
Koala Bu�er™
240/1200 grit

•  Η μαύρη πλευρά ραφινάρει τις άκρες,
δίνει σχήμα και φινίρει τα επιπρόσθετα.
Η γκρι πλευρά εξομαλύνει τις ραβδώσεις 
στα επιπρόσθετα και τα φυσικά νύχια.

•  Το μαλακό bu�er με επένδυση αγκαλιάζει 
το νύχι, βοηθώντας στην εξάλειψη των επίπεδων 
σημείων. 

• Τα δύο μεγέθη grit ενδείκνυνται για πολλαπλές 
       χρήσεις.

Bu�ers

Girlfriend™ Bu�er
2400/4000/12000 grit

•  3-way bu�er με έξτρα επένδυση, ιδανικό 
για το φινίρισμα των τεχνητών και 
των φυσικών νυχιών.

•  Προσδίδει στα φυσικά και τα επιπρόσθετα
νύχια μια γυαλάδα που διαρκεί. Δεν χρειάζεται 
η χρήση γυαλιστικού top coat.

•  Η έξτρα παχιά επένδυση αγκαλιάζει στο νύχι,
προσδίδοντας μέγιστη γυαλάδα.

Glossing Block

• Block
     και τα επιπρόσθετα νύχια.

bu�er που γυαλίζει τα φυσικά

• Η πλευρά των 4000-grit δημιουργεί
      μια ελαφριά λάμψη.

• Η λεία πλευρά προσδίδει ένα πολύ
      γυαλιστερό και λείο τελείωμα.

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
οι 4 πλευρές του, οπότε διαρκεί διπλάσιο 
χρόνο απ› ό,τι τα bu�er με 2 πλευρές.

Glossing Bu�er

•  Bu�er με επένδυση από αφρολέξ, 
γυαλίζει τα φυσικά και τα επιπρόσθετα 
νύχια.

 

• Η πλευρά των 4000-grit δημιουργεί
       μια ελαφριά λάμψη.

• Η λεία πλευρά προσδίδει ένα πολύ
      γυαλιστερό και λείο τελείωμα.

ΛΙΜΕΣ &
BUFFERS

Η CND σας παρέχει πολλούς τρόπους
για να ενισχύσετε τις γνώσεις και τις 
ικανότητές σας, με τα πολυβραβευμένα 
συστήματα προϊόντων της. 

Επισκεφθείτε το
για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες 
εφαρμογών. 

www.e-creativegroup.gr

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
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Hot Shot™ file
100/180 grit

• Δίνει σχήμα, φινίρει και μειώνει το μήκος στα
     επιπρόσθετα νύχια.

• Η γερή επένδυσή της, επιτρέπει τον έλεγχο    
      κατά την χρήση και πιο γρήγορο φινίρισμα. 

• Τα δύο μεγέθη grit ενδείκνυνται για πολλαπλές 
      χρήσεις. 

ΟutBlack™ padded file
120/240 grit

• Σχηματίζει, φινίρει και τελειοποιεί τα επι-
     πρόσθετα νύχια.

• Η μαλακή επένδυση ελαττώνει την τριβή.

• Τα δύο μεγέθη grit ενδείκνυνται για πολλαπλές 
      χρήσεις.

Boomerang  padded file
180/180 grit

• Σχηματίζει και φινίρει τα επιπρόσθετα νύχια.

•  Το αφρολέξ που διαθέτει, κάνει τη λίμα 
εύκαμπτη, βοηθώντας στην εξάλειψη 
των επίπεδων σημείων.

• Διαρκεί για περισσότερο χρονικό διάστημα
      από τις συνηθισμένες λίμες block.

Blizzard™ file
100/180 grit

• Δίνει σχήμα, φινίρει και μειώνει το μήκος 
στα επιπρόσθετα νύχια.

• Το λευκό grit αφήνει λιγότερα υπολείμματα
και εξαλείφει τα μαύρα σημεία.

• Τα δύο μεγέθη grit ενδείκνυνται για πολλαπλές 
      χρήσεις.

Kanga file™
240/240 grit

• 

• Ο πυρήνας της λίμας είναι από σφένδαμο και 
αυτό της δίνει ευλυγισία, έλεγχο στη χρήση 
και πιο γρήγορο φινίρισμα. 

Φινίρει και τελειοποιεί τα επιπρόσθετα νύχια
και δίνει σχήμα στα φυσικά νύχια.

•  Τρίψτε καλά την κάθε λίμα ή buer
με ένα σταθερό βουρτσάκι και νερό 
με σαπούνι, ώστε να απομακρύνετε 
όλα τα ορατά υπολείμματα από πάνω 
τους. Ξεβγάλτε τα κάτω από τρεχούμενο 
νερό, μέχρι να καθαρίσουν εντελώς.

•  Βυθίστε τις λίμες ή τα buer σε 
εγκεκριμένο απολυμαντικό υγρό, 
σύμφωνα με τις οδηγίες απολύμανσης 
του κατασκευαστή. 
Βεβαιωθείτε πως η λίμα ή το buer
είναι τελείως στεγνό πριν από την 
επόμενη χρήση.

*  Σημείωση:
Τα Glossing Block & Glossing Buer
δεν μπορούν να απολυμανθούν.

Οδηγός απολύμανσης*
Οδηγίες για την ασφαλή απολύμανση
των λιμών και των buer σας.

Η CND παρέχει στους επαγγελματίες
μια πλήρη σειρά από λίμες και 
buer, για κάθε είδους φυσικά ή 
επιπρόσθετα νύχια. Η ποικιλία τους, 
σας επιτρέπει να διαλέξετε αυτές 
που είναι καλύτερες για εσάς.
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