TÉL EXTRA 2020-2021

TREND
Téli Magyal / 2020-2021 tél

A varázslatos Téli magyal egy meleg, barna felé hajló mély vöröses-bordó árnyalat.
Ezt a csábító mélységű, finom sötétvörös divatszínt könnyedén beemelhetjük a
megjelenésünkbe, ruhatárunkba vagy egy lenyűgöző géllakk, színes zselé formájában
is alkalmazhatjuk. Bátran kombinálhatjuk az év színének, a kéknek az árnyalataival. Az
ünnepek közeledtével a csillámos, arany és rosegold díszítők még pompásabbá teszik
majd az összhatást. Ha pedig az új Swarovski Pixie-ket választjuk a Téli magyal mellé,
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különlegesen elegáns és nőies hatást érhetünk el.
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Új! Xtreme Fusion AcrylGel
Shimmer Latte és
Új! Display Tips Big
Cover Pink

Új! Royal Gel
trendszínek
2020-2021 tél

ÚJ! Téli készletek
Royal Gel, 3 STEP
és ONE STEP CrystaLac
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trendszínek
2020-2021 tél
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Lotion krémek
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Megújult!!
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Szupererős Nagyítós
LED Lámpa
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Új! Oktatók
kedvencei

Új! Profi továbbképzések
2020-2021 Tél
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Xtreme Fusion
AcrylGel Shimmer Latte
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Népszerűségének köszönhetően az ünnepi szezonban finom csillámokkal megbolondítva
érkezik az Xtreme Fusion AcrylGel új árnyalata, a Shimmer Latte.
Újgenerációs, nem égető, Xtreme sűrű, tökéletesen formázható és könnyedén reszelhető
AkrilZselé építőanyag. Építéskor a zselé irányíthatósága és a porcelán formázhatóságának
időtlensége jellemzi. Kötés után a zselé reszelhetősége és rugalmassága elegyedik a
porcelán erősségével. Kötés után fixálni kell, azt követően formázható reszelővel. Tubusos
kiszerelésének köszönhetően anyagveszteség nélkül, pontosan adagolható.
Használata javasolt: Xtreme Fusion AcrylGel Thinner alkalmazásával. Kötési ideje UV/LED
lámpában 4-5 perc, LED-ben 1-2 perc.

Ideális formájú és méretű bemutató tipek, díszítések gyakorlásához. Cover Pink színe
miatt nem igényel külön alapszínt. 50 db azonos méretű tip egy csomagban.
1.480,-

4

díszítés a 13-as Chro°Me CrystaLac-kal készült (Majnik Mónika munkája).

ÚJ! Display Tips Big Cover Pink

A képen látható köröm az Xtreme Fusion AcrylGel Shimmer Latte árnyalatával, a

30g – 4.980,-

„Gyönyörű apró csillámos anyag, remélem,
hogy a Ti kedvencetek is lesz az ünnepi szezonban!”

Irány a videó!

Halász Virág (Világbajnoki Bronzérmes, Düsseldorf, 2014; Olimpiai Bajnok 2014, Róma;
Dublini Tripla Aranyérmes, Mesterleveles Kézápoló- és Műkörömépítő)
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8ml

4ml

ÚJ!

3 STEP CrystaLac
trendszínek
2020-2021 tél
CSODÁLATOS SZÍNEK 3 LÉPÉSBEN!

Csodás mély árnyalatokban érkeznek a polcodra a téli 3 STEP CrystaLac trendszínek.
ünnepivé

asztalodat

a

3S141-es

Mikulásvirággal,

vagy

kedveskedj

vendégednek a 3S142-es Rumos csokival és a 3S143-as Szilvás bonbonnal! A 3S144es Fenyőág pedig örökzöldként tündököl majd a karácsonyi szezonban. Az év legszebb
időszakát mi is tehetné még ragyogóbbá, mint az új glitterekkel megbolondított
3 STEP CrystaLac-ok. Keresd csillámos gél lakkjainkat négy csodás árnyalatban: türkiz, pink,
arany és rosegold. Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
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Gold és 3S148-as Glitter Rosegold 3 STEP CrystaLac-okkal készült (Doviscsák Dóra munkája).
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8ml – 2.490,-

Ú

4ml – 1.980,-

CN tipp:
A nagy glitteres 3 STEP-ek
a szokásosnál sűrűbb
géllakkok, így ahogy fogy az
anyag, saját ecsete helyet
4-es zselés ecsettel is
kinyerhető az üvegből.

