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Új! Profi továbbképzések 2019 ősz/tél

ÚJ! 3S110
Mandulakrém

Kas mír rózs a
Lenyűgöző, romantikus lágy rózsaszín
árnyalata az őszi szezonban elegáns

ÚJ! 3S111
Hűvös rózsa

megjelenést

kölcsönöz

viselőjének,

legyen szó ruháról, cipőről, kiegészítőről
vagy a körmünkről. Nagyszerűen lehet
használni alapszínként, lehetővé teszi,
hogy a többi árnyalat kiemelkedjen

ÚJ! 3S112
Orgona

mellette.
vagy

akár

Társítsd
kékkel

kombinációkért!

szürkével,
a

divatos

lilával
őszi

Trendszín ősz/tél

yzék

A képen látható köröm a 3S12-es CrystaLac-kal és az új Tiger Eye Infinity
CrystaLac 2-es és 3-as árnyalataival készült (Méhész Alexandra munkája).
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ÚJ! TIGER EYE INFINITY
CRYSTALAC (limitált)
Egy várva várt új hatás a Tiger Eye CrystaLac-ok között: az Infinity Tiger Eye CrystaLac! Ez a tigris hatás
gyönyörű, magasan pigmentált árnyalatában érhető el. Minden árnyalat színe változik, ha más szemszögből

1

nem csupán fénylő-mozgó csíkot láttat a köröm felületén, hanem mindeközben még a színe is változik! 5
nézzük, ha más megvilágításba helyezzük a körmöket, illetve természetes és hideg/meleg mesterséges
fény között is nagy a színeltérés. Egy árnyalat alkalmazásával valójában nem egy, hanem minimum 3 jól
Használatuk eltér az eddigi Tiger Eye színekétől: a legjobb eredményt fekete alapon kapjuk, de
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elkülöníthető színt fedezhetünk fel a körmökön.
alkalmazhatóak más egészen sötét árnyalatokon is: bordó, padlizsán lila, sötét zöld, sötét kék. Ezekre a
színekre egy réteg Infinity Tiger Eye-t teszünk és mágnesezzük azt. Bármely mágnes használható hozzá,
3

de a Multiform Tiger Eye mágnessel kialakíthatóak könnyedén olyan minták is, melyek eddig kizárólag két
mágnes egyidejűleg való használatával voltak elérhetőek.

ÚJ! MULTIFORM TIGER EYE MAGNET - TIGRISSZEM FORMAMÁGNES

4

Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.

Variáld tovább Tiger Eye CrystaLac-jaidat! Különféle új formák létrehozására alkalmas Tigrisszem mágnes.
Az egész felületet átérő, erős eszköz, mellyel többek között X, S formák alakíthatók ki. Kísérletezz kedvedre,

5

a mágnes különböző pontjait használva más és más hatás alakítható ki vele. Mérete: 8,2 cm hosszú.

Tiger Eye Infinity CrystaLac 4ml – 2.650,-

4

Tiger Eye Infinity CrystaLac / Limitált!

Formamágnes – 1.280,-

M
LI

! !
ÚJITÁLT

Tiger Eye Infinity CrystaLac
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ÚJ! COOL TOP 4 DARK
fényzselé
FIXÁLÁSMENTES, LEOLDHATÓ SZUPERFÉNY

A legnépszerűbb fényzselénk, a Cool Top Gel Universal egy olyan
változata, amely nem tartalmazza azt az optikai színélénkítő összetevőt,

kiküszöbölhető az a probléma, amely a sötét színek, melegebb tónusok
alkalmazásakor zavaró volt, hogy a szín természetes fényben más,
mint bent. Ezentúl a bordó nem lesz lilás, a fekete pedig fekete marad!
Fixálásmentes, rugalmas, oldható fényzselé, közepes sűrűséggel.
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.
CN tipp: Tökéletes választás ChroMirror króm pigmentpor, Crystal Flake
díszítő pehely használata esetén, még CrystaLac felületén is!

4ml – 1.880,-

8ml – 2.700,-

13ml (decembertől) – 3.500,-

6

Cool Top 4 Dark / FIxálásmentes, leoldható szuperfény

A képen látható köröm az új 3S113-as Lávakő CrystaLac-kal, kék Xtreme transzferfóliával, az
új Pro Foil Gel-lel és az új Cool Top 4 Dark top zselével készült (Doviscsák Dóra munkája).

melytől kékesen “világít” a köröm az UV fény hatására. Ezzel könnyedén

!
ÚJ
Cool Top 4 Dark
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8
ÚJ! BABYBOOMER 2
White Builder Gel
BABYBOOMER TECHNIKÁHOZ
Sűrűbb és pigmentáltabb törtfehér építő zselé azoknak, akik szeretik,
ha a babyboomer körmök élénkebbek, fehérebbek. Az állaga sűrűbb,
minimálisan “pudingos” állagú, de még kellőképpen önterülő. Ez az
állag lehetővé teszi, hogy a köröm töve felé könnyedén készítsünk
színátmenetet, de elég sűrű ahhoz, hogy a köröm végén megálljon, és
könnyen ki tudjuk alakítani ott a teljes magasságot.
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.

5ml – 1.950,-

8

15ml – 3.980,-

50ml – 9.950,-

BABYBOOMER 2 WHITE BUILDER GEL / BabyBoomer technikához

A képen látható köröm a Cover Refill Hard Gel-lel és az új Babyboomer 2 White Builder
Gel-lel, a díszítés Swarovski-kövekkel készült (Sárközy-Eigner Roxana munkája).

