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Lakier hybrydowy Orchid
Bloom,10ml
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

FOLLY GROUP

Odcień

fioletu

Cena dla Stylistek

36 PLN

Opis produktu
Czy wiesz, ?e fioletowa orchidea od wieków symbolizuje kobieco?? i wdzi?k? Dzi? mo?esz podziwia? j? ju? nie tylko w barwnym ogrodzie – ciesz si? jej urokiem
przez ca?y rok, dzi?ki naszemu lakierowi hybrydowemu Orchid Bloom z kolekcji Royal.

Orchid Bloom to kolor stworzony dla kobiety delikatnej, a przy tym niesamowicie pewnej siebie. Stworzyli?my go z my?l? o paniach w ka?dym wieku, o
zró?nicowanych zainteresowaniach i stylach ?ycia. Doskonale wiemy, ?e wszystkie je ??czy jedno: kobieca si?a ukryta w subtelno?ci.
Jedyny w swoim rodzaju odcie? fioletu znakomicie podkre?la zarówno alabastrow? karnacj?, jak i z?ocist? opalenizn?. Fioletowy lakier hybrydowy Orchid Bloom
dodaje klasy i szyku, a przy tym pozwoli Ci wyró?ni? si? w t?umie. Finezyjnej orchidei nie powinno zabrakn?? w ?adnej starannie dobranej kolekcji lakierów
hybrydowych.
Ten lekki, rozbielony kolor sprawdzi si? idealnie na ka?d? por? roku. Wykorzystaj go w kwiecistych stylizacjach wiosennych, soczystym manicure na lato lub
stonowanych zdobieniach na ch?odniejsze pory. Wyj?tkowy lakier do paznokci przepi?knie komponuje si? równie? w po??czeniu z po?yskuj?cymi py?kami do
paznokci. Mo?esz by? pewna, ?e kobiecy Orchid Bloom bez problemu dopasujesz do wszystkich wyj?tkowych okoliczno?ci.
Chcesz wykona? modne i zaskakuj?ce paznokcie hybrydowe? U?yj Orchid Bloom w modnej stylizacji monochromatycznej, wraz z innymi profesjonalnymi lakierami
hybrydowymi z naszej eleganckiej kolekcji Royal. Gwarantujemy, ?e Orchid Bloom z ka?dym z nich b?dzie prezentowa? si? wy?mienicie.

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
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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)