A képen látható köröm a 3S141-es Mikulásvirág, 3S142-es Rumos csoki, a 3S147-es Glitter

Varázsold

Irány a videó!

„Abszolút hiánypótló, ilyen árnyalatot nem is
láttam még, nagyon-nagyon különleges!”
Méhész Alexandra (Olimpiai Bajnok London, USA Bajnok, Orosz Bajnok, 16x-os UK Bajnok, Körömtábor Elite Mestere)

7

hé

r

S9

9C

s i l l á ml ó fa

gy

ön

!1

S1

00

Csillámló h

ab

cs
ók

gy

!1

Ú

98 Vakító fe

ÚJ

! 1S

J!

1S

101

Csillámló b

ar

a
ck

ÚJ

8ml - 2.700,-

ÚJ

4ml – 1.990,-

4ml

ÚJ! Glassy CrystaLac (limitált)
ÜVEGHATÁS, MELY MINDEN SZÍNT ELVARÁZSOL
Két árnyalatban, pirosban és sötét kékben érkeznek a limitált ideig kapható Glassy
CrystaLac-ok. Rugalmas és leoldható gél lakk, mely üveghatásának köszönhetően
különböző effektek létrehozására alkalmas. Kombináld a metál Tiger Eye Infinity CrystaLacokkal, csillámos CrystaLac-okkal vagy ChroMirror pigmentporokkal lélegzetelállító
hatásért! Kötési ideje UV lámpában 3-4 perc, LED lámpában 2-3 perc.

ÚJ ! R e d

8

4ml

2.180,-

ÚJ !

Dark Blue

árnyalatával készült (Méhész Alexandra munkája).

FIXÁLÁSMENTES GÉLLAKKOZÁS, ÉLÉNK SZÍNEKKEL
Nemsokára itt az ünnepi időszak, ami azt jelenti, hogy eljött az ideje, hogy a vendégek körmét
is karácsonyi, majd szilveszteri hangulatba hozzuk. Akik „fehér karácsonyra” vágynak, imádni
fogják az új 1S98-as Vakító fehér árnyalatot. Akik nem elégszenek meg a fehér színnel, vagy a
téli klasszikus piros árnyalatokkal, azoknak ajánljuk az elegánsan szikrázó 1S99-es Csillámló
fagyöngyöt, az 1S100-as Csillámló habcsókot, vagy az 1S101-es Csillámló barackot. „Effekt”
színek egy rétegben, enyhén fedő hatás két rétegben érhető el velük.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

CN tipp:
Az új, téli csillámló ONE
STEP CrystaLac-ok alá
használd az új 1S98-as
Vakító fehéret, vagy
próbáld ki őket sötét
alapon is!

8ml

ONE STEP CrystaLac
trendszínek 2020-2021 tél

fagyöngy ONE STEP CrystaLac-okkal és a Glassy CrystaLac Dark Blue

A képen látható köröm az 1S98-as Vakító fehér, az 1S99-es Csillámló

ÚJ!

„A Glassy CrystaLac-kal különböző ombre átmeneteket tudunk készíteni,
valamint mintázni is nagyon jó vele.”

Irány a videó!

„Ami nekem kifejezetten tetszik ezekben a ONE STEP CrystaLac csillámokban,
hogy kicsit visszafogottabbak.”
Doviscsák Dóra (Kézápoló és Műkörömépítő)
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ÚJ!

Royal Gel trendszínek
2020-2021 tél
FIXÁLÁSMENTES SZÍNES ZSELÉK, EGY RÉTEGBEN

Készíts káprázatos körmöket télen is az új Royal Gel árnyalataival! A klasszikus piros
vonalat egészíti ki az R166-os Magyal. Engedd, hogy a hideg téli estéken átmelegítsen
az R167-es Fűszeres puncs, vagy elvarázsoljon az R168-as Éjkék ragyogása! Az R169-es
Örökzöld a természet szerelmeseinek kínál téli alternatívát.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
*Próbáld ki az új színeket 3ml-es változatban is! Limitált ideig!

