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A modell körme az új 3S150-es 3 STEP CrystaLac-kal, új Rainbow transzferfólia szettel,

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

új Nova Crystals strasszkővel, Art Gel-ekkel, MattEver Matt Top Gel-lel és Cool Top

Gel Universal-lal készült (Sikari Edina munkája).

A Te Crystal Nails partnered:

2021 TAVASZ/NYÁR
TRENDSZÍNE A

SZELLŐ RÓZSA
A szellő rózsa egy lenyűgöző, nagyon romantikus halvány rózsaszín árnyalat.
Szép, lágy és semleges szín, amely csodásan mutat a tavasz-nyári időszakban is.
Kiválóan lehet használni alapszínként, mert lehetővé teszi, hogy a többi szín
kiemelkedjen mellette.
Válaszd tavaszi újdonságaink közül a 3S149-es Candy Rose CrystaLac-ot, az R171-es
Birsalma Royal Gel-t vagy az örök kedvenc 3S42-es Őszirózsa alapon az Aurora Top
Gel-t, nail art termékeink közül pedig a Diva Glitters 3-as árnyalatát ajánljuk!
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Különböző típusú újdonságaink a szellő rózsa színében

Meglévő termékeinkből készítettünk egy
szuper válogatást Nektek, melyek a 2021-es év
trendszíneit tükrözik. Használjátok őket bátran!

R138
Royal Gel

3S128
3 Step CrystaLac

NEON SÁRGA
R83

Pigmentpor

Royal Gel

Color of the
Year 2021

Illuminating

1S47
One Step CrystaLac

Másodszor fordul elő, hogy két színt választott az év színének a Pantone
Intézet. 2021-ben a szürke egy nyugtató árnyalata és egy világos napsárga
lettek az év trendszínei. Az idei kettős színválasztás az erő és remény üzenetét
hordozza, hiszen a két szín együtt egyaránt felemelő és emlékezetes.

AZ ÉV SZÍNE 2021
TRENDOLDALAK

1S35
One Step CrystaLac

R108
Royal Gel

3S46
3 Step CrystaLac

R91
Royal Gel

Color of the
Year 2021
Ultimate
Gray

8ml

4ml

ÚJ!

3 STEP CrystaLac
trendszínek
2021 tavasz/nyár
BASE GEL

Az új 3 STEP árnyalatok rendkívül világos pasztell színekbe öltöztek a tavaszi szezonra,
melynek vendégeid sem fognak tudni ellenállni.
A 3S149-es Candy Rose és a 3S150-es Candy Violet a nőiesebb vonalat képviselik, míg a 3S151-es
Candy Mint-nek és a 3S152-es Candy Blue-nak vagányabb vendégeid sem fognak tudni ellenállni.
Vesd be őket bátran az esküvői szezonban is a nem mindennapi hatásért!
4ml – 1.980,-
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Olvasd be a QR kódot
és nézd meg a videót!
ue

Lásd a képen!

4ml – 2.180,-

Aurora Top GEL
3S12 alapon

Aurora Top GEL
3S42 alapon

Aurora Top GEL
3S65 alapon

Aurora Top GEL
3S78 alapon

Lásd a képen!

okkal és az Aurora Top Gel-lel készült (Sárközy-Eigner Roxána munkája).

Fixálásmentes, rugalmas, színesen csillámló fényzselé.
Gyönyörű, többszínű pelyheket és csillámokat tartalmaz, amely minden alapszínhez remekül
passzol. Érdekessége, hogy a csillámok különböző méretűek, de nagyon vékonyak, így szépen
belesimulnak a köröm felületébe, nem állnak ki a felszínen.

A képen látható köröm a 3S149-es Candy Rose, a 3S151-es Candy Mint 3 STEP CrystaLac-

ÚJ! Aurora Top Gel

4ml

6

Royal Gel trendszínek
2021 tavasz/nyár
Fixálásmentes színes zselék, egy rétegben.
Megérkeztek palettánkra a tavasz ámulatba ejtő színei. Az év trendszíne az Illuminating sárga
az R170-es Naplemente és az R171-es Birsalma árnyalatában varázsolnak el minket. A virágzó
természetet tükrözi az R172-es Tavaszi hajtás menta jellege és az R173-as Üde égbolt halvány kék
színe. 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
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Olvasd be a QR kódot
és nézd meg a videót!
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Lásd a képen!

