2019 NYÁR EXTRA

Ha nyár akkor...

FLAMINGÓ
RÓZSASZÍN
A világos és merész fukszia-rózsaszín hódít a nyári szezonban. Hordd
önmagában vagy párosítsd világosabb, pasztell árnyalatokkal. Fürdőruhán,
kiegészítőkön és a körmeinken is csodásan mutat a nyári napsütésben. Légy
trendi és ragyogj a rózsaszín különböző árnyalataiban!
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BUBBLEGUM COLOR GEL

ÚJ!

ÚJ!

BUBBLEGUM COLOR GEL
A CRYSTAL NAILS
SPIDER ZSELÉJE!

Bubblegum Color Gel
AZ EGYENES VONALAK HÚZÁSA TÖBBÉ NEM JELENT AKADÁLYT!
Hosszasan nyújtható díszítőzselé, amely sokáig húzható szakadás nélkül. 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 LED lámpában 1-2 perc, UV
lámpában 2-3 perc.
3ml – 1900,-

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
Champagne
Bubblegum Color Gel

ÚJ!
Black
Bubblegum Color Gel

ÚJ!
Ruby
Bubblegum Color Gel

ÚJ!
White
Bubblegum Color Gel

ÚJ!

A képen látható köröm az új
Bubblegum Color Gel fehér és fekete
árnyalatával, az új R145-ös Malibu
rózsaszín Royal Gel-lel, a díszítés
ezüst Szórógyönggyel és Lace Gel-lel
készült (Sikari Edina munkája).
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AZ EXTRA VÉKONY
MINTÁKAT
FÉNYZSELÉVEL
AJÁNLOTT FEDNI.

A BUBBLEGUM
COLOR GEL
SZOBAHŐMÉRSÉKLETEN
HOSSZASAN
NYÚJTHATÓ.

ÚJ!

BUBBLEGUM COLOR GEL

A képen látható tipek Méhész
Alexandra munkái.
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3 STEP CRYSTALAC

ÚJ!

ÚJ!
3 STEP CrystaLac

A legtartósabb
profi megoldás!
3 hét tartósság!
Professzionális!

trendszínek 2019 nyár
RENDKÍVÜLI TARTÓSSÁG ÉS CSODÁLATOS SZÍNEK 3 LÉPÉSBEN!
Hódít a 2019-es nyár trendszíne, a Flamingó rózsaszín! Engedj a 3S104-es Málnás sajttorta és a 3S105-ös Krémes papaya
kísértésének. Rendelj egy finom 3S106-os Epres margaritát és élvezd a 3S107-es Puncs szirup vidámságát! A hőség ellen a
3S108-as Ruby koktélt ajánljuk!
4ml – 1.980,8ml – 2.490,-

ÚJ!

ÚJ!
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ÚJ!
3S105
Krémes Papaya

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
3S106
Epres margarita

ÚJ!
3S107
Puncs szirup

ÚJ!
3S108
Ruby koktél

8ml

ÚJ!
3S104
Málnás sajttorta

4ml

ÚJ!

A képen látható köröm az új 3S104-es Málnás sajttorta és
a 3S108-as Ruby koktél 3 STEP CrystaLac-okkal, a díszítés
az új Bubblegum Color Gel Crystal Ruby árnyalatával, az új
Glam Glitters #2 Pink rainbow glitterrel és az új Swarovski
formakövekkel készült (Doviscsák Dóra munkája).

3 STEP CRYSTALAC

ÚJ!

A képen látható köröm az új 3S104-es
Málnás sajttorta, a 3S105-ös Krémes Papaya,
a 3S106-os Epres margarita, a 3S107-es Puncs
szirup és a 3S108-as Ruby koktél 3 STEP
CrystaLac-okkal készült (Kesztyűs Dóra
munkája).
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ONE STEP CRYSTALAC

ÚJ!

ÚJ!
ONE STEP CrystaLac

trendszínek 2019 nyár
GYORS, FIXÁLÁSMENTES GÉLLAKKOZÁS, ÉLÉNK SZÍNEKKEL
Vidám rózsaszín árnyalatokban pompáznak az új ONE STEP színeink. A
világosabb árnyalatok kedvelői az 1S75-ös Puha cukorrózsaszínben hű társra
lelnek, míg az 1S76-os Pink grapefruit a bevállalósabb vendégeket csigázza
fel. Válaszd az 1S77-es Hibiszkusz lázat a meleg délutánokra és forrósítsd fel a
perzselő estéket az 1S78-as Chili álommal!
4ml – 1.990,8ml – 2.700,-
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ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
1S75
Puha cukorrózsaszín

ÚJ!
1S76
Pink grapefruit

ÚJ!
1S77
Hibiszkusz láz

ÚJ!
1S78
Chili álom

8ml

ÚJ!

4ml

ÚJ!

ÚJ!

ONE STEP CRYSTALAC

A képen látható köröm az új 1S77-es
Hibiszkusz láz ONE STEP CrystaLac-kal
készült (Halász Virág munkája).

A képen látható köröm az új 1S75-ös
Puha cukorrózsaszín és 1S76-os Pink
grapefruit ONE STEP CrystaLac-kal, a
díszítés az új nyári körömmatricával
készült (Koncsik-Király Mária munkája).

9

ROYAL GEL

ÚJ!

ÚJ!
ROYAL GEL

Próbáld ki az új
színeket 3ml-es
változatban is!
Limitált ideig
kapható!
3ml – 1.750,-

trendszínek 2019 nyár
Végre itt a nyár: a vízpart, a koktélok és a napsütés kötelező elemei az önfeledt pihenésnek. Harapj bele az R142-es Lédús
ananászba, az R143-as Mangókoktél pedig garantáltan felfrissít majd a forró délutánokon! Feltűnő megjelenéshez válaszd az
R144-es Neon lótuszt vagy az R145-ös Malibu rózsaszínt, hogy a Te vendéged legyen a strandon is a legtrendibb!
3ml – 1.750,- (Limitált ideig!)
4,5ml – 2.200,-
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ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
R142
Lédús ananász

ÚJ!
R143
Mangókoktél

ÚJ!
R144
Neon lótusz

ÚJ!
R145
Malibu rózsaszín

ÚJ!