*3ml – 1.750,-

ÚJ

!
ÚJ

R1

ű s z e re s
67 F
pu

nc

ÚJ !

R 1 6 8 É j ké k

ÚJ

! R1

6 9 Ö rö k z ö

ld

s

10

! R 1 6 6 Ma g yal

4,5ml – 2.200,-

A képen látható köröm az R166-os Magyal, az R167-es Fűszeres puncs, az R168-as Éjkék és az
R169-es Örökzöld Royal Gel-ekkel készült (Koncsik-Király Mária munkája).

„4 új gyönyörű-szép árnyalat, melyek már
az ünnepekre hangolva készültek Nektek!”

Irány a videó!

Majnik Mónika (Körömtábor mester, Magyar Bajnoki Bronzérmes (2016), Magyar Bajnok (2015),
Mesterleveles Kézápoló és Műkörömépítő, Manikűr-műkörömépítő szakoktató)
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Ornament Gel
KÖNNYÍTSD MEG AZ INDAMINTÁK KÉSZÍTÉSÉT AZ ÚJ ORNAMENT GEL-LEL!

Fixálásmentes, közepes sűrűségű díszítőzselé az indaminta szerelmeseinek. Ideális
állagának, valamint erős pigmentáltságának köszönhetően nem szükséges más
anyagtípussal keverni, önmagában alkalmas hajszálvékony, de akár hangsúlyosabb
elemek elkészítésére is. 5 színben elérhető.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

5ml – 2.480,-

ÚJ ! W h i t e

ÚJ ! B l a c k

ÚJ ! N u d e

ÚJ ! R o s e

ÚJ!

Stamping Color Gel
GYORSÍTSD MEG MUNKÁD A STAMPING COLOR GEL NYOMDAZSELÉVEL!

Fixálásmentes, magasan pigmentált nyomdazselé, melyet akár többször is le lehet tenni
a nyomdafejről. Megszűnik az idő szorítása a nyomdázás során, hiszen a hagyományos
nyomdalakkokkal szemben nem levegőre szárad, hanem UV/LED lámpára köt. Oldható,
így géllakk és műköröm rendszerben egyaránt praktikusan használható.
Már hiánypótló gyönyörű zöld árnyalatban is!
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
3ml – 1.900,-
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ÚJ !

Champagne

ÚJ ! G r e e n

árnyalatával és Opál kövekkel készült (Sikari Edina munkája).

A képen látható köröm az R168-as Éjkék Royal Gel-lel, a díszítés az Ornament Gel Nude

ÚJ!

„Ha szeretnétek egy olyan anyagot, ami gyakorlatilag mindenféle indamintához
tökéletes, akkor az új Ornament zselé lesz a kedvencetek.”

Irány a videó!

„A zöld Stamping Gel nagyon jól alkalmazható különböző króm-hatásokkal,
tehát arannyal, ezüsttel, rosegold-al.”
Sebestyén Ágnes (Párizsi nemzetközi díszítőbajnok, Magyar országos többszörös díszítőbajnok és Európa bajnok)
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ÚJ! Köröm matricák
Téli hangulatú öntapadós, extra vékony matricáink 12x7,5
cm, illetve 10,3x8 cm íveken érkeznek. Különböző formájú
hópelyheket, angyalkákat, valamint kedves karácsonyi
mintákat válogattunk össze, amelyek tökéletesen kiegészítik
az új téli CrystaLac és Royal Gel árnyalatokat. Száraz, fényes
felületen használd őket a megfelelő tapadás érdekében.
480,-

ÚJ! Swarovski Pixie
Új árnyalatokkal bővül a Crystal Pixie család. Az egészen apró,
finom Swarovski kristályokkal látványos és csillogó felületeket
tudsz kialakítani. Használhatod akár a teljes köröm felületére is!
Gem Glue Gel-lel rögzítsd őket.

ÚJ! Petite
Starry Night

ÚJ! Edge
Rock Shock

ÚJ! Bubble
Urban Kiss

ÚJ! Bubble
Feeling Wild

Petite Starry Night 5g – 7.500,Edge Rock Shock 5g – 8.990,Bubble Urban Kiss – 8.500,Bubble Feeling Wild – 8.500,-

680,-

ÚJ !