ÚJ! Transzferfólia Szett – Rainbow
Pompázz te is a szivárvány színeiben az új Rainbow transzferfólia szettünkkel!
10 különböző árnyalatú fóliából álló mixünk a tavasz egyik legkedveltebb nail art terméke. Pro
Foil Gel segítségével bármilyen felületre könnyedén felvihető. Olyan alapvető legnépszerűbb
színekben (ezüst, rosegold, arany, pink stb.) összeállított készlet, mely elengedhetetlen segítőtársa
minden körmösnek a szalondíszítések során.
1.980,-

Lásd a képen!

A képen látható köröm az R170-es Naplemente, az R171-es Birsalma, az R172-es Tavaszi

szettel készült (Halász Virág munkája).

ÚJ!

hajtás és az R173-as Üde égbolt Royal Gel-ekkel, a díszítés a Rainbow Transzferfólia
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10
ÚJ! Diva Glitters
Ragyogó új díszítőnk, a Diva Glitters különböző méretű és formájú flitterek és csillámpor
keveréke metálos hatásban.
Szuper választás, hiszen hercegnőként ragyognak majd a tavaszi napsütésben vendéged körmein.

Olvasd be a QR kódot
és nézd meg a videót!
Div
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CN tipp:
Nyomkodd ragacsos
rétegbe, vagy keverd
Compact Base Gel
Clear-be és úgy vidd
fel a köröm felületére.
Mert a csillogásból
sosem elég!

csillámok

GLITTERS

MÁRCIUS KÖZEPÉTŐL
ÚJ !

ÚJ ! E z ü s t

R o s e gol d

Lásd a képen!

Lásd a képen!

ÁPRILISTÓL
ÚJ! Türkiz

Lásd a képen!

ÚJ !

R óz s a s z í n

Lásd a képen!

Mindenképp olvasd be a
QR kódot és nézd meg a
videót, ha látni akarod a
valósághű szikrázást!

rosegold és türkiz színű Flash Glitters-szel Sugar Effect technikával készült (Sikari Edina munkája).

1.280.-

A képen látható köröm Xtreme Fusion AcrylGel Cover Pink-kel, Compact Base Gel Clear-rel,

Elképesztő, különleges, soha nem látott csillogás!
Fényvisszaverő tulajdonságú, teljesen fedő csillámporok, melyek
a fényben káprázatosan csillámlanak, pont úgy, mint amikor a
nyári napsugarak szikráznak a víztükrön. Ugyanakkor csökkent
fényviszonyok között, ahogy szűrt fény vetül rájuk, feltűnően
visszaverik azt. Elegáns, fekete díszítőtégelyben. Sugar Effekt
technikával (valamelyik lentebb ajánlott zselébe köttetés
előtt beleszórjuk a csillámot, majd megköttetjük, ez a technika
fedőzselé nélkül ad szép csillogást) javasoljuk a körömfelületre
felvinni a legvarázslatosabb hatás érdekében. A felhasználásához a
következő anyagok valamelyikét ajánljuk: Gem Glue Gel, Compact
Base Gel Clear, Cool Top Universal vagy Cool Top 4Dark.
4 vendégkedvenc színben (ezüst, rosegold, rózsaszín, türkiz), melyet
a legnépszerűbb CrystaLac-jaidhoz tökéletesen tudsz társítani!

ÚJ!

Crystal Nails
Strasszkövek
A kifutó (megszűnő gyártású) Swarovski kövek helyett
érkezik a Crystal Nails sajátmárkás strasszkő termékcsaládja

CN tipp:
Az egybefüggő
mintákat (ahol sok
strasszkő összeér)
a még tartósabb
végeredményért
fényzselézd körbe 0
Short ecsettel!

Nova Crystal színjátszó ragasztható üveg strasszkő, dekorációs díszítésekhez, a körmösök
körében kedvelt színekben.
Az elegáns fekete tégelyben 100 db strasszkövet találsz. 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. Összesen 12 féle
színben kapható, színenként 3 méretben (SS3, SS5, SS8).
A következő színek: Sapphire, Black, Red, Silver, Fuchsia, Emerald.

ÚJ!

1 tégely (100 db strasszkő) ára: 880,MÉRETEK: (Egy tégelyben egyféle méret található.)

