEP
CrystaLac-okkal készült (Halász Virág munkája).
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ÚJ!

Royal Gel
trendszínek 2020 ősz-tél
Nem árt, ha a legújabb Royal Gel-ekből is felkészülsz az őszre! A nude árnyalatok
szerelmeseinek ajánld bátran szalonodban az új R162-es Mandulavirágot, vagy a puha
R163-as Rózsaszirmot. Bevállalósabb vendégeidnek kend fel az új R164-es Padlizsánlilát,
vagy az év színe kék-őrület után „merüljetek el” az új R165-ös Mélytenger árnyalatában.
*Próbáld ki az új színeket 3 ml-es változatban is! Limitált ideig!

*3ml – 1.750,-
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A képen látható köröm az új R162-es Mandulavirág, az R163-as
Rózsaszirom, az R164-es Padlizsánlila és az R165-ös Mélytenger
Royal Gel-ekkel készült (Koncsik-Király Mária munkája).
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2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! ROYAL GEL TRENDSZÍNEK
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A képen látható köröm az új 1S95-ös Púder bézs ONE STEP
CrystaLac-kal, a díszítés pedig az új Art Gel Pro festőzselékkel
készült (Kesztyűs Dóra munkája).

2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! ART GEL PRO + FLEXI FRENCH GEL
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Irány a videó!

ÚJ!

Art Gel PRO
Krémes, finom állagú, erősen pigmentált festőzselé, mellyel még könnyebbé válik a festés! Az
Art Gel kedvenc tulajdonságai változatlanok: erősen fedő, vékonyan alkalmazható, fixálásmentes
díszítő zselé. Az Art Gel Pro viszont egy új, kezelhetőbb állaggal rendelkezik, mely segítségével
könnyebb, gyorsabb festeni, homogénebb lesz a minta, egyszerűbb a színeket összedolgozni.
Vékony vonal esetében pedig sokkal hosszabban tudunk festeni, nem szakad meg könnyen a
vonal, az ecset szinte magától csúszik a felületen. Kontúrozáshoz, vékony vonalakhoz a legjobb
választás, tömör színe és különleges állaga miatt. Praktikus, tégelyes verzióban kapható. Az Art
Gel és az Art Gel Pro egymással keverhető, így végtelen szín hozható létre velük.

3ml – 2.480,-
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Irány a videó!
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Új! Flexi French Gel
Hófehér, rugalmas, ragacsosra kötő, ideális sűrűségű anyag, mely tökéletes

ÚJ
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megoldást nyújt francia vég kialakításához rugalmas alapokon. Állagának
köszönhetően könnyen festhető vele francia vég géllakk, vagy megerősített
géllakk alapon. Mivel rugalmas, elkerülhető vele a fehér vég repedezése.
Kötése után nem maszatol, és teljesen homogén, csíkmentes, de élénk
fehér vég alakítható ki vele. Ajánlott ecsetek hozzá: 0 Short vagy Mini,
Barbara II. vagy Art Design.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
5ml – 1.950,-
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Moisturising Hand,
Foot and Body Lotion
Megérkezett a Crystal Nails hidratálókrémek legújabb termékcsaládja,
melyek teljesen:

Szilikonmentesek

Parabénmentesek

Szulfátmentesek

SLS mentesek

PEG mentesek

Az őszi-téli időszakban kitűnő választás a száraz és érzékeny bőr
ápolására, kétféle illatban elérhető:
Oriental Jasmine
Jojobaolajat és kakaóvajat tartalmazó, jázmin illatú bőrápoló krém aloe
vera kivonattal, mely az 1001 éjszaka meséit idézi.
Újdonság:
A 30 ml-s kiszerelés

Royal Ritual
Jojobaolajat és kakaóvajat tartalmazó, bergamot és narancs illatú

mostantól praktikus, pumpás

bőrápoló krém aloe vera kivonattal, melynek használata felér egy

csomagolásban kapható, így

wellness élménnyel.

az utolsó cseppig könnyedén
kinyerhető belőle a krém.

30ml – 580,-
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250ml – 1.480,-

2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! MOISTURISING HAND, FOOT AND BODY LOTION
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ÚJ! Fallen Leaves
nyomdalemez
Meseszép díszítés pillanatok alatt, egyszerűen!
Gyönyörű őszi leveleket és motívumokat rejtettünk
legújabb

nyomdalemezünkbe,

melyeket

nem

Újdonság: Mostantól
nyomdalemezeinket a
biztonságosabb használat
érdekében műanyag
hátlappal látjuk el.

