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LAKIER HYBRYDOWY DLB
COLOR UV / LED 10ml - NR
006
Cena

8,00 zł

Cena poprzednia

15,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

105006 AR

Opis produktu
LAKIER HYBRYDOWY DLB COLOR UV / LED 10ml
HYBRYDA DLB to alternatywa dla tradycyjnego lakieru.
Produkt można stosować na naturalną płytkę, paznokcie żelowe i akrylowe.
Lakiery DLB posiadają wszystkie cechy najlepszej hybrydy na rynku:
łatwa aplikacja
łatwy do usunięcia

rewelacyjne krycie
znakomita pigmentacja
średnio-gęsta konsystencja
trwała, odporna na uszkodzenia
Aby uzyskać trwały efekt na dłużej, pomocne mogą być BAZA i TOP.

Czas utwardzania:
Lampa LED - 30 sekund
Lampa UV - 2 minuty
Sposób przygotowania paznokci hybrydowych:

1. Zdezynfekuj dłonie i paznokcie preparatem do dezynfekcji AHD 1000.
2. Odsuń skórki za pomocą kopytka lub drewnianego patyczka.
3. Nadaj kształt paznokcia za pomocą pilnika i zmatuj płytkę bloczkiem polerskim.
Odpyl nadmiar pyłu szczoteczką.
4. Odtłuścić paznokcie wacikiem bezpyłowym z płynem PRE NAIL PREP.
5. Nałożyć PRIMER KWASOWY lub BONDER i odczekać jak wyschnie.
6. BAZA HYBRYDOWA - nałożyć i utwardzić w lampie UV ok 90 sekund lub LED 48W (10-30s).
7. Nałożyć LAKIER HYBRYDOWY kolor i utwardzić w lampie w lampie UV ok 90 sekund lub LED 48W (10-30s).
8. Wykończyć paznokieć TOP HYBRYDOWY i utwardzić w lampie w lampie UV ok 90 sekund lub LED 48W (10-30s).
9. Paznokcie po utwardzeniu należy przemyć CLENEREM DUO z wacikiem bezpyłowym, jeśli występuje warstwa klejąca.
Nie stosujemy clenera do TOP-u No WIPE.
10. W celu łatwego usunięcia lakieru z paznokci, warto zaopatrzyć się w FOLIE lub KLIPSY oraz ACETON KOSMETYCZNY.
UWAGA:
Z powodu różnych ustawień monitora,odcień hybrydy na zdjęciu może nieznacznie odbiegać od koloru oglądanego
w rzeczywistości.

wygenerowano w programie shopGold

Skład
SKŁAD: Urethane acrylate oligomer, Hydroxyethyl phenyl ketone, Phenylbis phosphine oxide, CI 77891, CI 77491,
CI 77510, CI 77289
UWAGA:
Lakiery hybrydowe przeznaczone są wyłącznie do użytku profesjonalnego przez stylistów paznokci i powinny być
wykorzystywane tylko w zabiegach profesjonalnych manicure i pedicure w salonie kosmetycznym.
Unikać bezpośredniego światła słonecznego lub ekstremalnej ekspozycji na promieniowanie UV.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
Nie stosować w przypadku uszkodzeń lub chorób płytki paznokcia.
Nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
Z powodu różnych ustawień monitora i marki, odcień hybrydy na zdjęciu może nieznacznie odbiegać od koloru
oglądanego w rzeczywistości.
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