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Mirror Effect Chameleon Purple - Lustrzany Efekt
Kameleona - Zawsze Piękna
3g
Cena

12,90 zł

Dostępność

Chwilowo brak

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

chameleon-nr-5

Kod producenta

chameleon-nr-5

Informacje
Mirror Effect Chameleon - Purple - Pyłek Lustrzany Efekt Kameleona na paznokciach - Zawsze Piękna 3g
Efekt Kameleona na paznokciach w nowej, lustrzanej odsłonie!
Niesamowite połączenie efektu lustra ze zjawiskowym Purpurowym efektem kameleona!
Wystarczy wetrzeć odrobinę pyłku, aby uzyskać piękny, nieco atłasowy efekt na paznokciach.
Dzięki niezwykle drobnemu pyłkowi możemy stworzyć gładką taflę na paznokciu.
Pyłek mieni się wieloma kolorami, zmienia odcień pod wpływem kąta padania światła prezentując się w barwach
fioletu.
Właśnie te cechy sprawiają, że za pomocą tego niezwykłego pudru uzyskamy połączenie efektu lustra i efektu kameleona - to
czyni go tak wyjątkowym.
Lustrzany Efekt Kameleona aplikując na ciemny kolor lakieru hybrydowego lub żelu otrzymamy w rezultacie głęboki,
intensywny odcień purpury.
Puder można również nakładać na każdy inny, również jasny kolor, bawiąc się manicure i uzyskując inne, bardziej subtelne
odcienie.

Jak zrobić lustrzany efekt kameleona na paznokciach?
1. Dezynfekujemy dłonie klientki.
2. Nadajemy płytce paznokcia pożądany kształt za pomocą pilnika, delikatnie piłując jej krawędź.
3. Zmiękczamy skórki używając oliwki do skórek lub żelu.
4. Odsuwamy skórki używając odpowiedniego narzędzia (np. patyczki do manicure) lub usuwamy je za pomocą cążek.
5. Matujemy płytkę paznokcia blokiem polerskim lub pilnikiem o wysokiej gradacji (120 / 240) - należy zachować
szczególną ostrożność, aby nie zranić osoby poddającej się zabiegowi.
6. Odtłuszczamy zmatowione płytki paznokcia Cleanerem - dodatkowo można zastosować Primer do paznokci co poprawi
trwałość hybrydy.
7. Dokładnie nakładamy na paznokcie cienką warstwę BAZY i utwardzamy w lampie UV - 2 minuty, w lampie UV LED w
zależności od wykorzystywanej mocy, utwardzamy od 30 do 60 sekund - NIE należy przemywać lepkiej warstwy.
8. Nakładamy cienką warstwę Kolorowego lakieru hybrydowego lub żelu i utwardzamy w lampie UV - 2 minuty, w lampie
UV LED w zależności od wykorzystywanej mocy, utwardzamy od 30 do 60 sekund - NIE należy przemywać lepkiej
warstwy.
9. Nakładamy na paznokcie cienką warstwę jednego z naszych Topów: Top Hybrydowy - Nabłyszczający Top Bez
przemywania i utwardzamy w lampie UV - 2 minuty w lampie LED w zależności od wykorzystywanej mocy, utwardzamy
od 30 do 60 sekund - NIE przemywamy.
10. Wcieramy warstwę pudru Mirror Effect Chameleon w wybranym kolorze - puder możemy wetrzeć opuszkiem palca
lub za pomocą aplikatora - pacynki do nakładania pudru lub silikonowego pędzelka.
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11. Kończymy jednym z naszych topów nabłyszczających: Top Hybrydowy - Nabłyszczający Top Bez przemywania
(bez warstwy dyspersyjnej) - czas utwardzania: lampa LED 60 sekund, UV 2 minuty - BEZ przemywania.
UWAGA:
Aby zabieg zakończył się powodzeniem z zamierzonym efektem, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na
punkt 9 i 11 - używamy wyłącznie TOP bez warstwy dyspersyjnej (Top BEZ PRZEMYWANIA).
Tylko do użytku profesjonalnego, nie stosować bezpośrednio na naturalną płytkę paznokcia, produkt tylko do
zdobienia na sztucznych paznokciach (hybrydy, żele, tipsy), nie wdychać, nie rozpylać.
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