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

Dane aktualne na dzień: 18-08-2022 19:03

Link do produktu: https://follynail.com/lakier-hybrydowy-rio-red-10ml-p-1796.html

Lakier hybrydowy Rio Red,
10ml
Cena

48,75 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

FOLLY GROUP

Odcień

czerwieni

Cena dla Stylistek

39 zł

Opis produktu
Olá, Rio de Janeiro! Co powiesz na ekspresow? podró? do s?onecznej Brazylii? Bez wielkiego baga?u i d?ugiego lotu. Wypróbuj nasz? czerwie? Rio Red i poczuj
klimat gor?cej stolicy samby. Ten jedyny w swoim rodzaju odcie? to obowi?zkowy element ka?dej dobrze wyposa?onej kolekcji lakierów hybrydowych.
Hybryda – soczysta czerwie? Rio Red, to prawdziwa pere?ka – jedyna czerwie? w ciep?ej i otulaj?cej kolekcji lakierów hybrydowych Carmelove. W tym
odcieniu uda?o nam si? zawrze? co? naprawd? wyj?tkowego: nut? brazylijskiego ciep?a i szczypt? latynoskiego charakteru.
Profesjonalny czerwony lakier hybrydowy Rio Red to ciemna, nasycona czerwie?, która idealnie sprawdzi si? w okresie jesienno-zimowym. Paznokcie
hybrydowe pomalowane tym odcieniem prezentuj? si? wytwornie i elegancko w ka?dych okoliczno?ciach. Za dnia oka?? si? wspania?ym uzupe?nieniem
casualowego ubioru, wieczorem za? – s?odk? wisienk? na torcie eleganckiej stylizacji.
Niesamowity efekt uzyskasz, stosuj?c lakier hybrydowy Rio Red zarówno solo, jak i wykorzystuj?c go do skomplikowanych zdobie?. Ta czerwie? wspaniale
komponuje si? z czerni? np. Glam Black oraz z?otym py?kiem Pearly Gold – to prosta recepta na wspania?? stylizacj? paznokci w ch?odniejszych porach roku.

Lakier hybrydowy Rio Red wyró?nia si? nie tylko przepi?knym kolorem, ale tak?e wyj?tkow? konsystencj?, która sprawia, ?e jego aplikacja to czysta przyjemno??.
Doskona?a pigmentacja zapewnia dobre krycie ju? przy jednej warstwie.
Wypróbuj manicure, który moc? swojego koloru przeniesie Ci? do pe?nego s?o?ca Rio. Otul si? ciep?em, które umie?cili?my w ka?dej buteleczce czerwieni Rio Red.

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.
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