ROYAL GEL

ÚJ!
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ÚJ!
ART GEL

trendszínek
2019 nyár
ÚJ!

ÚJ!

J!

Ú

ÚJ! ART GEL SŰRŰ FESTŐZSELÉ
A festéshez alkalmazható színes zselék új generációja, a
díszítések szerelmeseinek. Extrém erősen pigmentált, sűrű,
fixálásmentes festőzselé, mely nagyon vékonyan is fed.
Egyáltalán nem folyik vagy mozdul el, még hosszú idő eltelte
után sem. Bármeddig dolgozhatunk vele, azaz korlátlan ideig
díszíthetünk.
Használhatod a népszerű OneMove egymozdulat technikához,
zselés festéshez és vékony vonalak festéséhez, kontúrozáshoz
is. Az Art Gel festőzselékkel a színátmenetek sokkal
homogénebbek, az elkészült minták pedig hihetetlenül élénk
színűek és élethűbbek.
UV és LED fényre is köt. Az eddig megjelent árnyalatok mellé
most ÚJ Royal Blue és Violet színekben is!

CN tipp:
Köttesd LED
lámpában a
gyorsabb munka
érdekében!

el

ART GEL

ÚJ!

G
Ar
rt
t Ro
yal Blue A

ÚJ!

Kötésidő: UV lámpában 3-4 perc, LED-ben 2-3 perc.
5ml – 2.480,ÚJ
!A
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rt Violet Art G

el

ART GEL

ÚJ!

CN tipp:
Extra vékonyan
használd, hogy átkössön
az anyag – minimális
mennyiség elég az
ecseten!

CN tipp:
Ombre Stick szivacsfejű
ombre ecset segítségével
tökéletes színátmenetek
készíthetők Art Gel
festőzselékkel!

A képen látható köröm az új 3S106-os Epres
margarita és 3S108-as Ruby koktél 3 STEP
CrystaLac-okkal, a díszítés az új Art Gel Royal
Blue és Violet árnyalatával, az új Swarovski
formakövekkel és szórógyöngyökkel készült
(Doviscsák Dóra munkája).
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ÚJ!

MOST WANTED! KÉSZLETEK

ÚJ!
MOST WANTED!
BEST & TREND COLORS OF
SUMMER készletek

készlet

készlet

Royal Gel
készlet

14

20% KEDVEZMÉNY
Csak 1.760,-/db!
1.760,- megtakarítás
A KÉSZLET ÁRA: 7.040,-

Ak

4x
4ml

1S19

1S33

ÚJ! 1S75

ÚJ! 1S77

153

591

607

622

R18

R74

ÚJ! R143

ÚJ! R144

zlet tartal
és

4x
5ml

zlet tartal
és

4x
4,5ml

a.

ÚJ! MOST WANTED!

ÚJ! 3S107

m

4.

20% KEDVEZMÉNY
Csak 1.760,-/db!
1.760,- megtakarítás
A KÉSZLET ÁRA: 7.040,-

ÚJ! 3S104

a.

ÚJ! MOST WANTED!

Color Gel

3S30

m

3.

Ak

ONE STEP CrystaLac

20% KEDVEZMÉNY
Csak 1.575,-/db!
1.660,- megtakarítás
A KÉSZLET ÁRA: 6.300,-

3S28
zlet tartal
és

a.

ÚJ! MOST WANTED!

4x
4ml

m

2.

Ak

készlet

zlet tartal
és

a.

3STEP CrystaLac

24% KEDVEZMÉNY!
Csak 1.505,-/db!
1.905,- megtakarítás
A KÉSZLET ÁRA: 6.015,-

m

1.

ÚJ! MOST WANTED!

Ak

A legnépszerűbb, vendégkedvenc nyári slágerszínek és a szezon
legmenőbb divatárnyalatai, egy készletben, szuper áron.

ÚJ!

ÚJ!
MOST WANTED! KÉSZLETEK

1.

ÚJ!

4.

3.

ÚJ!

ÚJ!

2.
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EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK

ÚJ!

ÚJ!
KRÉMEK HÁROM

NÉPSZERŰ
MOISTURISING HAND,
FOOT AND BODY LOTION
LIMITÁLT,
NYÁRI
KIADÁS!

ÚJ ILLATBAN
SEX ON THE BEACH LOTION
Népszerű MOISTURISING HAND, FOOT AND BODY
LOTION krémünk új, narancs-barack illatban!
Nincs is hűsítőbb a kánikulában, mint a lédús gyümölcsök!
Jojobaolajat, kakaóvajat, vitaminokat, csalán-, rozmaringés áfonya kivonatot tartalmazó krémünket narancsbarack illattal láttuk el, mely édes kényeztetést nyújt
bőrödnek.
30ml – 450,250ml – 1480,-
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ÚJ!

30ml – 450,250ml – 1480,-

ÚJ!

PIÑA COLADA LOTION
Népszerű MOISTURISING HAND, FOOT AND
BODY LOTION krémünk új, ananász-kókusz
illatban! Igazi tengerparti hangulatot idéz az új
ananász-kókusz illatú bőrápoló krémünk, mely
jojobaolajat, kakaóvajat, vitaminokat, csalán-,
rozmaring- és füge kivonatot tartalmaz.

ÚJ!

EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK

MOJITO LOTION
Népszerű MOISTURISING HAND, FOOT AND BODY LOTION krémünk
új, lime-menta illatban! Újra itt a koktélszezon! Válaszd frissitő Mojito
bőrápolókrémünket, amely jótékony összetevői hűsítő felüdülést nyújt a
bőrödnek is! Jojobaolajat, kakaóvajat, vitaminokat, csalán-, rozmaring- és
aloe vera kivonatot tartalmaz.

ÚJ!

30ml – 450,250ml – 1480,-
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NAIL ART ÚJDONSÁGOK

ÚJ!

