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Európa bajnok lett ismét
a Perfect Nails versenyzője
Újra magyar lány lett a műkörömépítő európa bajnok
Münchenben. A 25. Európa Bajnokságon Darabos Évi –
a Perfect Nails versenyzője – immár 3. alkalommal nyerte el ezt a kiemelkedő címet. (2-szer tipes, 1-szer épített
kategóriában). Évi a budapesti tavaszi beautyn megrendezett elődöntő nyertese volt, itt kvalifikálta magát az
eb-re. Összesen 17 neves versenyző indult az épített
és tipes kategóriában. A verseny érdekessége, hogy az
eredeti összpontszám szerint 3 ponttal előzte meg a
második helyezettet, de a pontokat összeadva kiderült,
hogy valójában 30 pont különbséggel, magas fölénnyel
nyerte a versenyt.
A Perfect Nails kiváló minőségű alapanyagai, a rengeteg gyakorlás és szorgalom biztosítja a hosszútávú sikert a cég magyar versenyzőcsapata számára. Évi sikerének titka többek között a Perfect Nails különleges acryl alapanyagai, és eszközei. Évi így nyilatkozott a
versenyről:
„Miután már egyszer sikerült tipes kategóriában Európa Bajnoki aranyérmet szereznem, nagy kihívást jelentett
számomra, hogy újra elinduljak a versenyen.
A magyar elődöntő megnyerése után izgalommal vágtam neki a felkészülésnek. A gyakorlást már augusztusban elkezdtem és az Európa Bajnokság „főpróbájának”
nem is találhattam volna alkalmasabbat, mint a londoni
Nailympics-et. Itt a hold kiépítésétől eltekintve a müncheni
kiírásnak megfelelő körmöket készítettem, így szeptember második felében és októberben már egy jól begyako-

rolt alapra kellett építkeznem és finomítanom a munkámat. A gyakorlások és a verseny során is nagy segítségemre volt a lassan kötő Perfect White hófehér porcelánpor, amely segítségével foltmentesen alakíthattam ki
a fehér szabadszélt és éles, árnyékos mosolyvonalat
készíthettem.
A Perfect Speed Clear és Pink gyorskötésű porokkal buborékmentes, üvegszerűen áttetsző fedést biztosítottam
a körömnek. A színkiemelő hatású, kékes színű, lassú
kötésű Perfect Liquid gondoskodott a színintenzitásról, és
a tökéletes kötésről és formázhatóságról. Nagyon büszke
voltam arra, hogy a köröm felülete talán eddigi versenymunkáim közül a legjobban sikerült – egyenletes, sima
és üvegszerűen csillogó felületet tudtam létrehozni,
amelyben nagy segítségemre voltak a Perfect Nails
reszelő formájú polírozó bufferek és a Super Shiner.
A versenyen sok számomra ismeretlen versenyzővel találkoztam, így izgalmas volt, mert nem tudtam, hogy ki milyen múlttal rendelkezik. A két német versenyzőt azonban
már jól ismertem és tudtam, hogy nagyon erős ellenfelek.
Az eredményhirdetésen nagyon izgatott voltam, amikor
őket a harmadik majd a második helyre szólították és
nagyon reménykedtem abban, hogy sikerül az első helyet
elérnem, de csak akkor mertem elhinni, amikor átvehettem az oklevelemet. Nagyon boldog voltam, hogy újra
Európa Bajnok lettem és ráadásul az egyik kedvenc kategóriámban, tipes porcelán körömmel.”
Gratulálunk Darabos Évinek a bajnoki címhez, és további sikeres versenyzést kívánunk!

