
SUMMER CITY CHIC The Collection, SUMMER 2021

Χρώματα και σχέδια βγαλμένα από την τέχνη του δρόμου της πόλης.
Η καλοκαιρινή collection ‘‘Summer City Chic’’ υπόσχεται τις πιο τολμηρές εμφανίσεις μέσα 
στην ‘‘ζούγκλα’’ της πόλης. Φωτεινές αποχρώσεις γεμάτες ζωντάνια για μοναδικές εικονικές 
και εντυπωσιακές παρουσίες.

Διατίθενται σε CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish όσο και σε CND™ VINYLUX™ Long Wear 
Polish. Η καλοκαιρινή συλλογή περιλαμβάνει: Rooftop Hop (ένα ζεστό, ζωντανό βιολετί), 
Sangria At Sunset (μια φρουτώδης κόκκινη σύνθεση), Μuseum Meet Cute (ένα λαμπερό 
φούξια), Beach Escape (ένα φωτεινό ροζ του Φλαμίνγκο), Popsicle Picnic (ένα απίστευτο 
κίτρινο-πορτοκαλί), Pop-Up Pool Party (ένα εκπληκτικό electric blue).

«Αυτή η ακαταμάχητα δροσερή συλλογή εμπνεύστηκε από τους κατοίκους της πόλης μας 
που λαχταρούν περιπέτειες», δήλωσε η Co-Founder and Style Director της CND™, Jan Arnold. 
«Αυτές οι καλοκαιρινές αποχρώσεις έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν την 
αυτο-έκφραση με έντονα χρώματα και nail design, εμπνευσμένα από την τέχνη».

Το Summer City Chic της CND™ είναι εδώ για να παρασύρει την καλοκαιρινή σας 
διασκέδαση σε υπέρμετρο ενθουσιασμό.

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!

∆
Ε

Λ
Τ

Ι
Ο

 
Τ

Υ
Π

Ο
Υ

Επαγγελματική σειρά βερνικιών της CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish

Καταναλωτική σειρά βερνικιών της CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish

NEW SHADES!

SUMMER 
CITY CHIC

N E W  C O L L E C T I O N

Be cosmopolitan cool in hot hues


