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Esztétikai pedikűr

Tisztítás

ÚJ! SPA CARE + TONIC FOR FEET
Friss citrus-, eukaliptusz illatú lábkrém.
Mélyen táplálja, frissíti a fáradt lábakat.
Fizikai
tevékenységek után ajánlott sportolóknak, vagy utazás
közben. Megakadályozza a szárazságot, lágyítja a felső
réteget. Az alkalmazás után a lábak puhává, simává válnak.
Vigyük fel a krémet a tiszta és száraz lábakra, majd gondosan,
gyengéden masszírozzuk be a lábakat és az ujjakat amíg
teljesen felszívódik.

ÚJ!
250ml
2.690,-

Esztétikai pedikűr - Tisztítás
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Esztétikai pedikűr

Hámlasztás, bőroldás és puhítás

ÚJ!

ÚJ! SPA CALLUS SOFTENER SPRAY FOR FEET
Friss citrus-, eukaliptusz illatú lábkrém. Karbamid-, tejsav- és
argán olaj-tartalmával puhítja és lazítja a sejtek közötti kötéseket.
A kezelés alatt nedvesíti az érintett területet, enyhe bőroldó hatásának köszönhetően
fellazítja az elhalt hámréteget, megkönnyítve ezzel a pedikűrözést. Segítségével a
problémás bőrtípusok is puhábbá, könnyebben pedikűrözhetővé válnak. A spray-t
körülbelül 20 centiméter távolságból permetezzük az érintett területre.

4

l

ÚJ!

ÚJ! CALLUS REMOVER DROPS
FOR FEET

A kezelés megkezdése előtt, az érintett területre
egy-két cseppet csepegtessünk, majd hagyjuk hatni
körülbelül 5 percig. A bőr felpuhul, így a benőtt
körmök és a tyúkszem könnyen eltávolíthatóvá
válnak. Bisabololt, rozmaringolajat tartalmaz.

30ml

200ml

500ml

30ml

750,-

2.290,-

4.290,-

1.440,-

Esztétikai pedikűr - Hámlasztás, bőroldás és puhítás
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Esztétikai pedikűr

Hámlasztás, bőroldás és puhítás

ÚJ!

ÚJ! SPA SCRUB FOR FEET

A bőrbe masszírozáskor a só tisztítja
és kinyitja a pórusokat, így a fontos
olajok mélyen a bőrbe szívódnak és
hidratálnak.
Spatula
segítségével
keverjük össze. Használat után a sót
leöblítve, a bőrön áthatolt olajok még
hosszasan kifejtik hidratáló hatásukat.

ÚJ!

ÚJ! SPA PEELING SCRUB
PASSION FRUIT FOR FEET

Az elhalt hámréteg eltávolításával biztosítja
a hatóanyagok felszívódását, és ezáltal puhítja
a bőrt. A növényi olajoknak köszönhetően
köszönhetően a kiszáradt bőr gyorsan visszanyeri
rugalmasságát. Könyökre és térdre is használható.
Spatula segítségével keverjük össze, vigyük fel
a bőrradírt a hámlasztani kívánt területre, majd
erőteljes mozdulatokkal masszírozzuk be a bőrbe.
A masszírozás befejeztével, meleg vízzel alaposan
öblítsük le a bőrradírt.

ÚJ!

ÚJ! SPA BATH SALT
EUCALYPTUS FOR FEET

Igazi gyógyír a száraz, repedezett bőr
számára. Fellazítja a bőrt és kitísztítja
a pórusokban lévő szennyeződéseket.
Összetevőinek
köszönhetően
megakadályozza
a
kellemetlen
lábszag,
valamint
viszketés
kialakulását a lábujjak között. Ellazít
és méregtelenít egyben. 1 púpozott
evőkanálnyit tegyünk az áztatóvízbe
és 5-10 percig hagyjuk hatni.

200ml

200ml

200ml

3.390,-

3.390,-

2.270,-

Esztétikai pedikűr - Hámlasztás, bőroldás és puhítás
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Esztétikai pedikűr

Hámlasztás,
Ápolás,
frissítés
bőroldás és puhítás

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ! SPA FINISH SPRAY FOR FEET

ÚJ! SPA CARE+NOURISH CREAM FOR FEET & BODY

Kiszáradást, hámlást megelőző lábspray.

Hidratálja a lábon lévő száraz bőrt, és puhítja a már kialakult
bőrkeményedéseket.

Karbamid, tejsav, aloe és teafa olaj tartalmával puhítja
és lazítja a sejtek közötti kötéseket. Hűti és frissíti a
fáradt lábakat, miközben segít megelőzni a lábszagot.
Pedikűr utáni használatra. A spray-t körülbelül 20
centiméter távolságból permetezzük az érintett
területre.

6

Hozzáadott Bergamott tartalma révén higiéniát biztosít. A selymes textúra teafa
olajjal, aloeval és mentával friss illatúvá és olyan puhává varázsolja a lábakat,
akár a kisbabák bőre. Vigyük fel a krémet a kiszáradt sarokra vagy könyökre, majd
körkörös mozdulattal gyengéden masszírozzuk be a bőrbe.

30ml l
30m

200ml
200ml

30ml
250ml

650,1.440,-

1.950,2.270,-

1.250,3.970,-

l

Esztétikai pedikűr - Ápolás, frissítés
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Esztétikai pedikűr

Hámlasztás,
bőroldás és puhítás
Ápolás,
frissítés

ÚJ!

ÚJ! SPA COOLING GEL FOR FEET
Hűsítő gél fáradt és égő lábfejek és lábak
számára.
A mentol azonnali enyhítést nyújt a fájó lábfejeknek
és lábaknak, míg a gazdag aloe tartalom kényezteti és
hidratálja a bőrt. A kezelés utolsó lépéseként alkalmazva
gyengéden masszírozzuk be a bőrbe. A Crystal SPA hűsítő
gél a fáradt lábak, izmok, ízületek felfrissítésével olyan érzést
nyújt, mintha a lábak könnyebbé váltak volna.

ÚJ!

ÚJ! SPA HYDRO CREAM ALOE VERA FOR
FEET & BODY
Tápláló bőrápoló krém növényi olajokkal, vitaminokkal és
finom illattal megfűszerezve.
A makadámia dió olaj, avokádó olaj és aloe kényezteti és puhává varázsolja
a kezeket, lábakat és az egész testet. A gondosan válogatott természetes
összetevők megvédik és helyreállítják az igénybevett kézen és lábon is a
bőrt, láthatatlan és nem ragadós réteget képezve azok felületén. Segítséget
nyújt a nagyon száraz és érzékeny kezek és lábak számára is. Használható
testápoló krémként is a test teljes felületén. Bőségesen masszírozzuk be a
bőrbe, ne öblítsük le.

30ml
35ml

250ml
250ml

30ml
250ml

250ml
500ml

650,860,-

650,2.790,-

650,- 3.390,

650,5.690,-

Esztétikai pedikűr - Ápolás, frissítés
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Esztétikai pedikűr

Ápolás, frissítés

8

l

Esztétikai pedikűr - Ápolás, frissítés
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Esztétikai pedikűr

Ápolás, frissítés

ÚJ! MOISTURISING HAND, FOOT AND BODY LOTION KRÉMEK

A legújabb RICH krémcsaládunk a már ismert összetevők mellett shea vajat is tartalmaz. A krém olajtartalma magasabb, lassabban szívódik be, ezáltal
tápláló, mélyhidratáló hatást fejt ki, az illat pedig hosszabb ideig érződik a bőrön.
Shea vajat, jojobaolajat, kakaóvajat, vitaminokat és aloe vera kivonatot tartalmazó tápláló bőrápoló krémek. A krémek olajtartalma magasabb, lassabban
szívódik be, ezáltal tápláló, mélyhidratáló hatást fejtenek ki, az illat pedig hosszabb ideig érződik a bőrön.

