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Winery / Burgundi színű újdonságaink 
A 2021-es tél egyik trendszíne a bordós-barnás Burgundi. Különleges árnyalat, amely remekül passzol a természetesebb 
színekhez, mint a zöld, bézs, barna vagy akár a szürke. A borvörös különböző színei intenzív, feltűnő, mély árnyalatok.

After midnight / Éjsötét színű újdonságaink
A téli szezon másik trendszíne az Éjsötét, amely az égbolt mélykék árnyalatára emlékeztet. Elegáns, nyugalmat és 
békességet árasztó szín, remekül működik arany és ezüst díszítőkkel is.

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

ÚJ! 3S161
3 STEP

CrystaLac

ÚJ! 3S163
3 STEP

CrystaLac

ÚJ! 1S110
ONE STEP
CrystaLac

ÚJ! 1S111
ONE STEP
CrystaLac

ÚJ! S013
Sens ‘3G Polish’

(géllakk) 

ÚJ! S014
Sens ‘3G Polish’

(géllakk)

ÚJ! S013 SENS 
Flash ‘3G Polish’

(géllakk)

ÚJ! SENS
Flash ‘3G Polish’

(géllakk)
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2021-2022

Téli újdonságokÚj!

VADONATÚJ!
SENS CUTICLE SERUM
Kutikula szérum
ZÁRD SZERTARTÁS JELLEGGEL A KEZELÉST IGAZI 24K 
ARANYFÜSTTEL!
Bőrápoló szérum 24 karátos arany pelyhekkel, méhpempővel és 
selyem aminosavakkal a maximális ápolás érdekében. Összetevői 
természetesen intenzív, mély hidratálást biztosítanak, elősegítik a bőr 
rugalmasságának növelését, feszesítik és simítják a kéz bőrét. Enyhén 
gyümölcsös illatú. Nagy előnye, hogy nem olaj alapú, így anélkül ápolja 
a bőrt, hogy fényes nyomot hagyna rajta. Használata után telt, finom 
puhaságú lesz a körömágy, mely azonnal fotózható, nem kell hosszasan 
bajlódni az olaj nyomainak eltüntetésével, ami a kép esztétikai és 
a munka szakmai értékét rontaná. Ez az újdonság az elegáns, luxust 
sugárzó megjelenésével bármely szalon dísze lesz. 
CN tipp: második lépésként hasznád valamelyik cuticle oil-t, hogy még 
tartósabbá tedd a hatását.

8ml – 1.980,-

Vadonatúj!

5

AKTÍV HATÓANYAGAI:

Méhpempő (Royal Jelly): bőrkondicionáló hatású, 
az egyik leggazdagabb forrása a fehérjéknek és a 
vitaminoknak, 17 féle aminosavat tartalmaz, továbbá 
gazdag B-vitaminokban és ásványi anyagokban.

Ázsiai gázló (Gotu Kola kivonata): tisztító, nyugtató, 
bőrfelszínt egyenletesebbé tevő és tonizáló hatása van. 

Hialuronsav só formája: képes vizet beszívni a bőrbe, 
ami a bőr telítődését és ezáltal a ráncok csökkenését 
eredményezi. 

Szőlőmagkivonat: kiváló antioxidáns és segít megvédeni 
a bőrt a napsugárzás okozta károktól. Ezenkívül 
sebgyógyító, bőrvédő hatása is van.

Kövér porcsin kivonata: A növény igen gazdag forrása 
a C- és E-vitaminnak, valamint az egyik legmagasabb 
omega-3 zsírsav tartalmú növénynek tartják.

Sens Acrylgel Cover Pink sugar effecttel díszítve 
A képen látható köröm SENS Acrylgel Cover Pink-kel, S007-es Sens ‘3G Polish’ (géllakkal), 
fekete Stamping Gel-lel és az 548-as porcelán porral készült (Újvári Barbara munkája).
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2021-2022

Téli újdonságokÚj!

ÚJ SZÍN! SENS BASE GEL
Shimmer white & Shimmer nude /
Finomcsillámos fehér & Finomcsillámos nude
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, finomcsillámos színnel bővül a SENS Base Gel család: Shimmer White és Shimmer Nude árnyalatokkal. 
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, oldható. 
Kötési idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.

Új! Shimmer
Nude

Új! Shimmer
White

4ml – 2.850,- Gazdaságos 10 ml-es kiszerelésben is! 10ml – 3.750,-
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2 új Sens Base Gel szín ombre 
átmenetben 
A képen látható köröm az új SENS Base Gel Shimmer White-tal és az új Shimmer 
Nude-dal, a díszítés a Desert Gel Peach árnyalatával készült (Doviscsák Dóra munkája). 7

Új! Shimmer
nude Base Gel

Új! Shimmer
white Base Gel

Új! Shimmer
white Base Gel

Új! Shimmer
nude Base Gel
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Téli újdonságokÚj!

