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Το CND™ Party Ready είναι μια συλλογή που χειροκροτεί μια ανανεωμένη άποψη για τη ζωή 
και όλα όσα πρέπει να γιορτάζονται και να χαίρονται. Αυτή η γκάμα των απλών αλλά 
συγχρόνως λαμπερών αποχρώσεων των εορτών, περιλαμβάνει μια χαλαρή, ανέμελη 
προσέγγιση χωρίς συμβιβασμούς στο στυλ.

∆ιαθέσιμα και σε CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish και σε CND™ VINYLUX™ Long Wear 
Polish, οι ευέλικτες αποχρώσεις ενώνουν το casual με το κομψό για να δημιουργήσουν απλές 
εμφανίσεις που θα τις μετατρέψουν από συγκεντρώσεις χαμηλών τόνων, σε μια φανταχτερή 
βραδινή έξοδο. Η γιορτινή συλλογή περιλαμβάνει: Glitter Sneakers, ένα λαμπερό χρυσό. 
Signature Lipstick, ένα βαθύ, πλούσιο κόκκινο. Silk Slip Dress, ένα κλασικό απαλό ροζ. 
White Button Down, ένα ζεστό χειμωνιάτικο λευκό. Statement Earrings, ένα λαμπερό μωβ. 
High Waisted Jeans, ένα βαθύ navy.

«Οι εορτασμοί αυτής της σεζόν αποκτούν ένα εντελώς νέο νόημα με έμφαση στην ισορροπία 
μεταξύ άνεσης και στυλ», δήλωσε η συνιδρύτρια της CND™, Jan Arnold. "Σχεδιάσαμε αυτές τις 
αποχρώσεις να είναι πιο ανοιχτές και φωτεινές ως σύμβολα αισιοδοξίας και αυτοέκφρασης σε 
μια συνεχώς μεταβαλλόμενη εποχή." 
Ετοιμαστείτε για μια αναζωογονημένη περίοδο εορτών με το #CNDPartyReady.

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 E�ect 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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Επαγγελματική σειρά: CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish

Καταναλωτική σειρά: CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish
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