ÚJ!
GLAM

GLITTERS
Te is odavagy a csillámokért? Akkor neked is kötelező beszerezned
ezt a csodát, mely glitterek, csillámpor és formaflitterek keveredése,
így szikrázóan csillogó felületet ad ki a körömre alkalmazva.
Használata egyszerű: nyomkodd ragacsos rétegbe, vagy keverd
fényzselébe és úgy vidd fel a köröm felületére. Mert a csillogásból
sosem elég!

A képen látható köröm az új 3S104-es Málnás
sajttorta és a 3S107-es Puncs szirup 3 STEP
CrystaLac-okkal, a díszítés az új Art Gel Royal blue
és Violet árnyalattal, az új Glam Glitters #1 Rainbow
és #3 Rosegold glitterrel és szórógyönggyel készült
(Kesztyűs Dóra munkája).

Glam

680,- 		

gl i

tte
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#
1

w
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in
ra

ÚJ!
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NAIL ART ÚJDONSÁGOK

Glam
g

litt
ers
#2
pi

n

ÚJ!

w
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r
k

ÚJ!

ÚJ!
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m
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A képen látható köröm az új 3S108-as Ruby koktél 3 STEP CrystaLackal, a díszítés az új Bubblegum Color Gel fehér árnyalatával, az új Glam
Glitters #1 Rainbow glitterrel, az új Swarovski formakövekkel és mini
szórógyöngyökkel készült (Pásztor Dóra munkája).
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ÚJ!
STRASSZ

tr
as
sz
m

ix 2

Strass
z

Nyári árnyalatokban pompázó, játékos formájú
strasszköveket válogattunk össze legújabb Strassz
mix összeállításainkba. Szemezgess 5 db különböző
színű válogatásunkból és hagyd, hogy elcsábítsanak
a cuki szívecskék és csillagok.

mi
x

1

MIX

Strass
z

S

NAIL ART ÚJDONSÁGOK

ÚJ!

980,-

Stra
ssz
m
ix
4
ra
St

s

sz
m

A képen látható tipek Méhész Alexandra
munkái.
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ix 5

mi
x

3

ÚJ!
GLAM

SELECTION
TROPICAL
Nyári mintákkal bővül a Glam Selection családja. Legújabb,
Tropical válogatásunkban fagyi színekben pompázó,
különböző formájú és témájú hajlítható formát gyűjtöttünk
össze. Telis-tele flamingókkal és trópusi levelekkel, hiszen
ezek mindegyik körmös szakember fiókjában kötelező
díszítőelemek a szezonban. Egy tégely többszáz különböző
árnyalatú és formájú díszeket tartalmaz. Könnyítsd meg a
nyári körömdíszítést a Glam Selection Tropical-lal!

ÚJ!

NAIL ART ÚJDONSÁGOK

ÚJ!

A képen látható köröm az új 1S77-es Hibiszkusz
láz és az 1S58-as Barackhab ONE STEP
CrystaLac-okkal, a díszítés az új Glam Selection
Tropical-lal készült (Kesztyűs Dóra munkája).

1650,-

A képen látható tipek Méhész Alexandra
munkái.
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ÚJ!
NAILFETTI

RAINBOW
CLEAR MIX
Végre! A Nailfetti díszítő flittereink között már egy menő
szivárványos válogatást is megtalálsz. A Rainbow clear
mix áttetsző flittereivel vagány nyári mintákat készíthetsz
vendégednek akár a fesztiválszezonra vagy a nyaralásra. Gem
Glue gel vagy Compact Base gel Clear segítségével helyezd
a felületre és borítsd is be fényzselé előtt. Kötés után fedést
igényel.
680,-

A képen látható köröm a új 3S104-es Málnás sajttorta, a 3S105-ös
Krémes Papaya, a 3S106-os Epres margarita és a 3S108-as Ruby koktél
3 STEP CrystaLac-okkal, a díszítés az új Nailfetti #10 Rainbow clear mixszel készült (Méhész Alexandra munkája).
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NAIL ART ÚJDONSÁGOK

ÚJ!

ai
nb
ow

Cl
ea
r

ÚJ!

A képen látható tipek Méhész Alexandra
munkái.

StepbyStep

Nailfetti Rainbow Clear mix
Pásztor Dórától

(1.) Felviszem két rétegben az új 3S106-os 3 STEP CrystaLac-ot, a rétegek között villámköttetéseket alkalmazva. A második réteget 1 percig
köttetem LED lámpában.
(2.) A felületet nagyon vékony rétegben Compact Base Gel Clear-rel borítom. Majd ebbe köttetés nélkül belehelyezem a Nailfettiket. Ezt
követően 1 percig köttetem LED lámpában.
(3.) Újabb vékony réteg Compact Base Gel Clear-rel borítom a körmöt, hogy egyenletes felületet kapjak. 1 percig köttetem LED lámpában.
(4.) Cool Top Gel Universal-lal fedem a körmöt. 1 percig köttetem LED-ben.

1.

2.

3.

4.

NAIL ART ÚJDONSÁGOK

ÚJ!

A képen látható köröm az új
3S105-ös Krémes papaya és
3S106-os Epres margarita 3
STEP CrystaLac-okkal, a díszítés
az új Nailfetti Rainbow Clear
mix-szel és a Cukorpor #6-os
és #7-es árnyalatával készült
(Pásztor Dóra munkája).
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A képen látható köröm az új 3S104-es Málnás sajttora és 3S57es Puncsos cukormáz 3 STEP CrystaLac-okkal, a díszítés az új
körömmatricával készült (Kesztyűs Dóra munkája).

ÚJ!

NAIL ART ÚJDONSÁGOK

A képen látható tipek Méhész Alexandra munkái.

ÚJ!
KÖRÖM MATRICA

Garantáltan a trópusokra repítenek az új, a
szokásosnál nagyobb, 12x7,5 cm, illetve 10,3x8 cm
íveken érkező extra vékony, öntapadós matricák!
A tavalyi két sláger matrica visszatér, mellette 3 új,
tengerparti nyaralást idéző mintákkal kerülnek a
kínálatunkba.