!
ÚJ

9
STEPBYSTEP
Sárközy-Eigner Roxanatól
(1.) Az előkészített körömre a Compact Base Gel Clear-rel egy
alapréteget viszek fel a jobb tapadás érdekében, majd mandula
formának megfelelően felhelyezem a sablont.
(2.) Az új Babyboomer 2 White Builder Gel-lel meghosszabbítom
a körmöt és kialakítom a szabadszéli részt úgy, hogy az anyagot

1.

2.

3.

5.

6.

a hátsó bőrredő irányába elmosom a természetes körömlemez
feléig.
(3.) Cover Refill Hard Gel-ből csúszóréteget viszek fel az egész
köröm felületére, majd kiépítem a C ívet.
(4.) Köttetés után fixálom a körmöt a Cleanser Pad-del.
(5.) Cool Top Gel Universal-lal fedem a körmöt.
(6.) A fényzselé felületére Gem Glue Gel-lel Swarovski köveket

4.

helyezek fel ezüst szórógyöngyökkel kiegészítve.
BABYBOOMER 2 WHITE BUILDER GEL

9

i nt

jác
zi

Ví

Or

go

na

9

1

2

S1

an

du

lak r
ém

3
ÚJ!

M

110

Lá

vak
ő

S
ÚJ! 3

1

3

S1

rózs
a

3
ÚJ!

H

fony
a

111

eá

S
ÚJ! 3

ke
t

ÚJ! 3 STEP CRYSTALAC
trendszínek 2019 ősz/tél
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RENDKÍVÜLI TARTÓSSÁG ÉS CSODÁLATOS SZÍNEK 3 LÉPÉSBEN!
Idén ősszel nem csak a sötétebb árnyalatok szerelmesei találják
meg legújabb kedvencüket. A világosabb CrystaLac-ok közül a

színekben pompáznak, a 3S111-es Hűvös rózsa és a 3S112-es
Orgona pedig a romantikus hatást kedvelő vendégek szívét ejti
rabul. Bevállalósabb hölgyeknek a 3S113-as Lávakő sötét szürke és
a 3S114-es Fekete áfonya mélykék árnyalatát ajánljuk.
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.
CN TIPP: A 3S113-as és 3S114-es 3 STEP CrystaLac-okhoz használd
az új Cool Top 4 Dark fényzselét!
4ml – 1.980,-

8ml – 2.490,-

A display-jé alakítható új színekből álló Chasmere Rose 3 STEP
CrystaLac készletet keresd a 30. oldalon!

10

3 STEP CystaLac / A legtartósabb profi megoldás! / 3 hét tartósság! / Professzionális!

A képen látható köröm az új 3S109-es Vízi jácint, az új 3S110-es Mandulakrém, az új 3S111-es
Hűvös rózsa és az új 3S112-es Orgona CrystaLac-okkal készült (Drozdik Melinda munkája).

3S109-es Vízi jácint és a 3S110-es Mandulakrém klasszikus nude

!
ÚJ
3 STEP CystaLac
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ÚJ! ONE STEP CRYSTALAC
trendszínek 2019 ősz/tél
GYORS, FIXÁLÁSMENTES GÉLLAKKOZÁS, ÉLÉNK SZÍNEKKEL
Itt az ideje változtatni a körmünkön az új, különleges, az őszi
és 1S80-as Misztikus mályva a szezon visszafogottabb színeit
képviselik, míg az 1S81-es Csipkebogyó és 1S82-es Krémes
sütőtök élénkebb, erőteljesebb színekbe borítják vendégeid
körmeit. Garantáltan befutók!
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.
CN tipp: Mint minden sárga árnyalatot, az 1S82-es CrystaLacot is körültekintően kell használni. Ahhoz, hogy megfelelően
átkössön, használd vékony rétegben és köttesd mindkét
réteget a megszokottnál hosszabb ideig LED lámpában!

4ml – 1.990,-

8ml – 2.700,-

A display-jé alakítható új színekből álló Late Harvest ONE
STEP CrystaLac készletet keresd a 30. oldalon!
12

ONE STEP CrystaLac / Gyors, fixálásmentes géllakkozás, élénk színekkel

A képen látható köröm a Compact Base Gel Cover Pink-kel, az új 1S79-es Őszi álom és az új 1S82-es
Krémes sütőtök ONE STEP CrystaLac-kal készült (Doviscsák Dóra munkája).

szezonhoz illő ONE STEP árnyalatokkal. Az 1S79-es Őszi álom

!
ÚJ
ONE STEP CrystaLac
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ÚJ! ROYAL GEL
trendszínek 2019 ősz/tél
FIXÁLÁSMENTES SZÍNES ZSELÉK EGY RÉTEGBEN

Hozd be az őszi árnyalatokat a szalonodba az új Royal Gel-ekkel! Kirándulj és élvezd
az utolsó meleg napokat az R146-os Sziklaszirt és az R147-es Puncs nude varázsában!
Kényeztesd vendégeid az R148-as Epres macaronnal és az R149-es Meggybordóval és
engedj az új színek csábításának!
Próbáld ki az új színeket 3 ml-es változatban is! Limitált ideig!
Limitált ideig / 3ml – 1.750,-

ÚJ! R146
Sziklaszirt

14

ÚJ! R147
Puncs nude

4,5ml – 2.200,-

ÚJ! R148
Epres macaron

Royal Gel / Fixálásmentes színes zselék egy rétegben

ÚJ! R149
Meggybordó

A képen látható köröm az új R146-os Sziklaszirt, R148-as Epres macaron és R149-es
Meggybordó Royal Gel-ekkel, a díszítés Art Gel-ekkel készült (Sikari Edina munkája).

