CND CREATIVE PLAY Nail Lacquer
Slå deg løs! Ta den helt ut med de nye unike fargene i dristige nyanser.
Vær lys og lett. Vær mørk og mystisk. Vær skimrende metallisk. JUST GO PLAY!
CND gir deg neste generasjon av farger, med neglelakkserien CREATIVE PLAY Nail Lacquer. Over 100 farger fordelt
på 10 ulike finisher. Serien redefinerer tradisjonell neglelakk med grensesprengende, energiske nyanser som lar deg
uttrykke din individualitet.
Formulert med svært finfordelte pigmenter, gir dette tradisjonelle tre-stegs neglelakksystemet et jevnt og lekkert
sluttresultat med høy glans og høy fargeintensitet. CREATIVE PLAY Nail Lacquer er utviklet for forbrukere som ønsker
oftere fargeendring, og tilfredsstiller samtidig det profesjonelle markedet. CREATIVE PLAY Nail Lacquer legger til
rette for et feilfritt, enestående resultat, med minimal innsats.

SYSTEMET OG PRISER
Base Coat 13,6 ml
Color Coat 13,6 ml
Top Coat 13,6 ml
Ved kjøp av 6 pk

EGENSKAPER OG FORDELER
Tradisjonelt, tre-stegs neglelakksystem. (Base Coat, Color Coat og
Top Coat).

DISPLAY OG STARTPAKKER

Levende, lekne farger med varierende tekstur.

NeglAkademiet tilbyr flere ulike
startpakker med valgfrie lakker og
display. Ta kontakt med en av våre
dyktige salgskonsulenter eller se mer
informasjon i vår nettbutikk.

Formula med svært finfordelte pigmenter som optimaliserer fargeintensiteten og gir en perfekt finish med jevn og svært høy glans.
Avansert designet pensel med nester 400 penselhår for nøyaktig og
jevn påføring.

STARTPAKKER

SPAR OPP TIL 33%
www.neglakademiet.no

TOMT borddisplay
plass til 3 x 15 flasker

100+ farger som er kategorisert i 10 ulike finisher.
7-FREE - Inneholder ikke toluen kamfer, formaldehyd, ftalater,
formaldehydharpiks, xylen, eller metyletylketon.
Fjernes enkelt med CND Offly Fast,
neglelakkfjerner eller ren aceton.

TOMT borddisplay
plass til 1 x 15 flasker

NO WORK ALL PLAY

NB! displayene selges uten lakker

100+ FARGER OG 10 FINISHER
CND CREATIVE PLAY kommer i 100+ fantastiske farger som er
kategorisert i 10 ulike finisher. Lek deg og la fantasien få utløp
med mengder av nyanser og utførelser. Fargene kommer i alt
fra Cream som er rik og mettet med pigmenter, uten glitter,
perlemor og til Multi-Color Glitter med glitterpartikler i
forskjellige størrelser og farger, som gir en multi-dimensjonal
effekt. For full oversikt over alle fargene se,
www.neglakademiet.no

PLAY OUTSIDE THE BOX

Metallic

Shimmer

Holographic Glitter

Transformer

Pearl

kr 316,- eks mva
Metallic

Micro Glitter

Satin

Cream

Multi-Color Glitter
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