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Witajcie
2012
Drodzy Przyjaciele,
Witam Was w 2012 roku w drugim numerze THE CONNECT.
Życzę Wam, aby ten rok przyniósł dużo zdrowia, szczęścia
i pomyślności.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat światowa gospodarka przeżyła
gwałtowny wzrost. Wiele przedsiębiorstw musiało stawić czoła
trudnym wyzwaniom, ale też wiele z nich rozkwitło. Z dumą
informuję, że JESSICA® miała szczęście znaleźć się w tej
drugiej grupie, a to głównie dzięki Wam! W 2011 roku lakier
do paznokci zajął miejsce szminki jako towaru cieszącego się
niesłabnącą popularnością, nawet w czasach światowego
kryzysu gospodarczego.
Wraz z pojawianiem się na rynku coraz większej gamy
kolorystycznej lakierów do paznokci, więcej kobiet, niezależnie
od wieku, wybierało śmielsze i odważniejsze odcienie. Sprzedaż
lakierów do paznokci wzrosła o 54% i prognozy wskazują, że
w 2012 roku ten trend się utrzyma.
Ponadto z dumą informujemy, że w najbliższym czasie zostanie
otwarta JESSICA ACADEMY – nowe centrum szkoleniowe,
w którym będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla
profesjonalistów z całego świata!
Z przyjemnością przekazujemy także wiadomość, że do grona
naszych współpracowników dołączyła kreatywna agencja
reklamowa z Los Angeles, która intensywnie pracuje nad naszą
kampanią reklamową. Ich wysiłki zostaną przedstawione Wam
w następnym numerze THE CONNECT.

Spis Treści
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Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować za Waszą pomoc
w walce z rakiem piersi i udział w promocji BUCKETS OF HOPE
– Kubełki Pełne Nadziei. Dzięki Waszym zakupom, $25,000
zostanie wpłacone na konto fundacji Bright Pink® działającej
na rzecz osób dotkniętych tą straszną chorobą.

Serdecznie pozdrawiam,

NOWOŚCI

AKTUALNOŚCI
FIRMOWE
JESSICA ACADEMY – Nowe Centrum
Szkoleniowe
Jessica Na Świecie
Nasi Artyści – Kelly Baber
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O NAS W
MEDIACH
Najpopularniejsze Kolory 2011 Roku
JESSICA w Prasie i w Sieci

OKŁADKA:
Lakier 699 Smoky Feather z kolekcji PEACOCK QUEEN

Przygotuj się na szaloną jazdę!

Mapa kolorów na wiosnę 2012 jest pełna zwrotów akcji.
Niektóre ścieżki prowadzą w kierunku śmiałych tonów, podczas gdy inne w kierunku klasycznych, wyciszonych
barw.
Esencją wiosennej mody jest kolor, który będzie idealnie oddawał Twoją osobowość. Róż utrzyma swoją pozycję
lidera, ale jego inne odcienie posłużą za inspiracje dla sprostania indywidualnym potrzebom klienta.
Jasne i odważne kolory królowały na wybiegach mody podczas Fashion Week na całym świecie. Jednakże
projektanci mody z Paryża w tym sezonie skłaniają się bardziej ku pastelowym odcieniom. Swój wybór tłumaczą
tym, że obecnie moda wraca do korzeni, więc pojawianie się w 2012 roku nowych wersji trendów z poprzednich
dekad nie powinno dziwić.

PRZEDSTAWIAMY HEAVY PETAL
Kolekcję łączącą rock’n’rollowy pazur z kobiecą delikatnością. Ta melodia stylu to sześć ‘szytych na miarę’ kolorów
łączących dramat i ducha muzyki, które z pewnością skradną uwagę innych.
Rolling Rose

Witchy Wisteria

Geranium Gypsy
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Heavy Petal

Dazed Dahlia

Hotter Than Hibiscus

Born 2 Pansy

* 713 Rolling Rose, 716 Born 2 Pansy & 718 Witchy
Wisteria będą dostępne w systemie hybrydowym
GELeration™