ÚJ SZÍN! SENS ’3G POLISH’ 
(géllakk)
NAIL ART GÉLLAKKOK MAXIMÁLIS PIGMENTÁLTSÁGGAL, 
SZÍNES GÉLLAKKOS DÍSZÍTÉSRE (IS) HANGOLVA.
Két új árnyalatban érkezik téli újdonságaink közé: az S013 egy szürke, míg 
az S014-es burgundi színvilágú géllakk. Sűrű, magas pigmenttartalmú, 
egy rétegben is tökéletesen fedő 3 STEP CrystaLac-ok, kifejezetten a 
géllakkokkal való festéshez, díszítéshez fejlesztve. Most már 14 féle 
színben, melyek egymással tetszőlegesen keverhetők, így a kívánt 
árnyalatok felhasználásával könnyedén elkészíthetőek vele a nail art 
minták. Hígításukhoz a Sens by Crystal Nails ‘3G Polish’ CLEAR anyagot 
javasoljuk. Teli felületen is alkalmazhatóak a megszokott technikától 
eltérően: az ecsettel nem felvisszük az anyagot a körömre, hanem inkább 
„lehúzó mozdulatokkal” kevés anyagot juttatunk a felületre, hogy a lehető 
legvékonyabb rétegben borítsuk azt az adott színnel. Erős fedőképességük 
miatt nem szükséges két rétegben alkalmazni őket.
Kötési idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.

ÚJ SZÍN! SENS FLASH
’3G POLISH’ (géllakk)
KÉSZÍTS KÁPRÁZATOS KÖRMÖKET A MIDNIGHT ÉS 
BURGUNDY 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 Burgundy és 
Flash Midnight. 
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Új! Flash
Midnight

(Lásd a körömképen!)

Új! Flash
Burgundy

(Lásd a körömképen!)

4ml – 2.650,-

4ml – 2.650,-

4ml 4ml

4ml4ml

Új! S013
(Lásd a körömképen!)

Új! S014
(Lásd a körömképen!)

Új
szín!

Új
szín!

Új 
szín!

Új 
szín!

Új 
szín!

Új 
szín!

Erős fényben

Nappali 
fényben

Erős fényben

Nappali 
fényben



Sens S013 ‘3G Polish’ 
(géllakk) és Sens Flash 
Midnight ‘3G Polish’ 
géllakk kombinációja
A képen látható köröm az új Sens Flash 
Midnight és az S013-as ‘3G Polish’ (géllakk) 
felhasználásával és Sens Plasty Gel-ekkel 
készült (Sikari Edina munkája).

9

2 új Sens ‘3G Polish’ (géllakk) és 2 új Sens Flash 
‘3G Polish’ (géllakk) találkozása egy kézen 
A képen látható köröm az S013-as, S014-es, Flash Cobalt és Flash Burgundy ‘3G Polish’ 
géllakkokkal készült ( Újvári Barbara munkája).



Vadonatúj! Xtreme
Pudding+ Builder Gel

2021-2022

Téli újdonságok
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VADONATÚJ! Xtreme Pudding+ Builder Gel
LÁGY PUDINGOS ÁLLAGÚ COVER PINK ÉPÍTŐZSELÉ.
Ötvözi a folyékony építőzselék rugalmasságát, a pudingzselék erősségével. Nagyon könnyű vele a munka, mert állaga lehetővé 
teszi, hogy gyorsan és egyenletesen terítsük el a köröm felületen. Alkalmas hagyományos technikához is, de reszelésmentesen is 
gyönyörűen eloszlatható. Rövidebb és hosszabb körmök is készíthetőek vele, mindkét esetben nagyon strapabíró és hosszan tartó lesz 
a vele készült munka. 

2021-2022

Téli újdonságokÚj!

ÚJ! Cover Pink
Xtreme Pudding+ 

Builder Gel
(Lásd a körömképen!)

3S12-es
alapon

3S43-es
alapon

3S114-es
alapon

Új!

ÚJ SZÍN! Confetti Top Gel Matte White
Fehér karácsony, fehér Confetti Top Gel? Igen, fehérbe öltözött a népszerű fedőzselénk is, amellyel a sötét vagy 
akár a csillámos árnyalatokat is még különlegesebbé teheted egyszerűen. Fixálásmentes, leoldható, rugalmas 
matt fedőzselé vegyes méretű és formájú (hexagon és kerek), fehér színű flitterekkel, mellyel megkönnyíted a 
most divatos fröccsentett hatás kialakítását (fürjtojás effektet). 

4ml – 2.180,-

Új
szín!

11

Vadonatúj!

Xtreme Pudding+
Builder Gel-lel épített köröm 
A képen látható köröm az új Xtreme Pudding+ Builder Gel-lel, 
a díszítés Highlight Gel-lel, az 5-ös sellőporral és Nova Crystal 
strasszkövekkel készült (Méhész Alexandra munkája). Olvasd be a QR kódot és 

nézd meg a videót!

Xtreme Pudding+ 
Builder Gel  

Amennyiben vendéged fényes fedést szeretne a körmén látni, nincs más dolgod, 
mint egy réteg Cool Top Gel Universal-t, vagy Cool Top 4Dark-ot húzni a Confetti 
Top Gel tetejére. Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
CN Tipp: Extra igénybevétel esetén át lehet húzni egy réteg MattEver Matt
Top Gel-lel.

5ml – 1.950,-

15ml – 4.380,-

50ml – 10.650,-

Gyönyörű, természetes színe és erőteljes fedőképessége van, használható a körömágy kialakítására, 
de a teljes köröm megépítésére is. A megfelelő tapadás érdekében érdemes alá Base Gel-t használni. 
Jól hajlítható, keményre köt, könnyen reszelhető. Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
CN tipp: Mint bármely cover zselénél, előfordulhat clear kicsapódás az anyag felületen.
Ebben az esetben spatula segítségével simítsd össze az anyagot, de ne keverd!
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2021-2022

Téli újdonságokÚj!