14

!
ÚJ
Royal Gel
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ÚJ! AQUAINK CRYSTAL
DROPS színek 2019 ősz/tél

Három új árnyalatában érhető el az AquaInk Crystal Drops: Chocolate, Burgundy és Black,
melyekkel az őszi téli díszítésekbe is belecsempészhetjük az AquaInk hatást. Használatuk
megegyezik a korábbi színekkel, leginkább ajánlott visszamattított Cool Top Gel Universal
felületén használni őket, majd zárásként is Cool Top Gel Universalt alkalmazzunk!
CN tipp: Ha 3S78 alapot használsz, (kötés után lefixálod és visszamattítod) akkor az őszi AquaInk
Crystal Drops-okból előbújik egy kissé kékes árnyalat is, mely még izgalmasabbá teszi velük a
munkát. Ha csak az eredeti színt szeretnéd látni, használd Cool Top Gel Universal visszamattított
felületére. Nem javasoljuk a Cool Top 4 Dark fedőfényt, mert fakulást eredményezhet.
4ml – 1.450,Fedőfény: a fedőket kicsit vastagabban, lapos ecsettartással érdemes
felvinni, hogy az ecset szálai ne marjanak bele a mintába, illetve minél
kevesebb (1-2) ecsethúzással fényzselézzünk.
AquaInk Crystal Drops: tetszőleges csepegtetése a felületre
Cool Top Gel Universal: visszamattítása finommattító bufferrel karcmentesre
Szín
Természetes köröm
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Aquaink Crystal Drops / Díszítő folyadék
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A képen látható köröm a Compact Base Gel Milky Rose-zal, az új AquaInk Crystal
Drops Black-el és Burgundy-val, a díszítés Art Gel White festőzselével készült
(Kesztyűs Dóra munkája).
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Aquaink Crystal Drops
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ÚJ! BUBBLEGUM COLOR GEL
A Crystal Nails spider zseléje
TÖBBÉ NEM AKADÁLY AZ EGYENES VONALAK HÚZÁSA!
Két új őszi árnyalattal: Gold és Rosegold színekkel bővül a Bubblegum
Color Gel díszítőzselé családja. Hosszasan nyújtható, sokáig nem szakad
el. Fixálásmentes, fedést nem igényel. 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, tekert mintákhoz is javasolt.
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.
3ml – 1.900,-

ÚJ!
Gold

18

ÚJ!
Rosegold

Bubblegum Color Gel / Többé nem akadály az egyenes vonalak húzása!

A képen látható köröm az új 3S109-es Vízi jácint és 3S110-es Mandulakrém 3
STEP Crystalac-kal, a díszítés a White és az új Rosegold Bubblegum Gel-lel
és Rosegold Glam Selection-nel készült (Sárközy-Eigner Roxana munkája).

18
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ÚJ
Bubblegum Color Gel
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ÚJ! FUN & FORM Gel

Kifejezetten a formakövek megalkotásához tervezett zselé. Fixálásmentes, színtelen, lágy
díszítő zselé praktikus tubusban. A tubusból könnyedén a szilikon formába nyomható,
így gyorsabban, tisztábban tudunk dolgozni. Lágy állaga lehetővé teszi, hogy könnyedén
keverhessünk bele bármiféle díszítő elemet. A szilikon formából való kinyomás után a
felülete sima és fényes, lefedni már nem ajánlott, mert a forma elveszíti az éleit.
Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.
5ml – 2.480,-

ÚJ! FUN & FORM Szilikonforma
Készíts egyedi díszítéseket saját magad által megalkotott kövek segítségével! A szilikon
forma 14 különböző méretű és formájú formakő megalkotására ad lehetőséget.
Légy kreatív és használj csillámot, Nailfettit, szórógyöngyöt, színeket, Camea zselét,
tulajdonképpen bármit, amivel saját strasszköved elkészítheted. A legjobb eredményt
fixálásmentes anyagok használatával érhetjük el, mert ezek formából való eltávolítás után
sima fényes felületet képeznek, így a legjobb választás a Fun&Form formazselé.
5x4x0,4 cm, a benne lévő minták mélysége: 2,5 mm.
1.250,-

20

Fun & Form Gel / Szilikonforma

21

ÚJ! JEWEL STICKER
ÉKSZERMATRICA

ÚJ! PRO FOIL
GEL CLEAR

Öntapadós, könnyen kezelhető ékszermatrica, mely vékony és rugalmas

Átlátszó transzferfólia zselé, mellyel

anyagának köszönhetően tökéletesen felfekszik a köröm felületére.

sűrűségéből

Fényes és száraz felületen tapad a legjobban (3S CrystaLac és OS, illetve

mintát is lehet készíteni. Mivel tapadása

1S CrystaLac színeken fényzselé nélkül is, GL CrystaLac színeken csak

rövidebb és hosszabb kötési idő mellett

fixált fedőfény alkalmazását követően). Hogy tartósan fent maradjon,

is kitűnő, nem kell szigorúan számolni

fényzselével ajánlott fedni. Mérete: 6x6 cm-es ív.

a másodperceket. Minta készítésekor

adódóan

domborúbb

nem jön elő az a probléma, hogy ha
a vonal egyik része domború, a másik

680,-

lapos, akkor nem egyenlően köt meg
és nem tapad bele egyenletesen a
fólia. Használd az Xtreme metál hatású
fóliákhoz mintaként, vagy akár teljes
felületet befedve. Mivel átlátszó, nem
21

22

23

24

25

fog kitűnni sehol a fóliazselé pereme a
nehezen hozzáférhető helyeknél sem.
Ha fixálásmentes színekkel dolgozol
használd a Pro Foil Gel-t és készíts fóliás
díszítést a körömre!

26

27

28

29

4ml – 1450,-

30

Jewel Sticker ékszermatrica / Pro Foil Gel Clear
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ÚJ! MOST WANTED!
BEST & TREND COLORS
OF AUTUMN/WINTER készletek

A LEGNÉPSZERŰBB, VENDÉGKEDVENC ŐSZI-TÉLI SLÁGERSZÍNEK ÉS A SZEZON
LEGMENŐBB DIVATÁRNYALATAI, EGY KÉSZLETBEN, SZUPER ÁRON.

