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Lakier hybrydowy Quartz
Pink, 10ml
Cena

48,75 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

FOLLY GROUP

Odcień

różu

Cena dla Stylistek

39 zł

Opis produktu
Lakier hybrydowy Quartz Pink to przyjemny, pastelowy, ?ososiowy odcie?, który zachwyci ka?dego. Poddaj si? jego urokowi i przyci?gaj spojrzenia. Twoje d?onie b?d? Ci wdzi?czne.
Uwielbiasz delikatne stylizacje? Ten kolor jest w?a?nie dla Ciebie ! Matt czy b?ysk ten kolor zawsze wygl?da ?wietnie. Ka?da letnia stylizacja dope?niona takim manicure b?dzie dobrym
pomys?em.

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. Xi, R36,
R38, R43, R52/53

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
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

wygenerowano w programie shopGold

FOLLY GROUP Sp. z o.o
ul. Kościelna 41
98-220 Zduńska Wola
NIP: 8291738469

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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