ÚJ SZÍN! 
XTREME FUSION 
ACRYLGEL – Rose 
Quartz 30g
A rózsakvarc lágy ragyogásával kápráztat el 
az új Xtreme Fusion AcrylGel Rose Quartz. 
Tündökölj az ünnepek alatt is a bájosan, 
drágaköveket idéző csillámló Rose Quartz 
akrilzselével. Kötési ideje UV lámpában 2-3 
perc, LED-ben 1-2 perc.
CN TIPP: Próbáld ki a Mermaid Latte Xtreme 
Fusion AcrylGel-lel is!

Új
szín!

ÚJ! Rose
Quartz
(Lásd a

körömképen!)

30g – 4.980,-

Rózsakvarc hatás
A képen látható köröm az új Xtreme Fusion Acrylgel 
Rose Quartz és a Mermaid Latte akrilzselével 
készült. (Halász Virág munkája).

Új 
szín!

Olvasd be a QR kódot és 
nézd meg a videót!

Xtreme Fusion 
AcrylGel Rose 

Quartz

ÚJ SZÍN! BABYBOOMER 
CRYSTAL (JÉGKRISTÁLY)
WHITE Builder Gel
A babyboomer körmök szerelmeseinek kedvezünk finomcsillámos 
újdonságunkkal. Ezüstös gyöngyházas jégkristályokat tartalmazó, 
enyhén áttetsző fehér építőzselé, bársonyos csillogással. Közepes 
sűrűségű, a körömágyon szépen eldolgozható zselé, mely vékonyan kenve 
áttetsző, vastagon kenve pedig jól fed. Jól hajlítható, a sablonon nem 
igényel színtelen alapréteget, mert tökéletesen átköt. Felvitele lágyabb 
típusú ecsettel ajánlott: 6 Gel ecset, Xtreme Gel ecset vagy Nero Merlo II. 
ecset. Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Új
szín!

5ml – 1.950,- 15ml – 4.380,- 50ml – 10.650,-

ÚJ!
Crystal

(Jégkristály)
White

Új 
szín!

Olvasd be a QR kódot és 
nézd meg a videót!

Babyboomer Crystal 
(Jégkristály) White 

Builder Gel
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Új! Xtreme Fusion 
AcrylGel Rose Quartz

Új! Babyboomber
Crystal (Jégkristály) 

White Builder Gel
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8ml4ml

Új! 3 STEP CrystaLac
trendszínek 2021-2022 tél
Mély, csillámos árnyalatokba borultak a téli 3 STEP CrystaLac színek, amelyek 
meghozzák az ünnepi hangulatot a Te szalonodba is. Tündökölj Szentestén akár egy 
királynő az új 3S161-es After midnight/Éjsötét trendszínnel és engedd be az ünnepi 
ragyogást a szalonodba az új 3S162-es Drágakővel. Engedj az új 3S163-as Winery/
Burgundi romantikus varázsának, ha pedig pinkesebb árnyalatra vágysz, válaszd az 
új 3S164-es Fukszia fedorát! Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Új! Nordic Lights 3 STEP CrystaLac
Collection (4x4 ml) display
A szezon legmenőbb divatárnyalatai, egy készletben, kedvező áron. Négy 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 válogatásunk! A készlet megvásárlásával 10%-ot spórolsz.

2021-2022

Téli újdonságokÚj!

Új!

ÚJ! 3S161
After midnight/ 

Éjsötét
(Lásd a

körömképen!)

ÚJ!
3S161

After midnight/ 
Éjsötét
(Lásd a

körömképen!)

ÚJ! 3S164
Fukszia
fedora 

ÚJ!
3S164

Fukszia
fedora 

ÚJ! 3S162
Drágakő

(Lásd a
körömképen!)

ÚJ!
3S162

Drágakő
(Lásd a

körömképen!)

ÚJ! 3S163
Winery/

Burgundi

ÚJ!
3S163

Winery/
Burgundi

Új!

Új!

4ml – 1.980,-

8ml – 2.490,-

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

7.920,- helyett 7.130,--10%

Készletkedvezmény -10%

Új!
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3S161-es After midnight/Éjsötét és 3S162-es 
Drágakő 3 STEP CrystaLac színátmenetben 
A képen látható köröm az új 3S161-es After midnight/ Éjsötét és az új 3S162-es Drágakő 
CrystaLac-okkal, a díszítés az új Nova Crystals Scarabeus-szal készült (Kesztyűs Dóra munkája).

ÚJ! 3S163
Winery / Burgundi

ÚJ! 3S164
Fukszia fedora 

ÚJ! 3S162
Drágakő

ÚJ! 3S161
After midnight/ 
Éjsötét

Olvasd be a QR kódot és 
nézd meg a videót!

3 STEP
CrystaLac
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8ml4ml

Új! ONE STEP CrystaLac
trendszínek 2021-2022 tél
Az ünnepi készülődés mindig izgalmasan telik, nincs ez másképp a Crystal Nails 
körmösök háza táján sem. Díszítsd vendéged körmét az 1S110-es After midnight/
Éjsötét vagy az 1S111 Winery/Burgundi trendszínekkel. Azoknak a vendégeknek, 
akik melegebb, intenzívebb színekre vágynak a hűvös hónapokban, ajánld bátran az 
1S112-es Fűszeres puncs vagy 1S113-as Terrakotta árnyalatokat.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc. 

Új! Arctic Darkness One Step
CrystaLac Collection (4x4 ml) display
A szezon legmenőbb divatárnyalatai, egy készletben, kedvező áron. Négy 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 válogatásunk! A készlet megvásárlásával 10%-ot spórolsz.

2021-2022

Téli újdonságokÚj!

