Perfect-es színekben a kétszeres
Európa Bajnok, nyolcszoros Magyar Bajnok,
és a díszítés Magyar Bajnoka

Örömmel jelentjük be, hogy 2011-tôl DARABOS ÉVI és KOLATNÉ ERIKA is a Perfect Nails csapat tagja! Közös munkánk célja,
hogy együttmûködve még kiválóbb eredményeket érjünk el,
az anyagfejlesztés, a versenyeredmények és szakmai fejlôdés
területén.
Évi és Erika munkásságát a szakmának nem kell bemutatni,
hiszen az évek során már nagyon sokszor bizonyítottak. Díjakat
díjakra halmoznak, folyamatosan képzik magukat. Számukra a
Perfect Nails alapanyagaink széles választéka, állandó innovációja és támogatása garantálja azt, hogy minôségi munkákat
tudjanak felmutatni. Együttmûködésünk célja, hogy a Perfect
Nails anyagok még jobbak legyenek és egy ütôképse versenycsapat mutassa meg a világnak a magyar körmösök rátermettségét és tehetségét. Nemsokára számtalan olyan kiváló

minôségû Perfect Nails anyag és eszköz kerül piacra, melynek
fejlesztésében már a nyolcszoros Európabajnok is segédkezett.
(az Extreme White szikrázó fehér már megérkezett!)
Ezentúl már nem csak a szalonban dolgozó szakemberek igénye
formálja termékfejlesztéseink irányát, hanem világszínvonalú
versenyzôk folyamatos visszajelzése is segítik termékeinket az
állandó megújulásban. A Perfect Nails immár 19 éve folyamatosan kutatja az új technikákban, és alapanyagokban rejlô
lehetôségeket, a használatukhoz szükséges továbbképzéseket,
támogatásával, hozzásegíti a versenyzôket a legjobb eredmények eléréséhez, a szalonokban dolgozó szakembereket pedig
a trendek követéséhez. A Perfect Nails csapat számára fontos a
fejlôdni vágyás, a szakma szeretete, a minôség megôrzése, az
újdonságok kiaknázása és a versenyzés iránti elkötelezettség.

DARABOS ÉVI:
„Fontos a szakmai fejlôdésem érdekében a képzéseken való részvétel és a megfelelô minôségû anyagok használata. A Perfect
Nails törekvése a folyamatos termékfejlesztésre, a termékpaletta bôvítésére garancia számomra, hogy a versenyek, az oktatás
és a szalonmunka során mindig kiváló, a legújabb és a legmagasabb igényeket is kielégítô termékekkel tudok dolgozni.”

TERMÉKEK DARABOS ÉVI AJÁNLÁSÁVAL: ÚJ Extreme White fehér zselé, Crystal Claer zselé, Cover Gel körömágyhosszabbító,
Perfect Top Gel csodafény.

KÖVESD TE IS A NAGYOK PÉLDÁJÁT, ÉS CSERÉLJ MOST! Megkönnyítjük, hogy Te is most válts anyagot. Nem kell megvárnod,
míg régi zseléd elfogy, mi beváltjuk használt anyagaidat. Add le nálunk bármely más márkájú használt zselédet, ezt mi
1 000 Ft-ért beszámítjuk új Perfect Nails zselé vásárlása esetén.
Annyi új zselére adunk kedvezményt, ahányat leadsz!A kedvezmény nem összevonható.
Részletekrôl, és az akcióban szereplô üzletekrôl, képviselôkôrôl a www.perfectnails.hu oldalon. Az akció február 1-tôl március
20-ig, a készlet erejéig tart.
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