14

# 1 3 - fe h é

r

ÚJ !

#14 - lila

ÚJ !

#15 - türkiz

Kiss Pixie-vel készült (Doviscsák Dóra munkája).

Sosem lehet elég csillámunk! Az imádott Glam Glitters család
három csodás új árnyalattal bővül a téli szezonra. Kifejezetten
az ünnepi körmökre fehérben, lilában és türkizben pompázik
majd vendégeden. A glitterek csillámpor és formaflitterek
keveredése szikrázóan csillogó felületet varázsol a körömre.
Használata egyszerű: nyomkodd ragacsos rétegbe vagy
keverd fényzselébe és úgy vidd fel a köröm felületére. Mert
csillogásból sosem elég!

A képen látható köröm az R167-es Fűszeres puncs Royal Gel-lel, a díszítés a Bubble Urban

ÚJ! Glam Glitters

ÚJ! Practice Sheets
for Nail Decoration
(Ornament patterns)
Gyakorló lapok
körömdíszítéshez
(Indaminták)
Gyakorló munkafüzet, mely hét oldalon mutat be népszerű
inda mintákat. Matt fóliázott lapjai lehetővé teszik az ismétlődő
gyakorlást, hiszen könnyen eltávolíthatók a felületről a korábban
festett minták. Az indazselék (Ornament Gel) használatakor
nyújtanak segítséget. A5 méretű.

A gyakorló lapokon
szereplő mintákat
Méhész Alexandra
tervezte.

1.250,-

ÚJ! Xtreme bőrfeltoló
Rendkívül tartós, rozsdamentes acél bőrfeltoló. Speciális kialakítása és lekerekített vége még pontosabb manikűrt tesz lehetővé.
Bőrfeltoló éle egyenletesen vékony, így kitűnően lehet vele felemelni a kutikulát. Kaparó vége pedig lehetővé teszi, hogy a
körömre erőteljesen letapadt vékony bőrt is megfelelően eltávolítsa. Modern manikűr technikához javasolt eszköz. Pedikűrhöz

JANUÁRTÓL!

Ornament Gel White árnyalatával készült (Méhész Alexandra munkája).

4.350,-

A képen látható köröm a Glam Glitters 14-es és 15-ös árnyalatával és az

is tökéletesen alkalmazható.
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Téli készletek
Royal Gel, 3 STEP és
ONE STEP CrystaLac
4 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 az asztalod
dísze a legújabb géllakk- és Royal Gel válogatásunk!

ÚJ! Deep Concept
3 STEP CrystaLac készlet
Készlet ára (4x4ml): 7.920,-

ÚJ! Brilliant Harmony
3 STEP CrystaLac készlet
Készlet ára (4x4ml): 7.920,-

ÚJ! 3S141
Mikulásvirág

ÚJ! 3S142
Rumos csoki

ÚJ! 3S145
Glitter Turquoise

ÚJ! 3S146
Glitter Pink

ÚJ! 3S143
Szilvás bonbon

ÚJ! 3S144
Fenyőág

ÚJ! 3S147
Glitter Gold

ÚJ! 3S148
Glitter Rosegold
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ÚJ! Shimmering Illusion
ONE STEP CrystaLac készlet
Készlet ára (4x4ml): 7.960,-

ÚJ! 1S98
Vakító fehér

ÚJ! 1S100
Csillámló habcsók

ÚJ! Royal Velvet
ROYAL GEL készlet
Készlet ára (4x4,5ml): 8.800,-

ÚJ! 1S99
Csillámló fagyöngy

ÚJ! R166
Magyal

ÚJ! 1S101
Csillámló barack

ÚJ! R168
Éjkék

ÚJ! R167
Fűszeres puncs

ÚJ! R169
Örökzöld

17

Összegyűjtöttük nektek a karácsonyi szezon legkedveltebb termékeit, amelyeket a téli újdonságainkkal is remekül
kombinálhattok. Várd vendégeid trendi díszítésekkel és alkalmazd őket bátran az ünnepi készülődés során!