Új!

ÚJ!
1S110

After midnight/ 
Éjsötét
(Lásd a

körömképen!)

ÚJ!
1S110

After midnight/ 
Éjsötét

ÚJ!
1S113

Terrakotta
(Lásd a

körömképen!)

ÚJ!
1S113

Terrakotta

ÚJ!
1S111

Winery/
Burgundi

(Lásd a
körömképen!)

ÚJ!
1S111

Winery/
Burgundi

ÚJ!
1S112

Fűszeres
puncs
(Lásd a

körömképen!)

ÚJ!
1S112

Fűszeres
puncs

Új!

Új!

4ml – 1.990,-

8ml – 2.700,-

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

7.960,- helyett 7.165,--10%

Készletkedvezmény -10%

Új!
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Mind a 4 új One STEP CrystaLac szín egy kézen 
A képen látható köröm az új 1S110-es After midnight/ Éjsötét, az 1S111-es Winery/Burgundi, 
az 1S112-es Fűszeres puncs és az 1S113 Terrakotta ONE STEP CrystaLac-okkal, a díszítés arany 
füstfóliával készült (Sikari Edina munkája).

ÚJ! 1S110
After midnight / 
Éjsötét

ÚJ! 1S113
Terrakotta

ÚJ! 1S111
Winery/
Burgundi

ÚJ! 1S112
Fűszeres
puncs

Olvasd be a QR kódot és 
nézd meg a videót!

ONE STEP
CrystaLac
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Új! ROYAL GEL hiánypótló trendszínek 2021-2022 tél
FIXÁLÁSMENTES SZÍNES ZSELÉK, EGY RÉTEGBEN.
Készíts nőies körmöket új R182-es Pisztácia krémmel és az új R183-as Halovány rózsával, melyek hideg téli hatású megjelenést 
kölcsönöznek viselőjének. Ha valami melegebbre vágysz, válaszd az új R184-es Üde pírt vagy látogass el a képzeletbeli új R185-ös 
Perui sivatagba. Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Új! Frozen Mist Royal Gel Collection (4x4,5 ml) display
A szezon legmenőbb divatárnyalatai, egy készletben, kedvező áron. Négy téli újdonságszín válogatás, szuper dobozban, amiből néhány 
mozdulattal display lesz. Csak vedd ki az tégelyeket 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.

2021-2022

Téli újdonságokÚj!

4
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Új!

ÚJ!
R182

Pisztácia
krém

ÚJ!
R182

Pisztácia
krém

ÚJ!
R185
Perui

sivatag

ÚJ!
R185
Perui

sivatag

ÚJ!
R183

Halovány
rózsa

ÚJ!
R183

Halovány
rózsa

ÚJ!
R184

Üde pír

ÚJ!
R184

Üde pír

Új!

Új!

4,5ml – 2.200,- Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

Új!

8.800,- helyett 7.920,--10%

Új!

Készletkedvezmény -10%
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Hiánypótló 2021-2022-es téli Royal Gel színek a körmökön 
A képen látható köröm az új R182-es, R183-as, R184-es és R185-ös Royal Gel-ekkel, a díszítés az új Nova Crystals 
Gem formakövekkel készült (Doviscsák Dóra munkája).

ÚJ! R185
Perui sivatag

ÚJ! R184
Üde pír

ÚJ! R182
Pisztácia krém

ÚJ! R183
Halovány rózsa

Olvasd be a QR kódot és 
nézd meg a videót!

Royal Gel



2021-2022

Téli újdonságokÚj!

20

Új! Körömmatricák
12x7,5 cm íveken extra vékony, öntapadós matricák 
ünnepi és téli designnal, önálló mintákkal. Készíts 
aranyban pompázó csillagos, és hópelyhes 
díszítéseket gyorsan, akár egy mozdulattal új 
matricáink segítségével, amelyek a karácsonyi díszek 
hangulatát, az első havat és ünnepi motívumokat 
elevenítenek meg vendéged körmein. 5 féle mintával: 
Első hó, Karácsonyi díszek, Téli csillagok, Arany 
csillagok, Ezüst csillagok.

Új! 2022-es határidőnaplók
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!

480,-

2022-es naptárborító – 2.990,-

2022-es naptárbelső – 990,-

A naptárborító és
a naptárbelső külön

vásárolható meg!

Új!Új! Új!

Új! Új! Új!

Új! Új!
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ÚJ SZÍNEK! Nova Crystals strasszkövek (100 db/tégely)
Három új, színjátszó árnyalattal bővül a Nova Crystals család. Készíts ragyogó körmöket a kékes Scarabeus AB, az ezüstös Blizzard AB 
és a lilás Velvet AB! Az elegáns fekete díszítőtégelyben 100 db ragasztható üveg strasszkövet találsz. dekorációs díszítésekhez. 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. 

100db/tégely – 880,-

10 db/csomag: 650,-

CRYSTALS

CRYSTALS

CRYSTALS

Átmérő: 2.30-2.50mm

SS8

Átmérő: 1.70-1.90mm

SS5

Átmérő: 1.35-1.50mm

SS3

ÚJ FORMÁK! Nova Crystals GEMS formakövek (10db-os)
A NOVA Crystal termékcsalád formakövei a vadonatúj, népszerű formákban érkeztek meg téli 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.

