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ERŐS KÖRMÖK
MICRO CELL

TERMÉKKATALÓGUS

Nail Vital / Repair
a hatásos körömerősítő

körömerősítő műköröm után

Nail Vital / Repair Light

Nail Vital / Repair Matt
a láthatatlan körömerősítő

Nail Repair Remover
tápláló lakklemosó

Kifejezetten gyenge, és törékeny körmökre kifejlesztve. Egyedülálló hatása a
protein molekulák szarurétegbe történő
beépítésén alapszik. Megerősíti a sérült
körmöket és megvédi a köröm végeit a
berepedezésektől, illetve törésektől. Körmei észrevehetően erősebbé és keményebbé válnak, amint elkezdi használni a
terméket.

Kifejezetten érzékeny körömre készítették
ezt a lakkot. Hasonló hatása a Nail vitalhoz
a protein molekulák szarurétegbe történő
beépítésén alapszik. Megerősíti a sérült
körmöket és megvédi a köröm végeit a
berepedezésektől, illetve törésektől. Körmei észrevehetően erősebbé és keményebbé válnak, amint elkezdi használni a
terméket.

A körömerősítés hatékonyságát növeli
a Remover lakklemosó használata! Speciális, aceton-mentes lemosó, amely
hatékonyan elősegíti a köröm-ápolást.
Különösen ajánlott gyenge és törékeny
körmökre. A NAIL VITAL és más körömlakkok különösen gyengéd eltávolítására.

• Megerősíti a töredezett, törékeny körmöket
• Belülről állítja helyre a körmöket
• Megakadályozza a körmök töredezését
és beszakadását
• Gyorsítja a körmök növekedését
• Aktiválja a protein-molekulák beépítését
a köröm rétegeibe.
• Kapcsolódik a szaru-rétegekhez, és erősíti a köröm törzsét

• Megerősíti a töredezett, törékeny körmöket
• Belülről állítja helyre a körmöket
• Megakadályozza a körmök töredezését
és beszakadását
• Gyorsítja a körmök növekedését
• Aktiválja a protein-molekulák beépítését
a köröm rétegeibe.
• Kapcsolódik a szaru-rétegekhez, és erősíti a köröm törzsét

Első sorban férﬁak számára fejlesztették
ki,mivel a lakk felvitel után bemattul és
láthatatlanná válik. Szintén az erősítők
családjába tartozik a protein molekulák
szarurétegbe történő beépítésén alapszik. Megerősíti a sérült körmöket és megvédi a köröm végeit a berepedezésektől,
illetve törésektől. Körmei észrevehetően
erősebbé és keményebbé válnak, amint
elkezdi használni a terméket.

12 ml

12 ml

100 ml

• Megerősíti a töredezett, törékeny körmöket
• Belülről állítja helyre a körmöket
• Megakadályozza a körmök töredezését
és beszakadását
• Gyorsítja a körmök növekedését
• Aktiválja a protein-molekulák beépítését
a köröm rétegeibe.
• Kapcsolódik a szaru-rétegekhez, és erősíti a köröm törzsét
12 ml
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Nail Power
hidratáló, körömvédő lakk

Nail Power Soft Remover
hidratáló, kímélő lakklemosó

Nail Wonder - alapozó,
fedő, barázdakitöltő lakk

Colour&Repair
Színes erősítő lakk

Formaldehid-mentes hidratáló körömlakk, mely megvédi a körmöt a kiszáradástól, megakadályozza a káros anyagok
beépülését a körömágyba és erősíti ellenálló képességét, ugyanakkor a körmök
gyorsabban nőnek és egészségesek maradnak. Kellemes, eperillatban, picit rózsaszínes fényben.

A Formaldehid-mentes, különlegesen
kíméletes összetevők alaposan és gyengéden távolítják el a Nail Power körömlakkot és más lakkokat. Magas hatóanyag
tartalma megvédi körmeit a kiszáradástól
és megakadályozza a köröm felső rétegének felválását.

Többfunkciós csodálatos körömlakk, mely
színmegújító ezáltal felfrissíti a színes körömlakkot, azonnali szárító frissen felvitt
körömlakk azonnal megszárad, kitölti a
barázdákat az egyenetlen körmöket kisimítja, tiszta lakk mely természetes és csillogó fényt add, alapozó lakk ami megelőzi
a köröm elszíneződését.