Snow Flake
díszítőpehely
480,-

7

A téli szezon elengedhetetlen kellékei a limitált karácsonyi
kiadású körömápoló olajok, melyekkel könnyedén ünnepi
hangulatba hozhatod vendéged. A hangulat fokozása
mellett akár ajándékba is adhatod, hogy ezzel az apró
figyelmességgel a szívükbe zárhassanak. Narancs és almafahéj illatokban.
4ml – 490,-
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Ti

Desert Gel White
3ml – 1.900,-

ÚJ! Karácsonyi
reszelő
Lepd meg vendéged az új 150/180-as
szemcsézetű
karácsonyi
reszelőnkkel!
Személyes kedvesség, melynek biztosan
nagyon örül majd.
250,-

sonyi_reszelo_2020_OK.pdf 1 2020.04.01. 11:15:17

c

Full Diamonds
3 STEP CrystaLac
készlet
4x4ml – 6.015,-

ÚJ! Körömápoló olaj
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Tiger Eye Infinity
CrystaLac 7, 8
4ml – 2.650,-

valamint 14-es és 15-ös Glam Glitters-el készült (Doviscsák Dóra munkája).

A modell körme Babyboomer White 2 építőzselével, Ornament Gel White-tal,

Téli kedvencek

19

ÚJ!

Moisturising Hand,
Foot and Body Lotion
A téli fagyos napokban bőrünknek extra védelemre, tápanyagokra és hidratálásra van
szüksége. Ebben az időszakban ugyanis az alacsony hőmérséklet és a fagyos levegő
könnyedén kiszáríthatja.
Erre kínálnak megoldást a kimondottan száraz bőrre kifejlesztett RICH hidratálókrémeink,
melyek idén télen 2 féle mennyei illatban érhetőek el.

Apricot RICH
Shea vajat, jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat
tartalmazó, sárgabarack illatú tápláló bőrápoló
krém aloe vera kivonattal.

30ml – 680,-

250ml – 1.680,-

Raspberry RICH
Shea vajat, jojobaolajat, kakaóvajat
és vitaminokat tartalmazó, málna
illatú tápláló bőrápoló krém aloe vera
kivonattal.
30ml – 680,-

250ml – 1.680,-

A Crystal Nails hidratálókrémek legújabb mentes termékcsaládja kétféle új illatban kényezteti
bőrünket a hideg estéken. Ha télen sem szeretnél lemondani a finom és könnyed virágos
illatokról, használd bátran őket!
Tea Ceremony (LIMITÁLT)
Jojobaolajat,
kakaóvajat
és
vitaminokat
tartalmazó, frangipani virág illatú bőrápoló krém
aloe vera kivonattal.
30ml – 580,-

250ml – 1.480,-

Frosen Rose (LIMITÁLT)
Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat
tartalmazó, rózsa illatú bőrápoló krém
aloe vera kivonattal.
30ml – 580,-

250ml – 1.480,-

LIMITÁLT KRÉMEINK:
Szilikonmentesek,
Parabénmentesek,
SLS mentesek,
Szulfátmentesek,
PEG mentesek

20
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ÚJ!

Teljesítmény:
max. 15W

XtremePRO
Ultrahangos
tisztítók

Tartály
kapacitás:
max. 450ml

Két szuper
színben
White /
Sweet pink

Időzítő:
max. 5 perc

JANUÁRTÓL!

WHITE

SWEET
PINK

Használatukkal a fémeszközök és kellékek tisztítása
kényelmesebb már nem is lehetne: gyorsaság, praktikum
és hatékonyság. Kifejezetten arra lettek kifejlesztve, hogy
segítsék a mindennapi munkát és egyszerre több mindent
is lehessen bennük tisztítani. Elsősorban a gyémántporos
manikűrfejek, karbid fejek, ollók, bőrfeltoló, kefe és egyéb
eszközök/kellékek vendégenkénti tisztítására szolgálnak,
így a szennyeződések eltávolításával a fertőtlenítő spray
megfelelően kifejtheti a hatását. Letisztult csinos külsejükkel,
praktikus méretükkel és egyszerű használatukkal pedig kiváló
segítőtársak. Rozsdamentes acél tartályukban valamennyi
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eszköz kényelmesen elfér ill., 5perces gyors programukkal a
hatékonyság nem kérdés. Mindennapi használatra ajánlottak.
Hogyan működnek? A folyadékkal feltöltött tartályt ultrahang
hullámok rezegtetik meg, ezáltal valamennyi szennyeződés
könnyedén leválik a behelyezett felületekről. A makacsabb, régi
szennyeződéseket fellazítják a mindennapi szennyeződéseket
pedig könnyedén eltávolítják. A berendezésekben csak vízálló,
ép tárgyak/eszközök használhatóak.
TARTOZÉK: Hálózati Adapter

25.900.-

ÚJ! CrystalWipe Nedves törlőkendők

DECEMBERTŐL!

