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2021 ŐSZ-TÉL

TRENDSZ
OLIVE BRANCH / OLÍVA ÁG SZÍNŰ ÚJDONSÁGAINK

AZ OLÍVA ÁG VÁLTOZATOS ÁRNYALATAINAK SZÉPSÉGE A MÉLYSÉGÉBEN ÉS TITOKZATOSSÁGÁBAN REJLIK.
A 2021-es őszi trendszínek között megtaláljuk a szürke és a zöld szenzációs keverékét a 3S159-es Olíva ágat / Olive branch, a
3S160-as Khaki pedig örökdivat a körmök világában is. Az 1S109-es Olíva ág / Olive branch egy igazán földies, nyugodt árnyalat,
amely kifinomult megjelenést kölcsönös viselőjének. Az S011-es barna mély színteltséggel rendelkezik, mégis megvan benne a
csokoládékrém krémességének finom lágysága.
Új!

ÚJ! 1S109
Olíva ág / Olive branch
ONE STEP CrystaLac

Új!

ÚJ! 3S159
Olíva ág / Olive branch
3 STEP CrystaLac

Új!

ÚJ! 3S160 Khaki
3 STEP CrystaLac

Új!

Új! S011 SENS
’3G Polish’ (géllakk)

PALE ROSETTE / HALOVÁNY RÓZSA SZÍNŰ ÚJDONSÁGAINK
A HALOVÁNY RÓZSA SZÍNEI A RÓZSASZÍN ÉS BARACK KIFINOMULT ÁRNYALATAIT
ÖLELI FEL 2021-ES ŐSZI ÚJDONSÁGAINKBÓL.
A 3S157-es Halovány rózsa / Pale rosette nőiessége egy üde színfolt lesz a borús, őszi napokon. Az 1S106-os Halovány rózsa / Pale
rosette elegáns választás, amely tökéletesen kombinálható az ősz mélyebb árnyalataival is. A SENS Base Gel Cover Pink és Cover
Peach a bájos nude és rózsaszín harmóniáját varázsolja a körmökre.
Új!

ÚJ! 3S157
Halovány rózsa / Pale rosette
3 STEP CrystaLac

Új!

ÚJ! 1S106
Halovány rózsa / Pale rosette
ONE STEP CrystaLac

Új!

Új! Cover Peach
SENS Base Gel

Új!

Új! Cover Pink
SENS Base Gel

ZÍNEI
ÚJ! 3S160
Khaki

ÚJ! 1S109
Olíva ág / Olive branch

Új! S011
SENS
’3G Polish’
(géllakk)

ÚJ! 1S106
Halovány rózsa /
Pale rosette

Különböző típusú újdonságaink az Olíva ág / Olive branch és Halovány rózsa / Pale rosette színeiben
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A képen látható köröm az új Milky Rose,
Milky White és Flash Chocolate ‘3G Polish’
géllakkokkal készült (Sikari Edina munkája).

2021 Ősz-Tél

Újdonságok
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A képen látható köröm a Sens Cover
Peach AcrylGel-lel, az SS01-es, S004-es,
S009-es ‘3G Polish’ géllakokkal, a díszítés
Plasty Gel Brown-nal, Pink-kel, Yellowval készült (Újvári Barbara munkája).

Megérkeztek a
prémium márka
ŐSZI-TÉLI újdonságai
A most érkező géllakkok (SENS ‘3G Polish’) között két új hyper élénk színt, két napfényben vakítóan csillámló
Flash színt és négy tejes fehér árnyalatú, vadonatúj Milky trendsetter színeket találsz. Debütálnak új extra
erős tapadású, körömerősítő Cover Base színek és itt az új, nagyobb, gazdaságosabb 10 ml-es kiszerelés is.
Mindezek ugyanabban a páratlan minőségben és megbízhatósággal, amit az „anyamárkától”, a Crystal Nailstől már megszokhattunk.

A SENS speciális anyagainak fejlesztésében - a Crystal Nails jól bevált szakértői csapata mellett a SENS márka nagyköveteként Újvári Barbara nemzetközi Nail Art oktató is részt vesz. Barbarát és
lélegzetelállító munkáit világszerte rengetegen ismerik; kivételes oktatói tevékenységével pedig
már Amerika, Ázsia és Európa körmös szakembereinek ezreit segítette a fejlődésben.

ÚJVÁRI BARBARA
SENS Ambassador

JÁKOB ZOLTÁN

CEO of Crystal Nails
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base gel & kötény
ÚJ! SENS BASE GEL

MEGERŐSÍTŐ TECHNIKÁHOZ FEJLESZTETT ALAPOZÓ / ’FOLYÉKONY ÉPÍTŐ’ ZSELÉ MÁR
10 ML-ES KISZERELÉSBEN IS!

Alapozó és erősítő (folyékony építő) zselé extra erős tapadással. Kifejezetten szalonmunkához illő mennyiség, hiszen nagyobb
kiszerelésből egyszerűbb dolgozni, könnyebben kijön az anyag, gyorsabban kialakítható a kívánt felület, kevesebb az esélye a buborékok
képződésének, és nem utolsó sorban tovább tart. Két csodaszépen fedő új színnel bővül a SENS Base Gel család: Cover Pink és
Cover Peach árnyalatokkal. A Cover Pink egy natúr, rózsaszínes árnyalat, a Cover Peach pedig egy barackos nude szín. Mindkettő
kitűnő fedőképességgel rendelkezik, tapadásuk ugyanolyan erőteljes, mint a Clear anyagé. Francia, babyboomer körmökhöz, vagy
önmagukban, díszítések alapjául is remekül mutatnak.
A jelenleg ismert Base Gel-ek közül a legerősebb tapadással rendelkező Base Gel, mely állagában is rendkívül különleges.
Kifejezetten megerősítő technikához fejlesztett. Apró szintetikus selyemszálakat tartalmaz, melyek nem csak erőssé teszik az
anyagot úgy, hogy emellett a rugalmasságát is megőrzi, hanem a felület kialakításában is segítenek és gyorsítják a kötést. A szálak
segítségével sokkal könnyebben alakítható ki a c-ív, az anyag összetartja önmagát hosszú ideig, és megakadályozza, hogy az a
sáncokhoz befolyjon. A megerősítő technikát gyorsítja a különleges állag és az erős tapadás egyaránt, kevesebb felválás jelentkezik
problémás köröm esetében is. E-vitamint és kalciumot tartalmaz.
Kötéskor nem melegszik, rugalmas, nem törik, UV-ban és LED-ben is köt, iIllatmentes.
Kötési idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.

4ml

4ml
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ÚJ
SZÍN!

ÚJ
SZÍN!

