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Lakier hybrydowy Living
Coral, 10ml
Cena

48,75 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

FOLLY GROUP

Odcień

pomarańczy i brzoskwini

Cena dla Stylistek

39 zł

Opis produktu
Lakier hybrydowy Living Coral

Rafa koralowa jest delikatna, unikalna i przepe?niona pi?knymi kolorami. To w?a?nie ona by?a inspiracj? do stworzenia koloru Living Coral. Pomara?cz po??czony z
czerwieni?, ró?em i odrobin? z?ota gwarantuje wyrazisty, lecz nie zbyt jaskrawy rezultat.

Rafa koralowa na paznokciach

Manicure w kolorze rafy koralowej to doskona?y wybór na lato. Living Coral pi?knie komponuje si? ze skór? mu?ni?t? s?o?cem i skutecznie uzupe?ni niejedna
wakacyjn? stylizacj?. To ?wietne rozwi?zanie dla kobiet, które lubi? nosi? na paznokciach nietuzinkowe, lecz wci?? bardzo stylowe kolory.

Living Coral to lakier hybrydowy, który zawsze obroni si? solo – jednolite stylizacje z jego udzia?em zawsze przyci?gaj? uwag?. Warto sprawdzi?, jak komponuje si?
z innymi elementami kolekcji Party – szczególnie kontrastuj?cym lakierem niebieskim Marine.

Najlepsza jako?? i kolor

Nasycony kolor, blask i trwa?o?? naszego lakieru hybrydowego to gwarancja wygodnej pracy. Living Coral szybko stanie si? jednym z Twoich ulubionych flakoników,
które z ch?ci? polecisz niejednej klientce. Zestaw go z baz? i topem Folly Nail i zyskaj gwarancj? pi?knej i odpornej stylizacji.

Skład Produktu
Urethane Acrylate, HEMA, Cellulose Acetate Butyrate, Sucrose Benzoate, [+/- Synthetic Fluorphlogopite, Tin Oxide, Mica, CI
74260, CI 74160, CI 12490, CI 15850, CI 73360, CI 60725, CI 15980, CI 15985, CI 77266, CI 42735, CI 77891, CI 77491, CI
77499, Iron Powder], Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate, Isobornyl Methacrylate, Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine
Oxide, Tetrahydrofurfuryl Methacrylate, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone, Polyethylene Terephthalate, Silica, Polyether
acrylate, Dipropylene glycol diacrylate, Polyester acrylate.

Bezpieczeństwo
U?ywaj?c lakierów hybrydowych nale?y zachowa? poni?esz ?rodki ostro?no?ci:
Stosowa? na zdrow? p?ytk? paznokcia
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Unika? kontaktu ze skór? i oczami
Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci
Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników produktu
Nie stosowa? w przypadku uszkodze? lub chorób p?ytki paznokcia
W przypadku reakcji niepo??danych lub pojawienia si? nadwra?liwo?ci, np. uczucia pieczenia, sw?dzenia,
zaczerwienienia itp., nale?y przerwa? stosowanie produktu
Nie stosowa? w sposób niezgodny z przeznaczeniem
Nie stosowa? po up?ywie terminu wa?no?ci
Przeciwwskazania do stosowania:
Oddzielanie si? p?ytki paznokciowej (onycholiza)
Stany zapalne lub alergiczne
Jakiekolwiek zmiany chorobowe p?ytki oraz w okolicy p?ytki paznokcia m.in.: grzybica paznokci i oko?o
paznokciowa, zanokcica, dro?d?yca w obr?bie pola zabiegowego, brodawki oko?opaznokciowe i
podpaznokciowe
Urazy paznokci, infekcje paznokci i ich okolic
Skaleczenia w obr?bie pola zabiegowego
Podra?nienia skórek oraz p?ytki paznokciowej powsta?e w trakcie wykonywania manicure klasycznego
Nadwra?liwo?? na jakikolwiek ze sk?adników produktu
Tylko do u?ytku profesjonalnego:
Lakiery hybrydowe Follynail przeznaczone s? do u?ytku profesjonalnego przez stylistów paznokci. Powinny by?
wykorzystywane tylko w zabiegach profesjonalnych.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