Várva-várt speciális felülettisztító nedves törlőkendők, amik egyedi Izopropil Alkohol formulájukkal
és kialakításukkal valamennyi szalon elengedhetetlen részét képezik. Kifejezetten szakmai használatra
lettek tervezve, így a hatékonyságuk nem kérdés.
Speciális visszazárható, dobozos csomagolásukkal a kendők kiszáradása minimálisra csökkent, ráadásul
formájuknak köszönhetően az elhelyezésük is optimálisabb az asztalon.

ÚJ! CrystalWipe Felülettisztító
nedves törlőkendő
(Guava illattal)
Speciális szálmentes törlőkendő
Segítségével
könnyedén
eltávolítható
valamennyi
ragacsos
és
por
állagú
szennyeződés
a
felületek
felszínéről.
Kifejezetten hatékony a tégelyek, üvegek
menetének és felületének tisztításához
illetve
egyéb
felületi
szennyeződések
eltávolításához.
Egyedi
formulájának
köszönhetően nem hagy nyomot maga
után és nem marja meg a kezelt felületeket.
Ráadásul a kendő nagy méretével és speciális
szálmentes, vastag anyagával kiválóan
tartja a nedvességet, valamint magába
zárja a szennyeződéseket. Így egy kendő
használatával is egyszerre több felület
megtisztítható vele. Egzotikus guava illatával
pedig még kellemesebb vele a munka.
30db / doboz – 1.990.-

SPECIÁLIS
SZÁLMENTES
TÖRLŐKENDŐ
ÉS IZOPROPIL
ALKOHOL
FORMULA

ÚJ! CrystalWipe Köröm- és kéztisztító
nedves törlőkendő (Áfonya illattal)
Optimális pH érték
Segítségével könnyedén eltávolítható a körömsáncokban
és a bőrfelületen felgyülemlett valamennyi szennyeződés.
Kifejezetten hatékony az előkészítés után felgyülemlett por
és bőrmaradványok eltávolítására a körömsáncokból illetve
a körömlemez felületéről. Valamint a felesleges kutikula olaj
eltávolítása sem jelent problémát a fotózás előtt. Egyedi
formulájával egy lépésben tisztít, zsírtalanít és ápolja a
bőr- és a körömlemez felületét, valamint nem befolyásolja
az alapanyagok tapadását sem. Tejsavtartalmának
köszönhetően optimális pH értékkel rendelkezik, így nem
szárít és nem hagy nyomot maga után a bőrfelületen. A
kendő speciális pillevékony anyaga magába zárja a felületi
szennyeződéseket és még a legnehezebben elérhető
területekhez is könnyed hozzáférést biztosít. Egy kendő
használatával akár mind a 10 köröm és ujj megtisztítható
vele. Varázslatos áfonya illatával pedig még kellemesebb
vele a munka.

80db / doboz – 1.990.-

OPTIMÁLIS
PH ÉRTÉK ÉS
SPECIÁLIS
IZOPROPIL
ALKOHOL
FORMULA
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MEGÚJULT!
SUPER BRIGHTNESS –
Szupererős Nagyítós LED Lámpa
Kedvenc kis nagyítós lámpánk hosszú idő után végre megújult. Beépített 18db-os SMDLED

Teljesítmény:
max.6W

Fényforrás:
18db SMDLED

világító panelt és eltávolítható hálózati adaptert kapott, így nem csak modernebb, hanem
még energiatakarékosabb is lett. Praktikus mérete és rugalmasan állítható nyaka, valamint
csökkentett torzítású 3D nagyítólencséje mit sem változott. Így, még a modernebb belsővel is
kiváló segítőtárs marad az aprólékos, részletes munkák során.
Vezérlés:
TARTOZÉK: Hálózati adapter.