érdemes kihagyni, ha egyedi és különleges mintákat
szeretnél

készíteni

vendégeidnek

pillanatok

leforgása alatt. Mérete: 6x12cm.
950,-

Új! Transzferfólia szett – Márvány
Az imádott transzferfólia szett újabb lenyűgöző válogatással bővül. A vendégek egyik legkedveltebb díszítése a márvány minta,
amelyet ezentúl könnyedén, akár pillanatok alatt készíthetsz el. Népszerű különböző árnyalatban és mintázatban a 10 fóliából
álló Transzferfólia szett segítségével. Garantáltan az ősz egyik kedvenc nail art terméke lesz! Pro Foil Gel segítségével bármilyen
felületre könnyedén felvihető.

1.980,-

2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK
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A képen látható köröm Compact Base Gel Cover Pink-kel és az
új Márvány transzferfólia szettel készült (Sárközy-Eigner Roxana
munkája).

Új! Köröm matricák
Őszi hangulatú öntapadós, extra vékony matricáink 12x7,5 cm, illetve 10,3x8 cm íveken érkezik. Pasztell és narancsos leveleket,
valamint cuki erdei állatokat és növényeket válogattunk össze, amelyek tökéletesen kiegészítik az új őszi CrystaLac és Royal Gel
árnyalatokat.

480,-

ÚJ! Xtreme Fusion AcrylGel
Reverse Clear Tip / Reverse Clear Almond Tip
Az őszi szezonra két új mérettel és egy új formával bővültek az Xtreme Fusion AcrylGelhez használható átlátszó, az átlagosnál
rugalmasabb tipek, így egy doboz 14 féle méretet tartalmaz. Egy dobozban összesen 140 db található. Egy tip-et többször is
felhasználhatsz! A tipek ideális, természetesebb hatású ívvel rendelkeznek.

Clear Tip – 2.480,Clear Almond Tip – 2.480,-

2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK
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Őszi-téli készletek – Royal Gel,
3 STEP és ONE STEP CrystaLac
Négy őszi-téli újdonságszín válogatás, szuper dobozban, amiből néhány mozdulattal
display lesz. Csak vedd ki az üvegeket és a display koronát a dobozból, majd fektesd el
azt. Legyen asztalod dísze a legújabb géllakk -és Royal Gel válogatásunk!

ÚJ! HEAL THE WORLD 3 STEP
CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 7.920,-

20

ÚJ! SPREAD LOVE 3 STEP
CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 7.920,-

ÚJ! KEEP CALM ONE STEP
CRYSTALAC KÉSZLET 4x4ml
Készlet ára: 7.960,-

ÚJ! 3S133
Kövirózsa

ÚJ! 3S134
Avokádó

ÚJ! 3S137

ÚJ! 3S138

ÚJ! 1S94

ÚJ! 1S95

Erdei szamóca

Fahéjas szilva

Puha szatén

Púder bézs

ÚJ! 3S135
Kaktusz

ÚJ! 3S136
Páfrány

ÚJ! 3S139
Török mogyoró

ÚJ! 3S140
Tőzegáfonya

ÚJ! 1S96

ÚJ! 1S97

Harsány ciklámen

Rubin amulett

ÚJ! STRONGER TOGETHER
ROYAL GEL KÉSZLET 4x4,5ml
Készlet ára: 8.800,-

ÚJ! R162
Mandulavirág

ÚJ! R163
Rózsaszirom

ÚJ! R164
Padlizsánlila

ÚJ! R165
Mélytenger

i
A modell körme Xtreme Fusion AcrylGel Cover Pink árnyalattal, az új 3S133-as
Kövirózsa, 3S136-os Páfrány 3 STEP CrystaLac-okkal, 1S82-es Krémes sütőtök
CrystaLac-kal, valamint az új fekete Art Gel PRO-val és MattEver Matt Top Gel-lel
készült (Halász Virág munkája).

2020 ŐSZ-TÉL / ÚJ! ŐSZI-TÉLII KÉSZLETEK
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ÚJ!
Választható
méretek (3db):
Kicsi, Nagy, Óriás

Fémbőröndök

Vadonatúj fémbőröndjeink kívül-belül teljesen megújultak. Rengeteg újítás és számos meglepetés vár
rátok. De egy biztos! A szuper külső mellett egy teljesen egyedi tervezésű termékcsaládot kínálunk
számotokra. Mindegyik fémbőröndünket termékeinkhez és az igényeitek alapján terveztük, így már
biztos, hogy valamennyi holmitokat kényelmesen, gond nélkül magatokkal vihetitek.
Jellemzők:
• Megerősített strapabíró szerkezet, könnyített vázzal.
• Ergonomikus hordozófül mindegyik bőröndön az extra kényelemért.
• Személyre szabható, állítható térelválasztók a jobb rendszerezés érdekében.
• Könnyen tisztítható külső/belső felület az egyszerűbb karbantartásért.
• Stílusos gyémánthatású, domború külső 4db szuper színváltozatban és 3 féle méretben.

