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Lakier hybrydowy VICTORIA
VYNN PURE CREMY HYBRID
176 Nostalgic Beige - 8 ml
SWEET SUMMER
Cena

29,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

330956

Producent

Victoria Vynn

Opis produktu
Pastelowe, intensywne czy neutralne? Jakie kolory wybrać na paznokcie?
Odpowiedź jest prosta!
LATO JEST PASTELOWE
- na wybiegach mody, na ulicy i koniecznie w stylizacjach mani pedi
Pure SWEET SUMMER to kolekcja 8 pastelowych kolorów ukochanych przez każdą z nas.
Zawsze modne, subtelne i romantyczne, delikatne i lekkie odcienie beżu, brzoskwiniowe róże, liliowy fiolet, bananowy
żółty i lekki błękit.
Ważna informacja dla użytkowników/stylistek:
Należy aplikować 2 cienkie warstwy, utwardzając każdą z nich po 60 sek. w lampie LED o mocy 48 Watt.
Nie należy przerywać procesu polimeryzacji.
KREMOWA HYBRYDA - PIERWSZA USUWANA ALKOHOLEM
Super kremowa hybryda dla klientek które oczekują gwarancji pięknego, olśniewającego koloru i super połysku do następnej
wizyty w salonie – do 4 tygodni.
PURE:
KREMOWY lakier hybrydowy
BEZPIECZNY dla paznokci i dłoni
BEZPIECZNY dla stylistki
Formuła BEZ DRAŻNIĄCEGO zapachu
KREMOWA KONSYSTENCJA o właściwościach samopoziomujących
100% KRYCIA pierwszą warstwą koloru
Efekt GLASS NAILS – intensywny połysk aż do usunięcia stylizacji
SUPER TRWAŁY nawet do 4 tygodni
3 STOPNIOWY: baza, kolor, top
Utwardzany w lampie LED już w 30 sekund
PĘDZELEK– włosie i jego długość specjalnie do lakieru PURE
2 SPOSOBY USUWANIA:
1. INNOWACJA ! ALCO REMOVER – specjalistyczny preparat oparty na alkoholu, a nie na acetonie! bezpieczniejszy dla
płytki paznokcia, chroni przed nadmiernym wysuszeniem, działa antybakteryjnie i antyseptycznie – usuwa stylizację
ok. 15 min., do piłowania.
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2. STANDARD: SALON REMOVER UV/LED MANICURE – na bazie acetonu, usuwa stylizację w ciągu ok. 7-10 minut,
bez piłowania topu pilnikiem.
PAMIĘTAJ – produkt:
przechowuj z dala od promieni UV i od ciepła
dbaj o czystość szyjki butelki
dokręcaj butelkę jeśli stylizacja jest zakończona
Pure Alco Remover – przechowuj w szczelnie zamkniętej butelce (alkohol paruje)
Rekomendowane utwardzanie w lampie LED
Pojemność: 8 ml/.27 fl.oz
INCI
ACRYLATES COPOLYMER, HEMA, CELLULOSE ACETATE BUTYRATE, ETHYL (2,4,6- TRIMETHYLBENZOYL),SILICA,
HYDROXYCYCLOHEXYL PHENYL KETONE, CI 77891,CI 77007, CI 77499, CI 15850.
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