
Καταναλωτική σειρά
βερνικιών της CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish

Επαγγελματική σειρά
βερνικιών της CND™ SHELLAC™ Gel Polish

YES, I DO BRIDAL Collection, Spring 2019

ΦΩΤΙΖΕΙ ΤΑ ‘‘ΒΗΜΑΤΑ’’ ΤΗΣ ΝΥΦΗΣ.
Η CND™ δημιούργησε τη συλλογή αυτή για να ενισχύσει την κλασσική ομορφιά της Νύφης, με επιπλέον νεανικό 
αέρα αυτοέκφρασης. 4 νέες εκλεπτισμένες αποχρώσεις σε neutral, milky και semi-sheer τόνους, σχεδιασμένες για να 
αναδείξουν κάθε νυφικό, τη Wedding Season, Άνοιξη 2019.

Η συλλογή διατίθεται σε CND™ Vinylux™ Long Wear Polish και CND™ Shellac™ Gel Polish. Είναι εμπνευσμένη από μία 
κλασσική γαμήλια χρωματική παλέτα, με ζωγραφικές μικρές λεπτομέρειες που συμβάλλουν σε μία μαγική στιγμή, 
στο μπουκέτο της Νύφης και στο πέπλο που πέφτει ανέμελα πάνω από ένα πανέμορφο νυφικό.

‘‘Ο γάμος σας, είναι μία από τις πιό σημαντικές στιγμές στη ζωή σας. Στόχος μας με αυτή τη συλλογή, είναι να μη σας 
απομακρύνουμε μακρία από τα κομψά χρώματα που είναι συνδεδεμένα με τον γάμο, αλλά να προσθέσουμε μία μοντέρνα 
νότα με αυτούς τους τόνους’’, δηλώνει η Co-Founder and Style Director της CND™, Jan Arnold. ‘‘H συλλογή αυτή 
ενώνει την ομορφιά του κλασσικού εκλεπτισμένου γάμου, με τη φρέσκια αίσθηση του νεανικού ρομαντισμού, που το 
κάνει τέλειο για κάθε Νύφη.’’

Η συλλογή αυτή είναι μια ‘‘χρωματική’’ ιστορία κατάλληλη να κάνει κάθε Νύφη να δείχνει μοναδική, καθώς βαδίζει 
στον διάδρομο της εκκλησίας.
YES, I DO BRIDAL Collection. Aγκαλιάζει τους παραδοσιακούς νυφικούς τόνους, ενώ παράλληλα δημιουργεί 
συνεχώς τις εξελισσόμενες τάσεις στο Νail-Fashion για τη σύγχρονη Νύφη.

https://nail-fashion.gr

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της σειράς Shellac™ Gel Polish, είναι: • 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 lab 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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