ROBERTO CAVALLI		

MISSONI			

CHANEL

INSPIRACJE

Ta przyciągająca wzrok kolekcja
mody kobiecej w odcieniach różu
została
subtelnie
urozmaicona
delikatnym wykończeniem cekinami
i perłami. Barwne wzory i nadruki
zostały podkreślone kryształowymi
elementami i czarno-różowymi
piórkami.
Natomiast
cekiny
i marszczenia uzupełniły każdą
kreację, nadając im niepowtarzalny
charakter. Ta wyjątkowa kolekcja
stała się inspiracją dla wyboru
kolorów, tekstur i odcieni lakierów
Heavy Petal.
To pełna energii linia w której splata
się siła i pewność siebie, a kolor
stanowi centrum zainteresowania.
Dominowało w niej przemyślane
użycie kolorów i żywe barwy.
Wybór tkanin i faktur nadał kolekcji
kwiecisty retro charakter, który
później posłużył za inspirację dla
wyboru barw i odcieni lakierów
Heavy Petal.

Kolekcję zdominowało interesujące
połączenie
optymistycznych
kolorów i elementów inspirowanych
latami 80’. Śmiałe, różnobarwne
akcenty kwiatowe szły w parze
z
kanciastymi
marynarkami,
skórzanymi spodniami i wąskimi
rock’n’rollowymi jeansami nadając
całości
romantyczny
powab
i zmysłowy szyk. Kreatywne
podejście do łączenia kolorów
widoczne w kolekcji Cavalli nadało
ton i charakter całej kolekcji Heavy
Petal.

Heavy Petal
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Lato 2012
Wiosna zdominowała całą mapę
świata mody, od pełnych energii kolorów do
stonowanych odcieni, w tym sezonie wszystko było dozwolone.
Jednak wraz ze zbliżaniem się lata trendy w świecie koloru będą
kierowały się w przeciwną stronę, odchodząc od śmiałych barw
i przekazując ster morskim, spokojniejszym i bardziej wyrafinowanym
odcieniom.
Minimalistyczne kolory będą grały kluczową rolę w nadchodzącym
sezonie, kremowe odcienie szarości, biele, beże, blade róże
i wariacje niebieskiego nadadzą Twoim paznokciom odświeżający
i nietuzinkowy wygląd a dodatek koralu doda energii temu
połączeniu. Ta kolekcja emanuje luksusem i dojrzałą kobiecością,
idealną dla każdego indywidualnego stylu. Za inspirację dla
dominujących barw tego sezonu posłużyły elementy roślinne
i naturalne, obecne również w dziedzinie dekoracji wnętrz. Łagodne
tony i subtelne zmiany tekstur wskazują na silne przenikanie się
modowych trendów i elementów wystroju wnętrz, tworząc paletę
kolorów idealną dla sezonu, który będzie się charakteryzował
otwartością i różnorodnością.

Neutrals

5

Neutrals

,

Slubny

Lato 2012

Butik

Zakochaj sie w

niepowtarzalnym

połączeniu
wytwornych i ponadczasowych kolorów z
kolekcji Bridal Boutique. Trzy idealnie dobrane
odcienie emanują nieziemskim urokiem
i dodadzą subtelnej powagi kreacji Panny
Młodej i jej weselu.

F
Ta kolekcja kolorów

została
stworzona, aby podkreślić Twój ślubny blask, dzięki
czemu zwrócisz uwagę wszystkich i oczarujesz
Twoich gości. Kolekcja Bridal Boutique zawiera
idealnie dobrany odcień fuksji, który będzie
Ci towarzyszyć w tej magicznej uroczystości,
wyszukany róż będzie idealnym podkreśleniem
sakramentalnego „Tak” a iskrząca brzoskwinia
rozświetli bajkowe zakończenie tego wieczoru.