Új szín!
Cover Peach

Új szín!
Cover Pink

10ml (új kiszerelés)

10ml
3.750,10ml

4ml
2.850,-

Clear
Már 10ml-es
kiszerelésben is!

Már a Clear
árnyalat is elérhető
gazdaságos
10 ml-es
kiszerelésben!

Új
!

A képen látható köröm az új S012es és az új Flash Cobalt ‘3G Polish’
géllakkokkal készült (Doviscsák
Dóra munkája).

ÚJ! SENS
KÖTÉNY
GOLD & BLACK

Modern
szabású,
vízlepergető
kötény,
arany
színű
logózással,
hogy a körömművészet képviselői
munkaruházatukban is igazán trendik
lehessenek.

5.490,-

Új!

Eleje

Hátulja
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3G & flash & milky
géllakkok
SENS ’3G POLISH’
(GÉLLAKK)

NAIL ART GÉLLAKKOK MAXIMÁLIS
PIGMENTÁLTSÁGGAL, SZÍNES
GÉLLAKKOS DÍSZÍTÉSRE (IS) HANGOLVA.

Két új árnyalatban érkezik őszi újdonságaink közé: az
S011 egy csokoládé, míg az S012-es szürkés kék színvilágú
géllakk. Sűrű, magas pigmenttartalmú, egy rétegben is
tökéletesen fedő 3 STEP CrystaLac-ok, kifejezetten a
géllakkokkal való festéshez, díszítéshez fejlesztve. Kötési
idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.

ÚJ
SZÍN!

ÚJ
SZÍN!

Új! S011

Új! S012

4ml
2.650,-

ÚJ
SZÍN!

4ml
2.650,-

ÚJ
SZÍN!

4ml
2.650,-

Vadonatúj!

SENS FLASH ’3G POLISH’ (GÉLLAKK)

KÉSZÍTS KÁPRÁZATOS KÖRMÖKET A
CHOCOLATE ÉS COBALT SENS FLASH ’3G
POLISH’ GÉLLAKKOKKAL!

Fényvisszaverő csillámos ’3G Polish’, melyre ha
intenzív fény vetül, sok ezer kis csillagként villan fel.
Normál fényviszonyok között “csupán” egy rendkívül
tömören fedő, aprócsillámos géllakknak tűnhet, de
ha a köröm nem direkt fényt kap, hanem oldalról, vagy
hátulról esik rá a fény, esetleg sötétebb környezetben
világítjuk meg, akkor káprázatosan szikrázni, szinte
minden csillámszemcse egyesével világítani fog!
Mattítva pedig gránithatást kelt! A hatása rendkívül
különleges, garantáltan odavonz minden tekintetet! 2
új árnyalatban: Flash Chocolate és Flash Cobalt. Kötési
idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.

ÚJ
SZÍN!

ÚJ
SZÍN!
Nappali fényben

Erős fényben

Új! Flash
Chocolate

Új! Flash
Cobalt

VADONATÚJ! SENS MILKY
‘3G POLISH’ (GÉLLAKK)
WHITE ÉS ROSE
A SENS’3G Polish’ (géllakk) termékcsaládjának
legújabb tejes hatású, lágyan pigmentált
kollekciója a MILKY jelzőt kapta, hiszen egy
sárgulásmentes tejes fehér -és egy lágy,
nőies rózsaszín árnyalatból áll. A White és
a Rose színből is két-két géllakk jelenik meg.
A Milky 1-es az enyhébb pigmentáltságot,
a 2-es pedig erőteljesebben pigmentált, de
még mindig Milky hatást jelöli. Kötési idők:
LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.
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Vadonatúj!

Vadonatúj!

Vadonatúj!

Vadonatúj!

Új!
Milky white 1

Új!
Milky white 2

Új!
Milky rose 1

Új!
Milky rose 2

Új
!

ÚJ! S012
‘3G Polish’

ÚJ! S011
‘3G Polish’

ÚJ! Milky
rose 1

ÚJ! Flash
Chocolate

ÚJ! Milky
rose 2

ÚJ! Flash
Cobalt

ÚJ! Milky
white 1

ÚJ! Milky
white 2
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2021 Ősz-Tél
Újdonságok

Olvasd be a QR kódot és
nézd meg a videót!

Elasty Hardener Gel
videó
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Vadonatúj!
Vadonatúj! Elasty Hardener Gel
ÁTLÁTSZÓ, RUGALMAS, OLDHATÓ ECSETES ERŐSÍTŐ- ÉS FOLYÉKONY ÉPÍTŐZSELÉ, KIEMELKEDŐ TAPADÁSSAL
Kiemelt tapadással rendelkező, közepes sűrűségű, leoldható ecsetes erősítő- és folyékony építőzselé, amely tartós és erős bevonatot
ad a saját természetes körömnek, így azok ellenállóak, erősek és rugalmasak lesznek. Ideális szalonmunkához alapozni, erősíteni,
korrigálni, hosszabbítani, C-ívet kiépíteni. Anyag vastagságtól függően S, M hosszúságú körmök sablonon történő építését teszi
lehetővé. Sablonos építés során kis mértékben hajlítható. Építőzselé alá erős tapadást biztosító alaprétegként is használhatjuk.
Köröm erősítésekor köztes reszelés nélkül, közvetlenül felvihető rá a szín, így a töltések ideje nagymértékben lerövidül. Megerősített
géllakkozás alapozó- és erősítő rétegeként is kiváló, kötés után sima felületű. Tökéletesen önterülő, felületkiegyenlítő hatású.
Alkalmazható körömkorrekcióhoz, letört körömsarok pótláshoz, kanálkörömhöz, illetve pedikűrhöz is.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

13ml
3.950,-

Vadonatúj!

13ml

8ml
2.980,-

8ml

CN tipp: Felületen fém díszek, szórógyöngyök, strasszkövek, formakövek rögzítéséhez, valamint díszítéskor nail art-ok beépítéséhez
is alkalmazható. Kevésbé ellenálló díszítők extra zárására a fényzselé alá (ChroMirror krómporoknál, akvarell festéskor, vizes matricák
esetében) is tökéletes!

Vadonatúj!