Nyomógomb

12.000.-

Nagyító lencse:
3 Dioptria

DECEMBERTŐL!
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OKTATÓK
KEDVENCEI
Olvasd be a QR kódokat a videók megtekintéséhez.
Irány a videó!
„A Xtreme Fusion AcrylGel rendkívül
tiszta, precíz munkát eredményez és
nagyon gazdaságos!”
Berki Erika
Mesterleveles Szakoktató, Nemzetközi Szakmai Zsűri,
Műkörmös Szakújságíró)

Irány a videó!
„Nagyon sok pozitívuma van a szalonmunkám
során a Cover Refill HARD zselének.
A legfontosabb: egy lépésben tudunk vele
tölteni körmöt, tökéletes tempóban!”
Szakálné Szabó Veronika
Kézápoló és Műkörömépítő

Irány a videó!
A Babyboomer White 2. zselé tökéletes
a babyboomer technika elkészítéséhez, amit
én is nagyon szeretek, hiszen „örökzöld”.
Tehát télen-nyáron, ősszel-tavasszal, azaz
bármikor el lehet készíteni a vendégnek.
Sikari Edina
Négyszeres Körömtábor mester, Ukrán Bajnok,
Winner of Winner Marseille

Irány a videó!
„Imádom a Cool Top Gel Universal-ban azt,
hogy a vendégek ugyanazzal a fénnyel és
tartóssággal jönnek vissza, mint ahogyan
elengedtem őket a szalonból 3-4 héttel
korábban.”
Kesztyűs Dóra
Olimpiai Aranyérmes (London, 2017), Ötszörös Olimpiai Ezüstérmes
(London), Körömtábor Elite Mestere)

Irány a videó!
„A tanulóim nagyon hálásak, hogy
megismertettem velük a Compact Base Gel-t,
mert amióta ezt használják a vendégeik,
modelljeik sokkal elégedettebbek
a munkájukkal.”
Sárközy-Eigner Roxana
Manikűr-műkörömépítő szakoktató
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ÚJ!

PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK
2020-2021 Tél

3D MOZAIK FRENCH

Egyedi, mutatós „akarom” körmök szalon kivitelben! Ezen a tanfolyamon
megtanulhatod a legújabb Art French technikát, ami nem csak hosszú
körmön mutatós, egy kocka és egy mandula formát készítünk francia
kivitelben, illetve egy mini teli mozaikos köröm is készül, amivel az egész
vendégköröd le tudod fedni.
Elsajátítható ismeretek: Helyes előkészítés. Xtreme Fusion AcrylGel
anyagismeret, anyagok kombinálhatósága. Szanlon kocka és mandula
forma sablonozása. Mosolyvonal reszelés technikája. Mozaik 3D technika.
Tiger Eye Infinity CrystaLac anyagismeret.

Majnik
Mónika

LIBERTHINGS

Egy olyan tanfolyamra invitállak, ahol szabadjára engedhetjük a
fantáziánkat és egyszerű, néhány perces kis csodákat készítünk gondolva
azokra a vendégekre, akik valami újra vágynak a mostani trendeken felül.
A tanfolyamon 7 mintát tanulunk meg, melyeket bármilyen színvilágban a
vendégeid ízlésére tudsz majd szabni.
Elsajátítható ismeretek: Crystalac anyagismeret. Fedő lakkok helyes
használata. Minden, amit a transzferfóliákról tudni kell. Artgel Pro
anyagismeret. Márványozás egyedi technikája. AquaInk anyagismeret.
Ecsethasználat: melyiket milyen anyaghoz/technikához.