TRIO ŚMIAŁYCH KOLORÓW STWORZONYCH
DLA PANNY MŁODEJ
„Jestem dumna, że mogę przedstawić Wam tę
wyjątkową pannę młodą – moją wnuczkę Alexis. W dniu
ślubu towarzyszył jej unikatowy manicure JESSICA®.
To był niezwykły dzień dla nas wszystkich, tak jak ślub
jest wyjątkowy dla każdej panny młodej. Dziękuję, że
mogliśmy być częścią tej niezapomnianej uroczystości.”
– Jessica

Bridal Boutique
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JEDNA IDEA JESSICA vs. GELeration
DWA SYSTEMY
Zdrowe paznokcie
dla każdego typu
paznokcia i stylu życia

P:
O:

P:
O:
P:
O:

P:
O:
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GELeration

System JESSICA czy system hybrydowy GELeration .... co wybrać?
Nie musisz wybierać. Urok JESSICA i GELeration polega na tym, że świetnie spisują
się oddzielnie, ale też idealnie się uzupełniają. Podczas analizowania obecnego
stanu paznokci, częstości wizyt w salonie i trybów życia będziesz mieć możliwość
dokładnego dopasowania odpowiedniego Systemu do indywidualnych potrzeb
klienta. Jeśli kiedyś zajdzie potrzeba zmiany Systemu, przejście od jednego typu
kuracji do drugiej jest bardzo proste. System JESSICA jest idealny dla wszystkich
entuzjastów koloru, którzy lubią często zmieniać barwę lakieru, natomiast
GELeration stanowi świetną alternatywę dla wszystkich, którzy prowadzą
aktywny tryb życia i nie mają wiele czasu dla siebie i dla swoich paznokci.

Czy manicure hybrydowy GELeration może źle wpłynąć na stan
moich naturalnych paznokci?
Nie. GELeration zostało opracowane zgodnie z filozofią firmy JESSICA, że zdrowie
naturalnych paznokci jest najważniejsze. Kompleksowa pielęgnacja paznokci jest
naszym głównym celem, a nasze unikalne kuracje zbudują zdrową podstawę do
stosowania GELeration.

Czym różni się manicure JESSICA od hybrydowego GELeration?
Wszystko sprowadza się do zasady: „Jedna idea, dwa systemy. Zdrowe paznokcie
dla każdego typu paznokcia i stylu życia.” Każdy system jest tak elastyczny, że
sprosta wymaganiom każdego trybu życia. Manicure JESSICA to coś więcej
niż zwykły manicure, to doświadczenie, które zapewni zdrowie i pielęgnacje
paznokciom, którym Twój klient będzie mógł się cieszyć nawet do dwóch
tygodni. Natomiast manicure hybrydowy GELeration jest przeznaczony dla
klientów, którzy są ciągle w ruchu i mogą sobie pozwolić na wizyty w salonie
tylko raz na trzy, cztery tygodnie. Co niezwykłe, oba systemy tworzą barwną
tarczę, która chroni paznokcie i pozwala im zdrowo rosnąć. Wysoka zawartość
pigmentu nadaje im głębię koloru i sprawia, że manicure GELeration i JESSICA
wyglądają niemal identycznie.

Czy posiadanie w ofercie zarówno manicure JESSICA i GELeration
przyciągnie do mnie nowych klientów?
Zarówno System JESSICA jak i GELeration są luksusowymi kuracjami, a oferowanie
obu linii równolegle uczyni wizyty w Twoim salonie warte swojej ceny. Nie
zapominaj, że każda wizyta jest doskonałą okazją do opowiedzenia o tym jak
ważna jest domowa pielęgnacja, a to sprawi, że Twoi klienci będą do Ciebie
częściej wracać.

NAIL THE LOOK!
Szałowo przywitaj wiosnę i lato!
Oto 28 NOWYCH lakierów hybrydowych GELeration™!