A képen látható köröm az új Elasty Hardener Gel-lel, az új R178-as Erdei
csillagfürt Royal Gel-lel, az új Sens ’3G Polish’ (géllakk) Milky white 1-el,
a díszítés Crysta Flake 2-vel, az új Nova Crystals Gems formakövekkel és
szórógyönggyel készült (Majnik Mónika munkája).
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ÚJ!
Új szín!
Xtreme Fusion
AcrylGel
Mermaid Latte
Jó hírünk van a Crystal sellőporok és az Xtreme
Fusion AcrylGel szerelmeseinek: vadonatúj
árnyalattal bővül az Xtreme Fusion AcrylGel család,
méghozzá a Mermaid Latte szín a sellőporok
csillogásával kápráztatja el vendégeidet. Kötési
ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

ÚJ
SZÍN!
CN TIPP:
Könnyedén elkészítheted vele
az igen népszerű áttetsző
hatást. Ha még természetesebb
végeredményt szeretnél építsd
az alapréteget Xtreme Fusion
AcrylGel Transparent Pink-ből,
így a szabadszél és a körömágyi
rész színe közel azonos lesz. Cool
Top Universal fedéssel a csillámok
barackos-rózsaszínes, Cool Top
4Dark fedéssel azok zöldes-sárgás
fénye érvényesül.

30g
4980,-

Vadonatúj! Milky Top Gel
GYORS MEGOLDÁS A KLASSZIKUS FRANCIA KÖRMÖK KEDVELŐINEK A
VADONATÚJ MILKY TOP GEL FÉNYZSELÉKKEL!
Fixálásmentes, - két színben: White és Pink. A White fehéres, míg a Pink
rózsaszínes árnyalatot kölcsönöz a körmöknek. A Milky Top-ot a fényzselékhez
hasonlóan, vékony rétegben használjuk, így nem fog erőteljesebb fedést adni
a felületen, csak finoman megszínezi azt. A mosolyvonal és a körömágy éles
kontrasztját tompítja. A visszafogott francia körmök kedvelőinek kedvence lesz.
Kötési ideje: UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

White
4ml
2.180,-
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Pink
4ml
2.180,-

Vadonatúj!

Új! Pink
Milky Top Gel

Vadonatúj!

Új! White
Milky Top Gel

Új
!

A képen látható köröm az új Xtreme Fusion AcrylGel Mermaid
Latte akrilzselével készült (Majnik Mónika munkája).

Olvasd be a QR kódot és
nézd meg a videót!

Xtreme Fusion AcrylGel
videó
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ÚJ!

4ml

8ml

Új! 3 STEP CrystaLac
trendszínek 2021 ősz/tél
CSODÁLATOS SZÍNEK 3 LÉPÉSBEN!

Új!

Kényeztesd ősszel is vendégeidet magasan pigmentált, rendkívül tartós 3 STEP
CrystaLac-okkal! Fűszerezd meg egy csipet romantikával az őszi, borús napokat a
3S157-es Halovány rózsa / Pale rosette mesés árnyalatával! 3S158-as Tengerzöld és
a 3S159-es Olíva ág / Olive branch divatos zöldjei hamar a kedvenceid lesznek, hiszen
vagány és fiatalos megjelenést kölcsönöznek. A 3S160-os Khaki pedig nem csak őszi
szezonban lesz kötelező színe CrystaLac gyűjteményednek! Kötési ideje UV lámpában
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
Új!

4ml
1.980,-

Új!

Új!

Új!

8ml
2.490,-

ÚJ! 3S157
Halovány rózsa /
Pale rosette

ÚJ! 3S158
Tengerzöld

ÚJ! 3S159
Olíva ág /
Olive branch

ÚJ! 3S160
Khaki

Új! Urban Look 3 STEP CrystaLac
Collection (4x4ml) display

A szezon legmenőbb divatárnyalatai, egy készletben, kedvező áron. Négy őszi 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 az asztalod
dísze a legújabb géllakk válogatásunk! A készlet megvásárlásával 10%-ot spórolsz.
Új!

Új!

ÚJ! 3S157
ÚJ! 3S158
Halovány rózsa / Tengerzöld
Pale rosette

Új!

Új!

Új!
ÚJ! 3S159
Olíva ág /
Olive branch
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ÚJ! 3S160
Khaki

7.920,helyett
7.130,-

Készletkedvezmény

-10%

Új
!

A képen látható köröm az új 3S158-as Tengerzöld és a 3S159-es Olíva ág 3
STEP CrystaLac-okkal, a díszítés pedig az új Aquarell palettával és az új
Nova Crystals Champagne-el készült (Kesztyűs Dóra munkája).

ÚJ! 3S157
Halovány rózsa /
Pale rosette

ÚJ! 3S158
Tengerzöld

ÚJ! 3S159
Olíva ág /
Olive branch

Olvasd be a QR kódot és
nézd meg a videót!

ÚJ! 3S160
Khaki

3 STEP CrystaLac
videó
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ÚJ!

4ml

8ml

Új! ONE STEP CrystaLac
trendszínek 2021 ősz/tél
FIXÁLÁSMENTES GÉLLAKKOZÁS, ÉLÉNK SZÍNEKKEL

Új!

Őszi színekbe borultak az egy lépéses, fixálásmentes ONE STEP CrystaLac-ok.
Az 1S106-os Halovány rózsa / Pale rosette és az 1S107-es Szeder bor nőies, finom
árnyalata hamar elvarázsolja majd vendégeidet. A bevállalósabb természetűeknek
pedig az 1S108-as Hosszú alkony vagy az 1S109-es Oliva ág / Olive branch színeket
ajánljuk, akár együtt is! Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
Új!

4ml
1.990,-

Új!

Új!

ÚJ! 1S107
Szeder
bor

ÚJ! 1S108
Hosszú
alkony

Új!

8ml
2.700,-

ÚJ! 1S106
Halovány rózsa /
Pale rosette

ÚJ! 1S109
Olíva ág /
Olive branch

Új! City Chic ONE STEP CrystaLac
Collection (4x4ml) display

A szezon legmenőbb divatárnyalatai, egy készletben, kedvező áron. Négy őszi 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 az asztalod
dísze a legújabb géllakk válogatásunk! A készlet megvásárlásával 10%-ot spórolsz.
Új!

Új!

ÚJ! 1S106
ÚJ! 1S107
Halovány rózsa / Szeder
Pale rosette
bor

Új!

ÚJ! 1S108
Hosszú alkony
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Új!

ÚJ! 1S109
Olíva ág /
Olive branch

Új!

7.960,helyett
7.165,-

Készletkedvezmény

-10%

!

A képen látható köröm az új 1S106-os Halovány rózsa, az 1S107-es
Szeder bor, az 1S108 -as Hosszú alkony és az 1S109-es Olíva ág ONE STEP
CrystaLac-okkal készült (Kovács Nikolett munkája).

Új

ÚJ! 1S107
Szeder bor

ÚJ! 1S106
Halovány rózsa /
Pale rosette

ÚJ! 1S108
Hosszú alkony

ÚJ! 1S109
Olíva ág /
Olive branch

Olvasd be a QR kódot és
nézd meg a videót!