ÚJ! Most Wanted! 3 STEP CrystaLac készlet 4x4ml
A készlet tartalma: 3S51, 3S58, ÚJ! 3S113, ÚJ! 3S114

ÚJ! Most Wanted! ONE STEP CrystaLac készlet 4x4ml
A készlet tartalma: 1S36, 1S67, ÚJ! 1S79, ÚJ! 1S81

ÚJ! Most Wanted! Color Gel készlet 4x5ml
A készlet tartalma: F6, F10, 508, 537

ÚJ! Most Wanted! Royal Gel készlet 4x4,5ml
A készlet tartalma: R30, R76, ÚJ! R147, ÚJ! R148

22

-20%

6.300,-

Új!

Új!

-20%

6.400,-

Új!

Új!

-20%

7.040,-

-20%

7.040,-

Új!

Új!

MOST WANTED! BEST & TREND COLORS OF AUTUMN/WINTER készletek

!
ÚJ
MOST WANTED! készletek
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ÚJ! STRASSZ MIX
Őszi árnyalatokban pompázó, játékos formájú strasszköveket

Szemezgess 4 db különböző színű válogatásunkból és
engedd szabadjára a képzeleted, kreativitásod!

980,-

6

24

STRASSZ MIX

7

8

9

A képen látható köröm az 1S79-es Őszi álom és 1S82-es Krémes sütőtök ONE STEP Crystalackal, az új Strassz mixekkel és az új Cool Top 4 Dark fedőzselével készült (Halász Virág munkája).

válogattunk össze legújabb Strassz mix összeállításainkba.

!
ÚJ
STRASSZ MIX
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ÚJ! FÉMESZKÖZÖK
1.

ÚJ! LIFT-UP MANIKŰRFEJ 1.
KUTIKULA EMELŐ MANIKŰR FEJ NAGY/ERŐS
Lándzsa formájú kutikula emelő manikűrfej. Nagy méretű, erős
gyémántporos csiszolófej, mely nagy mennyiségű letapadt bőr esetén a
bőr felemelésére, a sinus és az oldalsó sáncok tisztítására használható.

4.

1.200,-

ÚJ! EASY CUT MANIKŰRFEJ 2.
BŐRCSISZOLÓ MANIKŰRFEJ KÖZEPES/KÖZÉP ERŐS
Kúp formájú, bőrcsiszoló manikűrfej. Közepes méretű, középerős
gyémántporos csiszolófej, mely a megemelt bőr gépi eltávolításához
használható normál bőr esetén, illetve a körömsarkok alatti kisebb
mennyiségű bőrkeményedés lecsiszolásához.
2.900,-

2.

ÚJ! LIFT-UP MANIKŰRFEJ 2.
KUTIKULA EMELŐ MANIKŰRFEJ KÖZEPES/ERŐS
Lándzsa formájú, kutikula emelő manikűrfej. Közepes méretű, erős
gyémántporos csiszolófej, mely közepes mennyiségű letapadt bőr
esetén a bőr felemelésére, a sinus és az oldalsó sáncok tisztítására
használható.

5.

2.400,3.

ÚJ! EASY CUT MANIKŰRFEJ 1.
BŐRCSISZOLÓ MANIKŰRFEJ NAGY/ERŐS
Hordó formájú, bőrcsiszoló manikűrfej. Nagy méretű, erős
gyémántporos csiszolófej, mely a megemelt bőr gépi eltávolításához
használható erősebb, vastagabb bőr esetén, illetve a körömsarkok
alatti nagy mennyiségű bőrkeményedés lecsiszolásához.
1.200,-

ÚJ! DEEP CLEAN MANIKŰRFEJ 1.
MÉLYTISZTÍTÓ MANIKŰRFEJ NAGY/KÖZÉPERŐS
Lándzsa formájú, mélytisztító manikűrfej. Nagy méretű, középerős
gyémántporos csiszolófej, mely a bőr vágása után a kutikula mélyebb
tisztításához, apróbb száraz bőrdarabok eltávolításához használható
mélyebb típusú, magasabbra emelhető bőr esetén. Kisméretű körmök
esetében a bőr emelésére is használható.
1.200,-

6.

ÚJ! DEEP CLEAN MANIKŰRFEJ 3.
MÉLYTISZTÍTÓ MANIKŰRFEJ KICSI / KÖZÉPERŐS
Lándzsa formájú, mélytisztító manikűrfej. Kis méretű, középerős
gyémántporos csiszolófej, mely a bőr vágása után a kutikula mélyebb
tisztításához, apróbb száraz bőrdarabok eltávolításához használható
normál mélységű, magasra felemelkedő bőr esetében.
1.800,-
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Fémeszközök

!
ÚJ

1.

7.

ÚJ! DEEP CLEAN MANIKŰRFEJ 4.
MÉLYTISZTÍTÓ MANIKŰRFEJ MINI / KÖZÉPERŐS
Lándzsa formájú, mélytisztító manikűrfej. Mini méretű, középerős
gyémántporos csiszolófej, mely a bőr vágása után a kutikula legmélyebb
tisztításához, nagyon mélyen ülő, apróbb száraz bőrdarabok
eltávolításához használható.

8.

ÚJ! REFINE MANIKŰRFEJ
FINOMÍTÓ MANIKŰRFEJ NAGY/FINOM
Hordó formájú, finomító manikűrfej. Nagy méretű, finom gyémántporos
csiszolófej, mely a bőr ollóval vagy manikűrfejjel történő vágása után a bőr
lefinomításához használható, hogy elkerüljük a szálkásodást.

