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CLARESA brokat srebrny
Cena

3,00 zł

Producent

CLARESA

Opis produktu
Jak uzyskać efekt iskrzących się paznokci przy pomocy srebrnego brokatu ?
Drobny brokat zamknięty w plastikowym słoiczku sprawi, że Twoja stylizacja stanie się ciekawsza i zacznie przyciągać
spojrzenia. Zdobienie możemy aplikować na dwa sposoby:
Pierwszy sposób aplikacji:
1. Opiłowany, zmatowiony i odtłuszczony paznokieć pokrywamy bazą Claresa, którą utwardzamy w lampie UV 2-3 min, lampie
LED 30 sek.
2. Aplikujemy pierwszą cienką warstwę lakieru hybrydowego – my postawiliśmy na czerń, ale Ty możesz użyć dowolnego
koloru z naszych kolekcji. Utwardzamy go w lampie UV bądź LED. Dwukrotnie wydłużamy czas utwardzania lakieru w
przypadku obu lamp, gdyż czarny kolor jest bardziej napigmentowany.
3. Na warstwę dyspersyjną lakieru hybrydowego za pomocą pacynki wklepujemy pyłek – nie wcieramy go. Delikatnie
przykładaj pacynką miejsce przy miejscu.
4. Gdy cały paznokieć będzie pokryty brokatem omieć go bardzo delikatnie z pozostałości zdobienia przy pomocy pędzla do
omiatania pyłu.
5. Zabezpiecz stylizację TOPEM CLARESA NO WIPE, utwardź w lampie i ciesz się piękną stylizacją
Drugi sposób aplikacji:
1. Opiłowany, zmatowiony i odtłuszczony paznokieć pokrywamy bazą Claresa, którą utwardzamy w lampie UV 2-3 min, lampie
LED 30 sek.
2. Aplikujemy pierwszą cienką warstwę lakieru hybrydowego – my postawiliśmy na czerń, ale Ty możesz użyć dowolnego
koloru. Utwardzamy go w lampie UV bądź LED. Dwukrotnie wydłużamy czas utwardzania lakieru w przypadku obu lamp, gdyż
czarny kolor jest bardziej napigmentowany.
3. Nanieś na paznokieć TOP CLARESA NO WIPE – nie utwardzaj go! Na mokry top np. przy pomocy kopytka nasyp brokat.
Zwróć uwagę, aby cały paznokieć był równomiernie pokryty brokatem.
4. Całość utwardź w lampie, a po utwardzeniu za pomocą pędzla do omiatania pyłu pozbądź się brokatu, który się nie
utwardził.
5. Zabezpiecz stylizację TOPEM CLARESA NO WIPE, utwardź w lampie i ciesz się piękną stylizacją.
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