Lato

336
Flirty

341
Glamour

388
Sensual

409
Tea
Rose

419
Foxy
Roxy

420
Classic
Beauty

433
Guilty
Pleasures

498
Endure

558
I Do!

645
Black
Ice

666
Intrigue

691
Street
Swagger

832
Chalk
White

Wiosna

960
Ultraviolet

961
Fairy Tale

962
Golden
Goddess

963
Sequins

964
Wedding
Band

965
Kaleidoscope

966
Prom
Queen

967
Under The
Stars

968
Aphrodisiac

969
Cosmic
Nights

970
Purple
Pulse

971
Pacific
Paradise

Heavy Petal

713
Rolling
Rose

716
Born 2
Pansy

718
Witchy
Wisteria

Utrzymuje się do 21+ dni
GELeration
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Top 10

Niezbędniki

Precious Platinum
NF 1201

2012

Najnowszy produkt do stylizacji paznokci JESSICA Nailsy
dostępny w różnych opcjach, od metalicznych odcieni do zróżnicowanych wzorów,

Strike Gold
NF 1202

które pozwolą Ci wyrazić siebie! Dodaj kapryśną i niezwykłą nutkę do wyglądu Twoich
paznokci dzięki tym żywym, stylowym i różnorodnym ozdobom. Nailsy są proste w
użyciu i nie wymagają schnięcia. Wysoka jakość powierzchni klejącej umożliwia
bezproblemowe naklejenie ich na naturalne bądź żelowe paznokcie i pozwala Ci

Electric Blue
NF 1203

się nimi cieszyć do 14 dni. Nieinwazyjne usuwanie sprawia, że Nailsy są idealne dla
wszystkich, którzy szukają tylko chwilowej zmiany.

Nowe Szałowe i Stylowe Folie Dla Profesjonalistów

1

Liquid Fire
NF 1204

Snow Leopard
NF 1205

2

X Marks the Spot
NF 1208

Heart of Gold
NF 1209

9

Dostępne w:
9 wzorach
24 sztuki w opakowaniu
• zarówno na naturalne i jak i żelowe paznokcie
• utrzymują się do 14 dni
• oferują manikiurzystkom i salonom szybką
alternatywę dla tradycyjnych sposobów
zdobienia paznokci
• mogą być stosowane w domu

African Gold
NF 1206

Pink Kitty
NF 1207

Nailsy

Przyrzady & Akcesoria

Wzornik Kolorów
Zawiera 48 tipsów na
łańcuszku, dzięki czemu można
zaprezentować kolorystykę
lakierów JESSICA jak i GELeration.
JE-800

Podnieś Poziom Swoich
Usług

3
5
7
9

Wanienka do Dezynfekcji
Pojemnik pozwalający na szybką dezynfekcję narzędzi poprzez
zanurzenie ich w płynie.
JE-810

Tarka do Stóp
Dwustronna tarka do stóp, która z łatwością wygładzi
wszelkie zgrubienia.
JE-860

Dotting Tool
metalowe dłutko do zdobień

Pozwala stworzyć precyzyjne wzory na paznokciach.
GA-150

ProTouch Lint-Free
Nail Wipes
Najnowsze, w 100% bezpyłowe płatki
od usuwania lakieru, resztek żelu
i innych substancji. Lepsze od
bawełnianych. Opakowanie

4
6
8
10

Szklany Dozownik z Pompką
Praktyczny szklany pojemnik z
dozownikiem. Idealny na zmywacz
do paznokci bądź inny preparat
używany w każdym salonie.
JE-870

Drewniana Tarka do Stóp
Dwustronna drewniana tarka do usuwania zrogowaciałego
naskórka z powierzchni stóp. Wykonana z wytrzymałego
i twardego drewna dębowego.
JE-850

Cuticle Guard
metalowe kopytko do skórek

Jego ergonomiczny kształt pozwala szybko odsunąć skórki
i oczyścić powierzchnię paznokcia.
GA-350

Miseczka do manicure
Szklana miseczka do namaczania paznokci. Pojemność 770 ml.
AC-320

zawiera 325 szt.
GA-502

Przyrzady & Akcesoria
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ZENSPA

Kompleksowa Pielęgnacja Stóp

ZenSpa to wyrafinowany system,
który pozwala zadbać o komfort i samopoczucie stóp. To
dzięki stopom każdego dnia możemy iść przez życie, więc
dbanie o nie jest koniecznością. Nadszedł idealny moment, żeby zabrać zmęczone zimą stopy na rewitalizującą
podróż z pedicure ZenSpa.