1.70 - 1.90 mm

2.30 - 2.50 mm

SS5

SS3

SS8

CRYSTALS
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ÚJ! Swarovski Collection
Az imádott Swarovski Collection válogatásaink visszatérnek 2
tavaszi mixben (egy tégelyben különböző méretű és színű kövek).
A Spring Flowers kollekció rózsaszín, kék és ezüst színben
tündökölnek, míg az Emerald Lux a smaragd drágakő és arany
eleganciájával veszi majd le vendégedet a lábáról!
1 tégely (100 db strasszkő) ára: 2.190,ÚJ
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Aquamarine
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5-ös sellőporral és a Nova Crystal strasszkövekkel készült (Doviscsák Dóra munkája).

1.35 - 1.50 mm

A képen látható köröm a Cover Refill Hard Gel-lel, a 3S66-os 3 STEP CrystaLac-kal, a díszítés
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Tavaszi-nyári készletek –
3 STEP CrystaLac és Royal Gel
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Kettő pasztell árnyalatú újdonságszín válogatás gyönyörű rosegold
és pezsgő árnyalatban csillogó dobozban, amiből néhány mozdulattal
display lesz.
Csak vedd ki az üvegeket és a display koronát a dobozból, majd fektesd
el azt. Állítsd az asztalodra a Crystal Nails tavaszi-nyári szezonjának
legkedveltebb színeit!
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ÚJ! Almost White 3 STEP CrystaLac készlet
Készlet ára (4x4ml): 7.920,-

ÚJ! 3S149
Candy Rose

ÚJ! 3S150
Candy Violet

ÚJ! 3S151
Candy Mint

ÚJ! 3S152
Candy Blue

ÚJ! Sweet Pastel Royal Gel készlet
Készlet ára (4x4,5ml): 8.800,-

ÚJ! R170
Naplemente

ÚJ! R171
Birsalma

ÚJ! R172
Tavaszi hajtás

ÚJ! R173
Üde égbolt

Népszerű körömbőr vitalizáló olaj családunk két új, limitált ilattal bővül: Papaya és Green Apple.
Csempéssz üde tavaszi hangulatot szalonodba a friss papaya vagy a zöldalma csodás illatával! Az ápoló
olajnak a köröm táplálásában és a körömbőr ápolásában van hatalmas szerepe, emellett hosszantartó
illatával garantáltan elvarázsol. Limitált!
4ml - 490,-

kövekkel készült (Magyarosi Barbara munkája).

A képen látható köröm Compact Base Gel Cover Pink-kel, a díszítés Art Gel-lel és Opál

ÚJ! Körömápoló olajok
LIMITÁLT!
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ÚJ!

LEDExtreme MINI
UV/LED lámpa

ÁPRILISTÓL!

Legújabb készülékünk az UVLED típusú lámpáink között az első, ami beépített ventilátor
funkcióval rendelkezik.
A halk üzemű ventilátor hűti az UVLED égőket, így megnövekszik az élettartamuk, illetve kiváló
segítség a levegőre száradó anyagok megszilárdításában is. Letisztult, hófehér kis külsejével,
valamint belső tükörfelületével nem csak kevés helyet foglal el az asztalon, hanem az alapanyagok
gyors és biztonságos átkötése is garantált. Könnyen eltávolítható mágneses rögzítésű alsó
tükörpaneljével pedig a pedikűr és a karbantartás sem akadály. Mit tud még? Digitális kijelző a
hátoldalon, mozgásérzékelő funkció, 4 féle időzítés, érintő gombok és megbízható teljesítmény.
Így, legújabb kis lámpánk nem csak praktikus, hanem rengeteg hasznos funkcióval is rendelkezik.
Közepes igénybevételre lett tervezve. Próbáljátok ki bátran!
Jellemzők:

•
•
•
•
•
•
•

Teljesítmény: max. 36W
UVLED égő: 21db
Fény hullámhossz: 365+405nm
Vezérlés: érintőgombok és mozgásérzékelő
Időzítés: 10/30/60mp és 99mp.
Egyéb extrák: ventilátor, digitális kijelző
Tartozékok: hálózati adapter

17.500,-

Nincs holttér, a fény
minden irányból
éri a körmöt a
szem számára nem
zavaró módon

ÁPRILISTÓL!

Mozgásérzékelő
funkció

Ventilátor
és digitális
kijelző
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MEGÚJULTAK!