Szilícium és kalcium tartalma révén erősíti a körmöt. Zöld alga gondoskodik a
hidratálásról, így a körmök rugalmasak
lesznek. Gyorsan száradó lakk. Gyémántosan csillogó hatással. Hosszan tartó hatás.
Kivételes körömlakk, 6 féle hatással: Erősíti
a gyenge körmöket. Véd a kiszáradástól.
Gyorsítja a körömnövekedést. Ragyogó
fényt ad körmeinek. Tartós. Megelőzi
a korai lepattogzást. 6 színben: White
Crystal, Violet Touch, Raspberry Kiss, Red
Obsession, Copper Shine, Night Dream.

100 ml
12 ml

12 ml

12 ml
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Cuticle Comfort 2in1
körömbőr eltávolító, ápoló

Cuticle Care Pen
körömbőr ápoló toll

Cuticle Soft Remover - körömbőr eltávolítás gyengéden

Nail Rescue Oil
köröm-mentő olaj

Megvédi és ápolja a köröm melletti bőrt
és fellazítja azt, de nem tartalmazza az
általában használt maró anyagokat. Ez a
különlegesen gyengéd körömbőr eltávolító termék alapja, tiszta tengeri só és kitin.
A Kalcium és a B5 provitamin puhává és
rugalmassá teszik a bőrt és megerősítik a
körömágyat.

A köröm bőre védi meg a bőrt a piszoktól,
baktériumoktól, fertőzésektől. A köröm
bőrének eltávolítása ollóval, vagy fém
eszközzel sérülést és gyulladást okozhat.
Ha a köröm bőrét levágják, vagy túlságosan visszatolják, a bőr megkeményedik és
még vastagabb szarurétegek jönnek létre. Gyengéd ápolás a sima köröm-bőrért
olyan magas minőségű olajokkal, mint a
barackmag-olaj, jojoba olaj, rizs-olaj. A köröm-mátrix táplálásával elősegíti a köröm
növekedését.

Rendkívül gyengéd körömbőr-ápoló, tengeri sóval, kitinnel, ami agresszív, kémiai
összetevők nélkül oldja fel a felesleges
bőrt. B5 provitamin és karbamid ápolja a
köröm bőrét, és növeli a nedvességmegkötő képességét. Kalcium, magnézium,
cink védik a bőrt a repedezéstől, puhává
és simává teszik, és csökkentik a gyulladás
esélyét. 3 az 1-ben hatás egy azonnal látható és hosszantartó eredményért: felesleges bőr eltávolítása, körömbőr védelme
és ápolása.

5 ml

9 ml

Elősegíti a gyönyörű, és erős körmök
egészséges növekedését. Ápolja, és védi a
kiszáradástól a köröm melletti bőrt. A, B5,
C, E és F vitaminokat tartalmaz a legértékesebb növényi olajok kombinációja egy
multi-vitamin koktéllal vegyítve.
A vitamin: hidratál és elősegíti a keratin-képződést, B5 vitamin: hidratál és
visszaállítja a rugalmasságot, C vitamin:
anti-oxidánsként hat, E vitamin: hidratál
és a szabad gyökök ellen hat, F vitamin:
elősegíti az egészséges körömnövekedést, kovasav: ez a fontos mikro-tápanyag
hidratál és segíti a köröm növekedését;
természetes aldehidek (szerves vegyületek) fokozzák a köröm stabilitását.

15 ml

12 ml
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Caviar Nail Serum kaviáros körömszérum

Glass File
üveg körömreszelő

Mineral Nailfile
ásványi körömreszelő

Anti Pigment
pigmentfolt halványító

Kaviár (20%) segíti a körmök újra felépítését, rendezi a hiánytüneteket, egyenetlenségeket, és energiát ad. Szőlőmagolaj
(5%) helyettesíti a hiányzó körömolajokat, helyreállítja a lipidek és nedvesség
egészséges egyensúlyát, és dolgozik a
nedvességvesztés ellen. Ceramide (75%)
pontosan odaviszi az összetevőket, ahol
azokra szükség van, és megvédi a körmöket a nedvességvesztéstől. Az eredmény:
egészséges, elegáns, bársonyos ragyogású körmök.

Professzionális körömreszelő üvegből, az
erős és egészséges körmökért. A hagyományos fémreszelőkhöz képest, érezhetően kíméletesebb a hagyományos papírreszelőkhöz képest pedig sokkal hosszabb
az élettartama. Ez a tartós, nagyon ﬁnom
felületű üvegreszelő, kiegyenlíti a köröm
legkisebb egyenetlenségeit, repedéseit
és megóvja a töredezéstől.

Reszelő szilíciummal és magnéziumdioxid-dal, melyek fontos mikro-ásványokkal látják el a körmöt, reszelés közben. A
körömszéleket gyengéden és gondosan
rövidíti le, illetve zárja le, így védve meg
a körmöket a nedvesség behatolása ellen.
Kifejezetten száraz, töredezésre hajlamos
körmökre. Minden körömtípusnak megfelel.

