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„Körömpalota”
Stílus, technika és a
szakma felsôfokon
LILIYA SEREDITSKAYA

Nemzetközi színekkel gazdagodott a Perfect Nails által fémjelzett Körömpalota szakmai konferencia és vásár programja.
A magas színvonalú bemutatók között helyet kapott LILIYA
SEREDITSKAYA világhírû Nail Designer, nemzetközi körömdíszítô
és oktató bemutatkozása, és SIROKAI MARCSI londoni tapasztalatait is megosztotta az érdeklôdôkkel.
CSOMAI BERNADETT

Az extrém viseletek mellett a szolid körömtrendeket is felvonultatták a szakemberek
a rangos eseményen. Mindemellett a LED zselével, és a legújabb építési és díszítési
technikákkal is megismerkedhettek a látogatók szeptember 18-án, a Körömpalotában.

SZÍNEK ÉS FORMÁK

KRISTÓF ESZTER
DARABOS ÉVI

Bognár Anita Egy mozdulat akrilfestéssel és türkiz-, és opáldíszítésekkel készült. Csomai Ági és Csomai Betti a pigmentpor és a plüss alkalmazását kombinálták porcelánfestô technikával. Darabos Évi a legújabb ACTIVE GEL sûrû zselével készítette el az
extrém, merész és látványos, ugyanakkor nagyon strapabíró Edge körömformát. Barna
és arany árnyalatokkal, pigmentporokkal az ôsz hangulatát idézte meg. Kalmár
Krisztina egyedi ékszer jellegû díszítéseket, nonfiguratív motívumokat, préselt
kagylódíszeket mutatott be Pipe körömformáin a legújabb Perfect Nails porcelán
porokkal, és a primermentes liquiddel. Kovács Gabi a flexibilis LED zseléket ismertette
egyedülálló, cikcakkos szélû hullámkörmön. Kristóf Eszter a hétköznapokban, a hagyományos szalonmunkában használható díszítéseket alkalmazott porcelán és pigmentporok keverékén a legújabb primermentes liquid segítségével. Ruffné Püspöki Irén
fekete-fehér-ezüstben a Perfect Nails legújabb magas pigmentációjú, sûrû akril festékeivel adott inspirációt az ünnepekre. Sirokai Marcsi drágakôhatású, ékszerkövekkel,
gyémántos csillogással színesített akril építést mutatott be. Szalay Andreától pedig
extrém zselés körmöt láthattunk, amelyet az Operaház Fantomja címû musical ihletett.

LÁBÁPOLÁS MESTERFOKON

BOGNÁR ANITA
RUFFNÉ PÜSPÖK IRÉN

Bakos Aranka, Dr. Gajdos Gábor sebész-traumatológus, spange specialista; Csonkáné
Cseh Hajnalka, Kristóf Eszter; Benye Gabriella a lábápolás témában tartott érdekes
elôadásokat. A nap folyamán kiemelten foglalkoztak a problémás esetek közül a tyúkszem kezelésével, a diagnosztika és a számítógépes nyilvántartás fontosságával, a
lábápoló és a sebészet határterületeivel. A kéz- és lábápolás esztétikai vonatkozásában a téli hónapok legnépszerûbb kezelései valószínûleg a francia-polinéz
pedikûr-manikûr, a hôterápiás mélyhidratálás és a SPA kézkozmetika lesznek.

A MÛKÖRÖM HERCEGNÔJE
A rendezvény sztárvendége, Liliya Sereditskaya Nail Designer, nemzetközi körömdíszítô és oktató Ukrajnából érkezett a Körömpalotába, hogy bemutassa speciális,
orosz körömdíszítô módszerét, különleges motívumait és mûvészi körömdíszítô technikáit. Liliya a Körömpalotát követô két napon teltházas, intenzív díszítô továbbképzést tartott akril egy mozdulat technikából, akrildesignból, mûvészi nail art és 3D
porcelándíszítésbôl.
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