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Liquid Mirror Effekt efekt
lustra/chromu w pędzelku
15ml
Cena

15,00 zł

Cena poprzednia

29,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

808

Opis produktu

Mirror Effect Nail Liquid
Niesamowity płyn do tworzenia efektu lustra!
Jesteś znudzona swoją stylizacją paznokci? A może chciałabyś
zaskoczyć znajomych, pokazać oszałamiający i niespotykany efekt? Być
oryginalną i bardzo nowoczesną? Nic prostszego! Teraz jest to możliwe!

Wypróbuj totalną nowość – płyn do stylizacji paznokci dający
spektakularny efekt lustra na paznokciach. Mirror Effect Nail
Liquid przeniesie Cię w nowy wymiar luksusowego
stylu. Odkrywaj niepowtarzalne możliwości zdobień i niecodzienne
stylizacje! Piękno zaczyna się od Twoich paznokci!

Podążaj za modą. Obłędnie błyszczące! Szokująco świecące!
Niebywale połyskujące!
W szklanej buteleczce o pojemności 15 ml z pędzelkiem został
zamknięty niepowtarzalny produkt, który zaskoczy swoim działaniem.
Prosty w aplikacji, dający w krótkim czasie lustrzaną taflę w której
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można się dosłownie przejrzeć.
Płyn może być stosowany na całą płytkę paznokcia lub też na elementy
zdobienia, idealny do paznokci żelowych i manicure hybrydowego. Na
tafli lustra można też tworzyć wzory lub ciekawe stylizacje żelem UV lub
hybrydowym czy paint żelem.
ZALECENIA:
Jest to produkt o rzadkiej konsystencji. Przed użyciem należy kilkukrotnie
wstrząsnąć opakowaniem w celu dokładnego wymieszania płynu.
Warunek konieczny - Aplikacja żelu UV lub LED na powierzchnię paznokcia
lub tipsa w celu uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
Aby zachować 100% efekt lustra – nie zaleca się aplikować żadnego żelu czy
lakieru nabłyszczającego. Efekt lustra utrzymuje się na paznokciach przez kilka
godzin (powoli się wyciera). Mycie rąk powoduje stopniową utratę efektu
lustra. Produkt można zastosować ponownie na ten sam paznokieć.
Stylizacja pokryta żelem nabłyszczającym przedłuża efekt stylizacji, nie daje
efektu lustra, uzyskujemy efekt metalicznego połysku (chromu).

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Na przygotowaną, oczyszczoną i odtłuszczoną płytkę paznokcia lub tipsa nałożyć
równomiernie żel UV/LED i utwardzać w lampie (UV-2 min./LED-30 sec.), przetrzeć
paznokieć cleanerem w celu usunięcia warstwy dyspersyjnej. Odczekać aż cleaner
całkowicie odparuje z powierzchni paznokcia lub tipsa.
2. Nałożyć bardzo cienką warstwę Mirror Effect Nail Liquid i odczekać do uzyskania
lustrzanego efektu. Można nałożyć drugą warstwę wedle potrzeby. Nadmiar płynu
zbierający się na końcu tipsa lub paznokcia delikatnie usuwamy pędzelkiem, aby nie
tworzyć smug.
3. Pokrycie żelem nabłyszczającym UV/LED lub top coat całej stylizacji powoduje
utratę efektu lustra, powierzchnia paznokcia staję się metaliczna (chromowana) –
przedłuża to jednak stylizację.
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