CRYSTAL DUST porelszívók
Sok-sok év után végre megújultak szeretett Crystal Dust porelszívóink is.
Mindegyik készülékünk új, egyedi védőrácsot és kisebb elszívónyílást is kapott. Így az elszívás
hatékonysága megnövekedett és a biztonság is fokozódott. Ráadásul megújult kéztámaszunk egy
új, keskenyebb, egykezes külsőt is kapott. Így, még kevesebb helyet foglal el az asztalon és sokkal
praktikusabbá válik az elhelyezése. A készülékek megbízható, egyszerű működése és a vastagfalú,
szűrőbetétes porzsákjuk is változatlan maradt. A 3 év jótállást továbbra is biztosítjuk.

CRYSTAL DUST –
DUPLAERŐS PORELSZÍVÓS KÉZTÁMASZ
EZÜST/FEHÉR színben.
Tartozék: 1db porzsák, hálózati adapter.

3 év Crystal jótállás
Megújult méret és
védőrács

29.900.-

CRYSTAL DUST –
ASZTALBA ÉPÍTHETŐ PORELSZÍVÓK

Professzionális
felhasználásra

LAKK és BŐR hatású kivitelben.
Beépíthető lapméret: 290 x 170 x 6mm
Tartozék: 1db porzsák, hálózati adapter.
25.650.-

Professzionális
felhasználásra

LA

KK HATÁS

Ú

BŐ

R HATÁS

3 év Crystal jótállás
Ú

Új védőrács

MEGÚJULT! LEDExtreme+ UV/LED lámpa
Kedvenc UVLED lámpánk egy új, energiatakarékos funkcióval egészült ki: „SLEEPING MODE”
azaz alvó mód.
Az új funkció automatikusan működésbe lép, amint a készülék min.30 percig nincs használatban,
és kikapcsolja önmagát. Az újbóli bekapcsoláshoz pedig elég 2 gombnyomás. Így megújult lámpánk
nem csak a munkában elengedhetetlen segítőtárs, hanem az új funkciójának köszönhetően
még a felesleges energiafogyasztást is minimálisra csökkenteti. Lámpánk letisztult külseje, nagy
teljesítménye és közkedvelt funkciói továbbra is változatlanok maradtak.
Tartozékok: 1db szilikon tető (fehér), hálózati adapter.

ÚJ!
„SLEEPING MODE”
Energiatakarékos
funkció

26.800.-

Professzionális
felhasználásra

„LOW HEAT
MODE” és
Mozgásérzékelő
funkciók
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BESTSELLER
Crystal Nails sláger termékek - VIDEÓVAL
Összegyűjtöttük Nektek a legkedveltebb Crystal Nails termékeket, amiket bátran
alkalmazhattok a szalonmunka során, vagy akár versenyeken is. Ráadásul szuperül
kombinálhatóak a 2021-es tavaszi-nyári szezon újdonságaival!

Xtreme Superior Gel Clear

Olvasd be a QR kódot
és nézd meg a videót!

Újgenerációs Xtreme építőzselé reszelésmentes technikához is,
tégelyben enyhén lilás árnyalatú, alacsony hőképződési formulával
ellátott anyag, melynek kötése alacsonyabb hőmérsékleten megy
végbe.
Kristálytiszta, közepes sűrűségű, könnyen kezelhető Xtreme építőzselé,
mely gyors munkatempót biztosít. Szupererős, rugalmas, mégis könnyen
reszelhető. Rövid és hosszú körmök kialakításához is használható,
hajlítható zselé. Felvitele lágyabb ecsettel ajánlott: 6 Gel ecset, Xtreme Gel
ecset, Nero Merlo II. ecset. Hajlítási ideje UV lámpában 20-25mp, LED-ben
8-10mp. Kötési ideje LED lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.
5ml – 1.950,-

15ml – 4.380,-

50ml – 10.650,Olvasd be a QR kódot
és nézd meg a videót!

Cool Top Gel Universal
Fixálásmentes, leoldható, közepes sűrűségű, tartós fényű, átlátszó,
magas rugalmassággal rendelkező fényzselé.
Sárgulásmentes. Kötés után nem kell fixálni. Javasolt porcelán és zselés
műkörömre, 3 STEP és ONE STEP CrystaLac-ra is. Kötése UV lámpában
2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
4ml – 2.250,-

8ml – 2.980,-

13ml – 3.950,-

3 STEP CrystaLac-ok

Olvasd be a QR kódot
és nézd meg a videót!