ÚJ!

480,-

ÚJ!

ÚJ!

CN TIPP:
Tapadásuk száraz,
fényes felületen
a legjobb.

ÚJ! SWAROVSKI
FORMAKŐ

Ragyogj, akár egy királynő! Hiánypótló Swarovski
formakövek ideális méretekben a kedvenc,
bestseller Crystal és Crystal AB színekben,
melyek a legegyszerűbb körmöket is ragyogóvá
teszik.
1. Búzaszem 4x2 mm Crystal (10 db)
2. Búzaszem 4x2 mm Crystal AB (10 db)
3. Hosszú Csepp 6x1,7 mm Crystal (6 db)
4. Hosszú Csepp 6x1,7 mm Crystal AB (6 db)
5. Rombusz 6,6x3,9 mm Crystal (6 db)
6. Rombusz 6,6x3,9 mm Crystal AB (6 db)
7. Szögletes 8x5,5 mm Crystal (6 db)
8. Szögletes 8x5,5 mm Crystal AB (6 db)

800,900,1000,1100,800,1000,1400,1600,-

ÚJ!

1.

2.

CN TIPP:
Rögzítésükhöz
használd a népszerű
Gem Glue Gel-t!

A képen látható köröm a 3S57-es Puncsos cukormáz 3 STEP CrystaLac-kal, a
díszítés a ChroMirror White Pearl pigmentporral, az új Swarovski formakövekkel és
szórógyöngyökkel készült (Halász Virág munkája).
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

ÚJ!

ÚJ!
Frézertisztító kefe

ÚJ!
AquaInk
tartó

Stabil, fekete színű, logózott
szilikon üvegtartó. Ahogy fogy
az AquaInk Crystal Dropsod, úgy ebben a tartóban
az üveget megdöntve is
használhatod.

EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK

Állítható hosszúságú réz csiszolófejtisztító, mely minden
szennyeződést kitisztít a karbid-, gyémánt- és kerámia
csiszolófejekből egyaránt. 6x2x0,37 cm.
A hossz állítása a kefe tömörségét
szabályozza.

ÚJ!

2280,-

ÚJ!

580,-

ÚJ! CrystalSept

Bemutatkozik a Crystal Nails sajátmárkás fertőtlenítő családja, a CrystalSept. Biocid
hatóanyagú, rendkívül hatékony eszköz-, felület- és bőrfertőtlenítő anyagok, praktikus
spray, illetve pumpás adagolófejjel, valamint gazdaságos utántöltők.
A CrystalSept fertőtlenítő termékek augusztustól egyelőre csak Magyarországon kaphatók!

1

3
5

ÚJ!

1

AUGUSZTUSTÓL!

2

6

7

8

4

1950,-

5

CrystalSept Fertőtlenítő folyékony szappan 500 ml

1450,-

2 CrystalSept Eszköz- és felületfertőtlenítőszer 250 ml

1150,-

6

CrystalSept Fertőtlenítő folyékony szappan 500 ml citrom

1450,-

3 CrystalSept Kéz- és bőrfertőtlenítő utántöltő 1000 ml

1750,-

7

CrystalSept Kézfertőtlenítő zselé 500 ml

850,-

4 CrystalSept Kéz- és bőrfertőtlenítő spray 250 ml

1350,-

8

CrystalSept Kézfertőtlenítő zselé 500 ml aloe vera

850,-

CrystalSept Eszköz- és felületfertőtlenítőszer utántöltő 1000 ml
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EGYÉB CRYSTAL ÚJDONSÁGOK

ÚJ!

ÚJ! Nyomdalemez
Renaissance

A szokásos 6x12 cm méretű nyomdalemezünk a
legkedveltebb barokk mintákkal, melyeket ezúttal párban
terveztük a lemezre.
750,-

ÚJ!

A képen látható köröm az új 3S104-es Málnás sajttorta és 3S107-es
Puncs szirup 3 STEP CrystaLac-okkal, a díszítés az új Renaissance
nyomdalemezzel, Swarovski kövekkel és ezüst szórógyöngyökkel
készült (Sárközy-Eigner Roxana munkája).
Alatet_A3.pdf 1 2019.03.05. 10:20:08

ÚJ! Asztali alátét 50 db

A3-as méretű eldobható alátét CN logózott designnal,
finish képek készítéséhez, videózáshoz ideális háttér.
Illetve
egyszerhasználatos
munkaterítőként
is
funkcionálhat.
1800,-
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A strapabíró alkatrészeknek és azok precíz összeszerelésének
köszönhető, hogy rezonanciacsökkentett X1 csiszológépünk
hű társad lesz a szalonmunka során. Oda-vissza kapcsolható
forgási irányú, remekül terhelhető, 0-30.000 fokozatmentes
fordulatszám szabályozás és kedvezményes ár jellemzi.
Ne feledd, június végétől ismét elérhető!
25.990,-

X1 CSISZOLÓGÉP

H
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X1 csiszológép
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A króm pigmentporok
helyes használata
Az elmúlt években töretlen divatnak örvendenek a különböző fénylő, metálos hatású körmök, melyeket krómporok
használatával érhetünk el. Rengeteg verzió létezik már, a színjátszó, kagylóhéjhatású, hologramos, ezüst, arany, pink
vagy éppen nagyobb pelyhekben csillogó. Látszólag egyszerű a használatuk, csak bedörzsölöm, és kész nem? Valójában
azonban, mint megannyi más „pikk-pakk” technikánál, itt is sok mindenre oda kell figyelni, hogy szép és legfőképpen
tartós eredményt kapjunk.
Először is nézzük: hogyan készül?
A
krómporokkal,
Flake
pelyhekkel készülő díszítéshez
rugalmas,
fixálásmentes
fényzselét kell alapnak kenni,
mint például a Cool Top Gel
Universal, de alkalmazható
még
SuperShine Optic
és One Step 0 is. Az első
lehetséges hibaforrás az, ha nem
egyenletesen kenjük fel a fényzselét.
Fontos, hogy tökéletes legyen a felülete:
nincs benne szemcse, buborék, nincs mélyedés, félrefolyás,
hullám a fényzselében, egyszóval egységes fénylő, szépen
domborodó felületet látunk.

