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Lakier hybrydowy
Nightshade,10ml
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

FOLLY GROUP

Odcień

niebieskiego

Cena dla Stylistek

36 PLN

Opis produktu
Wyobra? sobie odcie? nocnego nieba, gdzie? z dala od cywilizacji. Totaln? ciemno??, b?og? cisz? i ?wie?y powiew ch?odnego wiatru… to w?a?nie przepis na nasz
kultowy granatowy lakier hybrydowy Nightshade. To kolor sekretów i subtelnych niedopowiedze?. Wypróbuj go i otocz si? kobiec? aur? tajemniczo?ci.
Lakier do paznokci Nightshade to bardzo g??boki i nasycony odcie? granatu, skomponowany z my?l? o sekretnej naturze ka?dej kobiety. Manicure wykonany tym
lakierem hybrydowym zwie?czy Twój elegancki styl i wyszepcze ?wiatu, ?e masz jeszcze sporo kart do odkrycia.
Ten doskonale kryj?cy lakier hybrydowy otworzy przed Tob? niezliczone mo?liwo?ci kreatywnych stylizacji. Gwarantuje niesamowity efekt — zarówno stosowany
solo, jak i z innymi fioletami oraz niebiesko?ciami z kolekcji Royal. Ponadto, hybryda Nightshade zniewalaj?co prezentuje si? w towarzystwie wszelkich
b?yszcz?cych detali. Niesamowicie delikatny, dziewcz?cy efekt uzyskasz, ??cz?c go z lakierami w odcieniach ró?u.
Niejednoznaczny kolor wygl?da zniewalaj?co na d?oniach kobiet o ró?nych karnacjach. Wydob?dzie wszystko to, co najlepsze z ka?dej p?ytki paznokciowej –
zarówno d?ugiej, jak i krótkiej.
Nasz tajemniczy Nightshade idealnie sprawdzi si? podczas wszystkich wa?nych okazji. Pi?knie wspó?gra z wieczorow? sukni?, ma??—czarn? lub eleganckim,
kobiecym garniturem. Pami?taj jednak, ?e równie wspaniale b?dzie prezentowa? si? w codziennych stylizacjach. Nightshade to kolor, który dopasuje si? do Ciebie,
Twojego stylu ?ycia i wszystkich tajemnic, które drzemi? w Twojej duszy.

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
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
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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.
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