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Link do produktu: https://sklep.m-nails.pl/naklejka-nr-a64-p-4435.html

Naklejka nr A64
Cena

3,60 zł

Cena poprzednia

12,00 zł

Dostępność

Dostępny od ręki

Numer katalogowy

A_64

Opis produktu

Dzięki naklejkom będziecie mogły
wykonać bardzo szybkie i efektowne
zdobienie.
Zastosowanie wysokiej jakości papieru z
Niemiec pozwala uzyskać bardzo dobrą jakość
nadrukowanej grafiki.
Instrukcja wykonania, czyli jak robimy to w M-NAILS :)
Aplikowanie naklejek na naturalne paznokcie
1. Pomaluj paznokcie białym lakierem. Gdy całkowicie wyschnie zacznij aplikować naklejki.
2. Wytnij wybrany wzór i zanurz go w zimnej wodzie, obrazkiem skierowanym ku dołowi i zostaw na ok 10sek.
3. Wyjmij z wody i ostrożnie palcami rozsuń warstwy naklejki (my odrazu chwytamy oddzieloną naklejkę pęsetą).
4. Umieść wzór na paznokciu, a następnie palcami delikatnie ułóż naklejkę przyciskając ją do płytki.
5. Jeśli naklejka jest za dluga, ostrożnie naciągnij wystającą część prostopadle w dół paznokcia i pozostaw do wyschnięcia (ok.
30sek-1min).
6. Aby pozbyć się końcówki naklejki, opiłuj ją delikatnym blokiem pod kątem 45st. (Jeśli naklejka będzie piłowana prostopadle
do paznokcia ryzykujemy, uszkodzeniem wzoru na paznokciu).
7. Nałóż top coat i gotowe :)
Aplikowanie naklejek na hybrydy/żele
1. Pomaluj paznokieć białą hybrydą/żelem. Utwardź wg. zaleceń producenta.
2. Nakładaj naklejkę na warstwę dyspresyjną, nie przemywaj.
2. Wytnij wybrany wzór i zanurz go w zimnej wodzie, obrazkiem skierowanym ku dołowi i zostaw na ok 10sek.
3. Wyjmij z wody i ostrożnie palcami rozsuń warstwy naklejki (my odrazu chwytamy oddzieloną naklejkę pęsetą).
4. Umieść wzór na paznokciu, a następnie palcami delikatnie ułóż naklejkę przyciskając ją do płytki.
5. Jeśli naklejka jest za dluga, ostrożnie naciągnij wystającą część prostopadle w dół paznokcia i pozostaw do wyschnięcia (ok.
30sek-1min).
6. Aby pozbyć się końcówki naklejki, opiłuj ją delikatnym blokiem pod kątem 45st. (Jeśli naklejka będzie piłowana prostopadle
do paznokcia ryzykujemy, uszkodzeniem wzoru na paznokciu).
7. Nałóż 2 warstwy nabłyszczacza hybrydowego, dokładnie zabezpieczając wolny brzeg paznokcia - my rekomendujemy Top
coat Mollon Pro (dostępny w sklepie). Dzięki jego gumowej strukturze naklejki trzymają się 3-4 tygodnie.
Miłego zdobienia!
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