Wzbogać swoje usługi pedikiuru
o masaż stóp, który pomoże Twoim klientom rozluźnić
się, rozładować napięcie i rozkoszować się zabiegiem
pielęgnacji paznokci stóp.

Uczta dla
Umysłu, Ciała i
Duszy!
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ZenSpa

ZENSPA
Pedicure i Masaż Stóp
Krok po Kroku

KROK 1

KROK 2

ZŁUSZCZANIE

OCZYSZCZANIE
I ZMIĘKCZANIE
A. Usuń lakier z paznokci używając zmywacza
JESSICA Polish Remover.
B. Napełnij wanienkę letnią wodą i dodaj płyn
zmiękczający JESSICA Blissful Foot Bath.
Klient powinien moczyć stopy od 5 do 10
minut.
C. Delikatnie osusz stopy ręcznikiem. Zaaplikuj
preparat do usuwania skórek JESSICA Gentle
Cuticle Remover Gel na skórki i odczekaj
chwilę. Następnie odsuń skórki.
D. Przytnij paznokcie na prosto, żeby zapobiec
ich wrastaniu i włóż stopy z powrotem na
chwilę do wody.

KROK 3

A. Zajmując się tylko jedną stopą, wyjmij ją z
wody i osusz ręcznikiem.
B. Nałóż peeling enzymatyczny JESSICA
Purify Enzyme Scrub lub peeling solny
Perfec tion Natural Salt Polish na pumeks lub
tarkę i energicznie szoruj powierzchnie stóp
koncentrując się na zgrubieniach i odciskach.
Następnie kroki A i B powtórz dla drugiej
stopy.
C. Włóż stopy z powrotem do wanienki i oczyść
je pod wodą używając szczotki z włosiem.
D. Delikatnie osusz stopy ręcznikiem. Owiń
ręcznik wokół swojego palca i oczyść nim
palce stóp klientki usuwając pozostały
martwy naskórek.

KROK 4
MASAŻ

A. Wmasuj w stopy i łydki klienta sporą ilość balsamu JESSICA
Silkening Soufflé. Zaczynając od łydek wcieraj balsam
pionowymi ruchami. Następnie takim samym ruchem
wcieraj balsam zaczynając od kostek w kierunku górnej
części łydek.
B. Rozmasuj śródstopie oraz piętę kulistymi ruchami, zgodnie ze
wskazówkami zegara.
C. Masuj kostki okrężnymi ruchami w kierunku wskazówek
zegara, następnie powtórz ruch w przeciwnym kierunku.
Stosując lekki nacisk delikatnie pociągaj stopę w kierunku
klienta, a następnie do siebie.
D. Powtórz punkty A-C na drugiej stopie.
E. Dokładnie obmyj każdą stopę.

NAWILŻANIE
I ODŻYWIANIE
A. Rozprowadź sporą ilość maski JESSICA
Balance Foot Masque po całej stopie i kostce.
B. Owiń każdą stopę folią i pozostaw na około
5 minut. Dla lepszych efektów oraz
dodatkowego nawilżenia umieść stopy w
botkach termicznych JESSICA Thermal Booties
na 5 minut.
C. Zdejmij folię i zmyj maskę wodą z dodatkiem
płynu zmiękczającego JESSICA Foot Bath lub
wytrzyj stopy wilgotnym i ciepłym ręcznikiem.

KROK 5

ANALIZA
PAZNOKCI I KURACJA
A. Zapoznaj się z kondycją każdego paznokcia i wybierz produkt,
który będzie najkorzystniejszy dla klienta i jego obecnych
potrzeb.
B. Nałóż dwie warstwy odpowiedniej odżywki podkładowej
JESSICA dla suchych, łamliwych, normalnych lub zniszczonych
paznokci.
C. Nałóż dwie warstwy lakieru do paznokci JESSICA.
D. Nałóż jedną warstwę utwardzacza JESSICA Top Priority.
E. Zakończ warstwą nabłyszczacza JESSICA Brillance oraz
kropelką wysuszacza JESSICA Quick Dry.
F. Na sam koniec spryskaj stopy JESSICA Refreshed Foot Spray.

