
NEW COLLECTION WILD ROMANTICS - FALL 2021

H Νέα φθινοπωρινή συλλογή Wild Romantics είναι αφιερωμένη στην ελευθερία, την αγάπη 
και τη φύση. Οι θερμές αποχρώσεις της εκπροσωπούν την εκλεπτισμένη απλότητα και 
συμβάλλουν ώστε να βρείτε την ομορφιά μέσα στην ηρεμία.

6 χρώματα σε CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish και σε CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish 
συνθέτουν μια ζεστή φθινοπωρινή αγκαλιά. Η συλλογή περιλαμβάνει: Βooks & Beaujolais 
(ένα βαθύ κόκκινο), Wrapped in Linen (ζεστό, γήινο, παλ του δέρματος), Soft Flame 
(θερμό, αλλά διακριτκό κόκκινο), Wooded Bliss (ένα πλούσιο ανοιχτό μωβ), Candlelight 
(το χρυσοκίτρινο των φύλλων που πέφτουν), Verbena Velvet (ένα βαθύ elegant βιολετί).

«Αυτό το Φθινόπωρο γιορτάζουμε την αξία της ελευθερίας που μας χαρίζει το δικαίωμα να 
απολαμβάνουμε τη γαλήνη μέσα στη φύση», δήλωσε η Co-Founder and Style Director της 
CND™, Jan Arnold. «Είτε κάνετε μία βόλτα στην εξοχή, είτε πίνετε ένα ποτήρι κρασί στο 
τζάκι, αυτή η φθινοπωρινή συλλογή εναρμονίζεται σε κάθε ήρεμο περιβάλλον. Αφιερώστε 
μια στιγμή από το παρόν, για να εκτιμήσετε όλα όσα υπάρχουν γύρω σας και τα χάνετε από 
την καθημερινότητα».

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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Επαγγελματική σειρά βερνικιών της CND™ SHELLAC™ Brand Gel Polish

Καταναλωτική σειρά βερνικιών της CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish
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