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ΙΝ FALL BLOOM. Η Φθινοπωρινή συλλογή της CND™ σε μια μοντέρνα και μαγευτική εκδοχή. 
Αναβαθμίστε το μανικιούρ και το πεντικιούρ αυτήν τη σεζόν χρησιμοποιώντας ζωντανές 
αποχρώσεις για να φέρετε ενέργεια, αισιοδοξία και ρομαντισμό στα νύχια σας. Αυτά τα γήινα 
αλλά ζωντανά χρώματα θα είναι η λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά σε κάθε σας εμφάνιση.

∆ιαθέσιμα και σε CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish και σε CND™ VINYLUX™ Long Wear 
Polish: Οrchid Canopy, ένα εντυπωσιακά τολμηρό ’’ματζέντα’’. Μorning Dew, ένα απαλό 
ονειροπόλο γαλαζοπράσινο. Willow Talk, ένα χρυσαφί καραμελένιο καφέ. Skipping Stones, 
ένα γλυκό, ζεστό γκρι. Absolutely Radishing, ένα βαθύ βασιλικό μωβ. Teal Time, ένα 
‘‘σοβαρό’’ μπλε-πράσινο.

«Εμπνευσμένη από την ευαισθησία του λουλουδιού της Ορχιδέας, αυτή η συλλογή αγγίζει τη 
φύση και υπόσχεται μια ρομαντική και τολμηρή σεζόν», δήλωσε η συνιδρύτρια της CND™, 
Jan Arnold. 
«Αγκαλιάστε τον αέρα του Φθινοπώρου με αυτές τις ζεστές και γοητευτικές αποχρώσεις!»

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 • Χωρίς 
χρήση BASE COAT.
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 τη λάμψη για 7 ημέρες.
Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της σειράς Shellac™ Gel Polish, είναι: • Vegan • 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 Lamp 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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N E W  C O L L E C T I O N

Flourishing shades fresh for autumn

IN FALL BLOOM

ORCHID
CANOPY

ABSOLUTELY
RADISHING

TEAL
TIME

SKIPPING
STONES

WILLOW
TALK

MORNING
DEW


