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Sweetly Bold Pastels. Mix, Match & Mismatch.

CND™ VINYLUX ™ . NEW CANDY COOL SHADES.
Άνοιξη 2018
Η CND™ αποκαλύπτει την συλλογή Chic Shock, την πιό ‘‘γλυκιά παλέτα’’.
Τα ωραιότερα pastel χρώματα για τα νύχια σας!
∆οκιμάστε τα τέλεια κουφετί pastel για αυτήν την Άνοιξη
από την CND™ ‘‘Chic Shock the collection’’.
Oι 4 νέες αποχρώσεις εγγυώνται κομψό, απαλό αλλά και δυνατό look.
O κόσμος της μόδας και της ομορφιάς έχει ‘‘περάσει’’ σε ένα νέο κύμα νεανικής
ενέργειας το οποίο τείνει στο μοντέρνο Urban street chic,
...και η CND™ ανταποκρίνεται άμεσα.
Η νεά αυτή συλλογή, σάς επιτρέπει να αναμείξετε και να ταιριάξετε
με τον αυθορμητισμό και την φαντασία σας, τις μακράς διάρκειας αποχρώσεις
που αντανακλούν τέλεια, για ζωντανή Ανοιξιάτικη εμφάνιση.
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CND™ VINYLUX ™ . NEW CANDY COOL SHADES.
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formaldehyde, toluene, DBP,
formaldehyde resin,
camphor, xylene or MEK

CND™ SHELLAC ™ . NEW CANDY COOL SHADES.
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SPRING - SUMMER 2018

CND AT FASHION WEEK

23 χρόνια δημιουργούμε την ομορφιά!
Η CREATIVE GROUP ιδρύθηκε το 1994 στην Αθήνα και σήμερα είναι μία
από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες προϊόντων ομορφιάς. Χάρις στην
εξειδίκευσή της στα προϊόντα περιποίησης άκρων αποτελεί το όνομα που
εμπιστεύονται σταθερά καταξιωμένοι επαγγελματίες και κέντρα ομορφιάς,
που αναζητούν υψηλά ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα.
Πρόσφατα εγκαινίασε και 2 νέα CREATIVE GROUP STORES στη Θεσσαλονίκη και στην Κύπρο.
Χρονιά - ορόσημο υπήρξε το 2000, όταν επιλέχθηκε από τον κολοσσιαίο
όμιλο CND™ για την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων του.
Σύντομα η CREATIVE GROUP εξελίχθηκε στο πιο σύγχρονο επαγγελματικό
δίκτυο προϊόντων και υπηρεσιών ομορφιάς της Ελλάδας, με πάνω από
40.000 ενεργά μέλη και συνεργασίες με κορυφαίους οίκους του εξωτερικού,
που της έχουν αναθέσει τη διανομή περισσότερων από 2.300 επαγγελματικών προϊόντων περιποίησης για νύχια, μαλλιά και μακιγιάζ!
∆υναμικός είναι ο ρόλος της εταιρείας και στον τομέα της εκπαίδευσης.
Μέσω του CREATIVE ACADEMY εκπαιδεύει επαγγελματίες ομορφιάς σε
όλη την Ελλάδα στην εφαρμογή νέων τεχνικών, με βάση το πρωτοποριακό
εκπαιδευτικό σύστημα της CND™.

Το χρώμα της καινοτομίας!
H CND™, εδώ και 38 χρόνια δημιουργεί συνεχώς καινοτόμα βερνίκια και
προϊόντα ομορφιάς, τα οποία κυριαρχούν σε πάνω από 70 χώρες σε όλο
τον πλανήτη.
Το 2010, μετά από 5 χρόνια ερευνών στα προηγμένα εργαστήριά της, η
εταιρεία έφερε την επανάσταση στην αγορά, λανσάροντας το μοναδικής
διάρκειας βερνίκι CND™ SHELLAC™ Brand. Τρία χρόνια μετά, η CND™ ‘‘επανεφηύρε’’ τον όρο βερνίκι, με μία ακόμη παγκόσμια καινοτομία: το σύστημα
βερνικιού VINYLUX™ Long Wear, για αυξημένη διάρκεια κι αντοχή με έκθεση
στο φυσικό φως.
Σήμερα, η CND™ είναι μέλος του Ομίλου REVLON Professional κι έχει καταξιωθεί ως παγκόσμιος ηγέτης σε βερνίκια, προϊόντα και τεχνικές για την
ομορφιά των νυχιών και τη φροντίδα των άκρων, για επαγγελματίες, αλλά
και για ιδιώτες. Σταθερά προσηλωμένη στην ανάπτυξη νέων καινοτομιών
που εξελίσσουν τη βιομηχανία φροντίδας νυχιών, η εταιρεία έχει όραμά της
να παραμείνει στρατηγικός συνεργάτης για τους επαγγελματίες του κλάδου
διεθνώς, δημιουργώντας συνεχώς τις νέες τάσεις στην ομορφιά.
Για τη CND™, η ομορφιά είναι τρόπος ζωής και δικαίωμα κάθε γυναίκας!

