
Καταναλωτική σειρά
βερνικιών VINYLUX™ Weekly Polish της CND™

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ VINYLUX™ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ Weekly Polish

‘‘Craft Culture’’.
Η Nέα σειρά Βερνικιών με 8 μοναδικά χρώματα VINYLUX™ Weekly Polish της CND™

Ανανεώστε το στιλ και τη διάθεσή σας!
Γήινες αποχρώσεις εμπνευσμένες από έναν φθινοπωρινό περίπατο στη φύση...
Αυτή τη σεζόν, οι αποχρώσεις των πορτοκαλιών σαγκουίνι, τα βαθιά κόκκινα και τα παλαιωμένα μπλε 
συνθέτουν τον μοναδικό χαρακτήρα των βερνικιών CND™, με ασύγκριτες προδιαγραφές.
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΑΙΩΝΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΑ
Το σύστημα Vinylux™ είναι ‘‘7-Free’’ (χωρίς formaldehyde, toluene, DBP, formaldehyde resin, camphor, xylene 
ή MEK)

Επαγγελματική σειρά
βερνικιών CND™ SHELLAC Brand 14+ Day Nail Color

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΕΤΑ ΤΟ SHELLAC™ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟ Brand 14+ Day Nail Color

CND™ Shellac™ Brand 14+ Day Nail Color ‘‘Craft Culture’’ Collection

Ανακαλύψτε την αξία του ‘‘χειροποίητου’’!
Μοντέρνα σχέδια και αποχρώσεις, ιδανικά για ένα Φθινόπωρο χωρίς stress!
‘‘Αγκαλιάστε’’ την ομορφιά με τις επιμελώς ατημέλητες επιφάνειες των νυχιών, τις γήινες αποχρώσεις 
και τις ανεπιτήδευτα ‘‘ξεθωριασμένες’’ υφές της νέας συλλογής Craft Culture της CND™!
Η τέχνη  του ‘‘χειροποίητου’’ εμπνέει μια πλούσια, μοναδική παλέτα, που αντικατοπτρίζει ξεχωριστές αξίες 
αισθητικής, όπως η αυθεντικότητα, η ζεστασιά και η αντοχή.
‘‘Αυτές οι ρουστίκ αποχρώσεις χαρίζουν στη συλλογή Craft Culture διαχρονικό στιλ’’, σημειώνει 
χαρακτηριστικά η Jan Arnold, Co-Founder and Style Director της CND.
To Nail Fashion, μέσα από τη φθινοπωρινή συλλογή Craft Culture, προτείνει νύχια με μικρό μήκος, άψογο 
φινίρισμα, με αποχρώσεις και σχέδια που βάζουν τα θεμέλια για το μέλλον της “χειροποίητης” τέχνης! 
Μια συλλογή που θα αγαπηθεί και θα καθιερώσει νέες τάσεις στην ομορφιά των άκρων, με την εμπειρία και  
την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών των εξειδικευμένων nail artists!
ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ, ΑΙΩΝΙΑ, ΜΟΝΑΔΙΚΑ
Το 8 φορές κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Shellac™ 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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