Választható színek (4db):
Black, Hot Red,
Bronze, Baby Pink
Óriás

OKTÓBER
ELEJÉTŐL!

Nagy

Új! KICSI
Fémbőrönd

• Kiváló továbbképzésekre, oktatásokra
ill., amikor csak pár szükséges dolgot
vinnél magaddal.
• Magasságát megnöveltük, így bártan
elférnek benne állítva is a 40 -és
100ml-es kiszerelésű termékeink, de
az új 250ml-es krémek se jelentenek
problémát.
• Állítható elválasztóival könnyűszerrel
rendszerezhetsz is.
•
Alsóés
felső
műanyag
borításának
köszönhetőn
pedig
játszva eltávolíthatod a ragacsos
szennyeződéseket is.
• 4db láb a nagyobb stabilitás és a
bőrönd védelme érdekében.

Black

6.500.-

22

Hot Red

Bronze

Baby Pink

Kicsi
Black

Hot Red

Bronze

Baby Pink

1.
1.
2.

2.
5.

3.

4.

3.

4.

Tartozékok:
térelválasztók.
Méret (M*H*SZ):
170*230*160mm

5.

Új! NAGY
Fémbőrönd

Black

• Kiváló oktatásokra, továbbképzésekre ill., amikor
több szükséges dolgot vinnél magaddal.
• A belső térelválasztókat tetszőlegesen állíthatod
vagy eltávolíthatod, így saját igényed szerint
rendezheted be új bőröndödet.

Bronze

Hot
Red

Tartozékok: Vállpánt,
térelválasztók, kulcsok.

Baby
Pink

Méret (M*H*SZ):
370*375*250mm

23.900.-

1.

1.

Ergonomikus hordozófüle és
lecsatolható vállpántja segítségével
még kényelmesebb vele az utazás.

2.

2.

4db láb a nagyobb stabilitás

3.

és a bőrönd védelme érdekében.

3.

4.
4.
A felső részt 2db közepes- és
1db nagyobb kihúzható tárolóval
láttuk

el,

így

5.

5.

Az alsó rész magasságát- és
szélességét is megnöveltük, így még
az 500ml utántöltők vagy a papírtörlő

kényelmesen

állítva szállítása se jelent problémát.

elférnek benne állítva is kedvenc
CrystaLac-jaid, díszítőid, zseléid
és még a Liquid tartód is.

4.
Alsó műanyag borításának
köszönhetőn könnyűszerrel
eltávolíthatod a ragacsos
szennyeződéseket is.
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Új! Óriás Fémbőrönd

• Kiváló oktatásokra, továbbképzésekre, hosszabb utazásokra ill., amikor nagyon sok dolgot
vinnél magaddal.
• Nem csak a mérete- és a szerkezete változott, hanem számos extra kiegészítőt is kapott, így
még a rengeteg holmi mellett is kényelmesen tudsz vele utazni.
• Tetszőlegesen állítható elválasztóival, könnyebb benne a rendszerezés és a termékek is
kisebb eséllyel dőlnek el.
• 4db 360°-ban elforduló kerekével, pedig a bőrönd irányítása is optimálisabbá vált, így sokkal
kényelmesebb lett vele a közlekedés.
• Ráadásul még az egész bőrönd megdöntése nélkül is kényelmesen magad mellett tudod
vinni, így a termékek is kisebb eséllyel borulnak fel benne.

Hot
Red

Black

Bronze

Baby
Pink

Tartozékok:
Vállpánt, térelválasztók,
kulcsok, +1db EXTRA tető
(szín- és méret azonos).

59.900.Méret (M*H*SZ):
920*370*285mm

Akár 7 féle képpen is variálhatod az extra tető segítségével.
Így akkor is kiváló segítőtárs, ha egyszerre nagyon sok dolgot
vinnél magaddal vagy csak a legszükségesebbeket.

1.

2.

3.

4.

3 db különálló
bőröndként is
használhatod.
3.

1.

2.

Levehető felső rész:

Levehető középső rész:

Alsó rész:

NAGY bőröndnek

KICSI bőröndnek

GURULÓS bőröndnek
(2 féle képpen is variálható)

4.

+1 db Extra tető:
KICSI és GURULÓS bőröndnek.
CN Tipp: használatával
+5cm nyersz magasságban.