Gyengébb lámpában lehet több, erősebben kevesebb is. Ha
lepereg a por a felületről, túl sok volt az idő, ha beletapad,
de nem fényes, hanem homályos a végeredmény, akkor
még ragacsos volt az alap, növelni kell a kötési időt. Vegyük
figyelembe, hogy a porok szemcsemérete is befolyásolhatja a
kötési időt, például egy White Pearl por annyira finom, hogy
beleragadhat akár 40 mp kötés után is, míg ugyanebben a
lámpában az Aurora ChroMirror króm pigmentpor 20 mpnél lesz jó, viszont a korall színű Crystal Flake #5-nek a 8-10
mp a megfelelő.

A következő fontos tényező a megfelelő kötési idő eltalálása.
Érdemes éles bevetés előtt letesztelni a saját lámpánkkal, hogy
hány másodperces kötés adja a legjobb eredményt. Minden
lámpa erőssége kissé más, attól is függ, hogy éppen friss
csövek, vagy már kissé használtak vannak benne, vagy hogy
UV esetleg LED lámpáról van szó. LED lámpában jó kiindulási
pont lehet a 20 mp, eredménytől függően csökkentsük, vagy
növeljük a kötési időt, míg meg nem találjuk a tökéleteset.

Ha szépen bedörzsöltük a port, nagyon fontos mozzanat az,
hogy a köröm oldalát és a köröm élét meg kell reszeljük. Ha
ez a lépés kimarad, könnyen előfordulhat, hogy a krómpor
és a fényzselé felpattog a köröm felületéről. Azzal, hogy
megreszeljük az éleket, eltávolítjuk róla a krómport és a
fényzselét, melyek megakadályozzák a záró réteg megfelelő
tapadását. Ezzel a lépéssel biztosíthatjuk, hogy a krómpor
minden irányból le lesz zárva, így tartós marad.

Felvitelhez használhatjuk az ujjunkat, de gumikesztyűben
is bedörzsölhetjük a porokat. Szilikon ecset segítségével a
köröm tövében illetve a nehezen elérhető oldalsó részeken is
egységes fedést érhetünk el.

Portalanítsunk egy nagyon puha ecset
segítségével, mely nem karcolja meg a felületet.
Portalanításkor ügyelni kell arra, hogy köröm alól
és a sáncokból is söpörjük ki a szemcséket, mert
fényzselézésnél becsillognak, és sokan azt hiszik, hogy
nem jól csináltak valamit, pedig csak a kósza szemcsék
zavarnak be.
A Savmentes Primer használatával is növelhetjük a tartósságát
a krómporos körmöknek. A porok által tükörsima felület
keletkezik, melyre a fényzselé nem képes megfelelően odatapadni.
Ha Savmentes Primerrel áthúzzuk a felületet, ragacsos réteget
viszünk fel rá, amelyen a fényzselének tökéletes lesz a tapadása. Ha
a Savmentes Primer használata után azt látjuk, hogy a felület már nem
olyan szép, két oka lehet: megkarcoltuk a felületet az ecsettel vagy felúszott
a por a Savmentes Primertől. A Savmentes Primert két, maximum három
gyors mozdulattal vigyük fel, teljesen fektetett ecsettartással, hogy a
felület ne sérüljön. Ha a szemcsék felúsznak a Savmentes Primer után,
akkor nem volt megfelelő a kötési idő. Megfigyelhető, hogy nagyobb az az
időintervallum, mikor szép fényes lesz a por, mint az, amikor szép fényes, de
a Savmentes Primer által nem mozdulnak el a szemcsék. Tehát ha fényes
volt, de szemcséssé vált, akkor a kötési idő néhány másodperces növelésével
ez a probléma is kiküszöbölhető.

SZAKMAI CIKK
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Fényzselézéshez tökéletesen alkalmazható az az alap, melyet a por alá
használtunk. Figyeljünk oda arra, hogy zárjuk le a teljes körömfelületet, tehát
a köröm tövénél és oldalainál is legyünk pontosak, és élzárással dolgozzunk.
Ha a tövét nem kenjük át precízen, pár nap múlva egy sávban eltűnik a
krómpor, és ha szín van alatta, csúnyán elő fog tűnni. Ez akkor is előfordul,
ha nem ujjanként kenünk és lámpázunk, mert a fényzselé elkúszhat a
köröm tövéből. Kenjük át a köröm élvonalát, és oldalsó élét is egyaránt. Ha
valaki nagyon igénybe veszi a körmeit, és fennáll a veszély, hogy egy réteg
fényzselé nem lesz elég tartós, nyugodtan lehet két rétegben is fényzselézni
a nagyobb védelem érdekében.
A képen látható köröm a ChroMirror Pink
pigmentporral készült (Méhész Alexandra
munkája).

Első olvasásra soknak tűnhet minden kritériumnak eleget tenni, de ha
begyakoroljuk és rutinná válik, már nem is tudjuk nem helyesen használni a
krómporokat, csillogást kedvelő vendégeink legnagyobb örömére!
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13+1 Crystal Nails tipp a
forró nyári napokra!
Ha nyáron a hőmérséklet higanyszála 30°C fölé kúszna (márpedig az elmúlt évek forró évszakait nézve erre minden esély
megvan), nemcsak a megfelelő mennyiségű folyadékpótlásra, bőrünk és szemünk védelmére kell odafigyelni, hanem
bizony a kedvenc Crystal Nails alapanyagainkra is.

1.

