the SENSe of Nail Art
A KÖRÖMMŰVÉSZET ÉRZÉKE
A SENS márka egy hiánypótló új körmös termékcsalád védjegye, amit mindenkinek ki kell próbálnia, aki a főként Nail
Art anyagok és eszközök merőben új, különleges világában ki szeretné teljesíteni kreativitását és önkifejezését.
A SENS brand biztosítja ugyanazt a páratlan minőséget és megbízhatóságot, amit az „anyamárkától”, a Crystal
Nails-től már megszokhattunk, ugyanakkor új kapukat nyit meg az alapanyagok felhasználhatósági köreiben. A
különlegességek között található pl. egy új, megerősítő tecnikához fejlesztett alapozó- / ‘folyékony építő’ zselé;
bemutatkoznak sűrű, könnyedén „gyurmázható” színes 3D díszítő zselék és hozzájuk passzoló ecsetek; megjelennek
színes -géllakkos díszítésre is hangolt- intenzív színű CrystaLac-ok (Sens ‘3G Polish’ géllakkok); debütál egy
különlegesen kezes, homogénizált akrilzselé építéshez; és érkezik több más hasonlóan egyedi anyag és eszköz is.
A különlegességekhez tartozik az is, hogy a SENS speciális anyagainak fejlesztésében - a Crystal Nails jól bevált
szakértői csapata mellett - a SENS márka nagyköveteként Újvári Barbara nemzetközi Nail Art oktató is részt vesz.
Barbarát és lélegzetelállító munkáit világszerte rengetegen ismerik; kivételes oktatói tevékenységével pedig már
Amerika, Ázsia és Európa körmös szakembereinek százait segítette a fejlődésben. Újvári Barbara bemutatkozó
munkáit és interjúját a katalógus 16. oldalán olvashatod!

A SENS-EL VALÓ MUNKÁDHOZ RENGETEG SIKERÉLMÉNYT ÉS
SOK IGÉNYES VENDÉGEKET KÍVÁNUNK!

ÚJVÁRI BARBARA
SENS Ambassador

&

JÁKOB ZOLTÁN
CEO of Crystal Nails
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base & top gel
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. 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, illatmentes. Kötési idők: LED-ben
1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.
4ml – 2.850,-

SENS TOP GEL
Hosszantartó fixálásmentes fényzselé a színek eredeti árnyalatának
megőrzéséhez.
Tükörfényű, hosszantartó fényzselé, mely fixálásmentes. Különlegessége, hogy csak
minimális színélénkítőt tartalmaz, így a világos színeket élénkíti, de a sötét árnyalatokat
nem módosítja erőteljesen. Állaga közepesen sűrű, így nem folyik meg könnyedén és picit
vastagabban is fel lehet vinni a felület teljes kiegyenlítése érdekében. Kötési idők: LED-ben
1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.
4ml – 2.850,-

SENS ‘3G POLISH’ CLEAR 0 (GÉLLAKK)
Sokoldalú segítség géllakkos festéshez.
Sűrűbb típusú fixálós fényzselé, mely kifejezetten díszítésekhez nyújt segítséget. Géllakkal
való festés esetén jól hígíthatóak vele a színek és a ragacsos réteg könnyebb színösszemosást
eredményez. Sűrűségénél fogva alkalmazható beépített díszítések készítésekor is. Kötési
idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.
4ml – 2.650,-

A képen látható köröm Sens S004-es és S007-es ’3G Polish’ géllakk-kal és Sens Top
Gel fényzselével készült (Újvári Barbara munkája).
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3G polish
SENS ‘3G POLISH’ (GÉLLAKK)
Nail art géllakkok maximális pigmentáltsággal, színes géllakkos
díszítésre (is) hangolva
Sűrű, magas pigment tartalmú, egy rétegben is tökéletesen fedő 3 step CrystaLac-ok,
kifejezetten a géllakkokkal történő festéshez, díszítéshez fejlesztve. 10 alapszínben, melyek
egymással tetszőlegesen keverhetők, így a kívánt árnyalatok felhasználásával könnyedén
készíthetők 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 végett nem szükséges két rétegben alkalmazni őket.
Köttetésüket erős LED lámpában javasoljuk, ujjanként hosszabb kötési idővel (ez kifejezetten
vonatkozik az S007 fekete színre). Kötési idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.
4ml – 2.650,-

S001

S002

S003

S004

S005

S006

S007

S008
Lásd a képen
a 9. oldalon!

