


Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι η κορυφαία εταιρεία προϊόντων περιποίησης νυχιών ξε-
κίνησε χάρις στην τυχαία ανακάλυψη ενός οδοντιάτρου; Κι όμως, έτσι ιδρύθηκε η αμερικανι-
κή CND™, που εδώ και 36 χρόνια δημιουργεί συνεχώς καινοτόμα βερνίκια και προϊόντα ομορ-
φιάς, τα οποία κυριαρχούν σε 65 χώρες, σε όλο τον πλανήτη. 

Το 2010, μετά από 5 χρόνια ερευνών στα προηγμένα εργαστήριά της, η εταιρεία έφερε την 
επανάσταση στην αγορά, λανσάροντας το μοναδικής διάρκειας βερνίκι CND™ SHELLAC™ 

Brand 14+ Day Nail Color. Τρία χρόνια μετά, η CND™ ‘‘επανεφηύρε’’ τον όρο βερνίκι, με μία ακόμη 
παγκόσμια καινοτομία: το σύστημα βερνικιού VINYLUX™  Weekly Polish, για αυξημένη διάρκεια 
κι αντοχή με έκθεση στο φυσικό φως.

Σήμερα, η CND™ είναι μέλος του Ομίλου REVLON Professional κι έχει καταξιωθεί ως παγκό-
σμιος ηγέτης σε βερνίκια, προϊόντα και τεχνικές για την ομορφιά των νυχιών και τη φροντίδα 
των άκρων, για επαγγελματίες, αλλά και για ιδιώτες. Σταθερά προσηλωμένη στην ανάπτυξη 
νέων καινοτομιών που εξελίσσουν τη βιομηχανία φροντίδας νυχιών, η εταιρεία έχει όραμά 
της να παραμείνει στρατηγικός συνεργάτης για τους επαγγελματίες του κλάδου διεθνώς, δη-
μιουργώντας συνεχώς τις νέες τάσεις στην ομορφιά.

Για τη CND™, η ομορφιά είναι τρόπος ζωής και δικαίωμα κάθε γυναίκας!

Το χρώμα της καινοτομίας!



Η Creative Group ιδρύθηκε το 1994 και σήμερα είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές εται-
ρείες προϊόντων ομορφιάς. Χάρις στην εξειδίκευσή της στα προϊόντα περιποίησης άκρων 
αποτελεί το όνομα που εμπιστεύονται σταθερά καταξιωμένοι επαγγελματίες και κέντρα 
ομορφιάς, που αναζητούν υψηλά ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα.

Χρονιά - ορόσημο για την εταιρεία υπήρξε το 2000, όταν επιλέχθηκε από τον κολοσσιαίο όμι-
λο CND™ για την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων του. Σύντομα η Creative 
Group εξελίχθηκε στο πιο σύγχρονο επαγγελματικό δίκτυο προϊόντων και υπηρεσιών ομορ-
φιάς της Ελλάδας, με πάνω από 23.000 ενεργά μέλη και συνεργασίες με κορυφαίους οίκους 
του εξωτερικού, που της έχουν αναθέσει τη διανομή περισσότερων από 2.000 επαγγελματι-
κών προϊόντων περιποίησης για νύχια, μαλλιά και μακιγιάζ!

∆υναμικός είναι ο ρόλος της εταιρείας και στον τομέα της εκπαίδευσης. Μέσω του Creative 
Academy εκπαιδεύει επαγγελματίες ομορφιάς σε όλη την Ελλάδα στην εφαρμογή νέων τε-
χνικών, με βάση το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σύστημα της CND™. Για περισσότερα από 20 
χρόνια, η Creative Group φέρνει την εξέλιξη στον τομέα των προϊόντων και υπηρεσιών φρο-
ντίδας νυχιών, παρέχοντας στους συνεργάτες της το χρώμα της επιτυχίας!

20 χρόνια δημιουργούμε την ομορφιά!



CND AT 
FASHION
WEEK



Η ανοιξιάτικη συλλογή ‘‘Flora & Fauna’’ μάς καλεί να επιστρέψουμε στην ομορφιά της φύσης, 
προσεγγίζοντας τη γαλήνια αρμονία της γης. Με χρώματα και στιλ εμπνευσμένα από τις αντα-
νακλάσεις του νερού και τη μαγεία των τοπίων, μας προτείνει να αφήσουμε για λίγο στην 
άκρη την ψηφιακή ταχύτητα και να ‘‘αγκαλιάσουμε’’ τις απλές χαρές της ζωής, δίνοντας στην 
ημέρα μας περισσότερη φυσική ομορφιά!

Φωτεινοί αντικατοπτρισμοί, απάτητα λιβάδια και ήρεμες λιμνούλες ‘‘ζωντανεύουν’’ μέσα από 
τη χρωματική παλέτα της νέας συλλογής, που είναι διαθέσιμη τόσο στα βερνίκια CND™ 
SHELLAC™ Brand 14+ Day Nail Color, όσο και στη σειρά VINYLUX™ Weekly Polish.
Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει η Jan Arnold, CND Co-Founder & Style Director: «Τα νύχια εί-
ναι άνετα κι απαλά σχηματισμένα, σαν να μπορούν να φορεθούν, και τόσο αυθόρμητα, σαν 
να περπατάς ξυπόλυτη στο γρασίδι!»
 
Καλωσορίστε την ομορφιά της Άνοιξης, με τις δημιουργίες της CND™!

Όταν η ομορφιά της φύσης εμπνέει το Νail Fashion…
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