30

Néhány színező pigment a kémia és a fizika törvényei
szerint tartós és erős UV fény hatására változtatja a színét.
Ha azonban ezeken változtatnánk, akkor egyes színek nem
lennének ilyen élénkek. (Természetesen a nagyon fakulós
színeket eleve kizárjuk.) Ha a vendéged egész álló nap a
medence vagy a tenger partján napozik, a körme színe
bizony fakulni fog. Tehát, ha a vendéged ilyen panasszal
érkezik vissza, nyugtasd meg, nem az anyag rossz: a
napon felejtett ruhák is veszítenek a színükből az erős
napfény hatására. Erre már a köröm elkészültekor érdemes
felhívni a figyelmét.

2.

A Crystal Nails fedőzseléi tartalmaznak UV szűrőt, mely a
színek fakulását csökkenti.

3.

Használj sűrűbb építő zseléket, hiszen a nagy melegben
minden anyag az átlagnál lágyabbá válik.

4.

A nagy melegben az építő zselék a megszokott kötési
hőmérsékletnél magasabb hőfokon köthetnek, mely
vendégednek nem kevés kellemetlenséggel jár. Nyáron
érdemes alacsony hőképződésű formulával ellátott
anyagot használni, mint például a Gelly Cover Pink Builder

Gel-t, Cool zselét, vagy a Cool Remove építő zselé család
tagjait. Ebben az esetben is érdemes szakaszos köttetést
alkalmazni, mert nem tudhatod előre mennyire lesz
érzékeny a kötési hőre vendéged, hiszen ez egyénenként
változik. 3-5 másodpercenként vetesd ki a kezet a
lámpából, vagy 5 mp lámpa után csak szórt fényben
köttesse vendéged a kezét további 20 másodpercig.

5.

Ha porcelánnal dolgozol, használj lassabb kötésű
anyagokat és ügyelj arra, hogy a likvid hőmérséklete
se legyen túl magas, mert az túlzottan gyors kötést
eredményezhet. A dupla falú likvid tartó segít egyenletes
hőmérsékleten tartani a folyadékot. Meleg és párás
környezetben (például fodrászatban) köt a porcelán
a leggyorsabban, próbáld ezeket a körülményeket
figyelembe venni.

6.

Használj körömágy hosszabbításhoz szupersűrű Gelly
Cover Pink Builder Gel-t, vagy Rock Cover Light Gel-t,
körömágy magasításhoz extra sűrű Pink Builder Hard Gel-t.

7.

A nyári hónapokban a Gelly Cover Pink Builder Gel
használatát javasoljuk: nagyon könnyedén kialakítható
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vele a köröm felülete, nem folyik el és kevesebb hőleadással
köt. Extrém körülmények között természetesen a Gelly
Cover Pink Builder Gel is lágyul kissé, két vendég között
10-10 percre be lehet tenni a hűtőbe.

8.

Jó megoldás nyáron még az Xtreme Fusion AcrylGel
használata! Még a melegben is hosszasan formázható,
nem folyik be a sáncokba, és nem okoz égető érzést, csak
minimális melegséget érezhet még a legérzékenyebb
vendég is. Porcelános és zselés körmösöknek is hatalmas
segítség lehet a nyári hónapokban.

9.

Érdemes sűrűbb fényzselére váltani. Kifejezetten nyárra
ajánljuk a Top Seal-t, ami meleg hatására kissé meglágyul,
így tökéletes állagú lesz!

10.

Zselés tégelyeid, üvegeid mindig tartsd zárva és tisztán –
a tégely menetére ne kerüljön zselé, mert az a napfény, de
még a beszűrődő/visszaverődő fény hatására is összeköt a
kupakkal. A legjobb, ha zárható fiókban vagy szekrényben
tárold őket. Ha ezzel a problémával sűrűn találkozol,
érdemes a szalon nyílászáróira UV védő fóliát rakatni.

11.

Bátrabban használd a Spray Prep-et vízelvonó hatása
miatt, így sablonod is jobban fog tapadni izzadós kézen is.

12.

Mivel az anyagok a nagy melegben lágyabbak, ügyelj arra,
hogy a zselé, géllakk ne folyjon be a sáncokba. A C-ívet
ajánlott két réteggel kialakítani, így biztos a helyén marad.

13.

Hosszabb időn keresztül ne tárold hűtőben a zseléid,
válassz inkább olyan helyet a szalonodban, ahol hűvösebb
a hőmérséklet. Ha mégis nagyon meglágyult az anyag,
rövid időre, míg visszanyeri eredeti állagát, beteheted
a hűtőbe, de ha nagyon megdermed, pár órán keresztül
nem fogsz tudni dolgozni vele.

+1
Nyáron nem csak a vendégek, a körmösök
is megérdemelt szabadságukat töltik, így előfordul,
hogy néhány vendéged nem a megszokott idő után
tér vissza hozzád, hanem csúsztatni kell az időpontján akár
egy hetet is. Használd zselés köröm és géllakk alá egyaránt a
Compact Base Gel-t, mert ezzel az anyaggal a lehető legerősebb
tapadást érheted el, és a géllakkos körmöknek extra tartósságot ad,
így vendéged könnyedén „átvészeli” az extra napokat.

31

3 ANYAG – 3 FORMA
(BALERINA, SLIM, OVAL)
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Oval

FEKETE ZSUZSANNA

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

Zsuzsi a mai fogyasztói igényeknek engedelmeskedve fejlesztette
tovább, illetve gondolta újra a balerina, slim és oval körömformákat
oly módon, hogy statikailag stabil és a vendégek számára is tetszetős
formák készülhessenek.
A képzésen a 3 különböző formát, 3 különböző anyagcsoport
felhasználásával mutatja be, a gyakorlások során viszont azt az anyagot
használhatod, amit a legjobban preferálsz a szalonmunkádban. Ezzel
betekintést nyerhetsz az összes építő anyagcsoportunk felhasználásába
is. Ha esetleg kedvet kaptál olyan anyagok használatához, amit korábban
nem használtál, erre is lehetőség nyílik ezen a képzésen. Gyere el és
tanuld meg te is a mai trendeknek megfelelő legújabb körömformákat,
hogy Te lehess a legjobb!

