Τ Υ Π Ο Υ
∆ Ε Λ Τ Ι Ο

Καταναλωτική σειρά

&

βερνικιών της CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish

Επαγγελματική σειρά

βερνικιών της CND™ SHELLAC Gel Polish
Chic Shock The Collection, Άνοιξη 2018

Η CND™ αποκαλύπτει την συλλογή Chic Shock, την πιό ‘‘γλυκιά παλέτα’’.
Τα ωραιότερα pastel χρώματα για τα νύχια σας!
Δοκιμάστε τα τέλεια κουφετί pastel για αυτήν την Άνοιξη από την CND™ ‘‘Chic Shock the collection’’.
Oι 4 νέες αποχρώσεις εγγυώνται κομψό, απαλό αλλά και δυνατό look. O κόσμος της μόδας και της ομορφιάς
έχει ‘‘περάσει’’ σε ένα νέο κύμα νεανικής ενέργειας το οποίο τείνει στο μοντέρνο Urban street chic,
...και η CND™ ανταποκρίνεται άμεσα.
Η συλλογή Chic Shock εμπνεύστηκε από την κουλτούρα της μόδας K-pop της Νότιας Κορέας, η οποία είναι
μία μίξη Girly και Urban Makeup Look και χαρακτηρίζεται από τα έντονα μάγουλα και ζουμερά χείλη μιας
κούκλας σε κουφετί ροζ και λιλά αποχρώσεις.
Η CND™ ζωντανεύει αυτήν την τάση με τις 4 τολμηρά γλυκές αποχρώσεις, Candied, Taffy, Jellied και Gummi.
‘‘Aυτή είναι η πιο δελεαστική στιγμή, για να εκφράσουμε τον εαυτό μας’’ λέει η CND Co-founder and Style
Director Jan Arnold. ‘‘Όποιο στυλ και αν έχετε, Girly - Hip hop - Urban, ή αν δοκιμάζετε συχνά διαφορετικά στυλ,
αυτήν την Άνοιξη έχετε την ευκαιρία να το απολαύσετε με τη συλλογή Chic Shock the collection’’.
Η νεά αυτή συλλογή, σάς επιτρέπει να αναμείξετε και να ταιριάξετε με τον αυθορμητισμό και την φαντασία
σας, τις μακράς διάρκειας αποχρώσεις που αντανακλούν τέλεια, για ζωντανή Ανοιξιάτικη εμφάνιση.
Η συλλογή διατίθεται στο πρόσφατα αναδιαμορφωμένο VINYLUX™ Long Wear Polish και στο γνωστό σας
Shellac™ Gel Polish.

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!