2.
3.

1.800,4.
5.

1.500,6.
7.

8.
9.

10.
11.

Az új őszi csiszolófejeket tökéletesen kiegészíti két már meglévő
termékünk, szerezd be őket is, hogy teljes legyen a termékpalettád!

9.

ÚJ! XTREME ERGOSHARP SCISSORS –
ERGONOMIKUS XTREME ÉLES OLLÓ
Rozsdamentes acél. Hosszú keskeny éle precíz pontban
végződik, ezáltal a legapróbb részletekhez is hozzá lehet
férni. Fogantyúja hajlított, ezáltal az asztalról is könnyen
fel lehet venni. Ergonomikus, kézre áll, kényelmes, biztos
tartással lehet vele dolgozni. Hosszú a teste, így stabilabban
és kisebb erőkifejtéssel lehet nyomást gyakorolni a bőrre.
6.990,-

ergono

mikus

10. LIFT-UP MANIKŰRFEJ 3. / RÉGI NEVÉN: NYÚJTOTT KÚPFEJ
KUTIKULA EMELŐ MANIKŰRFEJ NAGY / FINOM
Lándzsa formájú, kutikula emelő manikűrfej. Nagy méretű, finom
gyémántporos csiszolófej, mely érzékeny, kis mennyiségű letapadt bőr esetén,
a bőr felemelésére, a sinus és az oldalsó sáncok tisztítására használható.
1.200,11.

DEEP CLEAN MANIKŰRFEJ 2. / RÉGI NEVÉN: MINI HEGYES HENGERFEJ
MÉLYTISZTÍTÓ MANIKŰRFEJ KÖZEPES / ERŐS
Kúp formájú, mélytisztító manikűrfej. Közepes méretű, erős gyémántporos
csiszolófej, mely a bőr vágása után a kutikula mélyebb tisztításához, apróbb
száraz bőrdarabok eltávolításához használható mélyebb típusú száraz, nagy
mennyiségű, nehezen felemelhető bőr esetében.
1.200,27
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ÚJ! MOISTURISING HAND,
FOOT AND BODY LOTION krémek
ÚJ! EXOCTIC KISS LOTION
Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó, mangó és füge illatú
bőrápoló krém csalán-, rozmaring- és aloe vera kivonattal.
ÚJ! SECRET PASSION LOTION
Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó, maracuja és gránátalma
illatú bőrápoló krém csalán-, rozmaring- és aloe vera kivonattal.
ÚJ! SWEET DREAMS LOTION
Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó, vattacukor és málna
illatú bőrápoló krém csalán-, rozmaring- és aloe vera kivonattal.
ÚJ! FRESH MORNINGS LOTION
Jojobaolajat, kakaóvajat és vitaminokat tartalmazó, zöld tea és citromfű
illatú bőrápoló krém csalán-, rozmaring- és aloe vera kivonattal.

30ml – 450,-
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250ml – 1.480,-

MOISTURISING HAND, FOOT AND BODY LOTION krémek

!
ÚJ
MOISTURISING HAND, FOOT AND BODY LOTION krémek
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ÚJ! ME TIME
LOTION BOX 12x30 ml

ÚJ! DISPLAY – 3 STEP ÉS ONE STEP
CRYSTALAC KÉSZLETEK

Display 12 db 30 ml-es kiszerelésű krémmel, új

Ezekkel a színekkel vendéged még a legszürkébb napokon is színesnek látja a világot! Négy őszi

illatokban!

újdonságszín gyönyörű dobozban, amiből néhány mozdulattal display lesz. Csak vedd ki az üvegeket
és a display koronát a dobozból, majd fektesd el azt. Állítsd az asztalodra kedvenc CrystaLac-jaid!

-10%

4.850 ,-

Cashmere Rose 3 Step CrystaLac készlet:
Új! 3S109, Új! 3S110, Új! 3S111, Új! 3S112
Late Harvest ONE STEP CrystaLac készlet:
Új! 1S79, ÚJ! 1S80, Új! 1S81, Új! 1S82
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Egyéb Crystal Újdonságok

Új!

Új!

Új!

Új!

7.920 ,-

Új!

Új!

Új!

Új!

7.960 ,-

!
ÚJ

ÚJ! CRYSTALSPA
TÖRÜLKÖZŐ
Fehér pamut törülköző, hímzett
CrystalSpa logóval, 45x80 cm
méretben.

2.850,-

ÚJ! CRYSTALSPA
ÁGYTAKARÓ
Fehér takaró, minőségi puha plüss
anyagból, hímzett CrystalSpa
logóval, 1,3x2 m méretben.

5.900,-

Egyéb Crystal Újdonságok
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Anyageltávolítás
felsőfokon
Írta: Berki Erika

A szakszerű, helyes anyageltávolítás ismérvei a vendég részéről a stressz- és fájdalommentesség, az időtartam és a természetes
körömlemez biztonságos megóvása. A profi szakember részéről pedig a fentiek mellett a professzionális eszközök (csiszológép és
csiszoló frézerek), a magas szintű szaktudás és a biztos, gyakorlott kéz. Ha ezen felsorolásból egy is hiányzik, könnyen okozhatunk
sérülést és fertőzést a vendégünk kezén.
A napjainkban használt építő és körömerősítő anyagok sokfélesége azt kívánja meg egy hozzáértő műkörömépítő szakembertől,
hogy minden anyaghoz legyen megfelelő eltávolító csiszolófeje. Más frézer kell egy épített porcelán műköröm eltávolításához és
ugyancsak más fejjel csiszolunk le egy zselés műkörmöt. A frézerek kiválasztása egy kezdő szakember számára nagy nehézséget
okozhat, ezért azok vásárlásához kérjük mindenképp tapasztalt szakember segítségét. Egy olyan oktató, akiben megbízunk, vagy akinél
továbbképzésen tanultunk, sokat segíthet egy tervezett frézer vagy csiszológép vásárlása előtt.
32

