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Link do produktu: https://www.starlack.pl/lakier-hybrydowy-starlack-310-p-224.html

Lakier hybrydowy Starlack
310
Cena

11,00 zł

Cena poprzednia

21,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Lakier hybrydowy STARLACK 310
Lakier hybrydowy 310 to mocno napigmentowany i intensywny kolor, zapewnia idealne krycie już po dwóch cienkich warstwach. Lakier nie kurczy się ani się nie
marszczy podczas utwardzania. Z lakierami hybrydowymi Starlack stworzysz olśniewający i trwały manicure z efektem WOW!
Charakterystyka lakieru hybrydowego 310 STARLACK:
pojemność 5 ml
lakier kryjący
kolor intensywny, soczysty
pozwala stworzyć niezwykle uwodzicielskie stylizacje
standardowy czas utwardzania w lampie LED oraz UV
Czy wiesz dlaczego lakiery STARLACK są tak chętnie wybierane?
ponieważ:
to jedyne lakiery tak odporne na odpryski i uszkodzenia!
to jedyne lakiery tak idealnie kryjące już po pierwszej warstwie!
to jedyne lakiery o tak wysokich właściwościach samopoziomujących!
Zalety lakieru hybrydowego 310 STARLACK:
doskonałe krycie
lakiery utwardzane pod lampą UV 120 s. oraz LED 60 s.
NIE UCZULAJĄ (mogą być bezpiecznie stosowane przez osoby uczulone na lakiery hybrydowe innych marek)
lakiery NIE ODBARWIAJĄ się w wyniku długotrwałej ekspozycji na słońce
intensywne, wysoko napigmentowane kolory pozwolą stworzyć fantazyjne stylizacje
prawidłowo wykonany manicure utrzymuje się do 3 tyg. bez odprysków i zapowietrzeń
idealna konsystencja ułatwia aplikację lakieru
standardowa aplikacja oraz usuwanie manicure

Sposób użycia lakieru hybrydowego STARLACK :
- na delikatnie zmatowioną płytkę paznokcia (przy pomocy bloku polerskiego) rozprowadzić cienką
warstwę lakieru podkładowego BAZA i utwardzać w lampie UV przez 2 minuty lub w lampie LED 60 sekund,
- na uprzednio położoną i utwardzoną warstwę BAZY, rozprowadzić warstwę LAKIERU KOLOROWEGO
utwardzić w lampie UV przez 2 minuty lub w lampie LED 60 sekund
- powtórzyć czynność dla uzyskania głębszego koloru
- na uprzednio przygotowaną płytkę paznokcia (baza + kolor) rozprowadzić warstwę lakieru TOP, utwardzać w lampie UV przez 2 - 3 minuty w lampie LED przez 60
- 120 sekund
- lepką warstwę dyspersyjną przemyć preparatem CLEANER
Usuwanie lakieru hybrydowego STARLACK :
- spiłowujemy wierzchnią warstwę manicure (TOP) za pomocą pilnika
- nawilżamy wacik acetonem kosmetycznym i przykładamy do paznokcia na około 10 minut
- ściągamy całą warstwę lakieru podważając go kopytkiem lub drewnianym patyczkiem od strony skórki paznokcia
- lakier odejdzie od paznokcia w postaci jednolitej silikonowej warstwy.
* Lakiery hybrydowe STARLACK przeznaczone są do użytku profesjonalnego przez certyfikowanych stylistów paznokci. Dlatego powinny być wykorzystywane tylko w zabiegach profesjonalnych. Aby wykonać satysfakcjonujący
i bezpieczny manicure, należy ukończyć rekomendowane dla danego produktu szkolenie.
* PRZECIWWSKAZANIA:
zmiany chorobowe płytki oraz w okolicy płytki paznokcia m.in.: grzybica paznokci i około paznokciowa, zanokcica, drożdżyca w obrębie pola zabiegowego,
brodawki okołopaznokciowe i podpaznokciowe, łuszczyca paznokci,oddzielanie się płytki paznokciowej (onycholiza), stany zapalne lub alergiczne,urazy paznokci, infekcje paznokci i ich okolic, skaleczenia w obrębie pola
zabiegowego,podrażnienia skórek oraz płytki paznokciowej powstałe w trakcie wykonywania klasycznego manicure np. w trakcie wycinania skórek, nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.
* ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.
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Nie stosować w przypadku uszkodzeń lub chorób płytki paznokcia. W przypadku jakichkolwiek reakcji niepożądanych lub pojawienia się nadwrażliwości, np. uczucia pieczenia, swędzenia, zaczerwienienia itp., należy przerwać
stosowanie produktu. Nie stosować w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Nie stosować po upływie terminu ważności.Unikać bezpośredniego światła słonecznego lub ekstremalnej ekspozycji na promieniowanie UV.
Stosować tylko na zdrową i nieosłabioną płytkę paznokcia

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

