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Το CNDTM VINYLUXTM κυκλοφόρησε το 2013 ως το 
πρώτο καινοτόμο βερνίκι νυχιών μακράς διάρκειας, 
εντυπωσιάζοντας τους Επαγγελματίες Νυχιών και 
τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, με την 
υπόσχεση όμορφου, ανθεκτικού χρώματος νυχιών 
με διάρκεια 7 ημερών.

Τώρα, το CND™ VINYLUX™ 
μας παρουσάζεται ξανά
ανανεωμένο…
Το mani/pedi της επόμενης γενιάς είναι εδώ!
Μια νέα φόρμουλα με μια προηγμένη επίστρωση που 
"αναπνέει" και μοναδικό ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, 
που προσφέρει λάμψη σαν αυτή του gel με την 
γρήγορη και εύκολη αφαίρεση του παραδοσιακού 
βερνικιού νυχιών.  

CND™ VINYLUX™
Είναι η τέλεια ισορροπία της αποτελεσματικότητας, 

της ομορφιάς και της φροντίδας.

CND™ VINYLUX™
Παρέχει ένα όμορφο, μακράς διαρκείας φινίρισμα και τη γρήγορη κι 

εύκολη αφαίρεση ενός παραδοσιακού βερνικιού — μαζί με τα 
συστατικά φροντίδας που χρειάζονται τα νύχια σας.

CND™ VINYLUX™
Προσφέρει μια σειρά από 100+ χρώματα υψηλής 
απόδοσης για τέλεια και περιποιημένα νύχια, που 

αναπτύχθηκαν από ειδικούς της βιομηχανίας.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΝΥΧΙΑ ΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΒΔΟΜΑΔΑ 
ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΠΟΤΕ!

ΜΗΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ 
ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ

+
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Η πατενταρισμένη φόρμουλα του CND™ VINYLUX™ συνδυάζει διάφορες 
τεχνολογίες, που κάνουν το προϊόν μοναδικό: μια προηγμένη σύνθεση που 
"αναπνέει", ενισχυμένη με ένα ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ από Κερατίνη, Βιταμίνη E 
και Έλαιο Jojoba για να περιποιείται τα νύχια σας. Επίσης διαθέτει την 
Τεχνολογία ProLight®, για να αυξάνει την ανθεκτικότητα των βερνικιών κάθε 
φορά που έρχονται σε επαφή με το φυσικό φως. Δεν χρειάζεται λάμπα UV ή 
LED, μόνο φυσικό φως για να πολυμεριστεί!

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το CND™ VINYLUX™ είναι το πρώτο επαγγελματικό βερνίκι μακράς διαρκείας με 
λάμψη σαν του gel και με τη γρήγορη κι εύκολη αφαίρεση ενός απλού βερνικιού.
 Όμορφη εφαρμογή, ανθεκτική στο ξεφλούδισμα, που διαρκεί 7 ημέρες. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η νέα φόρμουλα του CND™ VINYLUX™ πυκνώνει λιγότερο όσο περνάει ο 
χρόνος. Η μοναδική του τεχνολογία επιτρέπει μια εφαρμογή ακριβείας, χωρίς 
την ανάγκη για χρήση base coat, γεγονός που συμβάλει σε μια ταχύτερη 
υπηρεσία.

ΝΕΑ & 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ
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ΤΟ CND™ VINYLUX™ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ… 
ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΣΑΣ!  

Η νέα σύνθεση με προηγμένους μικροπόρους 
προσφέρει μια επίστρωση που "αναπνέει", 
ενισχυμένη από ένα μείγμα από 3 νέα 
συστατικά φροντίδας που θα δώσουν στα 
νύχια σας όλη την περιποίηση που χρειάζονται. 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ε Λ Α Ι Ο  J O J O B A +       Β Ι Τ Α Μ Ι Ν Η  E       +      Κ Ε Ρ Α Τ Ι Ν Η



Το σύστημα βερνικιού νυχιών CND™ VINYLUX™ Weekly Polish είναι 
ένα σύστημα δύο βημάτων που αποτελείται από μια στρώση 
χρώματος και ένα top coat, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μαζί για την καλύτερη απόδοση. 

ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ 
ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΣΑΣ
ΣΕ 2 ΕΥΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΒΗΜΑ

ΒΗΜΑ
2

1 ΧΡΩΜΑ

TOP COAT

• Βασισμένο στο Cellulose acetate
butyrate, ώστε να μην κιτρινίζει

• Η Τεχνολογία ProLight® αυξάνει την
ανθεκτικότητα του νυχιού με την
έκθεση στο φυσικό φως

• Δεν χρειάζεται λάμπα UV ή LED

• All-in-1 στρώση βάσης & χρώματος
που αυτο-συγκολλάται στο φυσικό
νύχι
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ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ…

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Καθαρίστε το φυσικό νύχι με το 

SCRUBFRESH™ Nail Surface Cleanser 

Weekly Top Coat
Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση CND™ VINYLUX™ 
Top Coat 

Weekly Polish
Εφαρμόστε 2 λεπτές στρώσεις CND™ VINYLUX™ 
Color Coat

ΧΡΩΜΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ 
ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΩΣ 
ΚΑΙ 7 ΗΜΕΡΕΣ! 
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ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ. 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ.

• Εργονομικό, καμπυλωτό πινέλο
για αψεγάδιαστη κάλυψη

• Καλύπτει εύκολα ολόκληρο το νύχι

• Ομοιόμορφη & εύκολη εφαρμογή

• Υψηλής ποιότητας Ιταλικός σχεδιασμός

ΝΕΟ 
ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ 
ΠΙΝΕΛΟ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΚΑΛΥΨΗ

ΠΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΙΟ ΠΛΑΤΥ

Επαγγελματίες συμφωνούν πως 
το πινέλο παρέχει μια πιο ακριβή 

κι ομοιόμορφη εφαρμογή*

8 στους 10

*ΠΗΓΗ: Μελέτη εμπειρογνωμοσύνης για τη σύγκριση του τρέχοντος πινέλου CND™ VINYLUX™ με το νέο και βελτιωμένο πινέλο.



ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

CND™ VINYLUX™

Επιλέξτε ανάμεσα σε 100+ υψηλής απόδοσης αποχρώσεις CND™ VINYLUX™

CND.COM




