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NEMZETKÖZI

SIKEREK
A Perfect Nails
műköröm termékekkel
Olaszországban és
Németországban

2013 márciusa újabb sikereket hozott a
Perfect Nails műköröm termékei számára.
A két legnagyobb európai kiállításon –
Cosmoprof Bologna és Beauty International
Düsseldorf – is bemutatkozott és állított ki a
neves műkörmös cég.
Itt nyílt lehetősége a nemzetközi körmös szakmának,
hogy közelebbről is megismerje a kiváló minőségű termékeiről és sikeres versenyzőiről ismert termékcsalád
idei újdonságait és divat trendjeit.
A világhírű és talán az egyik legnagyobb európai szépség kiállítás, a „Cosmoprof Bologna” idén március 8-11
között került megrendezésre, ahol a tavalyinál már
sokkal nagyobb standon jelent meg a Perfect Nails.
Közvetlenül a bolognai kiállítás után nem sokkal
március 15-17 között
nyitotta meg kapuit a
k ö r ö m é p í t ő
világbajnokságok helyszíne a németországi
„Beauty
International
Düsseldorf”.
Számos előkészület és
munka előzte meg a kiállításokat, de nem hiába, mert mindkét helyszínen nagy érdeklődés
fogadta a Perfect Nails
műköröm alapanyagokat,
Bemutatkoztak az új
tavaszi színeket felvonultató „Candy Silk” kollekciók, a nagy sikerű új generációs Denevér és Extreme Dual műkörömépítő
sablonok, a hosszú élettartamú Premium reszelők, a
különlegesen csillámos Top Gel fedőfények és az őssejt
terápiás körömszérum, a Nail Therapy Serum.
Örömünkre szolgál, hogy a külföldi szakembereknek
idén is tudtunk újat nyújtani a Perfect Nails széles
termékskálájával és újdonságaival. Az egyedülálló, hatalmas méretű Extreme Dual sablon különösen elkápráztatta a körmös szakmát!
A Perfect Nails standon egész napos élő bemutatót
tartott korunk egyik legsikeresebb versenyzője, a
háromszoros európabajnok, 11-szeres magyar bajnok,
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Linn Kristin Himberg Larsen ezüstérmes norvég versenyző
Györgyei Attilával, a Perfect Nails ügyvezető igazgatójával

világbajnoki ezüstérmes Darabos Évi és a többszörös
díjnyertes versenyző-oktató Gáspár-Köbli Kriszta. Az ő
kiemelkedő munkájuk, és sikerük igazolták a Perfect
Nails termékek kimagasló minőségét és trendiségét.
A nyitott tégelyek asztalán ki lehetett próbálni szinte
minden alapanyagot, így az érdeklődők közelebbről
ismerkedhettek meg a Perfect Nails új kollekcióival és
a legújabb technikákkal is. Olaszországban a divat
hazájában nagy siker fogadta az idei cukros Candy silk
trendszíneket, különösen a pink és az év trendszíne a
zöld élénk változatait, bár a klasszikus köröm kedvelői
is megtalálták a számukra megfelelő színeket és formákat. Az idei év legnagyobb
slágere
a
LacGel
körömlakkzselé, de a színes zselék és porcelánok sokoldalúságát is nagy
figyelemmel kísérték.
Az idei műkörömépítő
világbajnokság dobogós sikert, és fényesen csillogó érmet is
hozott a Perfect Nails
műköröm családnak.
Linn Kristin Himberg
Larsen, norvég versenyző a cég acryl
termékeivel 2. helyezést ért el porcelán kategóriában,
vagyis világbajnoki ezüst éremmel gazdagítja a Perfect
Nail-es éremtáblát! Külön büszkék vagyunk, hogy a
kimondottan versenyzésre kifejlesztett, precíz munkát
biztosító Gyémánt ecsettel érte el ezt a kiváló helyezést. Gratulálunk a csodálatos eredményhez!
A Perfect Nails termékeit használók tábora évről évre
gyarapszik
világszerte,
hiszen
minden
körmös
szakember számára a biztonság mellett legfontosabb az
állandó trendkövetés bárhol a világon. Most is számos
új partnerrel büszkélkedhetünk, akik már tudják, hogy
a termékek magas színvonalú minőségi munkát garantálnak számukra.

11. KÖRÖMPALOTA
2013. március 2. gyönyörű napsütéses nap, melyen nagy sikerrel zajlott a
tavaszi Körömpalota, ahol ismét számos bajnok mutatta be a 2013‐as év
tavasz/nyár legújabb trendjeit, köröm irányzatait és a Perfect Nails új
kollekcióit.
Az érdeklődő tömeg nagy figyelemmel kísérte végig az egész napos
előadásokat, a Perfect Nails trénerek csodálatos tavaszi ihletésű köröm‐
alkotásait és Tóth Gabi fellépését. A Nail Star 7 internetes körömdíszítő
verseny nagyszabású díjátadóján, ez alkalommal Tóth Gabi díj is átadásra
került, melyet személyesen az énekesnő adott át, majd ezt követően
hangjával is elvarázsolta a rajongókat.
A természetes körömápolás újra helyett kapott a Körömpalota
programsorozatában, ahol a szakemberek közelebbről is
megismerkedhettek a manikűr és pedikűr szakma rejtelmeivel.
A színpadi bemutatók előtt és után külön workshop teremben egész
napos bemutatót tartottak a Perfect Nails oktatók és bajnokok, itt
testközelből lehetett megnézni az új trendeket és Perfect Nails
kollekciókat.
A vásártéren ismét hatalmas és különleges akciók várták a látogatókat a
Perfect Nails minőségi műköröm alapanyagokra és újdonságokra.
A Körömpalotán bemutatott új trendek és új Perfect Nails műköröm
alapanyagok:
• CANDY SILK kollekció: cukros tavaszi színkavalkád, vidám árnyalatok,
melyek a fiatalságot és életörömöt sugározzák.
• Fókuszban a rövid szalonkörmök: tippek és trükkök a hétköznapi
körmök készítéséhez.
• Top Gel Shine csillámos Top Gel: fixálás‐mentes csillámló fényzselé
selymes színhatással, hogyan tegyük elbűvölővé a szalonkörmöket.
• Sablon felhelyezési technikák: az új kétoldalú Extreme dual sablon és
Denevér sablon előnyei
• Körömformák bűvöletében: S‐méretű rövid és M‐méretű középhosszú
szalonkörmök, L‐méretű alkalmi hosszú körmök.
• A zöld ötven árnyalata: hordható ékszer hatású köröm az év színével,
Emerald zölddel. Őssejt kivonatos köröm‐ és kézápolás.
A bemutatókat és körömalkotásokat a Perfect Nails oktató csapatának
köszönhettük: Assenbrenner Niki, Benkő László, Bognár Anita, Bula Klára, Csomai
Ági, Csomai Betti, Darabos Évi, Gáspár‐Köbli Kriszta, Her Erika, Héray Zsanett, Kis
Mercédesz, Kovács Era, Kovács Éva, Kovács Gabi, Pálinkás Adrien, Szabó Niki,
Szulimán Niki.
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