Elsajátítható ismeretek:
Balerina, slim és oval körömformák elkészítése.
Slim

A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk:
www.mukorom-tanfolyam.com

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.
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Balerina

MÉHÉSZ ALEXANDRA

Olimpiai Bajnok London, USA Bajnok,
Orosz Bajnok, 16x-os UK Bajnok,
Körömtábor Elite Mestere

Ezen a tanfolyamon a tökéletes ombre átmenet elsajátítását tanulhatod
meg Ombre Pro ecset segítségével, úgy ahogyan a profik csinálják!
Ahhoz, hogy bármely színkombinációból szép foltmentes átmenetet tudj
készíteni, Alexa többféle technikát is tanít ezen a tanfolyamon. Ehhez
minden fontos információt átad: hogyan csoportosítsd a színeidet,
milyen színt mivel érdemes párosítani, mely párosítások könnyebbek
és bonyolultabbak, és egyes párosításokhoz mely technikát érdemes
alkalmazni. A cél az, hogy a munkádba könnyedén beépíthető legyen
ez a gyönyörű technika, ehhez minden szükséges elméleti és gyakorlati
tudást átad neked oktatód. A szépséges átmeneteket indamintákkal
díszítitek, melyeket szintén egyszerűbbtől a bonyolultabbakig festitek
ezen a tanfolyamon. Az indaelmélet során az összes lehetséges elemet
külön-külön és vegyes kompozícióban is átveszitek majd, hogy a
tanfolyam után könnyedén megalkothasd saját mintád is.

ÚJ!
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OMBRE & INDA DÍSZÍTŐ
TANFOLYAM

Elsajátítható ismeretek:
anyagismeret és színtan, géllakk színek csoportokra bontása ombre
technika szemszögéből, ombre technika elsajátítása különböző
nehézségi fokon és változatos színkombinációkban, helyes
ecsethasználat, többféle alkalmazható ecsetes ombre technika
begyakorlása, inda elmélet, különböző típusú inda minták festése,
különféle hatások és kompozíciók kialakítása.

A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk:
www.mukorom-tanfolyam.com

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.
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RAINBOW MÁNIA –
BUBBLEGUM COLOR GEL NEON
PIGMENTPOROKKAL

DOVISCSÁK DÓRA

Kézápoló és Műkörömépítő

A képzésen könnyen elkészíthető, a mai trendeknek megfelelő
szalonmintákat mutat Dorci, ahogy azt már tőle megszokhattuk.
Megismerkedhettek az új Bubblegum Color Gel pontos használatával,
hogy többé ne legyen mumus a hajszálvékony vonalak festése,
valamint több technika formájában is elsajátíthatod a pigmentporok
használatát. A tanfolyam trendkövetőknek kötelező, vegyük elő a
fiókból a pigmentporokat!
Elsajatítható ismeretek:
Bubblegum Color Gel használata, ombre hatások, pigmentporok
használata, vékony vonalak titka

A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk:
www.mukorom-tanfolyam.com

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.
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SWEET SUMMER

DOVISCSÁK DÓRA

Kézápoló és Műkörömépítő

Limitált számú tanfolyam Dorcitól, kizárólag nyáron. Ha szereted
a nyalánkságokat, itt az ideje, hogy meg is tudd festeni őket! Csupa
finomságokból álló mintákat készíthetsz, Lace Gel-lel megfűszerezve
kifejezetten nyárra hangolva. Ha még nem ismered a géllakkos festési
technikát, itt a lehetőség, hogy elsajátítsd minden egyes fortélyát!
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Elsajátítható ismeretek:
Géllakkokkal való festés, árnyékolások, színelmélet, vékony vonalak
megfestése

A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk:
www.mukorom-tanfolyam.com

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.
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2 NAPOS FELZÁRKOZTATÓ OKTATÁSI
PROGRAM KEZDŐKNEK, ÚJRAKEZDŐKNEK, BIZONYTALANOKNAK

BERKI ERIKA

Mesterleveles Szakoktató,
Nemzetközi Szakmai Zsűri,
Műkörmös Szakújságíró

A két nap egy olyan intenzív szakmai löketet ad a tanulóknak, ami
magabiztossá, piacképessé és kompetenssé teszi a műkörömépítő
szakma berkein belül. Igyekszünk minden tanulónkkal egyéni
problémákra fókuszálva foglalkozni, azonban a csoportos képzés
hálás pozitívumában, a kapcsolatépítésben is megmártózhatnak a
jelentkezőink. Minden tanuló kap egy ingyenes, fél éves, konzulensi
kapcsolat tartási lehetőséget, ami azt jelenti, hogy a képzéstől
számított fél éven belül minden szakmai megkeresésre rövid
időn belül az oktató reflektál, ezzel is segítve a tanulót a szakma
világában való boldogulásban.
Elsajátítható ismeretek:
Anyageltávolítás gyorsan, stresszmentesen és hatékonyan, valamint a
csiszológépek közötti különbségek. Gépi előkészítés korszerű anyagainak
és eszközeinek ismerete. Tökéletes, résmentes sablonozás. Felületi,
beépített és 3D díszítések ismerete és
zselés/gél-lakkos festés.

A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk:
www.mukorom-tanfolyam.com

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.
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KORREKCIÓS TÖLTÉS XTREME
FUSION ACRYLGEL-LEL

ÚJ PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK 2019 NYÁR

ÚJ!

KONCSIK-KIRÁLY MÁRIA

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

– Ha bizonytalan vagy az Xtreme Fusion AcrylGel-ek használatában.
– Ha úgy érzed a feltöltött köröm sosem sikerül olyan szépre, mint az
újonnan épített.
– Ha szeretnéd gyorsítani és mindemellett pontosítani a szalonban a
töltési folyamatot.
– Ha szeretnél minden derformált vagy karvaly körmöt könnyedén tölteni
újraépítés és sablonozás nélkül.
– Ha szeretnél egy töltésen belül formát változtatni újraépítés nélkül (pl.
mandulából kockát).

