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Matowy top hybrydowy
Matte Dry Top, 10ml
Cena

61,25 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

FOLLY GROUP

Cena dla Stylistek

49 zł

Opis produktu
Follynail Matte Dry Top doskonale pokrywa kolor manicure oraz nadaje mu trwałe matowe wykończenie. Tworzy
intrygującą dla oka stylizację oraz aksamitną w dotyku "zamszową" powierzchnię.
Jeśli szukasz Topu Mattowego, który nie wybłyszcza się po pierwszych dniach od wykonania stylizacji, spróbuj Matte Dry Top i
przekonaj się sama. Będziesz zachwycona! Do użytku profesjonalnego, jak i domowego. Czas utwardzania zależy od lampy uv
led.
Top coat to lakier funkcyjny nawierzchniowy, którego nałożenie jest ostatnim krokiem w tworzeniu manicure. Top coat nakładamy na ostatnią
warstwę lakieru hybrydowego.
Ma on za zadanie przedłużyć trwałość manicure.

Doświadczenie klientek i manicurzystek mówi jednoznacznie, że manicure wykończony „topem“ utrzymuje się dłużej na
paznokciach, a kolor lakieru pozostaje niezmiennie świeży przez długi czas, gdy został użyty top coat uv led.

Jednak utrwalanie lakieru hybrydowego to nie jedyna funkcja, którą może spełniać top coat.
Niektóre lakiery nawierzchniowe tego typu pozwalają uzyskać efekty kojarzone z tymi, które są zarezerwowane tylko dla
najlepszych salonów manicure.
Zmatowienie lakieru, uzyskanie niezwykłego metalicznego, czy perłowego refleksu na paznokciach - najlepsze top coat do
paznokci są w stanie wyczarować prawdziwe cuda na paznokciach.

Jeśli nastawiamy się na zakup dobrej jakości lakieru hybrydowego i jeśli chcemy, aby był to produkt, który będzie nam długo
służył, powinnyśmy zwrócić wagę na produkty nadające się do użytku z różnymi typami lakierów oraz kompatybilne z różnymi
markami lakierów do paznokci.

Manicure matowy – dla kogo?
Czy manicure matowy nadaje się tylko dla skromnych osób? Absolutnie nie! Pięknie prezentuje się na każdych, dobrze
wypielęgnowanych dłoniach. Matowy manicure może być zarówno jasny jak i całkowicie ciemny. Dobrze pasuje na większe
wyjście, ale też na co dzień, na uczelnię czy do pracy. Spróbuj wykonać go z zastosowaniem czarnego koloru oraz odcieni
szarości. Matowy manicure stał się modny już jakiś czas temu, ale nadal nie wychodzi z obiegu. I bardzo dobrze, bo wygląda
cudnie! Wykonaj go sama lub z przyjaciółkami.

Hybryda matowa
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Klasyczna hybryda zawsze kojarzy się z efektownym blaskiem. Ten błysk lakieru jest niepowtarzalny i nie da się go ociągnąć
stosując inny rodzaj lakieru do paznokci.
Błyszczące wykończenie zapewnia bardzo ciekawy efekt, a paznokcie wyglądają trochę tak, jakby były wciąż mokre, choć są
idealnie suche i twarde.

Czasem jednak przychodzi chęć na zmianę.
Choć błyszczące paznokcie są piękne, mamy ochotę połączyć je z innym rodzajem wykończenia... Lub całkowicie odwrócić
zdobienie i postawić na coś zupełnie odmiennego. Coś takiego jak matowa hybryda.

Jak to możliwe, zapytasz. Przecież klasyczny lakier pokryty topem zawsze jest błyszczący. Chyba że... no właśnie.
Chyba że wybierzesz nasz top mat hybryda.
Ten matowy top do lakierów hybrydowych sprawi, że w kilka chwil odmienisz swój manicure i sprawisz, że
paznokcie staną się jedwabiście matowe, efektowne i... przyjemne w dotyku.
Będziesz chciała wciąż na nie patrzeć i bez przerwy dotykać!