NOVA Crystals strasszkő 
Scarabeus B

Méretek: SS3, SS5, SS8

NOVA Crystals Gem formakő
Tégla Aurora

Méretek: 4x6mm

NOVA Crystals Gem formakő
Búzaszem Aurora
Méretek: 3,4x8mm

NOVA Crystals strasszkő 
Blizzard AB

Méretek: SS3, SS5, SS8

NOVA Crystals Gem formakő
Búzaszem Crystal AB

Méretek: 3,4x8mm

NOVA Crystals Gem formakő
Gyémántalakú Aurora

Méretek: 5mm

NOVA Crystals strasszkő 
Velvet AB

Méretek: SS3, SS5, SS8

Új! Új! Új!

Fe
lülnézet Fe

lülnézetFe
lülnézet

45o -os szögb
ő

l

45o -os szögb
ő

l

45o -os szögb
ő

l

45o-os szögből 45o-os szögből 45o-os szögből 45o-os szögbőlFelülnézet Felülnézet Felülnézet Felülnézet

Nova Crystals strasszköves 
és Nova Crystals Gems 
formaköves díszítések

(Halász Virág munkái.)
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ÚJ! Kéz -és lábápoló krémek – intenzívebb illattal
A Crystal Nails hidratálókrémek egyedülálló INTENSE termékcsaládja, 4 új illattal bővült, melynek mennyei aromái azonnal körülölelnek 
és garantáltan életre keltik a tested, lelked.  Az új INTENSE hidratálókrémek megemelt illatanyag koncentrátummal érkeznek a 
polcokra! Az édesebb illatok kedvelőinek két téli, egy karácsonyi cukorkás és egy forró csoki illattal készültünk, az ünnepek szerelmesei 
pedig örülhetnek, mert visszatér a kedvelt Winter joy és Toffee gingerbread emelt illatanyag koncentrátummal. Jojobaolajat, kakaóvajat 
és vitaminokat tartalmazó bőrápoló krémcsalád rozmaring -és aloe vera kivonattal.

2021-2022

Téli újdonságokÚj!

30ml – 680,-

Legújabb krémeink intenzív illattal!

250ml – 1.980,-

30
m

l

30
m

l

30
m

l

30
m

l

Új! Új! Újra!

Christmas Candy
Lotion Intense

Hot Cocoa Lotion 
Intense

Winter Joy Lotion 
Intense

Toffee Gingerbread 
Lotion Intense

Újra!
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ÚJ! CHRISTMAS SPIRIT
géllakk készletek
Elbűvölő karácsonyi készletek, melyek garantáltan 
ünnepi hangulatot varázsolnak a szalonodba. A készlet 
megvásárlásával 10%-ot spórolsz.

ONE STEP CrystaLac készlet 3 STEP CrystaLac készlet

LIMITÁLT! Körömápoló olaj 4ml
Fudge / Pecan pie
A népszerű körömbőr vitalizáló olaj családunk két új illattal bővül: kényeztesd 
vendégeid az ellenállhatatlan vajkaramella és a pekándió különleges aromájával! 
Az ápoló olajnak a köröm táplálásában és a körömbőr ápolásában van hatalmas 
szerepe, emellett hosszantartó illatával garantáltan elvarázsol.

ÚJ! KARÁCSONYI RESZELŐ
Lepd meg vendég az új 150/180-as szemcsézetű karácsonyi reszelőnkkel! Személyes kedvesség, melynek biztosan nagyon örül majd.

Karácsonyi 
újdonságaink

Új!

1S68 3SFD61S101 3S1161S99 3SFD71S100 3S115

490,-

250,-

7.960,- helyett 7.165,--10% 7.920,- helyett 7.130,--10%

Új!

Készletkedvezmény -10%

November
21-től!
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Nézzünk egy konkrét példát: Mini 3D vagy 3D ecset. Alapvetően porcelán díszítő technikához 
készített ecsetek ezek. Természetes a szőrük, macskanyelv formájúak, zárva hegyesek, lapítva 
oválisak. Szőrük befogása lapos, nem kerek. A Mini 3D kisebb szőrhosszúságú, a 3D hosszabb. 
Rugalmasságuk közepes, ezt a természetes szőr adja, illetve a szőr mennyisége és a hossza. 
Alapszabály: a természetes szőr rugalmasabb, mint a szintetikus, ha kevesebb szőr van 
egy ecsetben akkor hajlékonyabb lesz, és ha hosszabb a szőre akkor is. Egy rövid, tömör 
szőrmennyiséggel rendelkező ecset merev lesz még akár természetes szőrből is, pl.: Nero Merlo I. 
Ebből látható, hogy mennyi tulajdonságát tudjuk egy ecsetnek vizsgálni, ezek mind befolyásolják 
a felhasználás módját. A Mini 3D vagy 3D ecsetet alkalmazhatjuk porcelán díszítésekhez, zselés 
festéshez, csipkezselés technikához, Royal Gel felviteléhez, akrilzselénél kis anyagmennyiség 
eloszlatásához, csillámos elmosásokhoz zselével, akrilfestéshez, akvarell festékhez, díszek 
felviteléhez.

Ez alapján sokkal tágabb körből válogathatunk ecsetet egyes munkafázisokhoz. 
Nézzük a leggyakoribb példákat!

Szakmai cikk

Melyik ecsetet
válasszam?

Új!

26

Egy műkörömépítőnek munkája során rengeteg különböző ecsetre van szüksége. Legnagyobb szerencsénkre számtalan 
változatos méret, forma, hossz és szőr típus közül tudunk választani, de éppen ezért sokszor nem is olyan könnyű a döntés. 
Mielőtt megnéznénk milyen munkafázishoz melyek a leginkább javasolt ecsetek, nézzünk meg néhány általános alapszabályt, 
mely könnyíti a választásunk!