Csodálatos színek 3 lépésben!
A CrystaLac anyag a színes zselék tartósságát nyújtja a lakkozás
könnyedségével. Lágyan, finoman terül, magas fedőképességű és
szuperül pigmentált! Minden évben az aktuális szezon trendszíneinek
megfelelő árnyalatokban jelennek meg, ezek a színek gyorsan
szalonkedvencek lesznek!
4ml – 1.980,-

8ml – 2.490,-

Compact Base Gel

Olvasd be a QR kódot
és nézd meg a videót!

Körömerősítő és alapozó zselé egyben.
Oldható, rugalmas, szupersűrű, ugyanakkor könnyedén kezelhető
újgenerációs körömerősítő (alapozó) zselé, mely követi a köröm formáját
és erős tartást biztosít. Bivalyerős tapadású, tökéletesen önterülő „ecsetes
építő zselé”, mely strapabíróbb, viseléskor stabilabb érzetet ad. A legsűrűbb
Base Gel, ennek ellenére könnyedén kezelhető. Felületkiegyenlítő hatású,
az anyag szinte segíti a megfelelő felület kialakítását. Tökéletesen
alkalmazható az alábbiakra: alapozás, körömerősítés, C-ív kialakítása,
körömkorrekció és körömhosszabbítás (sablonnal).
4ml – 2.250,-

8ml – 2.980,-

Clear

Milky
White

Cover
Pink

Milky
Rose

Translucent Cover
Nude
Rose

13ml – 3.950,- (csak Clear és Cover Pink)
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ÚJ!

PROFI TOVÁBBKÉPZÉSEK
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CSODÁS CSIPKÉK

Kovács
Nikolett
Kézápoló és
műkörömépítő,
Körömtábor
mester

Apró vonalak, finom színek, lágy csipke részletek. Niki
különleges tanfolyamán ezeket a csipke motívumokat fogja
megmutatni különböző nude alapokon. Így nem csak az apró
és vékony vonalak, hanem a füstös hátterek is szerepet kapnak.
Lépj ki a komfort zónádból, és tanulj valami nem mindennapit,
tanulj csipkét készíteni!
Elsajátítható ismeretek: Vékony vonalak és apró motívumok
festése, babyboomer készítése Ombre Stick-kel, Glassy
Crystalac használata, nyomda technika.

NO FILE RESZELÉSMENTES ÉPÍTÉS ÉS TÖLTÉS

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

Kiválóan alkalmazható ez a köröm építési módszer, ha a
természetes hatás elérése a cél, ráadásul időt, energiát és anyagot
is spórolsz. A tanfolyam fontos része az előkészítés tökéletesítése,
hiszen a szép manikűr és a hibátlanul megreszelt alap felület a
reszelésmentes technika kulcsa.
Elsajátítható ismeretek: Betekintés a kombinált manikűr
technikáiba; reszeléstechnika - honnan? mennyit? hogyan?, rálátás
fejlesztése; tökéletes felület létrehozása egy lépésben - trükkök,
technikák, szín pontos felvitele; francia köröm készítése.

FORDÍTOTT CSISZOLÓGÉP TECHNIKA

Rideg
Anett
Kézápoló és
Műkörömépítő,
Lábápoló

Ezen a képzésen megtanuljuk a legújabb, saját fejlesztésű pontos
előkészítést, kombinált manikűr és csiszológép megfelelő
használattal. Egyedülálló gépi manikűr technika, saját fejlesztéssel!
Minden, ami gél lakk technika, mani technikák, gyorsasági tréning, és
ami az OKJ-ből kimaradt, professzionális anyagokkal és eszközökkel.
Elsajátítható ismeretek: Prevenció, anyageltávolítás, a gél lakkok
alapvető felhasználási módja, erősített gél lakk technika, az erősítő
anyagok ismertetése, annak helyes használata, anyagokkal való
kombinálása. Pontos előkészítés és csiszológép használat.