Lakier hybrydowy matowy
Matowy lakier - czy taki lakier istnieje?
Tak naprawdę wykończenie samego lakieru jeśli chodzi o lakier hybrydowy nie ma większego znaczenia jeśli chodzi o
manicure.
Lakier to tylko jeden z etapów zdobienia.
Jest on nakładany na bazę lub żel, jeśli paznokcie są przedłużane bądź utwardzane. Jednak sam lakier hybrydowy, nawet po
utwardzeniu w lampie, nie jest trwały.
Posiada on warstwę dyspersyjną, czyli lepką, która po przemyciu cleanerem staje się nieestetycznie matowa. Poza tym, sam
lakier byłby narażony na uszkodzenia - na szybkie ścieranie się, odpadanie, odpryskiwanie, rysowanie się i przede wszystkim
byłby nietrwały.

O trwałość lakiery hybrydowego i całego manicure hybrydowego dba więc warstwa nakładana na końcu. Top.
Nie miałoby więc znaczenia, czy wybrałabyś błyszczący, czy matowy lakier hybrydowy, ponieważ wykończenie stylizacji
zależałoby (i zależy) tylko od wierzchniej warstwy, czyli topu.

Żele matowe – co o nich sądzimy?
Żele matowe, a raczej same żele, początkowo kojarzyły się z neonowymi paznokciami, które połyskiwały i tworzyły na
paznokciu efekt galaretki. Te czasy jednak minęły i obecnie żele matowe są jednymi z najpopularniejszych opcji, które
można wybrać do aplikacji na swoje paznokcie. Bardzo je lubimy, ponieważ nadają elegancji, a jeśli trzeba, doskonale
komponuję się ze stylem ekstrawaganckim czy rockowym. Klientki salonów manicure coraz częściej o nie pytają, więc
prawdopodobnie coś w nich jest.

Welurowy lakier do paznokci – hit czy kit?
Naszym zdaniem welurowy lakier do paznokci to nadal hit. Nie rzuca się on tak bardzo w oczy jak na przykład owłosiony
manicure czy z konstrukcjami 3D, które czasem może i wyglądają ciekawie, ale na pewno nie są praktyczne.Welurowy
lakier do paznokci tworzy coś w rodzaju lekko zamszowej powierzchni i matowi płytkę, co jest bardzo modne w ostatnim
czasie. Jest to odpowiedź na neonowe odraz odblaskowe kolory, które kojarzą się raczej z przebojowością i czasem wolnym,
podczas gdy welur pasuje niemalże zawsze.

Matowy top hybryda – dla kogo?
Któż nie kocha cudownego w dotyku aksamitu? Chyba nie ma takiej osoby. Dlatego matowy top hybryda sprawdzi się
perfekcyjnie również na doskonale wypielęgnowanych paznokciach. Pasuje on zarówno do odważnych kobiet, które lubią
eksperymentować ze swoim wyglądem jak i tych, które lubią klasykę, ale czasami chciałyby użyć czegoś poza klasyczną
czerwienią lub kolorem nude. Dodatkowo, matowy top hybryda spełnia funkcje typowo praktyczne, ponieważ zapewnia
trwałość manicure. My jesteśmy fanami takiego rozwiązania.
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Top matowy hybryda
Jeśli interesuje Cię matowa hybryda i efekt welwetu, weluru czy też po prostu brak błysku na paznokciach - nasz top w pełni
zadowoli Ciebie i Twoje klientki w salonie.
Lakier matowy hybrydowy prezentuje się na paznokciach niezwykle elegancko i subtelnie. Z tego względu
stanowią idealne tło dla wszelkiego rodzaju zdobień.
Pomyśl, jak pięknie może prezentować się zdobienie wykonane za pomocą brokatu na matowym tle?
Taka stylizacja sprawi, że blask będzie bardziej podbity, zostanie wysunięty na pierwszy plan.
Zmatowione paznokcie nie będą grać pierwszych skrzypiec i z pewnością nie przyćmią efektownego zdobienia, jakie na nich
wykonasz.
To doskonały sposób na, na przykład, zdobienia świąteczne czy nieco bardziej szalone, karnawałowe, imprezowe.