SENS NAIL ART PEN
Nail Art tűfilc a precíz mintákhoz és egyedi design létrehozásához.
0.03-as vékonyságú fekete tűfilc, mellyel előrajzolhatók a minták a géllakkos festéshez, vagy
kiegészíthető a köröm design és egyedivé tehető a már díszített köröm megjelenése. Akinek
nehézsége van a zselével való vonalazásnál, a tűfilc „stresszmentes” diszítést kínál, hiszen
rajzolni mindig könnyebb a vonalakat, mint festeni. A tűfilc egyenletes vonalvastagságot
biztosít, ezáltal a vonalak foltmentesek, egyenletesen fedőek lesznek. Így élvezetessé
válik a díszítés. Fényzselével teljesen kiköttetett, 180-as bufferrel visszamattított felületre
lehet vele a leghatékonyabban dolgozni. Matt fényzselével fedett felületen nem ajánlott
alkalmazni. Ha a végén matt hatást szeretnénk elérni, akkor finom ecsetmozdulatokkal,
bővebb anyaghasználattal tegyük ezt, elkerülve a filces díszítésünk „elmosását”. UV/LED
lámpában önmagában nem köt. Fedéséhez SENS by Crystal Nails TOP gel-t javaslunk.
950,-

S009

S010

8
SENS ‘3G POLISH’ STEP BY STEP

1

3

Sens ‘3G Polish’ S008
színnel borítom a köröm
felületét egy, vagy
tetszés szerint két
rétegben.

4
Manikűrözök, majd
finomító buffer vagy
finom szemcsézetű
reszelő segítségével
mattítom a körömlemezt.
Nail prep-pel és
savmentes primerrel
előkészítem a körmöt.

Sens Base Gel
alapozó zselével
megerősítem a körmöt a
C-ívnél, köttetem.
2
Sens Base Gel alapozó
zselével alapréteget
húzok a természetes
körömlemezre, köttetem.
5

Sens Top Gel
fényzselével fedem a
körmöt.

Géllakk festési technikával készült minták
(Újvári Barbara munkái)

A képen látható köröm Sens Base Gel alapozó zselével, Sens S008-as ’3G Polish’
géllakk-kal és Sens Top Gel fényzselével készült (Újvári Barbara munkája).
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acrylgel
SENS ACRYLGEL
Összetételében más, különlegesen kezes, homogén akrilzselé.
A már ismert akrilzselék továbbfejlesztett változata. Homogén állagúak, kiváló
fedőképességűek, szinte száraz a felületük kötés után, keményebb típusúak, jobban tartják
a formát, erősebb ecsethasználat javasolt hozzájuk. Clear, cover pink és white színben.
Nem égetnek, könnyű a kezelhetőségük. A fehér franciavég kialakítása clear alapréteg
megépítésével lehetséges. Használatához az Acrylgel Assistant segédfolyadékot javasoljuk.
Kötési idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.
30ml – 6.450,-

CLEAR

COVER PINK

WHITE

Lásd a képen!

Lásd a képen!

Lásd a képen!

SENS ACRYLGEL ASSISTANT
Kíméletes az ecsethez, könnyed vele az akrilzselés építés.
Speciális formázó folyadék az akrilzselékhez. Segítségével az ecset kiszárítása nélkül
dolgozható el az akrilzselé. Minimális mennyiség is megakadályozza, hogy az anyag az
ecsethez tapadjon. Kellemes tutti-frutti illattal.
50ml – 2.850,-

SENS ACRYLGEL STEP BY STEP
1

A Sens Acrylgel Clearből egy minimális
mennyiséget a körömre
helyezek. A Sens Acrylgel
Assistant és Sens 3D L
ecset segítségével vékony
alapréteget készítek a
sablonra. Köttetem
LED lámpában
1-2 percig.

Előkészítem a
körmöt: manikűrözök,
lerövidítem a
szabadszélt és mattítom
a körömlemezt.
Felhelyezem a sablont.

2

3

Portalanítás után a
mosolyvonal falához
Sens ‘3G Polish’ 001 fehér
géllakkot festek, hogy
még kontrasztosabbá
tegyem a szabadszél
és a körömágyi rész
találkozását. Köttetem
LED lámpában
1-2 percig.

A Sens Acrylgel
Cover Pinkből a Sens
Acrylgel Assistant,
valamint Sens 3D L ecset
segítségével kiépítem a
körömágyat. Köttetem LED 4
lámpában 1-2 percig. Fixálom
a körmöt és megreszelem a
mosolyvonalat. Eltávolítom
a sablont.

5

Kiépítem a
szabadszélt a Sens
Acrylgel Whiteból Sens
Acrylgel Assistant,
valamint Sens 3D L
ecset segítségével.
Köttetem LED lámpában
1-2 percig. Fixálom a
körmöt majd formára
reszelem.

