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Lakier hybrydowy Rubella
Bling, 10ml
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

FOLLY GROUP

Odcień

różu

Cena dla Stylistek

36 PLN

Opis produktu
Wedding Collection
Jak wiadomo ceremonia ślubna to jeden z ważniejszych dni wielu z Nas, dlatego warto już wcześniej wybrać odpowiednie barwy którymi
ozdobimy nasz manicure. W dniu zawarcia związku małżeńskiego wzrok wszystkich gości będzie skupiony na kreacji oraz oczywiście na
dłoniach. Przedstawiamy Wam naszą kolekcję, aż 14 kolorów dedykowanych przyszłym pannom młodym. Znajdziecie tutaj wszystkie subtelne
barwy : bieli, beżu, różu oraz glittery. ?atwa aplikacja oraz doskona?e krycie zdecydowanie przy?piesz? twoj? prac?. Posiadaj? warstw? dyspersyjn?. S?
idealne do wklepywania py?ków np. Light Gold lub Pink Roses od Folly Effect.

Sposób użycia:
Przed użyciem wstrząsnąć kilka razy buteleczką. Na utwardzoną bazę do lakieru hybrydowego aplikować 1-2 cienkie warstwy produktu i
utwardzać pod lampą UV – 2min lub LED - 30 sek.

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

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,
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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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