Az egyes anyagcsoportokhoz javasolt ecsetek adhatnak iránymutatást, de nem kell őket túl szigorúan egyik vagy másik 
anyagcsoporthoz sorolni. Az anyagcsoportok legtöbbjéhez alkalmazható szintetikus és természetes szőrű ecset egyaránt. Egyedül 
porcelán technikához van feltétlen szükség természetes szőrű ecsetre, még akrilzselé esetében is egyéni preferencia az ecset 
szőrtípusa és formája, mérete. Zselés anyagokhoz bármit tudunk alkalmazni. Vizes bázisú festékhez is tudunk alkalmazni mindkét 
szőrtípus közül. 

Ugyanez vonatkozik az ecset formájára is. Manapság annyira változatos anyagokkal és technikákkal dolgozunk, hogy egy adott 
ecset egészen biztos hogy nem csak egyetlen munkafázishoz jó. 

Géllakk technika esetén már régen túlhaladtunk a klasszikus megoldásokon, ahol csak simán felkentük a 
színeket. Nagyon fontos a szép ív kialakítása és a tőnél való tökéletes szín illesztése. Ehhez jól alkalmazhatóak 

a vékony ecseteink: 0 Short, 0 Mini, Sens Liner XS, S. Ezek szintetikus ecsetek, melyeket ha lágy anyaggal 
használunk akkor az ívek mentén kifordulhatnak könnyedén. Éppen ezért lehet a hajlékonyabb 

természetes szőrű ecsetek közül is nézelődni, nekem személyes kedvencem az Art Design ecset, a 
Sens Natural Liner és a Barbara II. ecset.

Porcelán építéshez javasolt 8-as méretű ecsetet választani, hiszen ezzel tudjuk igazán 
megfelelően kiépíteni a körmöt. The Big One, vagy Xtreme Porcelán ecset is remek 

választás. 6-os ecsetet maximum színes anyagokhoz vagy nagyon kis anyagmennyiség 
felviteléhez alkalmazunk. Javasolt csillámos és színes anyagokhoz külön ecsetet 

tartani, hogy ezek a pigmentek ne fogják meg az alapszíneket melyekkel 
építünk: Clear, Cover, White.



Akrilzselé esetében már nem ilyen egyszerű a döntés. Alapvetően a legtöbbet javasolt ecset a 6-os porcelán 
ecset, de vannak más lehetőségek is. Sokan egyéni tapasztalat alapján dolgoznak kisebb ecsetekkel, 3D porcelán 
ecsettel, Sens Natural 3D L ecsettel, Nero Merlo I. ecsettel, vagy akár Gelly ecsettel. Kemény akrilzselé esetén 
akár narancsfapálcával is kezdhetjük a munkát, hogy kíméljük az ecseteink szőrét. 

Végezetül: hogyan tisztítsuk őket helyesen? Ez attól függ, milyen anyaghoz alkalmaztuk 
őket. Ha zselé vagy géllakk anyaghoz, akkor a tökéletes megoldás lehet a Brush Cleanser 
Gel. Ez egy átlátszó, híg zselé, mely állaga miatt a leggyorsabb megoldást kínálja a pigmentek, 
csillámok eltávolításához, ecset beavatáshoz, vagy visszapuhításhoz. Más anyaghoz használt 
ecsethez tilos használni! Porcelán ecsetet kizárólag Liquidben, akrilzselé ecsetet kizárólag 
a saját folyadékában tisztítsuk! Vizes bázisú festékekkel ha dolgozunk, akkor lehet egyedül 
alkalmazni a Narancsos ecsettisztító folyadékot, mert olajos és minden más ecsetben kárt 
tesz, ezekhez viszont elengedhetetlen. 

Írta: Méhész Alexandra

Zselé építésnél az abszolút Jolly Joker a Gelly ecset vagy a Sens Synthetic Round. Amióta 
megjelent szinte minden munkafázisnál próbáltam már őket. Mivel kerek, nem szögletes, az 
élével könnyebb kialakítani az egyenletes felületet, akár még úgy is, hogy reszelni se kelljen. 
Szépen felfekszik a köröm felületére, puha, lágy anyagokkal is jól együttműködik.
Szögletes körmök kialakításához inkább javasolt egy szögletes ecset: Xtreme Gel vagy 6-os 
zselés ecset, vagy aki szereti a természetes szőrt, akkor a Nero Merlo II. a jó megoldás. Itt is 
igaz, hogy színenként is lehet különbséget tenni, fehér szabadszélhez szeretek 4-es zselés 
ecsetet használni, ha festem a mosolyvonalat akkor bármely vékony ecsetet a géllakkokkal 
felsoroltak közül. Cover színű és félig fedő anyagoknál Gelly-vel dolgozom, átlátszó anyagokat 
pedig inkább alaprétegnek viszek fel sablonra, itt forma függvénye az ecset, 6-os zselés ecset, 
vagy Xtreme Gel ha szögletes köröm készül, Gelly ha kerekebb forma.

Royal zseléhez a Gelly ecset vagy a Sens Synthetic Round mellett az új K-color 
ecset is kiváló választás. Itt a kerek él es a puha, rugalmas szőr a legfontosabb 
szempont, és ugyan ezek szintetikus ecsetek, kevés szőrük vékonyra lapítva van 
befogatva, ezért nagyon rugalmasak. Csillámos és erős színekhez érdemes lehet 
elkülöníteni egy-egy ecsetet. 

