BESZÁMOLÓ

KÜLÖNLEGES VERSENYSIKEREK
a PERFECT NAILS-nél
Az ôsz talán legrangosabb versenye, a londoni
körömolimpia – a Nailympics sikereket hozott
a Perfect Nails-nek. Darabos Évi többszörös
magyar és Európa-bajnok mûkörömépítô két
ezüst- és egy bronzérmet szerzett. A versenyzô a legerôsebb divízióban, három kategóriában állhatott a dobogóra, ezzel emlékezetessé téve csapata, a Perfect Nails debütálását a nemzetközi versenyen.
A Nail Star körömdíszítô verseny idén ôsszel különös témával
vonzotta a körömdíszítôket: Szárnyaló álmok és Harley-Davidson.
Az ôszi versenykiírásával az idei év egyik legkülönlegesebb, és
legkreatívabb díszített körmeit kereste a Perfect Nails a magyarországi Harley képviselet támogatásával. A nagy kihívást jelentô feladatot még érdekesebbé tette, hogy a gyönyörû körmökhöz illô Harley-Davidson tanksapkát is kellett készítenie a

versenyzôknek. Az ékszer szépségû körmök és a Harley-motorok sugallta vad, szabad életérzés elsôre merész párosításnak
tûnhet, a beérkezett pályamôvek azonban azt bizonyítják, nem
is áll olyan távol egymástól ez a két mûfaj. A Perfect Nails kreatív stábja igazán szabadjára engedte a fantáziáját, amikor az ôszi
– immár negyedik – Nail Star verseny témáját meghatározta: elsôre egymástól távol álló témákat hozott össze, ami úgy tûnik,
igencsak szerencsés választásnak bizonyult. Feladták a leckét a
versenyzôknek: a szépen díszített, ékszerdobozba illô körmöket
kellett az utak királyaiként guruló, igazi szabad életérzést sugalló Harley-Davidson motorok vadságával ötvözni úgy, hogy a
végeredmény mégis elegáns legyen. Annak ellenére, hogy a feladat cseppet sem volt szokványosnak mondható, majdnem 50
pályamû érkezett a verseny közel hathetes idôszaka alatt. A
szakmai zsûrinek nem volt könnyû dolga, amikor értékelte az
egyedi alkotásokat. A mûvészi megoldások között a legvadabb,
legextrémebb körmök és tanksapkák mellett érkeztek mesefigurákkal, állatokkal és angyalkákkal díszített mûvek is.
Az értékes nyereményeket és díjakat a november eleji Beauty
Kiállításon adták át az RTL Klub TV felvételének keretében.
(1. helyezett Kozma Kaname Dorottya, 2. helyezett Kovács
Éva, 3. helyezett Kovács Erika, Közönségdíjas Szabó Kata)
Érdekesség, hogy a gyôztes, az eredményhirdetés után egy igazi
Harley-tanksapkára készítette el a díszítés. A munka nagyrészt
otthon készült, de a Perfect Nails standjánál élôben is megtekinthetô volt, miként nyeri el végleges formáját a gyôztes pályamû.
November 6-án a Nail Art Magyar Kupán Szabó Nikoletta, a
Perfect Nails versenycsapat új tagja 2. helyezést ért el, flat
kategóriában. A verseny témája a Magyar Virtus volt, Nikoletta
precíz és tökéletesen kidolgozott munkája tükrözte is ezt az
érzést, mivel a zsûri a teljes összképet is pontozta. Minden
versenyzô igen kreatív alkotásokkal érkezett, így elég szoros
volt a verseny. Kolat Her Erika és Csomai Ágnes is elkápráztató
munkát készített, még a kiegészítôik is érzékeltették a verseny
témáját.
November 20-án születtek a legfrissebb Perfect Nails sikerek! A
Körmösök Napján a Perfect Nails versenycsapat két tagja indult
és mindketten dobogós helyezést értek el. Díszítô kategóriában
újabb arany érem született, 1. helyezést ért el Kis Mercédesz és
a Tip Box kategóriában bronz érem, 3. helyezést ért el Kovács Éva.
A sok sikert az új fejlesztésû anyagoknak, és a rendkívül felkészült csapattagok köszönhetjük. Várunk benneteket is!
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