24

5.

A felső részt a nagy bőröndhöz hasonlóan, 2db közepes- és
1db nagyobb kihúzható tárolóval ill., egy nagyobb alsó résszel
láttuk el, így kényelmesen elférnek benne állítva is kedvenc
CrystaLac-jaid, díszítőid, zseléid még a Liquid tartód is.
CN TIPP: A felső részt önálló bőröndként is használhatod.

6.

Kiváló valamennyi alacsonyabb termék tárolására, így a
tégelyek, CrystaLac-ok, oklevelek, eszközök, gépek és díszítők
nem jelentenek problémát.
CN Tipp: A középső részt önálló bőröndként is használhatod
az extra tető segítségével.

7.

Kiváló nagyobb, magasabb termékek tárolására, így az
500-1000ml utántöltők, papírtörlő, eszközök és gépek is
kényelmesen elférnek benne.
CN Tipp: Az alsó kerekekkel ellátott részt, önálló bőröndként
is használhatod az extra tető segítségével.

8.

Extra újítás! Kihúzható alsó fiók, amivel játszi könnyedséggel
elérheted még a legalulra behelyezett termékeid is. Kiváló
gépek, eszközök, kellékek ill., bármi tárolására, amit külön
szeretnél tartani, de még is gyorsan hozzá szeretnél férni.

9.

A felső rész hátulját extra merevítőpánttal láttuk el így, ha
mégis egybe vinnéd el ez egész bőröndöt, használatával még
nagyobb stabilitást kap maga a bőrönd és a húzókar is.

10.

Széles, teleszkópos húzókarja több magasságban is állítható,
ami stabilan tartja az egész hátsó részt.

11.

4db 360°-ban elforduló bolygós kerekék, amivel a bőrönd
irányítása még optimálisabbá vált és sokkal kényelmesebb
vele a közlekedés. Ráadásul, a bőrönd megdöntése nélkül is
kényelmesen magad mellett tudod vinni.

5.

9.

6.

7.
10.

8.

11.

CN Tipp:
A hátsó extra merevítőpánt
használatával optimálisabbá
válik a súlyeloszlás, így még
stabilabbá válik a nagyobb
tömeg szállítása, valamint a
bőrönd élettartam
is növekszik.
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Hűségprogramunk

megújul!
A hűségpontos termékek közül
hamarosan értékes Crystal Nails
alapanyagokat is beszerezhetsz!
Keresd megújult hűségprogram
ajánlatainkat szeptember közepétől.
www.crystalnails.hu/husegprogram
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BEST OF CRYSTAL NAILS
Összegyűjtöttük Nektek a 2020-as tavaszi-nyári szezon legkedveltebb termékeit,
bátran alkalmazzátok őket az őszi újdonságainkkal. Köszöntsd divatos kombinációkkal
a hűvös évszakot!

1.

Compact Base Gel PLUS - Clear

3.

Nagy kedvenc a Compact Base Gel Clear sűrűbb verziója,
a Compact Base Gel Plus Clear. A melegebb időjárásban
kényelmesebb
használatot
biztosít,
sűrűségének
köszönhetően nem ereszkedik meg olyan hamar még a
legnagyobb melegben sem. Tartóssága és alkalmazása
megegyezik a Compact Base Gel-lel.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
4ml – 2.250,-

Bolondítsd meg CrystaLac árnyalataid Mosaic Liquid díszítő
folyadékkal! Használd élénk vagy csillámos színen és bízd az
anyagra a minta kialakítását.
4ml – 1.450,-

8ml – 2.980,4.

2.

3 STEP CrystaLac-ok
Csodálatos színek 3 lépésben!
A CrystaLac anyag a színes zselék tartósságát nyújtja a
lakkozás könnyedségével. Lágyan, finoman terül, magas
fedőképességű és szuperül pigmentált! A tavaszi-nyári
hónapokban imádtátok a 3S120-as Eperhabot, a 3S130as Eleven pirosat és a 3S132-es Pink-sokkot, úgyhogy ne
felejtsetek el betárazni belőlük az őszi szürkeség ellen!
4ml – 1.980,-

1.

Mosaic Crystal Liquid Repedezős hatású díszítő folyadék

Glam Glitters 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
A holo hatás továbbra is hódít a Glam Glitters kollekcióban!
Szerezd be az egyik legkedveltebb díszítőnket, amelyek glitterek,
csillámok és formaflitterek keveredésének köszönhetően
színjátszós csillogásba borítják vendéged körmét.
680,-

8ml – 2.490,-

2.

3.

4.
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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
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