Majnik
Mónika

LÉGY TE IS EXTRÉM! ZSELÉ ÉS ACRYLGEL HASZNÁLATÁVAL

A képzésen megtanuljuk a legújabb, trendi extrém formák elkészítését zselé
és AcrylGel alapanyagok kombinációjával.
Elsajátítható ismeretek: A ma divatos új formák, mint a Trapézium vagy
a Balerina építését és reszelését ismerheted meg, illetve a különböző 3D
effektek technikáját sajátíthatod el.
Sikari
Edina

ORNAMENT ÁLOM

Fejleszd tökéletesre indamintáidat az új Ornament Gel-lel! Hogyan használjuk
az ornament zseléket, vagyis az indaminták titkai a vékony vonalaktól
egészen a visszahajló kunkorokig. Szuper díszítés az ünnepi szezonra vagy
akár a hétköznapokra is.
Elsajátítható ismeretek: Ornament zselék használata, anyagismeret.
Indaminták elmélete, kivitelezése. Vékony vonalak. Vonalvezetés,
indaminták titkai.
Sikari
Edina

ÖT PERC KARÁCSONY

Ha te is szeretnéd elkápráztatni a vendégeidet mutatós, mindössze 5
perces mintákkal, jelentkezz bátran erre az egyszeri megrendezésű díszítő
továbbképzésre, melyet Anett és Erika tart Nektek.

Berki Erika,
Rideg Anett
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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

XMAS MIX – SZALON DÍSZÍTÉSEK ÜNNEPI ÖLTÖZETBEN

Szeretettel ajánlom azoknak is, akik a fiók mélyén lapuló díszítő anyagokkal
szeretnének gyorsan, változatos, ünnepi, kreatív és varázslatos díszítéseket
készíteni. Kezdőknek is.
Elsajátítható ismeretek: Ezen a képzésen átbeszéljük a „mit-mivel”
általános kérdéseket, melyek oly sokszor elhangzanak. Megtanuljuk ezeknek
a megfelelő kombinált használatát, hogyan lesz tartós, de tökéletes és profi
a munka. Anyagismeret, eszközhasználat, színátmenet, vékony vonalak,
Infinity variációk és egyéb kiegészítő díszítések.

Rideg
Anett

DARK ELEGANCE DÍSZÍTŐ KÉPZÉS

Elegáns díszítések szalonra hangolva a legnépszerűbb díszítő elemekkel és
technikákkal. Megtanulhatod, hogyan készíts fekete fátyol hatású alapot,
és fekete babyboomert. Varázsolj elegáns körmöket vendégeid örömére!
Elsajátítható ismeretek: Tiger Eye Infinity CrystaLac használata. Szivacsos
fekete babyboomer technika. Glassy CrystaLac black használata.Transzferfólia
használata. Nyomdatechnika nyomdalakkal és nyomdazselével. Matrica
használata. Bubblegum Color Gel használata. Kövek és szórógyöngyök
tartós rögzítése. Sugar effect technika.

Szakálné
Szabó
Veronika

BAD ROMANCE

Te szereted a feketét, a sötét színeket?
Niki készített egy igazán különleges nőies, dögös összeállítást, amelyben a
fekete anyagokat felhasználva több technikát mutat be.
Elsajátítható ismeretek: nyomdázás nyomdazselével, üveghatás készítése,
ombre szivacs használata, csipke készítése, Lace Gel és Infinity mágneses
géllakk technikája, Bubblegum és Ornament zselék használata.
Kovács
Nikolett

MARBLE & PASTEL MIX

A márvány minták készítése bonyolultnak tűnhet, de oktatónk segít
elsajátítani, hogyan lehet több módon is megjeleníteni a körmökön,
kombinálva a gyönyörű Swarovski kristályokkal, Pixie-vel.
Elsajátítható ismeretek: Cukor-szórat készítése, Ornament és Bubblegum
Color zselék használata, Crystal Pixie, strasszok tartós felhelyezése,
márványozás technikájának elsajátítása, Lace Gel használata és az imádott
márványgolyó készítése.
Kovács
Nikolett

WITCHERY SEASON

Varázslat és elbűvölés, ezt jelenti a witchery! Ajánljuk a tanfolyamot,
azoknak, akik frissen végeztek az OKJ tanfolyammal és tényleg egyszerű, és
gyors díszítésekre vágynak.
Elsajátítható ismeretek: kétféle márványozási technika, mackó és virág
festése géllakkokkal, Glam Glitter és Mica pehely beépítése, buborék
technika, Krómporok, Transzferfólia, Crystal Flake és még megannyi Nail Art
helyes használata, kompozíciós elmélet.

Szalay
Alexandra
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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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