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Perfect Nails versenyző nyert!
Perfect Nails versenyző lett a Bajnokok bajnoka a profi 3. dívizíóban a londoni Körömolimpián!
Magyar éremeső a londoni Körömolimpián! A londoni Körömolimpián hihetetlen sikereket ért el a Perfect
Nails csapata! Darabos Évi és Assenbrenner Niki győztesként térnek haza! 2 aranyat, Winner of Winners
kupát és 1 ezüst érmet nyertek meg.
2012. Szeptember 22-24. között 8. alkalommal rendezték meg a világ egyik legrangosabb versenyét, a londoni
Körömolimpiát. A megmérettetésen idén több mint
20 országból érkeztek versenyzők és több mint 400
nemzetközi versenymunka csapott össze. A Perfect
Nails színeiben induló Darabos Évinek most először sikerült az, ami magyaroknak eddig még soha: a profi kategóriában ő állhatott a londoni Körömolimpia világversenyén abszolút győztesként a dobogóra. Az összesített
pontszámai alapján ugyanis ő lett az olimpia „Winner of
Winners”-e, magyarul „a győztesek győztese”.
A neves megmérettetésen a versenyzőknek a lehető
legtökéletesebb körmöket kellett elkészíteniük különböző díviziókban.
1. divízió = kezdő
2. divízió= haladó
3. divízió = profi, ahol korábbi bajnokok versengenek
egymással
A zsűri külön értékelte a köröm hosszúságát, formáját
és a mosolyvonalat (smile-line). A legfontosabb szempontként pedig a,, körmök egyformaságát” emelték ki.
Emellett figyelembe vették még a körmök tökéletes
C ívét és az élek vékonyságát is, és nagy hangsúlyt helyeztek arra, hogy az épített körömnél legalább 40 százalékos legyen a hajlítás.

A verseny során a körömágy-hosszabbító anyag használata nem volt kötelező, ezzel is nehezítve a versenyzők munkáját a döntésben, hogy vajon milyen típusú
munkával tudják majd elnyerni a zsűri tetszését.
A Perfect Nails versenyzői Darabos Évi többszörös
magyar és Európa-bajnok, Világbajnoki ezüstérmes
és Assenbrenner Niki, most a Körömolimpián is bizonyított. Évi a profi, 3. dívizíóban épített porcelán kategóriában elhozta az aranyérmet, valamint az összesített pontszámai alapján ő lett a Győztesek győztese
– Winner of winners is. Erre a kupára külön büszkék is
vagyunk, mert profi kategóriában Évi az első magyar,
aki elnyerte a Winner of winners címet, a londoni
Körömolimpián! Niki a haladó, 2. dívizióban épített porcelán kategóriában aranyérmet, zselés kategóriában
pedig ezüstérmet gyűjtött be.
Az eredmények érdekessége, hogy az összes versenyszámban több holtverseny is kialakult, volt olyan versenyszám, ahol az első 6 helyezettet csupán 2-3 pont
választotta el egymástól, így a helyezéseket a vezető
bírótól kapott pontok alapján döntötték el.
Darabos Évi és Assenbrenner Niki elmondta, hogy
kiváló eredményeikhez hozzásegítette őket a Perfect
Nails új fejlesztésű, magas minőségű anyagai. Kiemelve közülük az új Perfect Nails liquid-et, az új fejlesztésű porcelán családot, színes porcelánokat.
A természetes színhatású körömágyhosszabbító porcelán port (Pink masque) és zselét (Cover gel), a tökéletesen hajlítható Platinum zselét és a vakítóan fehér
Extrem white zselét.