A tökéletes, profi szintű anyageltávolítás kapcsán az első és legfontosabb
megemlíteni azt, hogy törekednünk kell a kifogástalan munkavégzésre.
Ezt pedig nem lehet ócska, rossz minőségű, elavult eszközökkel elérni.
A kérdést magadnak kell megválaszolnod, miszerint “Milyen minőségű
munkát akarok kiadni a kezemből?” Ha a válaszod “közepes minőségű”,
akkor elegendő a közepes árkategóriájú eszközöket megvenned hozzá.
Ez esetben viszont ne csodálkozz, ha a vendégeid jó része elvándorol
tőled. Lesznek új vendégeid, akik néhány alkalom után más körmöst
fognak keresni, akinél az anyageltávolítás nem fájdalmas, nem éget és
nem vérzik ki. S máris elérkeztünk a témánk pénzügyi vonatkozásához:
az anyageltávolításod milyensége bizony élénken meghatározó tényezője
az állandó bevételednek, tehát nagyon nem elhanyagolható vagy
elodázható szakmai és instrumentális felkészültségről beszélünk.
Porcelán eltávolítása: A legkeményebbre kötő műkörömépítő alapanyag
eltávolításához a legérdesebb és strapabíró, kopásnak ellenálló, mély
bordázatú, keresztfogazatú frézert válasszuk. Ehhez a munkafolyamathoz
leginkább az Xtreme csapott henger karbid fejet javasoljuk, amit
használj minimum húszezres fordulatszámon. Fontos tudnivaló, hogy kis
fordulaton a karbid fejek nem fejtik ki a bennük lévő erőt, akadoznak,
bukdácsolnak az anyag felületén. Ezért nem elég megvásárolni egy
fejet, hanem egyidejűleg annak a pontos használatát is meg kell tanulni.
A levegős porcelánt egy szelídebb fogazat vájatú fejjel távolítsuk el,
amihez igen sok fej közül választhatunk: az összes, fehér színű kerámia
eltávolító fej tökéletes hozzá. Formájuk szerint valójában mindegyik
balesetmegelőző, tompa, lekerekített végű, így a bőrhöz érve sem okoz
vérzést nagy fordulatszámon sem. Fontos megemlíteni, hogy a levegős
anyagot - legyen az porcelán, zselé vagy az Xtreme Fusion AcrylGel egyetemlegesen a levegős és a letapadt rész találkozásánál a letapadt
rész irányából kell elkezdeni elkoptatni. Ellenkező esetben legyen
bármilyen fej a kezünkben, az tépni fogja tovább a köröm felületéről a
felvált anyagot.
Az anyageltávolításkor a csiszológép kézi egységét tartsuk biztosan
a kezünkben, mentálisan legyünk jelen a művelet elvégzésekor, ne
beszélgessünk közben mással telefonon és koncentráljunk minden
figyelmünkkel a csiszolófej és az anyag találkozásának fizikai kontaktusára.
Ezt a műveletet nem lehet idegesen, feldúltan vagy rossz állapotban
végezni, illetve semmiképp ne keltsünk félelmet a vendégünkben a
frézeres munka ideje alatt. Azonban udvariasan és tapintatosan kérjük
meg, hogy ha lehet, akkor most ne mozogjon. A vendég kezét tartó
kezünket támasszuk ki az alkarunknál, a frézer kézi egységét fogó
kezünket pedig munka közben a kisujjunknál támasszuk. A munkavégzés
legyen határozott de nagyon enyhén nyomó mozdulatú. A lenőtt
anyag vastagságát először felülről lefelé végző, szeletelő mozdulatokkal
távolítsuk el úgy, hogy az egyik körömsánctól a másikig a csiszolófej
egyik végétől a másikig érintjük a lecsiszolandó felülethez. A csiszológép
forgatási irányának változtatásakor a gép használaton kívüli, kikapcsolt
állapotban kell hogy legyen. Tilos a csiszológép forgásirányát használat
közben megváltoztatni! A csiszológépet használaton kívüli állapotban
tartsuk mindig kikapcsolva. Ha hosszabb időn keresztül nem használjuk,
húzzuk ki azt az elektromos hálózatból! Mivel értékes gépekről van szó,
érdemes lehet rájuk biztosítást kötni.
Hosszú körmök esetében először a szabadszél hosszát távolítsuk el
függőleges kéziegység tartással. Ezt követően a felületet vékonyítsuk el a
fentiek alapján. Az anyagelvékonyítás mértékét az anyag elhasználódása
fogja eldönteni. A maximálisan tapadó, két - három hetes anyag
maximum felét távolítsuk el, ellenben a második-harmadik töltésnél
előfordul, hogy a teljes tapadás ellenére is az anyagnak legfeljebb csak
a harminc százaléka marad a természetes körömlemezen. Az anyag
eltávolítáa közben gyakran portalanítsunk, hogy ezáltal is tökéletesen
lássuk a köröm felületén végzett munka eredményét.

