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hellac
- Εφαρμόζεται σαν Βερνίκι
- Είναι ανθεκτικό σαν Gel
- Αφαιρείται σε 5 Λεπτά
- Δεν προκαλεί φθορές στο Νύχι*
ΤΙ ΚΑΝΕΙ
• Παρέχει μια εξαιρετικά προστατευτική τελική στρώση για
την υπηρεσία CND® SHELLAC ®.
• Ευθύνεται για την ανθεκτικότητα, την αντοχή σε γρατσουνιές
hellac ®.
• Αποτελεί το τελικό στάδιο μιας υπηρεσίας χρώματος CND®
hellac
hellac ®, για μεγάλη διάρκεια και
έντονη γυαλάδα.
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ
• Παρέχει μέγιστη προστασία και γυαλάδα στην
υπηρεσία χρώματος CND® SHELLAC ®.
• Διατηρεί την εφαρμογή χωρίς φθορές για 14+ ημέρες.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ & ΟΦΕΛΗ
Cellulose Acetate Butyrate:
Πολυμερές που σταθεροποιείται σε ακτίνες UV και
χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό λεπτής μεμβράνης,
η οποία δημιουργεί ένα προϊόν υψηλής γυαλάδας.
Tetrahydrofurfuryl Methacrylate:
Μονομερές που χρησιμοποιείται για την αύξηση της
αντοχής του προϊόντος.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
• Ανακινήστε καλά το μπουκάλι.
• hellac®, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση στα 5 νύχια του ενός χεριού.
• Πολυμερίστε τα για 1 λεπτό στην CND® LED Lamp.
• Επαναλάβετε στο άλλο χέρι.
• Μετά τον πολυμερισμό, καθαρίστε την κολλώδη επίστρωση με ένα pad που δεν αφήνει κατάλοιπα,
εμποτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα 95%.
Η CND προσφέρει ολοκληρωμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης.
Επικοινωνήστε με την κοντινότερή σας σχολή Creative
Academy για τα διαθέσιμα προγράμματα.

*Εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
• Σφραγίστε μια ποικιλία από διακοσμητικά στοιχεία στην
hellac ®.
• Εφαρμόστε λεπτή στρώση και σφραγίστε το άκρο
επέκτασης, για βέλτιστη απόδοση.
• ticle ® και
olar ®, για να διατηρηθούν τα νύχια και το περιβάλλον δέρμα υγιή.
• Μεταπωλήστε τα προϊόντα CND® SPAMANICURE® ή τα
Scentsations lotions & wash, για περιποίηση μεταξύ
των ραντεβού
• Επισκεφθείτε το e-creativegroup.gr για πλήρεις οδηγίες
εφαρμογής.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Cellulose Acetate Butyrate, Tetrahydrofurfuryl
Methacrylate, Ethyl Acetate, Bis-HEMA Poly
(1,4-Butanediol)-22/IPDI Copolymer, Butyl Acetate, BisHEMA Polyneopentyl Glycol Caprolactone/IPDI
Copolymer, Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate,
Phenyldimethoxyacetophenone, Isobornyl
Methacrylate, Bis-Trimethylbenzoyl Phenylphosphine
Oxide, Trimethylolpropane Trimethacrylate, Hydroxypropyl
Methacrylate, Blue 1 (CI 42090), Violet 2 (CI 60725), Ext .
Violet 2 (CI 60730).

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ
• 7.3 mL (.25 fl oz)
• 15 mL (.5 fl oz)