Sens Top Gel
fényzselével fedem,
2-3 percig köttetem
LED lámpában.

6
A képen látható köröm Sens Clear, Cover Pink és White Acrylgel-lel, Sens
Acrylgel Assistant-tal, Sens S001-es ’3G Polish’ géllakk-kal és Sens Top
Gel fényzselével készült (Újvári Barbara munkája).
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plasty gel
SENS PLASTY GEL
Játékos, sűrű díszítőzselé, mely életre hívja a fantáziát.
Extrém sűrű, gyurma állagú, formázható díszítő zselé. Spatula segítségével lehet
kivenni a tégelyből, majd cleanser-rel és 3D ecsetek segítségével lehet kialakítani
a kívánt formát a köröm felületén. Fixálásmentesre köt, fedést nem igényel.
A fényzselé teljesen kiköttetett felületére használható. Az előkészítéshez
a tenyérben (allergia esetén kesztyű használata javasolt vagy bármilyen
műanyag felület, amin dolgozunk) történő gyurmázást, formázást javasoljuk.
Továbbá eszközként szilikonecsetek, illetve a SENS by Crystal Nails Natural 3D
ecsetcsalád tagjai segítik a kívánt forma kialakítását. Optimális használathoz
kevés mennyiségű cleanser (nem színezett, nem illatosított) javasolt. Kötési
idők: LED-ben 1-2 perc, UV/LED-ben 2-3 perc.
4 csillámos változatban, melyekkel luxus megjelenés adható bármely
szalonkörömnek.
5ml – 2.600,-

PLASTY GEL
OPAL GOLD

PLASTY GEL
OPAL BLUE

PLASTY GEL
ANTIQUE GOLD

PLASTY GEL
SILVER

Lásd a képen!

SENS PLASTY GEL STEP BY STEP
1

3

A fényzselézett
felületet finomító
buffer segítségével
visszamattítom.

A tetszőleges Sens
‘3G polish’ színnel
megfestett alapot Sens
Top Gel fényzselével
borítom.

2

Sens Top Gel
segítségével
kialakítom a mintát és
ChroMirror krómporral
bedörzsölöm. Sens Top
Gel fényzselével lefedem
a mintát.

Spatula segítségével
ráhelyezem a Plasty
Gel Antique Gold
anyagot a kialakított
mintára.

4

5

Sens 3D S ecsettel
formázom a Plasty
Gel-t és simítom
a felületét, majd
megköttetem.

Sens Top Gel fényzselé
segítségével visszaadom
a Plasty Gel mintám
fényét, tetszés szerint
strasszkövekkel, vagy
egyéb nail art
elemekkel díszítem.

6

A képen látható köröm Sens Top Gel-lel, Sens S005-ös ’3G Polish’ géllakk-kal és Sens
Antique Gold Plasty Gel-lel készült (Újvári Barbara munkája).
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brush

SENS NATURAL 3D ECSET TERMÉKCSALÁD
Ecsetcsalád a Plasty Gel határtalan formázásához.

SENS SYNTHETIC ROUND ECSET
Hatékony, sokrétű eszköz a zselés körmök készítéséhez.
Szintetikus szőrű zselés ecset építéshez. Puhább típusú, hosszabb kialakítású szőre lehetővé
teszi az anyag egyenletesebb terítését a körömfelületen. Kerek élével könnyebb a zselé
hátsó bőrredő felé való eldolgozása, illetve a mosolyvonal peremének a kialakítása. A
körömfelület beborításához, a géllakkok vékony eldolgozásához is kiváló segítséget nyújt.
4.600,-

Kifejezetten a Plasty gel-hez kialakított, több méretben elérhető, temészetes szőrből
készült hatékony eszközök. Széles testük, illetve pontban végződő hegyük megkönnyíti a
precíz formakialakítást. Optimális használathoz kevés mennyiségű cleanser (nem színezett,
nem illatosított) javasolt.

3D XS/S méretek:
Legoptimálisabbak az apró mintákhoz. Segítségükkel lehetővé válik a precíz/pontos,
“művészi” anyagkidolgozás. Remekül lehet használni géllakkos festésekhez. (pl. szirmok,
levelek)

3D M méret:
Kisebb anyagmennyiséghez. Kisebb ecsetméretéből adódóan megkönnyíti az alaposabb
kidolgozást. Kevésbé hajlékony, nagyobb erőkifejtés lehetséges vele.

3D L méret:
Nagyobb motívumok, formák felületéhez, simításához javasolt méret. Hajlékony, ezzel
elősegítve az anyag egyenletes terítését. Tőtöltésre alkalmas porcelán körmök töltésekor is.