Umów wstępnie kolejne spotkanie z klientem i zadzwoń
3-4 dni wcześniej, aby mu o nim przypomnieć.
ZenSpa
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Szzz...

Jessica dzieli się swoimi sekretami jak
odnieść sukces w pielęgnacji naturalnych
paznokci
Po latach udowadniania, że jesteśmy liderem w
dziedzinie pielęgnacji naturalnych paznokci, Jessica
oferuje Program Edukacyjny, który dostarczy Ci dogłębnej
wiedzy i praktycznych umiejętności wprowadzania
w życie filozofii firmy JESSICA a także stosowania
zaawansowanych technik z dziedziny manicure, pedicure
jak i Systemu Hybrydowego GELeration™.

PRAKTYKA CZYNI MISTRZA

Który kompletny kurs spełni Twoje edukacyjne i zawodowe wymagania?

Master Class - Klasa Mistrzów
Ukończ kurs i osiągnij mistrzostwo w Systemie Pielęgnacji Naturalnych
Paznokci JESSICA® oraz systemie hybrydowym GELeration™.
Luty 12-14, 2012
Maj 13-15, 2012
Wrzesień 9-11, 2012

GELeration - System Hybrydowy
Wyjątkowe warsztaty doskonalące metody w systemie hybrydowym
zawierające również techniki naprawy oraz przedłużania paznokci.
Luty 6, 2012
Czerwiec 11, 2012
Październik 8, 2012

Workshop - Warsztaty

Zarejestruj się już
Praktyczne lekcje, które rozwiną twoje umiejętności w Systemie Pielęgnacji
dzisiaj i odwiedź nas Naturalnych Paznokci JESSICA®.
Kwiecień 16, 2012
Sierpień 6, 2012
Grudzień 3, 2012
w naszym
Klinika Pedicure
nowym centrum
Zostań ekspertem w tym wielostopniowym systemie pielęgnacji stóp, od pięt
szkoleniowym.
do palców.
Marzec 12, 2012

*Oferta dostępna w USA szczegóły
www.jessicacosmetics.com.
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Lipiec 9, 2012

Listopad 5, 2012

** Zainteresowanych szkoleniami w Polsce prosimy o kontakt telefoniczny z AP Beauty:
+ 48 500 325 200.

JESSICA ACADEMY

Edukacja

Jessica na cal ym swiecie
Od naszego ostatniego spotkania,
Jessica odwiedziła wiele miejsc, aby móc wziąć udział w różnych
pokazach mody, wydarzeniach, konferencjach prasowych
i wywiadach, gdzie dzieliliśmy się z użytkownikami naszych
produktów wiedzą o sposobach i technikach pielęgnacji paznokci.

RUMUNIA
Udzieliliśmy tu wywiadu dla programu telewizyjnego „Doctor
What?”. Mówiliśmy o odpowiedniej pielęgnacji paznokci i skórek.
Wejdź na http://www.youtube.com/watch?v=6XC14KHoNm4,
żeby obejrzeć pełne nagranie. Tam też Jessica i jej rumuński
dystrybutor – Exclusiv Cosmetics razem odwiedzili pokaz
Cosmetics Beauty and Hair i wspólnie zorganizowali szkolenia
„Master Class”.

WLOCHY
Wzięliśmy tu udział w pokazie piękności InterCharm i odnieśliśmy
sukces podczas premiery GELeration z Kepro.

HISZPANIA I PORTUGALIA
Jessica spotkała się tu z dystrybutorami i wraz ze swoim hiszpańskim
współpracownikiem Aser Group wzięła udział w pokazie Look
International.

NIEMCY
Towarzyszyliśmy tu naszemu dystrybutorowi Ingrid Schachner
podczas targów BEAUTY FORUM w Monachium.