Zselé esetében a legoptimálisabb csiszolófej választás az Xtreme Nagy
Kugli L karbid fej, ami közepes igénybevétel esetén több, mint egy évig,
extrém nagy bevetésnél is közel egy évig használható. Az első számú
ajánlat mellett is választhatunk kúpos végú fehér kerámia fejeket, melyek
anyaguknál fogva csökkentik a hővezetést, azaz használat közben nem
melegszenek. A maró fejeknél érdemes odafigyelni, ugyanis a kúpos
végűek az anyag eltávolítására kiképzett fejek, míg a tompa kerek végűek
a kész köröm felületének finomítására alkalmasak.
Különleges képességekkel rendelkezik azonban az Easy refill fej, ami
egyaránt alkalmas vékonyabb anyag eltávolításra ugyanúgy, mint a
felépített anyag a körömsáncoknál és a cuticulánál való szintbereszelésre.
Ez a fej a legfinomabb munkát végzi el a kézi reszelő helyett, de
biztonsággal alkalmazható akár megerősített köröm esetében a gél
lakk és az erősítő anyag eltávolítására is. Mivel a barázda vájata csekély,
így nem mar bele a természetes körömlemezbe a legvékonyabb anyag
eltávolítása során sem.
Az Xtreme Fusion AcrylGel eltávolítása a kikötött anyag sajátosságainál
fogva a legegyszerűbb. Erre a célra szinte minden anyageltávolító fej
alkalmas, ami nem túl mély barázdáltságú és a rendelkezésünkre áll. A
profi szakemberek a cserére szoruló csiszoló fejeiket elteszik az Xtreme
Fusion AcrylGel eltávolítására, ugyanis az anyag könnyű reszelhetősége
semmilyen akadályt nem gördít akár a kopottabb fejek használhatósága
elé sem.
A kész műkörmöt megfordítva, a szabadszél aljának a rendbetételéhez
több frézert is használhatunk, a felület nagyságától és hozzáférhetőségétől
függően. Itt kiváló szolgálatot tesz egy s-es méretű Xtreme kis kugli
csiszolófej. A nagyobb felületeket viszont kényelmesebben tisztíthatjuk ki
Xtreme közepes kúpos csiszolófejjel.
A csiszolófejeink karbantartása legalább olyan fontos, mint a használatuk
megtanulása. A frézereket fertőtlenítés előtt tisztítsuk meg az erre
alkalmas kis körkefe alakú tisztító fejjel az anyagmaradványoktól, majd
alaposan és körültekintően fertőtlenítsük minden vendég után.
A csiszológép kiválasztásnál több szempontot is figyelembe kell vennünk.
A legfontosabb tényező az, hogy milyen igénybevételnek lesz kitéve.
Ha kezdőként választunk csiszológépet, az nem azt jelenti, hogy több
kategóriával alacsonyabb színvonalú gépet válasszunk, mint ha profiként
választanánk. Kezdőként, ha komoly vendégkör építést tervezünk,
akkor bizony profi minőségű géppel tudunk minimális időn belül nagy
gyakorlatra és biztonságos anyageltávolító szintidőre szert tenni. Ha a
műköröm építést kereső tevékenységként szeretnénk végezni, akkor
semmiképp ne gondolkodjunk olcsóbb, gyengébb gépekben. A sok
vendég sok csiszológép használattal jár, így mindenképp gondoljunk
a csuklóízületeinkre. A jó minőségű csiszológépek kézi egységei
gyorstokmányosok és mikrorezgés nélküliek – ezáltal évek múlva sem
fogunk ízületi gyulladásokkal küzdeni egy-egy terheltebb időszak közben
vagy után sem. A nagy igénybevételhez, 8-10 órás munkaidőhöz kiváló
választás a Crystal Nails csiszológépek közül az Xtreme Drill 3-as vagy
4-es kiadása. Kezdőként, gyengébb igénybevételhez jó választás az X1-es
csiszológép, ami már fogászati minőségű kéziegységgel büszkélkedhet és
minimális rezgéssel bír a kéziegysége. Az igazán gyors és profi szintű szalon
munkához a csiszológépek császára, az Xtreme S Smart akkumulátoros
csiszológép jöhet csak számításba. A kéziegységének súlya a jelenleg
piacon lévő gépek közül a legkönnyebb, ami nem elhanyagolható, ha egy
telítettebb időszakban a tizedik órában is milliméter pontossággal meg
kell tartanunk a kéziegységünket.
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A képen látható köröm az új Tiger Eye Infinity CrystaLac 2-es és 3-as árnyalatával, Lace
Gel-lel, Swarovski-kövekkel és szórógyöngyökkel készült (Pásztor Dóra munkája).

Tiger
INFINITY CRYSTALAC

Eye
A ősz sztárja: tigrisszem hatás,
amelynek színe fénytől és szemszögtől
függően változik. Egy árnyalat valójában
nem egy, hanem minimum 3 jól
elkülöníthető színt láttat a körmökön.
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ÉKSZER LACE GEL

ÚJ

PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK
2019 ŐSZ/TÉL
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
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ÚJ PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK 2019 ŐSZ/TÉL

MAGYAROSI BARBARA
Díszítő Világbajnok (München, 2015),
NailArt Magyar Kupa Aranyérmes, Díszítő
Bajnok,CN Elite Mester

Vendéged körme ragyogjon úgy, mint egy igazi ékszer! Legyen az
síkban, vagy akár merészebb, kiemelkedő díszítéssel készítve. A
tanfolyam fókusza a Lace Gel-en van, viszont emellett teret kapnak
a fiókodban lapuló kincsek is! A tanfolyamon megmutatom, mit
és hogyan tudsz kombinálni, hogy látványos és trendi díszítéseket
készíthess a meglévő díszítő anyagaid és egy Lace Gel használatával!

VONALTERVEZŐ –
AZ ÖTLETTŐL A MEGVALÓSÍTÁSIG!