Apricot Lotion - Rich

Raspberry Lotion - Rich

Papaya Lotion - Rich

30ml

250ml

30ml

250ml

30ml

250ml

780,-

2.190,-

780,-

2.190,-

780,-

2.190,-

Grapefruit Lotion - Rich

Strawberry Lotion - Rich

Vanilla Lotion - Rich

30ml

250ml

30ml

250ml

30ml

250ml

780,-

2.190,-

780,-

2.190,-

780,-

2.190,-

Esztétikai pedikűr - Ápolás, frissítés l
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Esztétikai pedikűr

Paraffinos ápolás

PRO-WAX 100
GYANTAMELEGÍTŐ
Több
fokozatos
hőmérséklet
szabályzással,
kivehető
500ml-es
aluminium tartállyal, valamint átlátszó
szellőzőnyílással ellátott fedővel.

7.950,-
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LILA PARAFFINGÉP
Modern for
ma és szín, 3
különböző fokozat. Tartozékok:
védőrács, tartályzacskó, kesztyű
és lábtyű

22.390,-

DIGITÁLIS RÓZSASZÍN
PARAFFINGÉP
Digitális hőmérséklet-szabályozós, 2,5 literes
paraffingép. Segítségével alkalmazkodhatunk
a vendég hőmérséklet-igényéhez. Tartozékok:
ecset, védőrács.

20.350,-

2022. 07. 19. 10:25:22

WARMING BALM
Melegítő balzsam
Levendula & Gyömbérolaj & Kámfor
Melegítő balzsam a lábak, kezek felmelegítésére és ápolására.
Az aromás olajok, mint a levendula, rozmaring, gyömbér és kámfor

PARAFFINOK
Xtreme minőségű paraffinok hatféle, intenzív
illatban: jázmin, barack, teafa, narancs, levendula,
rózsa. Kiszerelés: 450g

serkentik a vérkeringést, finoman felmelegítik a hideg kezet és lábat.
Karbamid, avokádó olaj és aloe vera kivonata segít megőrizni a bőr
hidratáltságát. A termék célja a bőr helyi felmelegítése, a bőrreakció
bőrtípustól függően eltérő lehet. A bőrpír és a meleg, csípő érzés 3045 percen belül magától megszűnik. Ne alkalmazza a terméket sérült
bőrfelületen! Kézápolás esetén szembe ne kerüljön! A Crystal SPA
Warming Balm a bőr ápolásán túl azt a plusz melegséget is nyújtja,
amire szüksége van a lábaknak, kezeknek és a léleknek is!

450g

30ml

250ml

2.490,-

980,-

4.430,-

Esztétikai pedikűr - Paraffinos ápolás
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Előkészítő -és segédfolyadékok
Speciális
szálmentes
törlőkendő és
Izopropil Alkohol
formula

CN tipp:
Hideg, nyirkos vagy
izzadt kéz esetén
többször is használd,
mert így az ujjon a
sablon sokkal jobban
megtapad.

A saját körmön
bufferezés
(mattítás) nélkül is
biztos tapadással
használható!
Optimális pH
érték és speciális
Izopropil Alkohol
formula

1.

2.

3.

4.

5.

(1.) ÚJ! CRYSTALWIPE FELÜLETTISZTÍTÓ NEDVES TÖRLŐKENDŐ / (Guava illattal)

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

30db/doboz

2.280,-

(2.) ÚJ! CRYSTALWIPE KÖRÖM- ÉS KÉZTISZTÍTÓ NEDVES TÖRLŐKENDŐ / (Áfonya illattal)

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

(3.) NO BUFFER SCRUB / Kíméletes és szupergyors előkészítés

Kíméletes és szupergyors előkészítő folyadék CrystaLac-hoz. Előkészítő anyag, amely minden eddiginél kíméletesebbé
teszi a klasszikus CrystaLac-ozást és a ONE STEP CrystaLac-ozást. A No Buffer Scrub helyettesíti a Nail Prep/Spray
Prep és a Primer használatát, illetve ONE STEP CrystaLac-nál a mattítást is. Erős vízelvonó és zsírtalanító hatása
miatt a köröm másfajta előkészítést nem igényel. Itass át egy szálmentes papírtörlőt No Buffer Scrubbal és alaposan
dörzsöld át a körmöt. A hatékonyság érdekében néhány ujj után cseréld le a papírtörlőt, és használj újat.

100ml

860,-

1.990,-

Cleanserrel átitatott szálmentes törlő, melynek használatával felgyorsíthatod a szalonmunkát. Praktikus, hiszen ha utazol, akkor nem kell
külön Cleansert és szálmentes törlőt magaddal vinned. Egy cleanser pad – körömhossztól függően – körülbelül 5-10 köröm fixálására
elegendő.

Alkoholos fertőtlenítő spray

Nagy kiszerelésű körömelőkészítő folyadék, praktikus pumpás spray formájában. Zsíroldó hatása miatt a sablon tapadását is segíti a bőrön. Sablonos építésnél ecsetes Nail Prep helyett vízelvonó előkészítő folyadékként használjuk
a körmökre fújva. Vízelvonó és zsírtalanító hatású, használható a saját kezünkre és a vendég kezére egyaránt.
12

l

2.280,-

40ml

(4.) CLEANSER PAD / Átitatott szálmentes törlő

(5.) SPRAY PREP /

80db/doboz

1 doboz
(100 tasak)

1.690,-

100ml

500ml

1.890,-

5.690,-

Előkészítő -és segédfolyadékok
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CrystalSept fertőtlenítő termékcsalád

6.

7.

8.

9.

(6.) ALKOHOLOS FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ & UTÁNTÖLTŐ

Kisebb, alkoholálló felületek fertőtlenítésére alkalmazható szer. Manikűr-, pedikűr- és műköröm építés során a felhasznált eszközök
és munkafelületek fertőtlenítésére szolgáló folyadék. (Pl: műkörmös asztal felülete, rozsdamentes fémeszközök, reszelők és egyéb
kellékek, alkohol és vízálló kellékek fertőtlenítésére). Antimikrobiális hatásspektrum: baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid
(HBV, HIV inaktiváló hatású is). Praktikus pumpás adagolóval, illetve gazdaságos 1 literes utántöltőként is beszerezhető.
Figyelem! H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. „Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!”

250ml

1.320,1000ml

2.280,-

(7.) KÉZ- ÉS BŐR FERTŐTLENÍTŐ & UTÁNTÖLTŐ

Hígítatlanul, közvetlenül a kézre, vagy egyéb fertőtlenítendő bőrfelületre alkalmazható fertőtlenítő folyadék, mely baktérium-, gomba-,
és vírusölő hatású. Antimikrobiális hatásspektrum: baktericid (MRSA), tuberkulocid, fungicid, virucid (HBV, HIV inaktiváló hatású is).
Pratikus spray adagolófejjel ellátott változatban, illetve gazdaságos 1 literes utántöltőként is megvásárolható.
Figyelem! H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. „Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!”

250ml

1.550,1000ml

2.290,-

(8.) FERTŐTLENÍTŐ FOLYÉKONY SZAPPAN / Natúr, citromos

Fertőtlenítő kézmosásra alkalmazható folyékony szappan, mely kiválóan alkalmas bőrének fertőtlenítésére szalon- vagy otthoni
körülmények között is. Antimikrobiális hatásspektrum: Baktericid, Yeasticid. Praktikus pumpás adagolóval, natúr vagy friss citrom illattal.
Veszély! H315 Bőr irritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra „Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!”

500ml
2.190,-

(9.) KÉZFERTŐTLENÍTŐ ZSELÉ / Natúr, aloe verás

Víz nélkül használható fertőtlenítő gél. Nem csak a jól ismert baktériumokkal, de a gombákkal és vírusokkal szemben is védelmet
nyújt. Antimikrobiális hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid. Praktikus pumpás adagolóval, natúr vagy
aloe vera illatváltozatban.
Figyelem! H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. „Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra!
Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!”

500ml
1.690,-

Előkészítő -és segédfolyadékok és CrystalSept
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PEDIKŰR GYÉMÁNT FRÉZER FEJ
6 db-os készlet

Fémeszközök

Gépi pedikűr gyémánt frézer fejek - hatékony
eszközök gépi pedikűrhöz.

9.990,-

BRAUN PEDIKŰR CSERÉLHETŐ
SZIKEPENGÉK
Steril, acél szikepenge. 20, 21, 22, 23 méretben.

140,- / db

KÖRÖMCSIPESZ GYŰJTŐS
NYÉLLEL
Természetes körmök vagy hosszabb műkörmök
lerövidítésére
használható
körömcsipesz.
Különösen hasznos extrém formáknál és olyan
körmöknél is, amelyek nem férnek bele a
tipvágóba. Praktikus tokkal, mely összegyűjti a
levágott körmöt.

1.590,-
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1.

2.

3.

4.

5.

(1.) XTREME ERGOSHARP II. OLLÓ
Az ErgoSharp ollócsalád egy újabb tagja a rövidebb testű ErgoSharp 2. olló, mely kedvez azon vásárlóinknak,
akik a kisebb, rövidebb ollóinkat preferálják a megszokott pontos és precíz vágás mellett. Rendkívül tartós,
korrózióálló, rozsdamentes acélból készült olló, mely a kézzel élezett, precíz pengéinek, valamint kényelmes
fogásának köszönhetően rendkívül megkönnyíti a pontosságot a szalonmunka
során. Keskeny pengéi könnyű hozzáférést biztosítanak a kutikulához, anélkül, hogy
megsértenék a körömlemezt a hátsó felületek csiszoltsága miatt. A vágó él hossza:18mm

(3.) MANIKŰR
OLLÓ, BŐRVÁGÓ

(4.) MANIKŰR OLLÓ,
KÖRÖMVÁGÓ

Solingen

Solingen

3.990,-

7.990,-

6.

(2.) GOLDEN SCISSORS
ARANY SZÍNŰ
BŐRVÁGÓ OLLÓ
Japán acél

3.440,-

(5). FLEX OLLÓ

(6.) CSIPESZ

Cuticula és sablonvágó

Cuticula csípő és
felvált köröm
eltávolító csipesz

Érdekes szerkezet: a rugós nyél helyettünk
nyitja az ollót, így egyszerűbb irányítani, akár
bőrvágásnál, akár a sablon kivágásánál.

3.990,1.690,-

1.590,-

Fém eszközök
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Combiped, fémeszközök

1.

2.

3.

(1.) HAJLÍTÓSZERSZÁM

(2.) OLDALCSÍPŐ

(3.) RÖGZÍTŐ FOGÓ

Német orvosi acél.

Német orvosi acél, fém
szál vágáshoz megerősítve.

Német orvosi acél.

26.490,-

17.880,-

16.680,-

(5.) SZÁLFESZÍTŐ

7.

9.990,-

4.

(4.) KÖRÖMCSÍPŐ

2.990,-

(6.) UV LÁMPA
Hordozható, elemes, mini lámpa

6.890,-

5.

6.

16
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8.

(7.) COMBIPED

(8.) PODOFIX

Combiped kombinált körömszabályozó
COMBIped
Spange soft (lágy), medium
(közepes), hard (kemény)
(6 db + 6db alkoholos kendő).

FESZÍTŐSZÁLAS SPANGE a benőtt,
deformálódott lábkörmök korrektúrájának orvosi segédeszköze a
szalonodban. Fertőtlenítő kendővel.

Szett (6db)

Szett (8db)
MINI, S, M, L
méret

30.890,-

30.890,-

Combiped, fémeszközök
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Fémeszközök

9.

(9.) KÉTOLDALÚ PROFI
SAROK –ÉS TALPRESZELŐ

(10.) SAROK -ÉS TALPRESZELŐ
ROZSDAMENTES ACÉLBÓL

Profi fogású ergonóm nyél és még profibb,
két oldalon két különböző érdességű bőrreszelő, amelyek a bőr felpuhítása után
szinte maguktól hántolják az elhalt bőrt. A
nyél csúszásgátló bevonatos!

Cserélhető reszelőfelülettel #120
Kiváló a műveletek utáni felület elsimításához,
finomításához.
A rozsdamentes
acél
anyagának
köszönhetően
rendkívül
strapabíró
és
kiválóan
fertőtleníthető. 10 db cserélhető csiszoló felülettel, #120-as
szemcsézettséggel!

2.990,-

3.780,-

(11.) EXKAVÁTOR
Egy eszköz, amely megkönnyíti a
pedikűrösök
munkáját.
Használd
körömbarázda tisztításra, benőtt
körmök
kezelésekor,
emellett
tisztításra és tamponálásra is alkalmas.

10.

Cserélhető
csiszolópapír

450,10db

(12.) KÉTVÉGŰ
KÖRÖMSAROK
RESZELŐ
Az egészséges és benőtt körmök,
és a körmöt körül vevő körömsánc
tisztítására alkalmas.

11.

(13.) FA
RESZELŐ
120/180. Nehezen hozzáférhető
helyekhez,
például sarokpont reszeléshez.

12.

13.

2.270,-

2.270,-

170,-

XTREME ROZSDAMENTES ACÉL RESZELŐK

14.

Kiváló tartósság szuper erős #80/120-as szemcsézettséggel, nem csak természetes körmökhöz. Rozsdamentes
acél anyaguknak köszönhetően munkabírásuk és élettartamuk kiemelkedő. Lekerekített hegyükkel és a kétféle
szemcsézettségükkel pedig egyaránt megállják a helyüket a pedikűr munkálatok során is.

(14.) XTREME ROZSDAMENTES ACÉL RESZELŐ,
HOSSZÚ - 16 CM
Hosszának és erős szemcsézettségének
köszönhetően, kiváló választás manikűr
és műköröm munkálatokhoz. 80/120

(15.) XTREME ROZSDAMENTES ACÉL RESZELŐ,
RÖVID - 14 CM
1.140,-

Rövidebb reszelőfelületével- és lekerekített hegyével, kitűnő választás pedikűr- és
manikűr munkálatokhoz egyaránt. 80/120

15.

890,-

Fémeszközök
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Szépészeti pedikűr és manikűr
3 STEP CRYSTALAC

Rendkívüli tartósság és csodálatos színek
3 lépésben
A CrystaLac anyag a színes zselék tartósságát nyújtja a
lakkozás könnyedségével. Lágyan, finoman terül. Az anyag
alapozó zseléje a Compact Base Gel, Base Gel. Fedőzseléje
a Cool Top Gel Universal, Mattever Matt Top Gel és a Cool
Top 4 Dark. A 3 STEP CrystaLac-ok tartóssága kb. 3 hét.
Kötésidő: UV lámpában: 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

4ml

8ml

2.180,-

2.750,-

COMPACT BASE GEL
PLUS CLEAR

Megérkezett a nagy kedvenc
Compact Base Gel Clear sűrűbb
verziója, a Compact Base Gel
Plus Clear. A nyári hőségben
kényelmesebb használatot biztosít,
sűrűségének köszönhetően nem
ereszkedik meg olyan hamar még a
legnagyobb melegben sem. A C-ív
könnyedén kialakítható vele, szépen
felveszi a kívánt formát. Tartóssága
és alkalmazása megegyezik az
imádott Compact Base Gel-lel.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc,
LED-ben 1-2 perc.

ONE STEP CRYSTALAC

Fixálásmentes, rugalmas, leoldható, egy
lépéses CrystaLac
Maximum 2 réteg, fixálásmentesen. Ha a fényét
növelni szeretnéd, kenj rá Cool Top Gel Universalt-t
vagy Cool Top 4 Dark-ot. Tartóssága kb. 2 hét.
Kötésidő: UV lámpában: 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.
4ml

8ml

2.190,-

2.950,-

HARD LACQUER KÖRÖMLAKKOK

A csúcsminőséghez vezető fejlesztés eredményeképpen
a Crystal Nails körömlakk az optimális viszkozitás (belső
súrlódás) következtében csíkozás- és foltmentesen,
egyenletesen, könnyedén kenhető. Ugyanezt a
célt szolgálja a finom ecset és a kézreálló kupak. A
körömlakk hosszan tartó (ún. long lasting) formulájának
köszönhetően maximális kopásállósággal rendelkezik.

8ml

8ml

Dekor színek

Effektes színek

750,-

990,-

18
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4ml

8ml

2.580,-

3.390,-

BASE GEL

Alapozó zselé
Lágy, jó tapadással rendelkező,
rugalmas, oldható alapozó zselé. 3
Step CrystaLac alá, és Reverse tipes technikánál Xtreme Fusion Gel
alá is alkalmazható. A legjobban
oldódó alapozó zselé, így ha valaki
oldással szeretné eltávolítani a
géllakkot, ezt az alapot javasoljuk
hozzá.
Kötési ideje UV lámpában 2-3 perc,
LED-ben 1-2 perc.

4ml

15ml

2.580,-

4.540,-

Szépészeti pedikűr és manikűr
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Szépészeti pedikűr és manikűr
ANTIFUNGAL PEDI GEL

COMPACT BASE GEL

Építő zselé
Pedikűrösök kedvence, építő zselé körömkorrekcióhoz, köröm pótláshoz.
Állaga lágy, színe halvány barackos rózsaszín, szinte átlátszó. Rövid, természetes
hatású körmök kialakításához javasoljuk, kifejezetten lábon. Teljes kötése LED
lámpában 1-2 perc, UV lámpában 2-3 perc.

5ml

15ml

2.290,-

4.990,-

Újgenerációs körömerősítő zselé:
alapozó zselé és körömerősítő 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). Teljes kötése
UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

EASY OFF HARDENER GEL
Leoldható körömerősítő zselé
Sűrű körömerősítő zselé, mely leoldható, rugalmas. Saját
köröm erősítéséhez javasolt, minimális (maximum 1-2 mm)
hosszúságú körömkorrekció is készíthető vele. A megfelelő
tapadás érdekében base gel használata javasolt, majd annak
a felületére kell egy vagy két rétegben felvinni az Easy Off
anyagot. Kötése UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Milky
White

Milky
Pink

Clear

Pastel
Rose

Pastel
Violet

Pastel
Blue

Pastel
Mint

Cover
Rose

Clear

Cover
Pink

Translucent
Nude

Milky
White

Milky
Rose

15ml

4ml

8ml

13ml

3.850,-

2.580,-

3.390,-

4.590,-

15ml
3.850,-

EASY OFF TOP ZSELÉ
Lágy fényzselé. Rugalmas, fixálós, leoldható. Javasolt
porcelán és zselés műkörömre, Easy Off Hardener Gellel való körömerősítésre, CrystaLac-ra. Kékes UV szűrőt
tartalmaz, sárgulásmentes. Kötés után fixáld Cleanser-rel
a tökéletesen fényes végeredmény érdekében. Kötése UV
lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

Szépészeti pedikűr és manikűr
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Szépészeti pedikűr és manikűr
WEEKLY TOP COAT
7 napig tartó fény, körömlakkra
A hosszantartó fényes fedőréteget kend aktuális
körömlakkod fölé, amely így akár 7 napig
tartósan fényes marad. Weekly Top Coattal
könnyedén meghosszabbíthatod kedvenc lakkod
élettartamát! Rendkívül gyorsan szárad – UV
lámpa sem kell hozzá! Lakklemosóval könnyedén
eltávolítható.

COOL TOP 4 DARK
Fixálásmentes, rugalmas, leoldható
szuperfény, sötét árnyalatokra
A legnépszerűbb fényzselénk, a Cool Top Gel
Universal egy olyan változata, amely nem
tartalmazza azt az optikai színélénkítő összetevőt,
melytől kékesen “világít” a köröm az UV fény
hatására. Ezzel könnyedén kiküszöbölhető az a
probléma, amely a sötét színek, melegebb tónusok
alkalmazásakor zavaró volt, hogy a szín természetes
fényben más, mint mesterséges fénynél. Ezentúl a
bordó nem lesz lilás, a fekete pedig fekete marad!
Fixálásmentes, rugalmas, oldható fényzselé, közepes
sűrűséggel. Teljes kötési ideje UV lámpában 2-3 perc,
LED lámpában 1-2 perc.
CN tipp: Tökéletes választás ChroMirror króm
pigmentpor, Crystal Flake díszítő pehely használata
esetén, még CrystaLac felületén is!

Universal Top

COOL TOP GEL UNIVERSAL
Fixálásmentes, rugalmas, leoldható
szuperfény
Fixálásmentes, leoldható, közepes sűrűségű,
csodaszép tartós fényű, magas rugalmassággal
rendelkező fényzselé. Hetekig tartó magasfényű
top, mindenki nagy kedvence. Kékes UV szűrőt
tartalmaz, sárgulásmentes. Kötés után nem kell
fixálni. Javasolt porcelán és zselés műkörömre,
illetve 3 STEP és ONE STEP CrystaLac-ra is. Teljes
kötése UV lámpában 2-3 perc, LED-ben 1-2 perc.

4ml
750,-

8ml
1.440,-

4ml
2.580,-

8ml
3.390,-

13ml

l

Visszaadja a körmök természet adta szépségét és
fényét, elősegíti az egészséges körömnövekedést.
Hatására természetes körmeink briliáns komfortérzetet
nyújtanak mindennapi életünkhöz. A kezeléstől
erősödik a köröm, élénkül a köröm színe (kezelésenként
egyre jobban), a fény pedig rendkívül tartós (nem kopik,
mert az anyag a körömlemezbe beépül). Pedikűrnél is
rendkívüli hatás érhető el vele.

(1.) PROFI KÉSZLET
A készlet tartalma: P.Shine japán
manikűr krém, P.Shine japán
manikűr por, 3 db körömreszelő, 2 db
szarvasbőr polírozó, polírozó kendő,
adagoló kanál

11.690,-

(2.) OTTHONI KÉSZLET
A készlet tartalma: P.Shine japán
manikűr krém, 2 db körömreszelő, 1
db szarvasbőr polírozó

4.580,-

1.

4.590,2.

4ml
2.580,-

8ml
3.390,-

13ml
4.590,-

20

P. SHINE JAPÁN MANIKŰR
KÉSZLETEK

A készletben található termékek önállóan is
megvásárolhatóak az alábbi árakon:
P. Shine japán manikűr krém - 3.150,P. Shine Por - 3.150,P. Shine buffer (pink és zöld - 2.860,-

Szépészeti pedikűr és manikűr
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Szépészeti pedikűr és manikűr
3.

4.

5.

6.

(3.) ACID FREE PRIMER
Savmentes Primer
Teljesen savmentes, tapadás elősegítő folyadék, ami
teljesen nem szárad meg, marad egy ragacsos rétege.
Ezért vékonyan kell felvinni, mert ez a ragacsos rész
kétoldalas ragasztóként működik majd a körömlemez
és a rákerülő anyag között. Ha a savmentes primerből
többet rakunk, akkor ez a ragacsos rész kicsit
vastagabb, így a rákerülő anyag nem fog odatapadni
a körömlemezhez, ezért felválás jelentkezhet. Az
ecsetből a felesleget le kell húzni az üvegcse nyakán
vagy az ecsetet le kell itatni egy száraz papírtörlőn, így
nem kerül a szükségesnél több mennyiség a körömre.

(4.) CRYSTAL LAKKJAVÍTÓ

7.

(6.) NAIL WRAP REMOVER FOIL
15ml
2.590,-

Leoldó fólia
Alumínium fóliába ültetett, körömméretnél
kicsit nagyobb vattabetét (2X3 cm), melyet Acryl
Removerrel kell átitatni. Pontos illeszkedése miatt
ez a leoldási mód hatékony és anyagtakarékos.
CrystaLac, porcelán, Easy Off leoldásához. Most
még kedvezőbb áron.

(Anti-Fungus)
Ceruza

1.550,-

Crystal Nails minőségben, vastag, cserélhető
heggyel.

Póthegy

1.990,-

200,-

8ml

Körmönként egy cseppnyit dörzsöltessünk be a
bőrredőkbe és a körömfelületre. Kellő higiéniát
biztosít a köröm és körömágy részére.

Tápláló olaj a köröm körüli bőr ápolására. Többféle
illatban: kókusz, ananász, barack, vanília és banán.

(5.) UV TOPCOAT

980,-

(8.) CUTICLE OIL
Körömbőr vitalizáló olaj

UV fényre kötő összetevőinek köszönhetően rendkívül
kemény és fényes védőréteget képező fedőlakk, mely
60 másodperc alatt megköt az UV lámpában (nem
teljesen szárazra), így körömlakk-gyorsszárítóként is
funkcionál.

100 darabos
boxban

(7.) FUNGUS STOP

Ceruza és póthegy

UV fedőlakk

8.

8ml
980,-

15ml
1.650,-

15ml
1.440,-

Szépészeti pedikűr és manikűr
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Kiegészítő eszközök
(1.) FINOMÍTOTT PAPÍRTÖRLŐ
Az eddigi rendkívül sikeres, többrétegű papírtörlő továbbfejlesztett változata. Szabályosabb préselés a pontosabb munkához,
egyenletesebb felület a kisebb helyigényhez. 500 darabos tekercsben. Nagyon kedvező áron. A dobozt adagolóként is használhatod!

(2.) LINT-FREE NAIL WIPES
360 db-os szálmentes törlő
A gyártási technikának köszönhetően teljesen szálmentes, egyrétegű
lapkák. 3-4 ujjra egy darab javasolt.

(4.) ESZKÖZFERTŐTLENÍTŐ BOX

(10.) FROTTÍR TÖRÖLKÖZŐ
100% pamut. Finom, puha anyagú,
melyen kevésbé látszik a körömpor.

1.370,-

(3.) GUMIS CÉRNAKESZTYŰ
100 db-os

A gumírozott ujjbegyével biztosabb fogást tesz
lehetővé. A textil rész kiváló szellőzést biztosít,
így a hagyományos gumikesztyűknél sokkal
komfortosabb. 6-os, 8-as, 10-es méretben.

1.690,-

680,-

(5.) UJJVÉDŐ
SZALAG

2.290,-

500db

(6.) ÜVEGTÉGELY
Üveg fedővel

(7.) KESZTYŰ
Frottír

(8.) LÁBTYŰ
Frottír

Melegen
tartáshoz.

Melegen
tartáshoz.

2.190,-

2.290,-

790,-

(9.) VENDÉGPAPUCS
Fertőtleníthető, nem
bolyhozódik.
Több színben.

Átlátszó

990,-

690,-

(11.) SPA TÖRÖLKÖZŐK
Többféle méretben

30x50cm

30x50cm

45x80cm

1.070,-

3.280,-

290,-

(12.) LÁBUJJ ELVÁLASZTÓ
SZIVACS

320,-/pár

(13.) SPA
WAX PÁLCA

290,-/25db

1.120,-

(15.) MAGIC BRUSH PORTALANÍTÓ KEFE

(14.) PRÉMIUM PORTALANÍTÓ KEFE
Tömött, sűrű feje a reszelést követően
maradéktalanul portalanítja a körmöket,
ugyanakkor kíméletes a bőrhöz, így a vendég
számára kellemes érzést nyújt. Ergonomikus
kialakítása révén könnyen használható, praktikus
méretű eszköz. A hosszabb része elér a kisujj
körméig is, így segítségével egyszerre lehet
portalanítani négy ujjat.

22
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1.470,-

Kétoldalú körömkefe, mely magához vonzza a port, ezért
a körömágy és annak környéke maradéktalanul portalanná
tehető. Felülete durvának tűnik, de érintése finom, akár egy
gyengéd masszázs. Műköröm (zselé, porcelán, AcrylGel) por
eltávolítására a leghatékonyabb formára reszelést követően,
de a bufizásnál, vagy az előkészítés végén történő finompor
eltávolításánál is nagyon hatékony. A por nem ül be a szálak
közé, könnyen tisztítható szappanos vízzel és fertőtleníthető
alkohollal, vagy fertőtlenítő spray-vel.

1.590,-

Kiegészítő eszközök
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2.
3.

1.

7.

5.

4.

6.

9.

8.
12.

11.

10.

13.

14.

15.

Kiegészítő eszközök
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Elektronika, gépek
Ventilátor és
Digitális kijelző.

LEDEXTREME MINI UVLED LÁMPA

Készülékünk az első olyan UVLED lámpánk, ami beépített ventilátor
funkcióval rendelkezik. A halk üzemű ventilátor működésével hűti az
UVLED égőket, így megnövekszik az életartamuk ill., kiváló segítség a
levegőre száradó anyagok megszilárdításában is. Nem tévedés, az új
lámpánk a szeretett LEDExtreme Party UVLED lámpánk módosított,
továbbfejlesztett változata. Mi változott? Új, hófehér külsőt és ventilátor
funkciót kapott. Mi maradt? Megbízható teljesítmény, digitális kijelző,
mozgásérzékelő funkció, időzítés, érintő gombok, belső tükör felület
alsó panelel és a kicsi, letisztult külső. Így, legújabb kis lámpánk még
több hasznos funkcióval gazdagodott. Közepes igénybevételre lett
tervezve. Próbáljátok ki bátran.

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

Jellemzők:
• Teljesítmény: max.36W
• UVLED égő: 21db
• Fény hullámhossz: 365+405nm
• Vezérlés: Érintőgombok(1) és
Mozgásérzékelő(2)
• Időzítés: (1)10/30/60mp és (2)99mp.
• Egyéb extrák: Ventilátor,
digitális kijelző
• Tartozékok: Hálózati
adapter.

19.990.-

LEDEXTREME+ UVLED LÁMPA

Kedvenc UVLED lámpánk nem csak mutatós és megbízható, hanem
számos praktikus funkciójával jelentősen megkönnyíti a mindennapi
munkát: Nyomógomb- és mozgásérzékelő vezérlés, 5féle időzítés,
valamint „LOW HEAT MODE” és „SLEEPING MODE” funkciók. Így nem
csak a munkában elengedhetetlen segítőtárs, hanem a „SLEEPING
MODE” funkciójának köszönhetően, még a felesleges energiafogyasztást
is minimálisra csökkentheti. A nagy munkabírás és a megbízható,
gyors átkötés nem kérdés. Optimálisan elhelyezett nagy teljesítményű
UVLED égőivel és alsó tükör paneljével valamennyi alapanyag gyorsan
és biztonságosan átköt fénye alatt. Könnyen eltávolítható mágneses
rögzítésű, alsó tükör paneljével pedig a karbantartás és a pedikűr
se jelent akadályt. Az egyediség kedvéért, pedig könnyűszerrel
feldobhatod asztalod hangulatát cserélhető szilikon teteje segítségével.
Nagy igénybevételre lett tervezve. Próbáljátok ki bátran.
„LOW HEAT MODE” - csökkenti a köttetés közbeni égető érzetet a
körömlemez felületén.
„SLEEPING MODE” - energiatakarékos funkció, ami 30perc után
automatikusan bekapcsol, amennyiben nincs használatban a készülék.

LEDEXPRESS+ UVLED LÁMPA

Pehelysúlyú hófehér UVLED lámpa, nagy teljesítménnyel és letisztult,
modern dizájnnal. Egyszerű kezelhetőségével és kis méretével,
könnyűszerrel bárhova magaddal viheted. Így, nem csak a szalonban,
hanem oktatásokon és továbbképzéseken is nagyszerű segítőtárs.
Optimálisan elhelyezett, nagy teljesítményű UVLED égőivel, valamennyi
alapanyagod gyorsan- és biztonságosan átköt fénye alatt. Félkör alakú,
hátul nyitott formájával, pedig kiválóan alkalmas kézen- és lábon való
használatra egyaránt. Többféle vezérléssel- és időzítéssel használható.
Kiváló választás kezdő- és profi szakembereknek egyaránt.

24
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30.990,-

Jellemzők:
• Teljesítmény: 36W
• UVLED égő: 18db
• Fény hullámhossz: 365+405nm
• Vezérlés: Nyomógomb(1)
és Mozgásérzékelő(2)
• Időzítés: (1)30/60mp és (2)100mp
• Egyéb extrák: • Tartozékok: hálózati adapter.

Jellemzők:
• Teljesítmény: max.48W
• UVLED égő: 33db
• Fény hullámhossz: 365+405nm
• Vezérlés: Nyomógombok(1) és
Mozgásérzékelő(2)
• Időzítés: (1)10/30/60/90mp és (2)120mp.
• Egyéb extrák: „LOW HEAT” és
„SLEEPING” mode funkciók,
nyomógomb világítás.
• Tartozékok: 1db szilikon tető
(fehér), hálózati adapter.

14.990,-

Elektronika, gépek
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CRYSTAL UV LÁMPA H-M/2.2

32.190,-

Pink, fekete és ekrü színben

Exkluzív megjelenésű, ezüstmetál UV lámpa, nagy igénybevételhez
tervezve. Egyedi külsejével és számos funkciójával, minden
profi szalonban megállja a helyét. Digitális kijelzőjével és
vezérlő gombjaival, a programozása egyszerű és kényelmes.
Optimálisan elhelyezett, UV csöveinek- és belső tükörfelületének
köszönhetően az alapanyagok gyors- és biztonságos átkötése nem
akadály. Választható ventilátor funkciójával pedig, a keletkező hő
minimálisra csökkenthető és egyes díszítő anyagok átkötése is
felgyorsul. Levehető alsó panelje, pedig nem csak a pedikűr során
nagy segítség, hanem a csőcsere és a karbantartás során egyaránt.
És nem utolsó sorban, a lámpa felső része úgy lett kialakítva,
hogy ne érje felesleges UV fény a vendég bőrfelületét. Speciális
műanyag foglalatú UV csövekkel és megerősített kábel foglalattal
rendelkezik a még professzionálisabb munkavégzés érdekében.

UFO UV LÁMPA HT1

Hófehér kivitelű, kisméretű UV lámpa, ami egyszerű
kezelhetőségével és kompakt formájával, kiváló választás
kezdőknek és profiknak egyaránt. Így, nem csak a szalonban,
hanem az oktatásokon és továbbképzéseken is nagyszerű
segítőtárs. Optimálisan elhelyezett 2db rövid UV csővel és belső
tükörfelülettel láttuk el, így az alapanyagok gyors- és biztonságos
átkötése nem akadály. Speciális műanyag foglalatú UV csövekkel és
megerősített kábel foglalattal rendelkezik a még professzionálisabb
munkavégzés érdekében.

Jellemzők:
• Teljesítmény: 36W
• UV cső: 4db
• Fény hullámhossz: 365nm.
• Vezérlés: Nyomógomb.
• Időzítés: 60-900mp (max.15p)
• Egyéb extrák:
Digitális kijelző, ventillátor.
• Tartozékok:
9W UV cső (4db).

Jellemzők:
• Teljesítmény: 18W
• UV cső: 2db (rövid)
• Fény hullámhossz: 365nm.
• Vezérlés: Nyomógomb.
• Időzítés: 3perc és folyamatos
működés.
• Egyéb extrák: „START” indítógomb.
• Tartozékok: 9W UV
cső rövid (2db).

ÚJ! TRAVEL EXTRA NAIL DRILL CSISZOLÓGÉP –
GYORSTOKMÁNYOS
Két szuper színváltozatban (Silver és Pink)

AJÁNDÉK

11.380,-
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Kis testben nagy lehetőség. Legújabb kis csiszolónk nem csak kompakt, hanem
számos meglepetést is rejteget. Egyedi tervezésű, könnyed kivitelével kényelmes
vele a munka. Kifejezetten CrystaLac eltávolításra, pedi/mani munkálatokra, valamit
kisebb korrekciókra lett kifejlesztve. Adapterét többfunkciós vezérlővel láttuk el, ami
tenyérnyi kis méretének köszönhetően, akár egy kézzel is kényelmesen irányítható.
Mit tud még? Fokozatmentes fordulatszám szabályzás, két irányú forgásirányváltás,
gyorstokmányos könnyű alumínium kéziegység, valamit LED fénnyel ellátott
vezérlő a biztonság érdekében. Kompakt méretével pedig, kényelmesen bárhova
magatokkal vihetitek. Így, legújabb kis csiszolónk gond nélkül megállja a helyét,
legyen szó akár továbbképzésről, gyakorlásról, otthoni munkáról vagy utazásról.
Két szuper színváltozatban: Silver és Pink. Próbáljátok ki bátran.
Jellemzők:
• Fordulatszám: max. 20.000RPM
• Extrák: vezérlő LED világítással, készenléti állapot,
3 ponton csatlakozó tápegység.
• Tartozékok: Hálózati adapter vezérlővel, kéziegység
tartóállvány, csiszolófej- és gyűrű készlet.
• Forgásirányváltó: Van.
• Frézer tartó: • Lábpedál: • Egyéb extrák: -

• Max. 20.000RPM
• Többfunkciós vezérlő
• Ajándék csiszolófej
készlet és tartóállvány

Két szuper
színben:
Pink/Silver

Csak
24.900.-

Elektronika, gépek
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Elektronika,
gépek

Jellemzők:
• Fordulatszám: max.30.000RPM
• Forgásirányváltó: Van.
• Frézer tartó: 18db
• Lábpedál: külön kapható
(nincs mellékelve).
• Egyéb extrák: • Tartozékok: kéziegység tartó
(vezérlőegységhez),
tokmány kulcs.

XTREME DRILL 3
CSISZOLÓGÉP

Precíz, prémium minőségű, fogtechnikai belső szerkezettel
rendelkező készülék, aminek köszönhetően a nagy
igénybevétel és a megbízhatóság nem kérdés. Halk,
rezonanciamentes és mindemellett a melegedése is
elenyésző. Kialakításának köszönhetően, pedig a munka
során keletkező por bejutása is minimálisra csökken.
Fokozatmentesen állítható
fordulatszámszabályzójával
és az oda-vissza forgásirányváltó funkciójával, a jobb és
bal kezeseknek is nagyszerű segítőtárs. Gyorstokmányos
kéziegységével a csiszolófej csere csak egy mozdulat.

62.990,-

X1
CSISZOLÓGÉP

Hófehér, letisztult külsejű kis készülék közepes
igénybevételhez tervezve. Kiváló választás akár első
csiszológépnek is, mivel rezonancia csökkentett
szerkezetével akadály nélkül megbirkózik, a kisebbés
nagyobb
munkákkal
egyaránt.
Oda-vissza
forgásirányváltójával és remek terhelhetőségével, hű társra
találsz benne.
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Jellemzők:
• Fordulatszám:
max.20.000RPM
• Forgásirányváltó: Van.
• Frézer tartó: • Lábpedál: • Egyéb extrák: • Tartozékok: asztali
kéziegység tartóállvány.

30.990,-

Elektronika, gépek
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3.

1.

2.
5.

4.

(1.) GIGALED / ASZTALI LED LÁMPA

Hatalmas „GIGA” méretű fejrésszel rendelkező asztali lámpa, aminek szinte a teljes felületét LED égők borítják. Hosszú és széles
fejének köszönhetően a munkaterület egészét kiválóan megvilágítja. Fényerőssége 4 fokozatban tetszőlegesen állítható (25%,
50%, 75% és 100%), ráadásul „Teljesítmény memóriás” funkciójának köszönhetően áramellátás megszűnése esetén megjegyzi a
korábban beállított fényerősséget, így a bekapcsolás során azon indul újra. És nem utolsó sorban, a lámpa szinte minden része
pozícionálható, így saját igényeid szerint állíthatod be a lámpa kívánt pozícióját. Fejrésze oldalirányban 360°-ban, fel-le 180°-ban
elfordítható, nyakrésze 180°-ban állítható, karjai pedig 3 ponton is szabályozhatóak.
Tartozék: rögzítő panel (az asztallaphoz rögzítéshez)

30.990,-

(2.) SMART LAMP / ASZTALI LED LÁMPA

Könnyű szerkezetű, praktikus „okos” asztali lámpa a kiválóan megvilágított munkafelületért.
Jellemzői: Mozgásszenzoros be- és kikapcsolás (húzd a kezed a fejrész felett az érintés nélküli be- és kikapcsoláshoz). LED fényforrás.
Állítható meleg/hideg fényszín (2700K-5300K). Hat fokozatos fényerősség szabályozás (3 meleg és 3 hideg). Három ponton állítható
lámpatest. Csuklós, 270°-ban pozícionálható fej. Tartozék: hálózati adapter, csavarkulcs és rögzítő panel (az asztallaphoz rögzítéshez)

16.900,-

(3.) LED LIGHT / ASZTALI LED LÁMPA

Kecses, könnyűsúlyú asztali lámpa, amit több ponton állítható, flexibilis nyakkal valamint, hosszúkás fejrésszel láttunk el modern,
ezüstmetál kivitelben. Hosszúkás fejének köszönhetően, a munkaterületet kiváló hatékonysággal világítja meg, rugalmas nyakával
pedig, a saját igényeid szerint állíthatod be a fej pozícióját. Tartozék: hálózati adapter és rögzítő panel (az asztallaphoz rögzítéshez)

16.690,-

(4.) XPRESS LIGHT / NAGYÍTÓS ASZTALI LED LÁMPA

Modern, könnyű szerkezetű hófehér nagyítós lámpa, amit szabályozható LED világítással és csökkentett torzítású, 3szoros nagyítású
üveg lencsével láttunk el. Fokozatmentesen állítható, érintőgombos fényerősség szabályozójával a saját igényeid szerint állíthatod
be a kívánt fényintenzitást (tartsd nyomva a kapcsolót a kívánt fényerősség növeléséhez/csökkentéséhez). A nagyítós lámpa szinte
minden része állítható, így a pozícióját igényeid szerint variálhatod. A fejrész fel és le irányban 180°-ban, oldalirányban pedig 360°ban elforgatható. A karok pozíciója 3 ponton is szabályozható. Tartozék: hálózati adapter, csavarkulcs és rögzítő panel
(az asztallaphoz rögzítéshez).

(5.) SUPER BRIGHTNESS / ERŐS NAGYÍTÓS ASZTALI LÁMPA

Kisméretű, helytakarékos nagyítós lámpa, amit csökkentett torzítású, 3szoros nagyítású üveg lencsével valamint, rugalmas állítható
nyakrésszel és erős, energiatakarékos fénycsővel láttunk el. Aprólékos, részletes munkák és díszítések készítésénél kiváló segítőtárs.

21.900,-

13.800,-

Elektronika, gépek
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Kellékek
1.

(1.) ÚJ! SENS KÖTÉNY
GOLD & BLACK

Modern szabású, vízlepergető
kötény, arany színű logózással,
hogy a körömművészet képviselői
munkaruházatukban is igazán
trendik lehessenek.

6.890,-

CRYSTAL SPA
IDŐPONTKÁRTYA

Igényes emlékeztető kártya vendégednek, a
következő időpontjával és egyéb megjegyzésekkel.
időpontkártya_CRYSTALSPA.pdf 1 2015.07.09. 14:55:23
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időpontkártya_CRYSTALSPA.pdf 3 2015.07.09. 14:55:24
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32,-
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2.

3.

4.

5.

6.

(2.) CRYSTAL SPA - FEHÉR IMPREGNÁLT KÖTÉNY
3.850,-

Portaszító és vízlepergető anyaggal átitatva. Nem kényes a porra, és állandó tisztaság érzetet
kelt. Fehér színben, Crystal SPA felirattal.

(3.) WHITE&BLACK KÖTÉNY
4.190,-

Trendi Crystal Nails dizájn kötény, fehér-fekete színben, pink Crystal Nails logóval.

(4.) PINK&BLACK KÖTÉNY
4.430,-

Rózsaszín-fekete Crystal Nails kötény – a megszokott Crystal Nails minőség és dizájn. Igazán divatos kialakítás, fehér
színű logóval.

(5.) LONC KÖTÉNY
3.990,-

A megszokott Crystal Nails minőség és dizájn. A közkedvelt lonc színben, fehér Crystal Nails logóval.

(6.) STRASSZKÖVES KÖTÉNY LOGÓVAL
6.670,-

Impregnált (vízlepergető) alapanyagának köszönhetően megvédi az alatta levő ruhát.

Kellékek
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INTENZÍV TUDÁSFRISSÍTŐ KÉZI PEDIKŰR
TOVÁBBKÉPZÉS AZ ALAPOKTÓL

Oktató:

Dr. Veresné Szuda Katica

A tanfolyam cél közönsége: Végzett pedikűrös szakembereknek
(OKJ –s bizonyítvánnyal rendelkezők) akiknek bármely okból
nem volt módjuk, vagy nem volt lehetőségük elhelyezkedni a
szakmában, nem gyakorolták a pedikűrözést, de most szeretnék a
tudásukat fejleszteni, frissíteni, önálló, magabiztos munkavégzés
képességét megszerezni.
A továbbképzésem célja: Kézi pedikűr elméleti és gyakorlati
tudásanyag felfrissítése. Eszközök helyes használata. A
továbbképzés a szakmai vizsga követelménynek megfelelő
tematikával történik, ahol 20% elméleti, és 80% gyakorlati képzés.
A továbbképzésen egymáson dolgoznak a hallgatók, célszerű nem
pedikűrözött lábbal jönni.
ELSAJÁTÍTHATÓ ISMERETEK:
Kézi pedikűr során a kések biztonsággal történő használata,
eszközismeret, (Mit? Hogyan? Mire? használunk) bőrgyógyászati,
ortopédiai elváltozások felismerése.
MIT KELL HOZNI A TANFOLYAMRA?
Pedikűr eszközöket, bőrfertőtlenítőt, eszközfertőtlenítőt, 2 db
törölközőt, nedvesítő sprayt, mini üveg tégely.

CrystalSPA
képzéseink
2022_SPA_katalógus_ÁPRILIS.indd 30

MI BIZTOSÍTJUK:
papírtörlő, lábáztató, asztali lámpa
A hiányzó eszközöket, és anyagokat oktatói segítséggel a
helyszínen megvásárolhatod.
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KÖRÖMSZABÁLYOZÁS TECHNIKÁI –
KOMBINÁLT MÓDSZER ÉS RAGASZTÁSOS
TECHNIKA A BENŐTT KÖRMÖK SZABÁLYOZÁSÁRA

Oktató:

Dr. Veresné Szuda Katica

A tanfolyamon a tanulók kétféle körömszabályozó technikát
sajátíthatnak el; a Combipedet (kombinált technika) és a Podofixaktívot (feszítőszálas spange). Megtanulják a kombinált módszert,
amiben jelen van a ragasztásos technika, illetve egy rugós
drót beakasztásának technikája a körömlemez alá. Ezenkívül
elsajátítják a ragasztásos technikát, melynél egy feszítőszálat
helyeznek a körömlemezre. Ezzel a kétféle módszerrel a benőtt,
deformálódott lábkörmöket szabályozzuk, amelynek segítségével
lehetőséget adunk a sebészeti beavatkozás elkerülésére. Az
anatómiai ismeretek és elméleti oktatás után gyakorlás egymáson.
Megjelenés natúr lábkörmökkel.

MIT KELL HOZNI A TANFOLYAMRA?
Hozd magaddal pedikűrös eszközeidet!

FÓKUSZBAN AZ ESZTÉTIKAI PEDIKŰRREL

Oktató:

Dr. Veresné Szuda Katica

ELSAJÁTÍTHATÓ ISMERETEK:
A benőtt, deformálódott lábkörmök szabályozása,
segítségével elkerülhető a sebészeti beavatkozás.

TARTÓS 3 STEP CRYSTALAC ÉS ONE STEP
CRYSTALAC LÁBKÖRÖMRE,

amely

A továbbképzést azoknak a szakembereknek ajánlom, akiknek a
vendégei között van igény a tartós géllakkozásra, akik szeretik,
ha a kézkörmük és a lábkörmük egyforma színű. Ajánlom
mindenkinek, aki ápolt, igényes és szép körmökre vágyik. Szeretik,
ha tartós a lakk és nem kopik le a cipőtől. A Crystal Nails géllakkok
folyamatosan újulnak és követik a trendi színeket. Esetleges apró
esztétikai hibákat eltüntetnek. Az elméleti oktatás után, gyakorlás
egymáson történik. Megjelenés natúr lábkörmökkel.
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.
MI BIZTOSÍTJUK:
UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen, oktatói
segítséggel.

MI BIZTOSÍTJUK:
UV lámpa, papírtörlő, asztali lámpa.
A hiányzó anyagokat megvásárolhatod a helyszínen.

Nincs jobb, felemelőbb érzés, ha a vendéget megszabadítjuk
fájó, kínzó érzéseitől.

SPA képzéseink
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Szaküzlet (Pedikűr, műköröm, műszempilla):
Nyitvatartás: H-P: 08.00-18.00-ig, Szombat: 09.00-14.00-ig
Üzlet: (1) 334 1924, (30) 846 8879
Szerviz: (30) 478 2728
E-mail: info@crystalnails.hu
Rendelés: www.crystalnails.hu/bolt

4

Webes ügyfélszolgálat: (30) 208 1998

6

Westend (Crystal Nails szaküzlet):
Cím: 1062 Bp., Váci út 1-3.
Nyitvatartás: H-Szo: 10:00-21:00, V:10:00-18:00
Telefon: (30) 399-3056
E-mail: westend@elitecosmetix.com

Telefonközpont / vevőszolgálat:

A Te Crystal Nails partnered:

Telefon: (1) 334 1924

Oktatás ügyfélszolgálat:
Cím: 1085 Bp. József krt. 38.
Nyitvatartás: H-P: 08.30-17.00-ig
Tel.: (1) 323 0258, OKJ: (30) 374 4184
Vizsgaszervezés: (30) 374 4184; (70) 774 2611
Továbbképzés: (30) 826 0609
www.mukorom-tanfolyam.com

A katalógusban feltüntetett termékárak a Gyártó/Forgalmazó által
ajánlott szakmabeli fogyasztói árak. Árváltozás jogát fenntartjuk,
a nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
© 2022 Copyright. Minden jog fenntartva, Elite Cosmetix
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