ONE STEP
CrystaLac videó
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ÚJ!

Új! Royal Gel hiánypótló
őszi-téli színek
FIXÁLÁSMENTES SZÍNES ZSELÉK, EGY RÉTEGBEN
Az idei őszi szezon legdivatosabb Royal Gel árnyalatai! Klasszikus, örök
színek, melyek minden ősszel felbukkannak egy árnyalattal világosabb,
egy árnyalattal sötétebb verzióban. A legfinomabb szín az R178-as Erdei
csillagfürt, ajánld bátran a visszafogott színek kedvelőinek. Az R179es Ruby romantika legalább olyan érzéki, mint az R180-as Mezei pipacs
gyönyörű piros árnyalata. Az R181-es Mahagóni pedig azonnal magával
ragad mindenkit a borongósabb napokon is. Kötési ideje UV lámpában 2-3
perc, LED-ben 1-2 perc.

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

ÚJ! R178
Erdei
csillagfürt

ÚJ! R179
Ruby
romantika

ÚJ! R180
Mezei
pipacs

ÚJ! R181
Mahagóni

4,5ml
2.200,-

Új! Downtown Beauty Royal Gel
Collection (4x4,5ml) display

A szezon legmenőbb divatárnyalatai, egy készletben, kedvező áron. Négy őszi 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 az asztalod dísze
a legújabb Royal Gel válogatásunk! A készlet megvásárlásával 10%-ot spórolsz.
Új!

Új!

ÚJ! R178
Erdei
csillagfürt

ÚJ! R179
Ruby
romantika

Új!

Új!

Készletkedvezmény

Új!
ÚJ! R180
Mezei pipacs
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ÚJ! R181
Mahagóni

-10%
8.800,helyett
7.920,-

x4

!

ÚJ! R179
Ruby romantika

Olvasd be a QR kódot és
nézd meg a videót!

A képen látható köröm az új R178-as Erdei csillagfürt és R179-es Ruby
romantika Royal Gel-ekkel, új őszi matricákkal és az új Nova Crystals
Champagne strasszkövekkel készült (Kesztyűs Dóra munkája).

Új

ÚJ! R180
Mezei pipacs

ÚJ! R178
Erdei csillagfürt

ÚJ! R181
Mahagóni

Royal Gel videó

19

ÚJ!
VADONATÚJ!
Aquarell paletta
12 darabos - Essential

Készíts egyedi díszítéseket az új fejlesztésű, még ragyogóbb és
könnyebben kezelhető Aquarell palettával! Mostantól a festés
lélegzetelállítóan könnyed élményt nyújt számodra! Újdonságunkban
12 varázslatos, élettel teli szín található, amelyek nem fakulnak, szépen
terülnek, így átmenetek és elmosások készítése is gyerekjáték.
A művészfesték vízbázisú, levegőre köt, vízzel tovább hígítható,
takarékos és könnyen kezelhető.
Száradás után vízzel újra
felhígíthatóak, így könnyedén javítható vagy módosítható a
megfestett minta. Fontos, hogy mindig extra finomra mattított
zselé felületén használd (pl.: Cool Top Gel Universal 20-30 mp
köttetés után visszamattítva Finomító bufferrel), így kapod majd a
legjobb végeredményt! A mintákat fedd egy, szükség esetén 2 réteg
Cool Top Gel Universal-lal. Használd a hozzá fejlesztett természetes
szőrű Aquatic I. és Aquatic ll. ecsetekkel!

6980,-

Vadonatúj!

Olvasd be a QR kódot és
nézd meg a videót!

Aquarell paletta
videó

ÚJ! Aquatic I. és Aquatic II. ecset

Kifejezetten az akvarell festéshez fejlesztett természetes szőrű ecsetek. Az Aquatic I. ecset a
nagyobb felületű mintákhoz kidolgozásához, az Aquatic II. ecset pedig az aprómintákhoz, kisebb
részletek festéséhez nyújt megfelelő segítséget.

Aquatic I.
ecset
5.980,-

Aquatic II.
ecset
4.780,-

Új!

Új!

Új!
Új!

ÚJ! Matricák

A szokásosnál nagyobb, 12x7,5cm-es íveken extra
vékony, öntapadós matricák őszi-téli designnal,
önálló mintákkal. Készíts színpompás leveles
díszítéseket gyorsan, akár egy mozdulattal új
matricáink segítségével, amelyek az őszi erdő
színeibe borultak: Indián nyár, Tündöklő levelek,
Őszi lombhullás, Színpompás mező.
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Új!

480,-

Új!

Új
A képen látható köröm a 3S149-es Candy Rose és az új 3S157-es Halovány rózsa 3 STEP CrystaLac-okkal,
a díszítés pedig az új Love díszítő flitter Sweatheart árnyalatával készült (Kovács Nikolett munkája)

!

ÚJ! Love díszítő flitter

Vadonatúj nail art díszítőink az őszi-téli szezon kedvelt színeinek
kavalkádját tartalmazzák az elegáns, fekete Crystal Nails díszítő
tégelyben. Díszítsd vendégeid körmeit a vékony szív alakú flitterekkel,
amelyek bármilyen egyszerű manikűrt izgalmassá tesznek. Két
árnyalatban: Sweatheart és Storm.
CN tipp: Ezeket a díszeket beépítve alkalmazzuk, használd hozzá az új
Elasty Hardener Gel-t.

680,-

LIMITÁLT!
Körömápoló olaj 4ml
Candy Floss / Raspberry

Új!

Új!

ÚJ! Sweetheart

ÚJ! Storm

4ml
490,-

Új!

A népszerű körömbőr vitalizáló olaj családunk két új illattal bővül: kényeztesd
vendégeid az izgalmas vattacukor és a málna ellenállhatatlan aromájával! Az
ápoló olajnak a köröm táplálásában és a körömbőr ápolásában van hatalmas
szerepe, emellett hosszantartó illatával garantáltan elvarázsol.

ÚJ! K-Color ecset

A tökéletes ecset a színes anyagok szerelmeseinek!
Puha, szintetikus szőrű ecset, hasonló a kedvelt Gelly ecsethez. Egyedileg fejlesztve a különböző színes zselék felviteléhez és az
esetleges színárnyalatok készítéséhez. Az ecset lapos alapja nagyobb stabilitást biztosít az ecsetszőröknek (fejnek) a használat
során. Vékonyságának köszönhetően könnyebbé teszi a használatot és az egyenletes munkát. A precíz, macskanyelv-hegyű ecset
lehetővé teszi, hogy a kutikulák környékén is a lehető legpontosabban illesszük az anyagot, hihetetlen vékonysága pedig segít a
tökéletes szín elérésénél, hogy abszolút egyszínű hatást érjünk el.

