Ñ beszámoló Ñ

12. Körömpalota sikerek!
Nagy sikerrel zajlott a 12. őszi Körömpalota 2013. október 6-án a Stefánia palotában. Számos érdeklődő és körmös
szakember látogatott el a rendezvényre, hogy megismerjék a 2013-as ősz/tél 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 körömalkotásait, a Nail Star 8 internetes körömdíszítő verseny nagyszabású díjátadóját és
Lakatos Márk stílusterápia előadását.
A neves stylist előadása után még 3 szerencsés hölgynek személyes stílustanácsadást is adott!
Újdonságként mutatkozott be a Tréning
terem, ahol 3 különböző asztalon folytak az

ingyenes oktatások egész nap. A nagy érdeklődésre való tekintettel a tréningeken
nem maradtak szabad helyek, minden asztal megtelt. A jelentkezők testközelből ismerkedhettek meg a Perfect Nails, Orly és
NSI újdonságokkal az egyes gyakorlati oktatások során.
Első alkalommal került megrendezésre a
Palota Kupa, ahol a NailStar 8 versenyen indult munkák indulhattak és a látogatók

szavazatai alapján került ki a Palota Kupa
győztese a Körömpalota délutánján.
Ismét helyet kapott a természetes körömápolás és pedikűr is a Körömpalota program
sorozatában, ahol a szakemberek közelebbről megismerkedhettek a szakma rejtelmeivel. A vásártéren ismét fergeteges és
különleges akciók várták a látogatókat a
Perfect Nails minőségi műköröm alapanyagokra és újdonságokra.

A Körömpalotán bemutatott legújabb trendek és új Perfect Nails műköröm alapanyagok:
•
•
•
•
•
•

Ősz/tél trend – a Te színeidben. Élénk őszi színek és matt króm LacGel & porcelán kollekció.
Premium & Luxus körmeidnek – Perfect Premium építőzselé, mely nem éget!
Egy rétegű fixálás-mentes díszítő zselék. Delux Gel – a gyors körömdíszítés királynője.
Hardener Gel – vitaminos erősítő zselé természetes hatású körömhosszabbításra.
Bond Gel – tapadó zselé, híg és oldható univerzális alapzselé. Lakkzselé és építés alá, transfer fólia ragasztójaként.
Transfer fólia – csillámló Foil Nail Art különleges díszítés, egyedülálló ragasztó nélküli hybrid technikával, a Bond Gellel.

Köszönjük a csodálatos bemutatókat és körömalkotásokat a Perfect Nails oktató csapatának!
Assenbrenner Niki • Benkő László • Bognár Anita • Csomai Ági (Angel) • Csomai Betti • Darabos Évi • Héray Zsanett
• Kis Mercédesz • Kovács Era • Kovács Éva • Kovács Gabi • Sirokai Marcsi • Szabó Nik • Szulimán Nikoletta • Tóth Edit
A színpadi bemutatók mellett külön a workshop teremben egész napos bemutatót tartottak a Perfect Nails oktatók és bajnokok,
ahol testközelből lehetett megnézni az új trendeket és Perfect Nails kollekciókat.
I. helyezett – DalmI móNIKa
III. helyezett – SzIlágyI ENIKŐ

Köszönjük a rengeteg szakember megtisztelő részvételét!
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