Elsajátítható ismeretek:
Karvaly és enyhén deformált körmök töltése, párhuzam és
formakorrekciós megoldással a gyors és profi szalonmunkához
akrilzselékkel. Elsajátíthatod a formaváltoztatást újraépítés nélkül! Pontos
és gyors akár bőrfeltoló nélküli előkészítés csiszoló géppel. Csiszológép
biztonságos, pontos használata. Xtreme Fusion AcrylGel-ek használata, és
más anyagokkal való kombinálásának szabályai. Festett felületű, francia,
és babyboomer körmök töltése, valamint Royal Gel-ek használata felületi
festésre.

A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk:
www.mukorom-tanfolyam.com

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.

Előtte

Utána

37
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ÚJ!

KEZDŐ
EGY MOZDULAT TANFOLYAM –
GYORS ÉS LÁTVÁNYOS
SZALONDÍSZÍTÉSEK

HALADÓ
EGY MOZDULAT TANFOLYAM –
LÁTVÁNYOS SZALONDÍSZÍTÉSEK
EMELT SZINTEN

KESZTYŰS DÓRA

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

Dóri nagy kedvence az egy mozdulat technika, amit a
szalonjában is nap, mint nap alkalmaz, hiszen változatos és
nagyon látványos. Ha kezdő vagy, esetleg régóta szemezel az
egy mozdulat virágokkal, akkor ezen a tanfolyamon a helyed,
hiszen a népszerű, igazán szalonra hangolt díszítési technikával
ismerkedhetsz meg, illetve villámgyors „vendégkedvenc”
mintákat sajátíthatsz el. A nap végére garantáltan téged is
rabul ejt a sok-sok virág és a színek végtelen lehetősége.
A tanfolyamon Te döntheted el, hogy Art Gel-lel, vagy
akril festékekkel szeretnél inkább dolgozni, Dóri mindkét
anyagcsoporthoz megtanítja a technikát. Ha nehéz a döntés,
akkor a tanfolyam keretein belül ki tudod próbálni mindkettőt!

Ha szereted az egy mozdulat technikát és a hagyományos
virágokon kívül szeretnél különlegesebb mintákat is készíteni
vendégeidnek, akkor itt a helyed! Legyen szó Art Gel-ről,
vagy akril festékről, Dórinak nagy kedvence az egy mozdulat
technika. Nagyon látványos és a szalonjában vendégei is
imádják. A tanfolyamon neked is megtanítja, hogy hogyan lehet
tovább fejleszteni az alap technikát és hogyan készülnek a
profi virágok. Szalonmunkába is jól beilleszthetőek a díszítések,
mert időtől függően variálhatóak és rövid körmökön is nagyon
mutatósak. Vendégeid imádni fogják! A tanfolyamon Te
döntheted el, hogy Art Gel-lel, vagy akril festékekkel szeretnél
inkább dolgozni, Dóri mindkét anyagcsoporthoz megtanítja a
technikát. A továbbképzésen való részvételhez szükséges az
egy mozdulat technika alapjainak ismerete!

Elsajátítható ismeretek:
Art Gel anyagismeret, One Move akrilfesték anyagismeret,
CrystaLac anyagismeret, egy mozdulat technika alapjai,
színkeverés, hígítás, kompozíció alkotás, kontúrozás technikája.
A továbbképzést szakmabelieknek ajánljuk.

Elsajátítható ismeretek:
Art Gel anyagismeret, OneMove akrilfesték anyagismeret,
egy mozdulat technika emelt szinten, színkeverés,
kompozíció alkotás, kontúrozás technikája. A továbbképzést
szakmabelieknek ajánljuk.

A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk:
www.mukorom-tanfolyam.com

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.
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RIDEG ANETT

Kézápoló és Műkörömépítő,
Lábápoló

A virágokkal lehetetlen betelni! Ezen a tanfolyamon biztosan elsajátítod
a garantált vendégkedvenc virágokat. Látványos, térben elhelyezkedő
minták és kiegészítő motívumok. Ombre, inda kicsit másképp.

ÚJ!

ÚJ PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK 2019 NYÁR

„FANCY FLOWERS” –
OMBRE A VIRÁGOKBAN IS, ROYAL GEL ÉS
ART GEL FESTŐZSELÉKKEL

Elsajátítható ismeretek:
Színkeverés elmélet, anyagismeret, eszközhasználat, kompozíció
elmélet, helyes technikák, árnyékolás, térbe helyezés, vékony
vonalak. A minták, szalonmunkában való felhasználása, környezetbe
helyezés. Kontúr vonalak helyes kivitelezése. Ombre technika sokféle
felhasználása, elkészítése.

A képzés díjával kapcsolatos bővebb információk:
www.mukorom-tanfolyam.com

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.
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BUBBLEGUM COLOR GEL –
A LEGVÉKONYABB
VONALHÚZÁS MESTERE!

SÁRKÖZY-EIGNER ROXANA

Mesterleveles kézápoló és műkörömépítő szakoktató

Ismerd meg a vadiúj Bubblegum Color Gel díszítő zselé felhasználásának
módját különböző, vendégkedvenc technikák elsajátítása mellett.
Tökéletes vonalminták, geometriai formák villámgyors kialakítása,
garantáltan szalonmunkára hangolva! Bonyolultnak tűnő, összetett 3D
körömdíszítések egyszerű elkészítése pillanatok alatt!
Elsajátítható ismeretek:
A továbbképzésen megtanulhatod a Bubblegum Color Gel díszítő zselé
használatát, precíz szupervékony, hosszú, egyenletes vonalak készítését.
Sajátítsd el a legmodernebb ombre technikákat, majd mindezt dobd fel
Transzferfólia és Crystal Flake díszítő pehely alkalmazásával! Ezenkívül
megtanulhatod az új Glam Selection, Swarovski kövek és szórógyöngyök
tartós applikációjának technikáját, valamint a Sugar effekt technikát.
Royal Gel, Royal Cream, One Step és 3 Step CrystaLac-ok anyagismerete,
illetve mindezek kombinációi.

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.
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