Gyorshatású pigmentfolt „eltávolító” halványító koncentrátum, szabadalmaztatott aktív összetétel-kombinációval.
15 ml

9 ml
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Tender Touch bőrradír

Quick Action Hand Creme
kézkrém

Anti Aging Hand Cleaner
kéztisztító hab

Anti Aging Hand Scrub
kézfiatalító bőrradír

Hatékony, magas minőségű bőrápoló,
ami azonnali védelmet nyújt a bőrkeményedés, hámló és egyenetlen bőrnek.
Tiszta, kitűnő minőségű természetes
összetevőkből áll: tengeri só, éteri olajak,
szőlőmagolaj,mikro-ﬁnomságú kristályok,
amik azonnal eltávolítják a hámló bőrt,
miközben láthatóan kisimítják a bőrszövetet. Bőrpuhító olajos bőrradír mandula
illatban.

Gyorshatású kézkrém kifejezetten száraz, töredezésre hajlamos kéz ápolására
kerti munka, takarítás után, illetve téli
hidegben. A Quick Action kézkrém - ami
egyben intenzíven ápoló maszk is - tápláló anyagokat juttat a bőrbe és másodpercek alatt revitalizálja az érdes, repedezett bőrt. Az aloe vera és az allantoin
hidratálja és védi a bőrt a mangóvaj és
a passióvirágolaj csodaszerek az idő ellen
dolgozva, regenerálja, erősíti és kisimítja
a bőrt.

Véd a víz szárító hatásától,lágy, aktív tisztító hab, mely alaposan és különleges
gondossággal tisztítja a kezeket. Az ápoló
tengeri összetevők megakadályozzák a
nedvesség-vesztést már a kézmosás alatt.
Értékes olíva-kivonat gondoskodik a védő
lipid ﬁlmréteg azonnali újbóli kialakításáról.

Intenzív tisztító, bőrkisimító és színmegújító bőrradír kéz- és köröm-peeling
anti-aging formulával. A mikro ﬁnomságú
kristályok eltávolítják az elhalt bőrréteget
és megszűntetik az elszíneződéseket. A
radír elsimítja a kézfej szárazságából adódó egyenetlenségeket, miközben krémes
tisztítóanyaga megakadályozza a kiszáradást és a nedvességvesztést.

100 ml

190 ml
75 ml

100 ml
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Anti Aging Hand Protection
kézvédő krém nappalra

Anti Aging Caviar Hand Cream
kézfiatalító krém

Anti Aging Omega Hand Mask
kézmaszk éjszakára

Anti Aging Hand Lift Cure
kézfiatalító kúra

Intenzív védelmet nyújtó és nedvességmegkötő kézápoló. Véd a vízzel való
érintkezés következtében bekövetkező
nedvességvesztéstől. Magas minőségű
Beluga-kaviár és bőrazonos kollagén
gondoskodik a rugalmasságról, növeli a
bőr vízmegkötő-képességét és megerősíti természetes védőpajzsát.

Intenzíven regeneráló, mikro tápláló kézkrém. A Beluga-kaviár kivonat gazdag
esszenciális vitaminokban, nyomelemekben, enzimekben, ásványokban és proteinekben. A hiánytünetek megszűnnek,
az energiaveszteség helyreáll, miközben
kezein a már elindult korai öregedés leáll.

Az Omega 3 és Omega 6 zsírsavak kölcsönhatása egyaránt gondoskodik a bőr
hidratálásáról és a bőrszövet szerkezetének rugalmasságáról. Kézﬁatalító kézmaszk, mellékelt kesztyűvel. Hatásos a
gyulladások ellen és csökkenti a ráncokat
a kézbőr mélyén. A kivételesen nagy adag
értékes olajok segítségével még a nagyon
erősen igénybevett kéz is újra puha és
sima lesz.

Bőrﬁatalító kéz-lifting kúra intenzív és
azonnal látható luxuskezelés.
A bőrradír eltávolít minden bőrkeményedést és ﬁnommá varázsolja a bőr felületét.
A kézbőr feszesítő szérum a mély ráncok
azonnali, jól látható csökkenését éri el és
hosszú távon nedvességtartalékot épít ki.
Az Omega kéz-maszk a bőrben fellépő hiányok, energiaveszteségek ellen veszi fel
a harcot magas vitamintartalma, enzimek,
proteinek, nyomelemek, ásványi anyagok
segítségével, így megállítja kezei korai
öregedésének folyamatát.

75 ml
75 ml

75 ml

Szett tartalma:
• Hand Scrub bőrradír 75 ml
• Lifting serum 15 ml
• Omega kézmaszk 75 ml
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