XS – 8.600,-

S – 9.450,-

M – 10.600,-

L – 11.150,-

A képen látható köröm SENS acrylgel Cover Pink-kel, S007 SENS ’3G
Polish’ (Géllakk) – al, fekete Stamping Gel nyomdazselével és 548-as
porcelán porral és Swarovski kövekkel készült (Újvári Barbara munkája).
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INTERJÚ

ÚJVÁRI BARBARA

NEMZETKÖZI NAIL ART OKTATÓVAL,
A SENS MÁRKA FEJLESZTŐ
NAGYKÖVETÉVEL
BARBARA, MI VOLT A KIINDULÓ PONTJA A TE SIKERTÖRTÉNETEDNEK?
Gyermekkorom óta szenvedélyem az alkotás és a körmök világa, bár a szakmát csak kicsit később, 2004-ben
kezdtem: ebben az évben végeztem el az alapképzést.
A vizsgák teljesítése után folyamatos gyakorlásba kezdtem és kerestem a lehetőségeket a fejlődésre, így
ismerkedtem meg a Crystal Nails (CN) csapatával. Ekkor már ismertem a CN termékeket és azok páratlan
minőségét, így tudtam, hogy az oktatásban is a legjobbra számíthatok.
Egy Crystal Nails-es továbbképzés alkalmával tanárnőm felfigyelt a körmös táskámban megbúvó mintáimra
(amikhez hasonlóak a túloldalon is láthatók – a szerkesztő megjegyzése), és az oktatói karrierem valójában
innen indult el. :) Ezután bemutatattak Jákob Zoltánnak, aki előadóként meghívott a soron következő
Körömtáborba. Innentől a szerelmem mind az oktatás, mind az alkotás iránt egyre csak nőtt. Éreztem, hogy
végre rátaláltam a saját utamra.

HÁT IGEN, HA VALAKIT TANULÓKÉNT FELFEDEZNEK, AZ MÁR FÉL SIKER.
HOGYAN TELJESEDETT KI EZUTÁN AZ ALKOTÓI/OKTATÓI PÁLYÁD?
Először a hazai képzések sora indult be, majd ezt követően külföldről is egyre több meghívást kaptam: az évek
során volt szerencsém oktatni Európa számos országában, jártam Közép- és Dél-Amerikában, Ázsiában és
az Egyesült Államokban is. Utazásaim során is hűen képviseltem a Crystal Nails márkát, mert nem találtam a
piacon jobbat.
Számomra az alkotás és az oktatás nem csupán munka, hanem hobbi és szenvedély is, mely nélkül nem tudok
létezni. Minden egyes nap hajt és motivál a vágy, hogy új mintákat készítsek, új technikákat próbáljak ki és
ezekben a folyamatokban állandó társaim a CN ecsetei és anyagai. Ihletet és ötleteket keresek mindenben,
hiszen az inspiráció sokszor a legkisebb, leghétköznapibb dolgokban bújik meg. Az alkotás talán legszebb
szakasza az ötletelés és kísérletezés, melynek során életre kel mindaz, amit fejben már megálmodtam.

HOGYAN KÖVETKEZETT A MAGAS ÍVŰ OKTATÓI PÁLYÁDBÓL, HOGY MOST EGY
ÚJ BRAND, A SENS FEJLESZTŐJE LETTÉL?
A közelmúltban Jákob Zolival elkezdtünk dolgozni ezen a nagyon izgalmas projekten, melyben a szakma
iránti szenvedély találkozik a legmagasabb minőséggel. A SENS termékek fejlesztése során az évek alatt
megszerzett tudásom és tapasztalataim helyeztem előtérbe, hogy olyan anyagokat alkossunk meg a CN-el
karöltve, melyekkel az alkotói munka mindenki számára élmény lesz.
Legnagyobb szakmai eredményemnek tanulóim elégedettségét tartom, amikor az elsajátított tudást
felhasználva, minőségi termékekkel dolgozva ők is szerelemként élik meg ezt a csodás szakmát.

BARBARA, TE MINDIG TUDSZ LELKESEDNI A MUNKÁDÉRT. HOGYAN FOGLALNÁD
ÖSSZE RÖVIDEN, MIBEN LÁTOD A KÖRMÖS SZAKMA SZÉPSÉGÉT?
Számomra a körmözés egy fáradhatatlan szenvedély, mely feltölt, folyamatosan inspirál és motivál a fejlődésre,
tanulásra és alkotásra. A körmös szakma egyfajta művészet; és mi, körmösök mind művészek vagyunk, akik a
legjobbat érdemlik anyagok és oktatás tekintetében egyaránt.

ÚJVÁRI BARBARA BEMUTATKOZÓ MUNKÁI