MEKSYK
Wzięliśmy tu udział w spotkaniu z redaktorami Top Beauty zajmującymi się publikacją wielu artykułów zarówno w prasie jak i online. Spotkanie miało miejsce na konferencji
prasowej zorganizowanej w Green Label Salon. Przybyli między innymi: redaktorzy Gina Ureto z Revista Kena, Cristina Rey z Revista Harper's Bazaar, Hildelisa z Revista Glamour,
Stephanie Arouesty z Revista Cosmopolitan, Victoria Martinez z Periodico El Universal i Fabiola Wade z Blog Dollchic.
Dzieliliśmy się doświadczeniami z początków naszej działalności, historiami o gwiazdach korzystającymi z naszych usług i produktów, filozofią i rozwojem systemu GELeration.
Konferencja prasowa odbiła się szerokim echem w prasie i była idealnym zakończeniem naszej podróży po całym świecie. Serdecznie dziękujemy wszystkim życzliwym nam
agencjom prasowym.

NASI ARTYŚCI : Kelly Baber
Upór, determinacja i bezkompromisowa osobowość doprowadziły Kelly do współpracy z licznymi projektantami mody, magazynami, fotografami i gwiazdami.
Jej intuicyjne poczucie stylu, poświęcenie najwyższej uwagi detalom i konsekwentna praca uczyniły ją jedną z najważniejszych postaci w dziedzinie stylizacji
paznokci, której usługi cieszą się niesłabnącą popularnością w całej branży. Jej prace możemy podziwiać w naszych ulubionych pismach o modzie i urodzie,
na wybiegach mody New York Fashion Week czy w kreacjach znamienitych gwiazd takich jak: Kelly Clarkson, Mary-Kate i Ashley Olsen, Olivia Wilde, Marsha
Ambrosius, Shawn Stockman (z Boys II Men) i Santigold.
Jej najnowsze stylizacje, w których użyła lakieru JESSICA:

ECCENTRIC - 376
Publication Test Shoot

FEMININE DEVINE/PALLADIUM
533 / 359
IDoll Magazine

STRIKING - 384
Vogue - China

YELLOW FLAME - 092
PaperCut Magazine
Webtorial

FAIRY DUST/BREATHLESS
468 / 371
Vogue - España

BIKINI BOTTOMS - 630
Fitness Magazine

Aktualnosci Firmowe
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Beauty Buzz
Bu

TOP 10

W SIECI

Najpopularniejsze Kolory
2011 Roku

2011 już za nami, a my po prostu
chcieliśmy wiedzieć....

Na Punkcie jakich Kolorów
Szaleli Nasi Klienci?

1

366
Blush

2

120
Royal Red

3

660
Buck Naked

4

290
Merlot

5

666
Intrigue

6

432
Hot Fudge

7

487
Windsor
Castle

8

225
Confident
Coral

9

386
Dynamic

10

W PRASIE

Nagrody Czytelników
Dzięki głosom tysięcy czytelników, którzy są żywo zainteresowani produktami z branży paznokci, JESSICA zdobyła
następujące nagrody:

SEVENTEEN MAGAZINE

NAILPRO MAGAZINE

NAILS MAGAZINE

Beauty Award - Najlepszy Lakier
Do Paznokci

Najlepszy System Soak-Off

Ulubiony Produkt Przyspieszający Wysychanie – Quick Dry
Ulubiony Lakier bądź Lakier Utwardzany UV – GELeration

128
Raspberry

Top 10 zawiera 10 najpopularniejszych kolorów na podstawie
sprzedaży między styczniem a grudniem 2011 w USA

Warto Wiedzieć?

Masz coś wartego podzielenia się z innymi?
Napisz nam o tym kilka słów i wyślij zdjęcia na
info@apbeauty.pl, a być może Twoje wiadomości
znajdą się w następnym numerze THE CONNECT!

Mexico

Bez Was to wszystko nie byłoby możliwe, dziękujemy za Wasze ciągłe wsparcie!

Odwiedź nas na www.jessicacosmetics.com.pl