AQUA MANIAC –
AQUARELL HATÁSÚ SZALONDÍSZÍTÉSEK,
TÖBB ANYAGCSOPORTTAL

SIKARI EDINA

RIDEG ANETT

Gold medals: 2016 Ukrajna, 2017 Szabolcs
Kupa, 2018 Ukrajna, 2018 Hungarian
Open Europe Cup Team

Kézápoló és Műkörömépítő,
Lábápoló

Ne irigyeld többé mások vékony vonalait, valósítsd meg magad!
Sokszor érkezik a vendéged fotóval és Te azon izgulsz el tudod-e
készíteni? Nehezen tudsz kitalálni, megvalósítani esetleg lemásolni egy
mintát? Itt az alkalom, hogy elsajátítsd a vékony vonalak technikáját!
Hogyan épül fel egy kompozíció? Mitől lesz szép és kecses egy vékony
vonal vagy inda?

Aqua Mánia. Minden, ami aquarell hatású, ahogy én készítem. Ezen a
képzésen megtanuljuk, hogyan kombináld az anyagokat, a színeket,
azok használatát, a helyes technikát, hogy Te is el tudd kápráztatni a
vendégeid. Ezen a képzésen több anyagcsoportot használunk, több
technikát tanulunk, és a nap végére tuti biztos Te is elsajátítod mindet!

Hogyan építs fel egy 3D-s indamintát? Milyen ecsetet használj
hajszálvékony vonal, kiszélesedő kunkor vagy hurok festéséhez?
Hogyan tudsz javítani, ha elrontottál egy mintát? Milyen trendi, gyors
és egyszerű alapot fess, ami nem nyomja el a mintát inkább kiemeli?
Mindezeket hogyan valósítsd meg gyorsan a szalonmunkád során?
Ezekre és meg számos kérdésre választ kapsz légy kezdő, újrakezdő
vagy már gyakorlott körmös!

Gyere és tanuld meg tőlem, hogyan készíts tökéletes aquarell hatást,
hogyan tudod azt környezetbe jól behelyezni, hogyan tudod gyorsan,
pontosan precízen kivitelezni.
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IDŐ-FORMA TRÉNING

BERKI ERIKA

BERKI ERIKA

Mesterleveles Szakoktató,
Nemzetközi Szakmai Zsűri,
Műkörmös Szakújságíró

Mesterleveles Szakoktató,
Nemzetközi Szakmai Zsűri,
Műkörmös Szakújságíró

A képzés során kifejezetten az egyedi problémákat küszöböljük ki. A
technikai tudás instrumentális támogatása a gyorsaság érdekében
- ez a legfőbb vezérvonala a napi oktatásnak. A lenőtt körömmel
érkező modell töltés szimulációs gyakorlat keretében kap új körmöt.
A munkát fázisokra bontva végezzük - mindeközben ügyelve a
gyorsaságra és a precízségre. Az előző anyag leszedése a jelenleg
kapható legmodernebb frézerekkel és gépekkel. Gyors és precíz, gépi
előkészítés. Pontos és minden körömformához illeszkedő sablonozás
gyakorlása, majd anyagfelhordás, köttetés, hajlítás.

Ecsetbeavatás, ecsetkezelés, annak állagmegóvása, tárolása. Art Gelek színkeverése, őszi színtónusok keverési titkai, Art Gel-ek clear
adaptációja, tónus fedés. Egyszerűbb és összetettebb minták (levél,
virág) felépítése, körmökön való performansza, köttetése. Beépített
dekorációs anyagok használata az egyediség megjelenítése céljából.
Strasszok és szórógyöngyök tartós rögzítése, illetve azok eltávolítása.

Körömágyhosszabbítás francia, fehér szabadszéllel. Pontos
sarokpontok, borítás, bereszelés. Különös tekintettel a fehér
szabadszél sarokpontjainak a reszelés során való megóvására.
Megtanuljuk a kész munka optimális befotózását, beszélünk az ideális
portfólió elkészítésének fontosságáról.
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ROMANTIC ART

ÉKSZER HATÁS NYOMDÁVAL ÉS
SUGAR EFFEKT TECHNIKÁVAL

OKJ UTÁN - MODERN GÉLLAKK TECHNIKA
NÉPSZERŰ SZALONDÍSZÍTÉSEKKEL

VIRÁGNÉ ERDŐS CSILLA

SÁRKÖZY-EIGNER ROXANA

Manikűr-műkörömépítő
szakoktató

Mesterleveles kézápoló és
műkörömépítő szakoktató

Ha úgy érzed nem vagy elég magabiztos a nyomdázás terén, a
tanfolyam elvégzése után biztos kezekkel nyúlsz majd a vendéged
körméhez, ha egy gyors, de mégis látványos díszítés a kívánsága.
Megtanítalak elképesztő ékszerhatású körmöket készíteni. Amit
akár az esküvői, báli, ünnepi szezonban is tökéletesen tudsz majd
hasznosítani. Alapoktól indulunk, így a sikerélmény mindenkinek
garantált!

A képzésen megismerheted a tökéletes gél lakkozás technikáját
vegyítve díszítéssel, ami minden igényt kielégít a szalonban
folyamatosan megújuló trendekkel ötvözve. Itt mindent
megtanulhatsz, ami a szalonmunka során felmerülhet, a képzés után
bátran alkalmazhatod.
Az új CrystalSept fertőtlenítők helyes használata. A tökéletes
előkészítés/manikűr a tökéletes, lenövésmentes géllakkozásért.
A Compact Base Gel család többrétű használata (alapként, francia
köröm alapként, végleges köröm színként, “C”ív építése velük).
Francia géllakkozás.
Lenövés késleltetéssel lakkozott körmök.
Ezek díszítése (chrome porokkal, glam glitterekkel, egyéb díszítő
effektekkel, az új matricákkal, az új transzerfólia zselé használatával,
egyszerűbb Bubblegum Color Gel díszítéssel, swarovski kövek és
szórógyöngyök helyes applikációjával Gem Glue Gellel. Egyenletes
felület kialakítása. ONE STEP és 3 Step CrystaLac-ok anyagismerete.
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