
ENGLISH GARDEN The Collection, Spring 2020

ANOIΞΙΑΤΙΚΗ ATMOΣΦΑΙΡΑ
Η CND™ ανοίγει τις πύλες της Άνοιξης και σας προσκαλεί να ξεχυθείτε μέσα σε έναν κήπο 
γεμάτο με λουλούδια που μόλις άνθισαν για να σας ταξιδέψουν σε ατελείωτους ρομαντικούς 
συνδυασμούς χρωμάτων.

H νέα συλλογή της CND™ ‘‘ENGLISH GARDEN’’ διατίθεται σε 6 Ανοιξιάτικα παλ χρώματα σε
VlNYLUX™ Long Wear Polish και SHELLAC™ Gel Polish. Μια ρομαντική, θηλυκή παλέτα που 
θυμίζει έναν πλούσιο αγγλικό κήπο σε πλήρη άνθιση, εστιάζοντας τη μόδα της Άνοιξης 2020.
Oι αποχρώσεις από αριστερά: Flowerbed Folly, Soft Peony, Lady Lilly, Kiss from a Rose, 
Carnation Bliss, and Magical Topiary.

«Η νέα συλλογή Εnglish Garden είναι τα πλούσια λουλουδένια χρώματα της Άνοιξης σε ένα μπουκά-
λι. Φανταστικά παστέλ βερνίκια για μια μοναδική απόδραση σε Ανοιξιάτικο αγγλικό κήπο», δήλωσε 
η Co-Founder and Style Director της CND™, Jan Arnold. 

Αφήστε την Άνοιξη να ανθίσει στα χέρια σας με την English Garden.

https://nail-fashion.gr

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της σειράς Vinylux™ Long Wear, είναι: • το γρήγορο στέγνωμα • η διάρκεια του χρώματος με τη 
μοναδική κρυστάλλινη λάμψη του για 7 ημέρες και χωρίς να προξενεί βλάβες στο νύχι • η εύκολη προσαρμογή του σε 2 βήματα.
Το Vinylux™ Long Wear TOP COAT με την εξελιγμένη σύνθεσή του στεγνώνει άμεσα και αυξάνει την ανθεκτικότητά του όταν εκτίθεται 
στο φυσικό φως.
Το Vinylux™ Gel-like Eect είναι ένα ισχυρό TOP COAT που προσθέτει όγκο και προστατεύει την υγεία των νυχιών, διατηρώντας 
παράλληλα το τέλειο φινίρισμα και την λάμψη για 7 ημέρες.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της σειράς ‘‘Vegan’’ Shellac™ Gel Polish, είναι: • η διάρκεια του χρώματος με τη μοναδική 
κρυστάλλινη λάμψη του, για περισσότερες από 14 ημέρες και χωρίς να προξενεί βλάβες στο νύχι, εφ’ όσον εφαρμοστεί σύμφωνα με τις 
οδηγίες • το ιδανικό Shellac™ Base coat • η τελευταίας τεχνολογίας LED lab της CND™ • το ΧPRESS 5 Top coat για την ταχύτατη αφαίρεση 
5 λεπτών • το DURAFORCE Top coat για 25% περισσότερη προστασία από το Οriginal Top coat και 15 λεπτά αφαίρεσης.

Το 8 φορές κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Shellac™ και το 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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Επαγγελματική σειρά βερνικιών της CND™ SHELLAC™ Gel Polish