INDASULI

Rideg
Anett
Kézápoló és
Műkörömépítő,
Lábápoló

Biztosan voltál már úgy, hogy nem tudod, hogyan kezdj hozzá?
Nem megy az inda, a vékony vonalvezetés? A kompozícióval
vannak problémáid?Vagy csak nincs ötleted milyen környezetbe
helyezd? Akkor ezt a képzést Neked ajánlom, és mindenkinek,
aki az indázás szerelmese.
Elsajátítható ismeretek: Egészen az alapoktól, megtanuljuk
a vékony vonalak rejtelmeit. Eszköz és anyagismeret, azok
megfelelő használata és kombinálhatósága.
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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

REVERSE LOVE

Sikari
Edina
Négyszeres
Körömtábor
mester, Ukrán
bajnok,
Winner of Winner
Marseille

A Reverse LOVE tanfolyam a Reverse tip használatáról szól Xtreme
Fusion akrilzselékkel, és azoknak ajánlom, akiknek nehezen
megy a sablonozás vagy túl sok idő a pontos sablonillesztés.
Ezzel a technikával akár egy óra alatt megépíthető 10 ujj, tehát
abszolút a gyors és pontos szalonmunkára lett kitalálva.
Elsajátítható ismeretek: Reverse tip és Xtreme Fusion
AcrylGel elmélet, saját köröm és bőr előkészítése (kombinált
gépi manikűrrel), nude köröm francia fehér véggel, felületi
festéssel, francia köröm fehér véggel, francia köröm
körömágyhosszabbítással, töltés. Összereszelés csiszológéppel
a gyors munka érdekében.

WHITE FLOWERS & RAINBOW 3D

Szakálné Szabó
Veronika
Kéz-, és lábápoló,
műkörömépítő,
Magyar bajnok
porcelán kategória
2016, Körömtábor
mester

Kétféle technika 1 nap alatt! Az első technikát az új Art Gel
Pro anyaggal fogjuk elkészíteni, amit sugar effect technikával
egészítünk ki. A második technika Royal Cream díszítő zselékkel
fog készülni, amikkel 3D hatású mintákat fogunk készíteni,
melyeket kövekkel és szórógyönggyel dekorálunk majd.
Elsajátítható ismeretek: virágok zselés festés technikával,
többféle ecsettel, vékony vonalak technikája , sugar effect
technika, Royal Cream díszítő zselékkel készíthető 3D minták,
kövek és szórógyöngyök tartós rögzítése.

AQUAGEL – AKVARELL HATÁSÚ DÍSZÍTÉSEK
FESTŐZSELÉKKEL

Kesztyűs
Dóra
Olimpiai
Aranyérmes,
Ötszörös Olimpiai
Ezüstérmes,
Körömtábor Elite
Mestere

Te is imádod a légiesen könnyű, fátyolos mintákat? Esetleg
próbáltál már akvarell festést, de nehéz volt a levegőre kötő
anyagokkal dolgozni? Az akvarell hatást ART GEL festőzselékkel
is gyönyörűen el lehet készíteni, csak ismerni kell hozzá a
speciális technikát. Ezen a tanfolyamon mindent megtanulunk
róla, hogy utána Te is elkápráztathasd vendégeidet a
fátyolhatású virágokkal.
Elsajátítható ismeretek: Art Gel és Art Gel Pro anyagismeret,
speciális akvarell technika zselékkel, vékony vonalak festése,
árnyékolás, átmenetek készítése, kompozíció alkotás.

TARTÓS 3 STEP CRYSTALAC ÉS ONE STEP
CRYSTALAC LÁBKÖRÖMRE, FÓKUSZBAN AZ
ESZTÉTIKAI PEDIKŰRREL

Dr. Veresné
Szuda Katica
Országos
Lábápoló Bajnok,
Diplomás
szakoktató,
Lábápoló Mester

A továbbképzést azoknak a szakembereknek ajánlom, akik szeretnék
elsajátítani a tartós géllakkozás technikáját, akiknek a vendégei
szeretik, ha a kézkörmük és a lábkörmük egyforma színű. Ajánlom
mindenkinek, aki ápolt, igényes szép körmökre vágyik, szeretik, ha
tartós a lakk és nem kopik le a cipőtől.
Elsajátítható ismeretek: 3 STEP és One STEP CrystaLac szakszerű
használata, francia géllakk szakszerű használata, anyagok közötti
különbségek, anyagismeret, géllakk eltávolításának lehetőségei
oldással és reszeléssel, elektronikai gépek ismerete.

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
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,-

p gel

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
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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).

14

brush
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,-

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).

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