A díszítésekhez használt ecsetek sora végtelen. Abszolút technika függő, illetve 
a kívánt eredmény elérésétől függ, hogy melyik választás lesz a legjobb! Itt 
szabad a vásár, nincs semmilyen szabály amit követni kell, itt csak a művész 
igényei számítanak. Leggyakrabban használt díszítő ecsetek: Loop, Art Design, 
Phantom, Ombre Pro, 0 Short, 0 Mini, egy mozdulat ecsetek (One Move 
ecsetek). A Sens ecsetei kifejezetten díszítésekhez lettek megalkotva, rendkívül 
változatos formában és méretben elérhetőek. Kedvenceim: Synthetic Liner 
ecsetek, Natural Liner, Natural Shadow, Synthetic Art.

Az ecsetek használatának van egy örök érvényű általános szabálya: ha 
sikeresen kiválasztottuk az ecsetünket és elkezdtük alkalmazni egy adott 
anyagcsoporttal, akkor az az ecset onnantól fogva nem alkalmazható más 
anyagcsoporthoz. Tehát ha például a fent említett Mini 3D ecsetet több 
funkcióra is kívánjuk alkalmazni, akkor annyi különböző darabra van szükségünk, 
ahány anyagcsoporthoz szeretnénk használni. 

Az ecseteink ápolása és tárolása is rendkívül fontos, hiszen ezek a legfontosabb munkaeszközeink. Érdemes olyan ecseteket 
választani, melyek zárható kupakkal rendelkeznek, így se a fény, se por és egyéb szennyező anyagok nem juthatnak a szőrébe. Tároljuk 
őket szőrrel lefelé, főleg a porcelánhoz és akrilzseléhez használt ecseteinket, hogy a folyadék ne folyhasson vissza a tövébe, mert 
megmarhatja azt. 



2021-es kedvenc

ÚJDONSÁGAITOK
A 2021-es évben is izgalmas fejlesztésekkel, vadonatúj alapanyagokkal és hiánypótló nail art díszítőkkel bővült a Crystal 
Nails termékpalettája. Összegyűjtöttük az év kedvenceit, amelyeket bármely szezonban bátran alkalmazhattok! 
Telefonoddal olvasd be a QR kódot és nézd meg videón, oktatóink miért is kedvelik ennyire ezeket a termékeket!
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1:  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.

2: BRUSH CLEANSER GEL
Lágy zselé, mely kifejezetten a zselés ecsetek tisztítására lett fejlesztve! A pigmentek, 
csillámok, egyéb szennyeződések híg állagának köszönhetően könnyedén távoznak 
az ecset szálai közül. Praktikus pipettás kiszerelése könnyű adagolást, gyors és 
egyszerű használatot tesz lehetővé.

3: CONFETTI TOP GEL Matte Black
Fixálásmentes, leoldható, rugalmas matt fedőzselé vegyes méretű és formájú 
(hexagon és kerek), fekete színű glitterekkel, mellyel megkönnyíted a most divatos 
fröccsentett hatás kialakítását (fürjtojás effektet). Téli újdonságaink között már a 
fehér változatát is megtalálod, amellyel a sötét vagy akár a csillámos árnyalatokat is 
még különlegesebbé teheted egyszerűen.

4: ONE STEP CRYSTALAC
Fixálásmentes géllakozás, élénk színekkel. A 2021-es nyári ONE STEP CrystaLac-ok 
visszafogott, nőies, púder rózsaszín árnyalatai minden szezonban garantáltan vendég 
kedvencek. Üde, vidám színek, amelyek nem csak a rózsaszín imádókat csábítják el. 
Próbáld ki őket az új Confetti Top Gel Matte White fedőzselével is!
Színek: 1S102, 1S103, 1S104, 1S105.

5ml – 1.950,-

8ml – 1.980,-

4ml – 2.180,-

4ml – 1.990,- 8ml – 2.700,-

15ml – 4.380,- 50ml – 10.650,-
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1:  SENS BASE GEL 
MEGERŐSÍTŐ TECHNIKÁHOZ FEJLESZTETT ALAPOZÓ / ’FOLYÉKONY ÉPÍTŐ’ ZSELÉ 
Alapozó és erősítő (folyékony építő) zselé extra erős tapadással. A jelenleg ismert Base Gel-
ek közül a legerősebb tapadással rendelkező Base Gel, mely állagában is rendkívül különleges. 
Apró szintetikus selyemszálakat tartalmaz, melyek erőssé teszik az anyagot úgy, hogy 
emellett a rugalmasságát is megőrzi. Már 10 ml-es kiszerelésben is elérhető, 5 féle színben: 
Clear, Cover Pink, Cover Peach, Shimmer White, Shimmer Nude.

2: SENS FLASH ’3G POLISH’ (géllakk)
KÉSZÍTS KÁPRÁZATOS KÖRMÖKET A FLASH ’3G POLISH’ GÉLLAKKOKKAL!
Fényvisszaverő csillámos ’3G Polish’, melyre ha intenzív fény vetül, sok ezer kis csillagként 
villan fel. Normál fényviszonyok között “csupán” egy aprócsillámos géllakknak tűnhet, de ha 
oldalról, vagy hátulról esik rá a fény, akkor káprázatosan szikrázni fog! 7 féle színben érhető el: 
Chocolate, Cobalt, Gold, Rose, Silver, Midnight, Burgundy.

