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Καταναλωτική σειρά βερνικιών της CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish
Επαγγελματική σειρά βερνικιών της CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish

NAUTI NAUTICAL The Collection, Summer 2020
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Ένα καλοκαίρι διαφορετικό, εμπνευσμένο από τις πιο εντυπωσιακές Ναυτικές Τάσεις της μόδας
του 2020. Η CND™, σας ωθεί φέτος σε βουτιές με τη συλλογή Nauti Nautical, μια κομψή σειρά
από 6 αποχρώσεις και ελκυστικά σχέδια που θα έχουν όλα τα χέρια στο κατάστρωμα...
Τα χρώματα της Νauti Nautical διατίθενται τόσο σε CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish όσο και
σε CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish και χαρακτηρίζονται από τη ζωηρή, γεμάτη δράση
ατμόσφαιρα του καλοκαιριού.
Η συλλογή περιλαμβάνει τα: 1. Catch of the Day, ένα φωτεινό ροδακινί. 2. Hot or Knot, το
γεμάτο από ενέργεια κόκκινο. 3. Kiss the Skipper, ροζ για φλερτ. 4. Ιt’s now or Never, ένα
πλούσιο λιλά. 5. Get Nauti, χρώμα δροσερής λεβάντας. 6. Down by the Bae, αύρα από
παράκτιο μπλε.
«Η συλλογή Nauti Nautical έχει δημιουργηθεί για να αποκαλύψει την εσωτερική επιθυμία για
δράση με στυλ στη θάλασσα», δήλωσε η Co-Founder and Style Director της CND™, Jan
Arnold. «Αυτές οι εντυπωσιακές αποχρώσεις, ιδανικές για διακοπές, θα σας μεταφέρουν από
την παραλία στο σκάφος και θα προσθέσουν μια διασκεδαστική γεμάτη φλερτ πινελιά στο
καλοκαιρινό σας Look».
Ζήστε τη θάλασσα με τη συλλογή Nauti Nautical της CND™
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 Effect 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!