Új!
3.480,-
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ÚJ!
ÚJ! Kéz -és lábápoló krémek

Megérkezett a Crystal Nails hidratálókrémek egyedülálló INTENSE termékcsaládja, melynek mennyei illatai azonnal körülölelnek
és garantáltan életre keltik a tested, lelked. Az új INTENSE hidratálókrémek megemelt illatanyagkoncentrátummal érkeznek a
polcokra! Az édesebb illatok kedvelőinek egy cukorkás illattal készültünk, az üdébb illatok kedvelői pedig citromvirág és frissítő
tengervíz illatjegyekkel dúsított krémmel táplálhatják bőrüket.

Új! Jellybean Lotion Intense

Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó,
zselés cukor illatú bőrápoló krém csalán-, rozmaring- és
aloe vera kivonattal.

30 ml
680,-

Új! Aqua Sorrento Lotion Intense

Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó, citromvirág
és frissítő tengervíz illatú bőrápoló krém csalán-, rozmaring- és
aloe vera kivonattal.

30 ml
680,-

250 ml
1980,-

250 ml
1980,-

Legújabb
krémeink
intenzív
illattal

Új!
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Új!

Új
!

Bor aligent, quam, soluptatiis estios rectore hendion sequas mollor sum cus perchil issinve litatiatur, con necae conse ommolori ducitatempel est quae atquam
vent, cone ped est accum volores et lam exerum il ipidunt doluptibus, iunt, cus est, quis quam aliquibus audanis explique sum nonsequi ulles auda doluptur?
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ÚJ!
Új színek! Nova Crystals
Két őszi árnyalattal bűvöl a Nova Crystals család: a színjátszó Chameleon AB
és az aranyló Champagne válogatással. Az elegáns fekete díszítőtégelyben
100 db ragasztható üveg strasszkövet találsz. A lapos talpú kövek
felhelyezéséhez tipragasztót vagy a Gem Glue Gel ragasztózselét ajánljuk,
utóbbit köttesd UV lámpában 2-3 percig, LED-ben 1-2 percig! Ahhoz, hogy a
síkból ne álljon ki, érdemes kicsit laposabbra reszelni a köröm felületét (de
nem elreszelve a C-ívet), hogy jobban felfeküdjön rá a strassz.

Új!
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Crystal AB

Crystal

Crystal AB

Aurora

Crystal

Felülnézet

Felülnézet

45o-os szögből

45o-os szögből

Felülnézet

Méretek: 2x6mm

45o-os szögből

Felülnézet
45o-os szögből

Felülnézet
45o-os szögből

45o-os szögből

Aurora

Vadonatúj! Nova Crystals GEMS
Formakő Csepp

Méretek: 5x3mm

Felülnézet

Felülnézet

45o-os szögből

45o-os szögből

Felülnézet

Felülnézet
45o-os szögből

Crystal

650,-

Vadonatúj! Nova Crystals GEMS
Formakő Csepp

Méretek: 3x5mm

s s zö g b

Vadonatúj!

A NOVA Crystal termékcsalád formakövei a legnépszerűbb formákban és színekben
érkeztek meg őszi újdonságaink közé. A lapos talpú kövek felhelyezéséhez tipragasztót
vagy a Gem Glue Gel ragasztózselét ajánljuk, utóbbit köttesd UV lámpában 2-3 percig,
LED-ben 1-2 percig! Ahhoz, hogy a síkból ne álljon ki, érdemes kicsit laposabbra reszelni a
köröm felületét (de nem elreszelve a C-ívet), hogy jobban felfeküdjön rá a strassz.

Vadonatúj! Nova Crystals GEMS
Formakövek Rombusz

ől

-o

Fe

o

Vadonatúj! Nova Crystals
GEMS formakövek

o

l ü l n é ze t

s s zö g b

ől

-o

SS8

l ü l n é ze t

2.30 - 2.50 mm

SS5

Fe

1.70 - 1.90 mm

SS3

45

1.35 - 1.50 mm

ÚJ! CN NOVA
Strasszkő Champagne
Méretek: SS3, SS5, SS8

ÚJ! CN NOVA
Strasszkő Chameleon AB
Méretek: SS3, SS5, SS8

45

100db/
tégely

880,-

Új!

Crystal AB

Aurora

Új
!

CRYSTALS

A képen látható köröm Sens Milky Rose és Milky White ‘3G Polish’
géllakkokal, a díszítés az új Nova Crystals Gems formakövekkel és
szórógyöngyökkel készült (Pásztor Dóra munkája).
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ÚJ!

Új! 2022-es Crystal
Nails határidőnaplók

!

E
OV

M B E R TŐ

L

Heti beosztású 2022-es műkörmös határidőnaplók
háromféle összetéveszthetetlen design-ban: holo
színjátszós, bájos virágos, valamint üde, vidám
zöld színekben. Patentos zárral, tolltartó résszel,
valamint kreatív képekkel, ötletekkel, melyeket
Te is könnyedén megvalósíthatsz a szalonban.
Méretüknek megfelelően a legtöbb női táskában
elférnek, így bárhol és bármikor fel tudod jegyezni,
ha vendéged bejelentkezik. Praktikus zsebeiben
könnyedén tárolhatók jegyzetek, névjegykártyák is.
Határidőnaplóink mindig rendelkezésedre állnak,
hogy egy pillanatra se vessz el a hétköznapok
forgatagában!

2022-es
naptárborító:
2.990,-

2022-es
naptárbelső:
990,-

A naptárborító
és a naptárbelső
külön vásárolható
meg!
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Új!

Új!

A modell körme az új 3S158-as Tengerzöld és a 3S159-es Olíva ág 3 STEP
CrystaLac-okkal, a díszítés pedig az új Aquarell palettával és az új Nova
Crystals Champagne-el készült (Kesztyűs Dóra munkája).

N

Új!

Base Gel kisokos

Hogyan igazodj el az erősítő Base Gel-ek világában?
Aki régóta a szakmában van már, tudja, hogy az elmúlt évek alatt teljesen átalakult a műkörömépítés folyamata a szalonmunka
során. Sok évvel ezelőtt mindenki építőanyagot viselt a kézen, hiszen ez az egy megoldás létezett a tartós körmök elkészítésére.
A géllakkok körülbelül 10 évvel ezelőtti megjelenése nagy változásokat hozott a lehetőségek terén, de igazán tartós megoldást
az első években valójában nem nyújtottak, pedig rengeteg vendég örömmel fogadta a sokkal természetesebb hatású körmöket.
Az igazi átütést akkor értük el, mikor megjelentek a piacon a lehető legerősebb tapadású alapozó-erősítő anyagok! Ezek ecsetes
kivitele gyorsabbá tette a munkát, a körmök gyönyörű, természetes küllemet kaptak, és a viselőik heteken át élvezhették őket,
hiszen legalább olyan tartósnak bizonyultak, mint építőanyaggal készített társaik. Jelenleg már 3 féle szupererős anyag közül is
választhatsz: a Compact Base Gel család, a Sens Base termékek és a legújabb Elasty Hardener Gel is segítségedre lesz a munka
során! Nézzük mik az alapvető különbségek közöttük, melyiket mire használjuk!

Sokak kedvenc anyaga, a Compact Base Gel Clear, mint ahogy neve is sugallja sok lehetőséget rejt magában!
Használhatjuk alapozásra porcelán technika kivételével minden anyagcsoporthoz, tehát klasszikus géllakk
technika esetén, zselés építés vagy töltéskor, és még akrilzseléhez is, extra tapadás kialakításához. A
Reverse tipes technika mindenképpen alapozást igényel, kitűnő hozzá a Compact Base Gel. Ezenkívül alkalmas
modern géllak technikához a természetes köröm megerősítésére is. Ez az alapozó és erősítő anyag azonban
már 6 árnyalatában elérhető, így különböző hatásokat tudunk létrehozni segítségükkel!

Két teljes fedést adó szín a Cover Pink és a Cover Rose árnyalata. A Cover Pink francia alapként a lehető
legjobb választás, a fehér vég csodálatos kontrasztot ad vele, és a végeredmény valóban olyan, ahogy
mindenki megálmodja a francia körmöket! Javasolt hozzá a Flexi French rugalmas fehér használata, állaga és
színe miatt is könnyen kedvenccé válik! A Cover Rose egy világosabb szín, mely nagyon hasonlít a népszerű
3S42-es 3STEP CrystaLac színéhez, ami a tökéletes rózsaszínes nude szín. Ezzel az anyaggal így tulajdonképpen
az erősítéssel együtt megkapjuk a csodás színt is, így ha a vendég késik véletlen az időpontjáról, akkor sem
leszünk bajban! Mindkét Cover árnyalat jó alapot ad mindenféle díszítések, festések alapjaként, de önmagukban
is előszeretettel viselik őket szép színük miatt. Ezek alá az erős fedést biztosító színek alá érdemes a Clear
anyaggal alapozni! Egyrészt azért, mert ha következő alkalommal színcserére kerül sor, akkor reszeléskor
legyen egy védőréteg a természetes körömlemezen, másrészt pedig amiatt, mert a pigmentáltságukból
kifolyólag a tapadásuk nincs olyan erős, mint az áttetsző társaiknak. Ez szinte minden erősebben pigmentált
anyagra igaz, hiszen a körömágyhosszabbító zselé, de még a Refill-ek alá is teszünk alapot, ne felejtsük el hát
a teljesen fedő Compact-oknál se!

A Translucent Nude, a Milky White és a Milky Rose színek áttetsző, úgymond félig fedő árnyalatok. Előbbivel
gyönyörű a baby boomer, és a legtermészetesebb nude árnyalat hozható létre vele a körmön, utóbbiak pedig a
mindenki által imádott latte hatású körmökhöz nyújtanak tökéletes választást. Gyönyörű hatások érhetőek el,
ha ezeket a kissé áttetsző színeket Glam Glitterrel, vagy Crystal Flake porokkal kombináljuk!

Ha úgy érezzük, hogy a sima Compact Base Gel Clear bizonyos alkalmakkor, például nyári melegben kissé
hígabb, mint amellyel kényelmes a munka, akkor érdemes váltani ilyenkor a Compact Base Gel Plus-ra. Ez
minden tulajdonságában megegyezik a sima Compact Clear-rel, de míg az picit lágyabb, a Plus verzió kicsit
sűrűbb. Óriási különbség nincsen közöttük, így mindkettő a közepesen sűrű anyagok közé sorolható, melyek
a legjobb munkatempót biztosítják, de éppen annyival sűrűbb a Plus, hogy kiküszöböljük a forró napok adta
elfolyásos gondokat.
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Hogyan igazodj el az erősítő Base Gel-ek világában?
A szuper base-ek legújabb tagja az Elasty Hardener Gel, mely erősítő és ecsetes építő zselé egyben. Lehet
vele vékonyan alapozni géllakk, zselé és akrilzselé esetén egyaránt, hogy igazán erős tapadást kapjunk.
Köröm erősítésre is alkalmazhatjuk, a természetes körömre C-ívesen felvihetjük modern géllakk technikával.
Segítségével a saját köröm hosszúra növeszthető, hiszen tartós és erős bevonatot ad. Használhatjuk köröm
korrekcióra kézen és lábon egyaránt, de építhetünk is vele! Alkalmazhatjuk akkor is, ha csak egy picit
szeretnénk meghosszabbítani a körmöt, de az anyag kialakított vastagságától függően akár S-M méret is
kialakítható vele. Sablonos építés során kis mértékben hajlítani is lehet. Állaga közepesen sűrű, mely a
szalonmunka során a legideálisabb, hiszen gyorsabban tudunk dolgozni vele. Ezt segíti elő az is, hogy az anyag
önterülő, bármely helyzetben használjuk, teljesen sima felületet biztosít. Ebből kifolyólag köröm erősítésekor
köztes reszelés nélkül, közvetlenül rávihető a szín, így a töltések ideje nagy mértékben lerövidül. Építés esetén
is inkább a végleges forma kialakítása miatt kell reszelni, hiszen a felület szépen kialakítható, így ha kell is,
minimális mértékben szükséges reszelése. A vele készült körmök ellenállónak, erősek és rugalmasak, teljesen
természetes érzetet biztosít viselőjének. Ám nem csak a technikai lépéseknél tudjuk sokoldalúan alkalmazni,
hanem a díszítésekben is! Minden beépíthető díszítő elem használatánál segítségünkre lesz, legyen az
Nailfetti, Glam Glitter vagy cukorpor, bármely flitter. Jól terül, könnyedén körülöleli ezeket a rugalmatlan díszítő
elemeket, és segít az egységes felület kialakításakor. Érzékenyebb, kevésbé ellenálló díszítők extra zárására is
bevethetjük fényzselé alá, például ChroMirror poroknál, akvarell festéskor, vizes matricákkal való díszítéskor.
Jó tapadásaú, rugalmas, erős anyag lévén a felületre rögzíthetőek vele kövek, szórógyöngyök, de még a Glam
Selection fémdíszei is. Nincs olyan munkafázis, amikor ne tudnánk elővenni az Elasty Hardener Gel-t!

Hardener Sand segítségével a Compact Base Gel és az Elasty Hardener Gel is tovább erősíthető,
csak szórjuk bele egyszerűen kötés előtt az alaprétegbe a port, ezután vihetjük fel az erősítő réteget.
Ha sablon nélküli korrekciót szeretnénk végrehajtani, akkor nagyobb mennyiségű port keverhetünk
az anyagba, majd rétegezve pótolhatjuk a hiányzó részt.

Ha pedig valami igazán extrára a vágyunk, akkor válasszuk a Sens Base Gel-ek valamelyikét! Ezekkel az
anyagokkal tulajdonképpen bármit megtehetünk: alapozó, erősítő és építő zselé egyaránt, így minden
korábban felsorolt technikai funkcióra alkalmazható, de különlegessége az állagában rejlik! A közepesnél
picit sűrűbb Sens Base Gel-ben sok apró selyemszál található, mely nem csak hihetetlen erősséget ad,
hanem elképesztő mértékben segíti a vele való munkát. Már az ecset kiemelésekor érezhetjük: van valami
olyan ruganyosság az anyagban, ami szinte önálló munkára készteti azt! Az önterülés egy teljesen új szintje
tapasztalható, a felületre felvitt anyag kis irányítással szinte magától ívbe rendeződik, és tovább a helyén
marad, nem ereszkedik oldalra csak hosszabb idő után, és sokkal kevésbé folyik be a sáncokba. Aki a modern
géllakk technika szerelmese, annak biztosan álom lesz vele a munka! Kis felületen is könnyedén alkalmazható,
nem folyik olyan könnyen el, így a mini körmökön is stresszmentesen tudunk dolgozni, hiszen sokszor ezeknél
a típusoknál a bőr szinte anyagmágnesként működik! Felválási probléma esetén is érdemes erre az anyagra
váltani, különlegesen tartós még problémás esetben is. Hosszabb köröm betöltésekor sem kell feltétlenül
építő anyag után nyúlni, hiszen egyrészt állaga lehetővé teszi nagy felületen egy lépésben való alkalmazását,
illetve a selyemszálak biztos erősséget adnak a körömnek. A Clear mellett már két gyönyörű színben elérhető,
melyek ugyanolyan szuper tulajdonságokkal rendelkeznek mint az átlátszó anyag: Cover Pink mely egy
rózsaszínes nude és Cover Peach mely egy barackosabb, melegebb nude árnyalat. Érdekességük, hogy annak
ellenére, hogy szépen fedő, pigmentált mindkét szín, mégis ugyanolyan biztos tapadásuk van, mint az átlátszó
anyagnak, így ezek használatakor elhagyható a Clear alapréteg, hacsak nem a természetes körömlemez
reszeléskor való védelme a cél. A nude színekkel gyönyörű Baby Boomer és francia körmöket készíthetünk,
de önmagukban, vagy díszítések alapjaként is szépen mutatnak. A Cover Pink árnyalat különlegessége, hogy
szabad szemmel szinte alig észrevehető mikro glittereket tartalmaz, így még ragyogóbb a színe. A Sens Base
Gel egyedisége a selyemszálakból fakad, minden kiemelkedő tulajdonsága ebből származik, viszont bizonyos
esetekben kevésbé hasznosak: csillogó díszítések felületen könnyen kirajzolódnak a szálacskák, így beépíthető
díszekhez és felületi fedésekhez/rögzítésekhez válasszunk selyemszál mentes anyagot, mely lehet a korábban
említett két base valamelyike, de akár a Gem Glue Gel is.
Bármelyik Base Gel-re is esik választásod, biztos, hogy vendégeid imádni fogják a vele készült körmöket, gyors
elkészítésüket és tartósságukat egyaránt!
Írta: Méhész Alexandra
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BEST OF
1
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A 2021-es tavaszi-nyári szezon is izgalmas fejlesztéseket és hiánypótló nail art díszítőket
tartogatott számunkra. Összegyűjtöttük az év kedvelt termékeit, amelyet bátran
alkalmazhattok az őszi újdonságainkkal együtt! Fűszerezd meg egy csipet ragyogással vagy
egy élettel teli árnyalattal az őszi évszakot is!
SENS ’3G POLISH’ (GÉLLAKK)

NAIL ART GÉLLAKKOK MAXIMÁLIS PIGMENTÁLSÁGGAL
Sűrű, magas pigmenttartalmú, egy rétegben is tökéletesen fedő 3 step
CrystaLac-ok, kifejezetten a géllakkokkal való festéshez, díszítéshez fejlesztve.
12 alapszínben, melyek egymással tetszőlegesen keverhetők, így a kívánt
árnyalatok felhasználásával könnyedén elkészíthetőek vele a nail art minták.

4ml
2.650,-

CRYSTALS

Színjátszó ragasztható üveg strasszkő dekorációs díszítésekhez. Az
elegáns fekete tégelyben 100 db strasszkövet találsz. A lapos talpú kövek
felhelyezéséhez tipragasztót vagy a Gem Glue Gel ragasztózselét ajánljuk,
utóbbit köttesd UV lámpában 2-3 percig, LED-ben 1-2 percig! Az őszi új
árnyalatokkal összesen már 17 árnyalatban elérhető a Nova Crystals.

880,-

Xtreme Superior Builder Gel – Natural Pink

Újgenerációs építőzselécsalád, mely kitűnően alkalmazható reszelésmentes
technikához is. A Natural Pink egy szép fedést adó, természetes árnyalat,
amely az őszi/téli hónapokban könnyen idomul a világosabb bőrhöz, így szolid,
natúr megjelenést kölcsönöz. A természetes köröm színéhez remekül passzol,
lenövéskor sem feltűnő. Kifejezetten ajánlott azok számára, akik kevésbé
kedvelik a barnás, lilás tónusú zseléket.

5ml
1.950,-

15ml
4.380,-

50ml
10.650,-

ChroMirror króm pigmenporok

A legnépszerűbb ChroMirror krómporok még finomabb szemcseméretben, így
még különlegesebb hatás érhető el! Mind a 4 árnyalatban érdemes betárazni
belőlük az őszi fémes hatású díszítésekhez: Fine Aurora, Aurora Aqua, Aurora
Sun, Ultraholo.

2.680,-
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Új!

PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK
2021 Ősz-Tél

BÁLI MIX

Újvári Barbara

SENS Ambassador

Egyedi és elegáns 3D-s minták Plasty Gel-lel! - Válj
te is a gyurmazselé mesterévé Újvári Barbival! Ezen a
továbbképzésen elsajátíthatod ennek a díszítő anyagnak a
megfelelő használatát és a benne rejlő végtelen lehetőségeket.
Különleges alkalmakra, esküvőkre, szalagavatóra, a báli
szezonra vagy akár mindennapi használatra is tökéletes
minták praktikus trükkökkel és műhelytitkokkal fűszerezve.
Kápráztasd el Te is vendégeid ezekkel a páratlan díszítésekkel!
Elsajátítható ismeretek: alap díszítési technikák, márvány
hatás, levél és rózsa forma kialakítás

FLOWER GARDEN

Újvári Barbara

SENS Ambassador

Ezen a díszítő képzésen zselés festés technikát tanulhatsz meg
Újvári Barbitól. Örök klasszikus virágos minták festőzselékkel,
melyek önmagukban is változatosan használhatóak
a
mindennapi
szalonmunkában.
Végeredménynek
köszönhetően a minták szinte életre kelnek.
Elsajátítható ismeretek: festőzselék optimális használata,
megfelelő eszközhasználat, vékony vonalak megtanulása,
árnyékolástechnika

QUICK ART

Újvári Barbara

SENS Ambassador

Expressz szalonminták Nail Art Pen-nel - Gyorsan elkészíthető,
ugyanakkor látványos és egyedülálló mintákra vágysz? Ne
keresgélj tovább! Ezen a tanfolyamon Barbi beavat Téged
a szuper gyors nail art rejtelmeibe a népszerű Nail Art Pen
használatával. Garantáltan modern, vendégkedvenc minták,
percek alatt! A lehetőségeknek csak a képzeleted szab határt.
Elsajátítható ismeretek: SENS Nail Art Pen használata, géllakk
festés, gyors szalonminták

SALON FASHION

Újvári Barbara

SENS Ambassador

30

Gyors és trendi szalonminták zselés festéssel! - Ha Te is a divat
szerelmese vagy akkor ez a képzés neked szól! Csatlakozz
és tanuld meg hogyan készíthetsz trendi díszítéseket zselés
festéssel, időhatékonyan a mindennapi szalonmunkádban.
Barbi nem csak a mintákat, de a kedvenc nail art trükkjeit és
praktikáit is megosztja majd veled.
Elsajátítható ismeretek: géllakk festés, géllakkal való
árnyékolás, vékony vonalak, időhatékonyság

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

VINTAGE DREAMS

Kovács Nikolett

Kézápoló és
műkörömépítő,
Körömtábor mester

A vintage stílus nem csak a lakberendezés, vagy a kreatív
hobbi, hanem a szépségápolás területén, a körmökön is egyre
népszerűbb. Ezen a képzésen Niki megmutatja, hogyan lehet
a különböző díszítési technikákat, díszítő elemeket együtt
alkalmazva megeleveníteni ezt a számára igazán kedvelt
hatást. A kreatív hobbi ismert technikáit is belecsempészte a
tananyagába, létrehozva ezzel egy nagyon érdekes és egyedi 3D
díszítési technikát.
Elsajátítható ismeretek: Vintage hatású hátterek, alapok
készítése különböző technikákkal, transzferfóliák használata,
repesztés Mosaic Liquiddel, 3D minták készítése Lace Gel és Sens
by Crystal Nails Plasty Gel használata, nyomdázás technikája

ZSELÉS SZALONKÖRMÖK TIP-ES
TECHNIKÁVAL

Majnik Mónika

Körömtábor mester,
Magyar Bajnoki
Bronzérmes, Magyar
Bajnok, Mesterleveles
Kézápoló és Műkörömépítő,
Manikűr-műkörömépítő
szakoktató

Ezt a tanfolyamot azoknak ajánlom, akik szeretnének gyors
szalontechnikákat elsajátítani szalonbarát formákkal!
Elsajátítható ismeretek:
kombinált
előkészítés,
tip
anyagismeret, wrap technika, leggyorsabban használható
zselé anyagok ismertetése, reszelésmentes anyagfelhordás,
kocka és mandula forma helyes reszelése, latte ombre
technika, mosolyvonal reszelés technikája, épített márvány
technika

AKRILZSELÉS DESIGN KÖRMÖK TIP-ES
TECHNIKÁVAL

Majnik Mónika

Körömtábor mester,
Magyar Bajnoki
Bronzérmes, Magyar
Bajnok, Mesterleveles
Kézápoló és Műkörömépítő,
Manikűr-műkörömépítő
szakoktató

Ezt a tanfolyamot azoknak ajánlom, akik szeretnének kicsit
kizökkenve a megszokott munkából valami régi-újat tanulni
és ezzel gyorsítani a szalonmunkát.
Elsajátítható ismeretek: kombinált előkészítés, Xtreme Fusion
és Sens Acrylgel anyagismeret, anyagok kombinálhatósága,
tip anyagismeret, mosolyvonal reszelés technikája, díszítő
elemek beépítése, helyes anyagfelhordás és reszelés technika
mandula, Marilyn, pipe és edge formáknál

PROVANCE-I ŐSZ GÉLLAKKOKKAL

Berki Erika

Mesterleveles
Szakoktató, Nemzetközi
Szakmai Zsűri,
Műkörmös szakújságíró

A kora őszi Provance vintage színei és mintái elevenednek
meg ezen a kedves mintasorozaton. Az olívabogyók, az érett
lila füge, valamint a gombák színvilága, megjelenése, kellemes
őszi hangulatot árasztanak. Vendégeid örömmel fogják viselni
ezeket a kidolgozott, bájos mintákat.
Elsajátítható ismeretek: minta komponálás, kompozíció
elmélet, minta sematikus rajzolása papírra, fény-árnyék
hatás, géllakkok színkeverése, hígítása, árnyalás, alárendelt
díszítőelemek használata, ecsetkezelés, ecsettisztítás

ŐSZI MINTÁK AQUARELL FESTÉSSEL

Berki Erika

Mesterleveles
Szakoktató, Nemzetközi
Szakmai Zsűri,
Műkörmös szakújságíró

Az aquarell festés egyedisége minden vendéget elvarázsol!
Ezzel a technikával nem készül két azonos minta, így a díszítés
biztosan nem fog más körméről visszaköszönni. A művészi
kézi festés sosem megy ki a divatból! Ezúttal Berki Erika a
csodálatos aquarell világába kalauzol el, divatos őszi minták
kíséretében.
Elsajátítható ismeretek: aquarell anyagismeret, festék hígítás,
festék színek keverése, ecsetkezelés, ecset vízmennyiségének,
vízmegtartásának fázisai, festési módszertan, minták
alaprétegének létrehozása, mintafestés, minták fedése
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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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