3: SENS ACRYLGEL 
ÖSSZETÉTELÉBEN MÁS, KÜLÖNLEGESEN KEZES, HOMOGÉN AKRILZSELÉ. 
A már ismert akrilzselék továbbfejlesztett változata. Homogén állagú, kiváló fedőképességű, 
könnyen kezelhető. Keményebb típusú, így jobban tartja a formát, nem éget, szinte száraz a 
felülete kötés után. Clear, cover pink, white, cover peach és cover rose színben. 

4: SYNTHETIC ART ECSET
Kiválóan alkalmas zselés festéshez, különböző szirmok kialakításához, árnyékoláshoz. Pici 
macskanyelv formájú ecset. Finom, puha, flexibilis szintetikus szőre miatt folt/csíkmentesen el 
lehet dolgozni a felületen a sűrűbb festőzseléket (pl. Art gel, Art Gel PRO).

5: NATURAL SHADOW ECSET
Tömör, széles testű, henger formájú, természetes szőrű ecset. Árnyékolásra, nagyobb 
motívumok elkészítésére kiválóan alkalmas, akril illetve aquarell festéshez ajánlott. 

2021-es kedvenc

ÚJDONSÁGAITOK
A Sens by Crystal Nails prémium márka kínálata ugyanabban a páratlan minőségben és megbízhatóságban érhető el, 
amit az „anyamárkától”, a Crystal Nails-től már megszokhattunk. Napfényben vakítóan csillámló Flash árnyalatok, 
extra erős tapadású, körömerősítő Base Gel-ek és sokrétű, hatékony ecsetek állnak a kedvenceitek között!

4ml – 2.850,- 10ml – 3.750,-

4ml – 2.650,-

30ml – 6.450,-

4.500,-

9.700,-



2021-2022 Tél

Profi
továbbképzés

Új!
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 Méhész Alexandra
MODERN MANIKŰR ÉS GÉLLAKK
TECHNIKA KOMBINÁLT TANFOLYAM

A nagysikerű tanfolyam teljes átalakításon ment keresztül. Alexa az elmúlt több, mint egy évben neves orosz 
mesteroktatóktól tanulta a manikűr apró trükkjeit, és az erősítő technikával való tökéletes körmök készítését. 
A tanfolyam megújult tartalma a korábbi verziónál még átfogóbb, rengeteg apró részlettel bővült, mely eddig 
kimaradt, viszont a mindennapi munka során folyamatosan találkozunk velük. 

Mivel a tananyag annyira részletes és átfogó, hogy személyesen csak az elmélet átadása is napokba telne 
gyakorlás nélkül, így egy rendkívül hatékony új oktatási módszerrel kerül bemutatására. Az összes elméleti és 
gyakorlati bemutató online, strukturáltan, a megfelelő modellek kiválasztásával előzetesen rögzített videók 
keretein belül kerülnek átadásra. Ennek óriási előnye, hogy saját tempódban, akár újra és újra nézve, tiszta, közeli 
képen látva nézheted meg az összes anyagot, kényelmesen, bárhol. Ezt az anyagot egyenesen az oktatótól előre 
fogod megkapni, és a tanfolyam személyes gyakorlati napjáig annyi dolgod lesz, hogy minden videót nézz meg 
és jegyzetelj ki magadnak. A gyakorlati napon már csak egy emlékeztető bemutatót fogsz látni, és ezáltal szinte 
az egész nap rendelkezésre áll, hogy akár 2 modellen is dolgozz, és minden lépésben segítségedre lesz Alexa. A 
nap végén az elkészült munkákat együtt fotózzátok is, ebben is számíthatsz segítségre és útmutatása, hogy saját 
stílusod megtalálásával növelhesd közösségi oldalaid elérését és ezáltal vendégköröd bővítését is. 

Elsajátítható ismeretek: manikűr ismeret, anatómia, eszközök megismerése, anyagismeret, anyagok 
felületének helyes kialakítása, különböző színek kezelése, eszközök helyes alkalmazása, anyagleszedés, 
gépi formázás, manikűr különböző bőrtípusokon, egyedi lépéssorrendek kialakítása, probléma orientált 
megoldások elsajátítása, felület teljes előkészítése és megtisztítása natúr köröm és töltés esetén is, átlátszó 
és színes anyagfelvitel natúr köröm és töltés esetén is, bal kezes bemutató, hibajavítás, fotózás technika: 
bevilágítás, helyes szög, fényforrások, kellékek. 

Méhész
Alexandra

Olimpiai Bajnok 
London, USA Bajnok, 

Orosz Bajnok, 
16x-os UK Bajnok, 
Körömtábor Elite 

Mestere
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A szép körmök
szerelmeseinek. 

www.crystalnails.hu
www.szepkormok.hu

A Crystal Nails-szel való munkádhoz 
rengeteg sikerélményt és sok
igényes vendéget kívánunk!

A modell körme az új Xtreme Fusion AcrylGel Rose 
Quartz akrilzselével, 13-as Glam Glitters-szel, 1-es 
Diva Glitters-szel, Art Gel-lel, 5-ös sellőporral és 
Nova Crystals strasszkövekkel készült
(Halász Virág munkája).



Több mint 100 partner országszerte.
1085 Bp., József körút 44. / Westend City Center

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
   /crystalnails.hungary

     /crystalnailshu 

A feltüntetett termékárak a Gyártó/Forgalmazó által ajánlott szakmabeli ÁFÁ-s fogyasztói árak.
Árváltozás jogát fenntartjuk, a nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

© 2021 Copyright, Minden jog fenntartva, Elite Cosmetix

A Te Crystal Nails partnered:


