
Καταναλωτική σειρά
βερνικιών της CND™ VINYLUX™ Weekly Polish
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ VINYLUX™ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ Weekly Polish

Επαγγελματική σειρά
βερνικιών της CND™ SHELLAC Brand 14+ Day Nail Color
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ SHELLAC™ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ Brand 14+ Day Nail Color

NEW WAVE The Collection, Άνοιξη ‘17

Χρώματα πολλών “οκτανίων” από τη ΝΕΑ Collection New Wave της CND™ και η ενέργειά σας, χτυπάει 
‘‘κόκκινο’’!
Το μοντέρνο nail design ενσωματώνει φόρμες από την πρώιμη ψηφιακή εποχή αλλά με σύγχρονη αντίληψη 
για ένα φουτουριστικό-ρετρό αποτέλεσμα.

Τα υψηλής αισθητικής αρχιτεκτονικά σχήματα και η επαναστατική σύνθεση των χρωμάτων στα σχέδια 
για τα νύχια, προσδίδουν αέρα νοσταλγίας που εναρμονίζεται απόλυτα με το σημερινό Fashion Look.
Aνασχεδιάζουμε τα κλασικά σχέδια με τις πιο σύγχρονες τεχνικές και καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και 
με τα πλέον ασφαλή υλικά για τα νύχια σας.

“Η Άνοιξη, είναι η εποχή, για φωτεινά, εκρηκτικά, ακόμα και ακραία χρώματα που σηματοδοτούν
την αφύπνιση της φύσης και πλυμμυρίζουν ζωή, ένταση, ενέργεια, αισιοδοξία!
Φανταστείτε, το στυλ των 1980s, συνδυασμένο με τις πολυσύνθετες λεπτομέρειες που προσφέρει η 3D εκτύπωση 
και η τεχνολγία laser light.
Το απλό “accent nail” (ένα νύχι διαφορετικά βαμμένο) δεν είναι πλέον της μόδας. Η Νέα τάση για την Άνοιξη του ‘17 
είναι το “split-style mani” που δείχνει ένα μοναδικό και διαφορετικό look σε κάθε χέρι.
Ζήστε και εσείς τη μαγεία του Fashion Week με τα μοντέλα που ανέδειξαν με επιτυχία και ιδιαίτερη λάμψη 
το ΝΕΟ Nail Fashion με τη συλλογή Νew Wave the collection, στο Libertine Runway στη Νέα Υόρκη!”
Jan Arnold, CND Co-founder & Style Director

Το 8 φορές κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Shellac™ και Vinylux™, είναι ‘‘7-Free’’ (χωρίς 
formaldehyde, toluene, DBP, formaldehyde resin, camphor, xylene ή MEK) και εξασφαλίζει υψηλή αντοχή
στη φθορά κι απόλυτη προστασία στα φυσικά νύχια, χαρίζοντάς τους μοναδική λάμψη κρυστάλλων,
χωρίς κόπο, με ασύγκριτη διάρκεια!
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