Wcale nie jest jednak powiedziane, że matowy lakier hybrydowy powinien wiązać się zawsze z wykonywaniem efektownych
stylizacji, zdobień na paznokciach.
Mat prezentuje się równie świetnie, jeśli pozostawi się na paznokciach sam tylko kolorowy lakier i top mat. Hybryda będzie
wtedy elegancka i doskonale sprawdzi się na przykład w pracy czy w szkole.

Matowy żel do paznokci – dla elegantki i odważnej kobiety
Jeśli boisz się, że wybierając matowy żel do paznokci za bardzo się wyróżnisz, to nic bardziej mylnego. Może i instagramerki
uwydatniają efekt zamszu na swoich paznokciach, ale w życiu codziennym, choć paznokcie wyglądają efektownie w
przybliżeniu, to nie rzucają się tak w oczy jak odblaskowe i połyskliwe pazurki. My jesteśmy ogromnymi fanami tego typu
rozwiązania, ponieważ matowy żel do paznokci nie odciąga uwagi od osoby, która powinna być przecież najważniejsza.
Wybierz odpowiadający Ci odcień.

Top matowy do paznokci
Jak uzyskać tak piękny, matowy efekt?
W przypadku lakierów hybrydowych jest to bardzo proste i nie różni się zbyt wiele od tworzenia stylizacji w sposób klasyczny,
ze zwykłym topem błyszczącym.
Przed malowaniem jakimkolwiek z lakierów hybrydowych należy więc odpowiednio przygotować płytkę paznokcia.
Trzeba nadać paznokciowi pożądany kształt, zmatowić płytkę, odsunąć skórki, a następnie odtłuścić paznokcie za pomocą
cleanera.
Na tak przygotowane paznokcie należy nałożyć wybraną bazę i utwardzić ją w lampie.
Czas utwardzania jest zależny od rodzaju użytego produktu.
Kolejny krok to już kolorowe lakiery hybrydowe. Nałóż tyle warstw, ile jest koniecznych w danym wypadku i każą z nich
utwardź w lampie. Ostatni, najważniejszy krok, to matowy top.
Nałóż go tak jak każdy inny top, pamiętając o zabezpieczeniu wolnych brzegów paznokcia oraz dojechaniu do skórek jak
najdokładniej.
Następnie utwardź top w lampie. Po utwardzeniu przetrzyj paznokcie cleanerem, aby wydobyć z nich efektowny, matowy
efekt.

Dry Matte Top - wypróbuj już dziś! Do użytku profesjonalnego.
Jeśli chcesz być na bieżąco zapisz się do newsselera, dostaniesz wiadomości email o nadchodzących ofertach.

Matowy top do lakierów hybrydowych od Folly jest topem z rodzaju "dry top", co oznacza, że nie ma ryzyka
pozostawienia warstwy dyspersyjnej - lepkiej - na powierzchni paznokcia. Sprawdź, jak świetne efekty możesz osiągnąć za
sprawą tego produktu!
Przetestuj go, a na pewno go pokochasz, zarówno Ty, jak i Twoje klientki.
Top świetnie pokrywa całą płytkę paznokcia sprawiając, że staje się on pięknie zmatowiony. Efekt jest trwały, top nie ściera
się, doskonale zabezpiecza lakier przed uszkodzeniami, a sam mat nie wybłyszcza się.
Możemy pochwalić się perfekcją obsługi klienta.
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Skład Produktu
Urethane Acrylate, HEMA, Cellulose Acetate Butyrate, Sucrose Benzoate, [+/- Calcium Sodium Borosilicate, Synthetic
Fluorphlogopite, Tin Oxide, Mica, CI 74260, CI74160, CI12490, CI 15850, CI73360, CI60725, CI15980, CI15985, CI77266,
CI42735, CI77891, CI77491, CI77499, Iron Powder], Di-Hema Trimethylhexyl Dicarbamate, Isobornyl Methacrylate,
Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine, Oxide, tetrahydrofurfuryl Methacrylate, Hydroxycyciohexyl Phenyl Ketone, Polyethylene
Terephthalate, Poliester acrylate.
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