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B.TREND
SEMI-PERMANEN GEL-INGGRIS-LAMA TAHAN

Anda ingin glasir yang akan bertahan lebih lama? Memilih B. tren. Pikirkan warna sebagai
pakaian adalah aksesori untuk memenuhi keinginan Anda untuk perubahan dalam cara
yang praktis dan cepat , dalam aplikasi pada alam kuku dan dibangun kembali. Mengering
dalam hitungan detik dan menghapus dengan pelarut atau remover. B. tren adalah solusi
untuk setiap wanita. Besar pilihan warna yang tersedia dalam format format 5 ml dalam 14
ml.

PERAWATAN KUKU
Rendam off
SEMI-PERMANEN KUKU APLIKASI:
Mendorong kembali kutikula dan melepaskan bagian atas kuku. Memberikan bentuk ke
kuku untuk membuat mereka semua sama. Menumpulkan kuku Anda dengan 100/180
batu bata untuk membuatnya berpori dan spolverarle dengan sikat. Oleskan lapisan tipis
dari Primer B-tren dan membiarkannya menguap. Oleskan lapisan tipis gel berbasis
Foundation BTREND dengan keratin dan mengkatalisasi dalam 2 menit UV lampu atau
lampu LED untuk 60 detik. Oleskan lapisan tipis Gel Polandia B-tren dan mengkatalisasi
lampu UV 2/3 menit atau lampu LED untuk 60 detik. Ulangi dengan lapisan kedua cat
kuku dan Gel lampu. Seal dengan menerapkan lapisan sealer Gloss Fixer B-tren tipis dan
mengkatalisasi lampu UV 2/3 menit atau lampu LED untuk 60 detik. Menghapus sisa gel
dari kuku menggunakan deterjen pembersih B-tren.
ENAMEL PENGHAPUSAN:
Menggunakan file 180-grit grinding lembut Gloss sealant Fixer B-tren. Terapkan atas kuku
bola kapas atau pad direndam dalam pelarut Remover B-tren. Bungkus kuku dengan
aluminium foil dan menunggu 10 menit. Menghapus aluminium foil dan lembut menghapus
dengan tongkat atau mendorong kulit melunak enamel.
Kemasan: -5 ml dan PRIMER 15 ml.
-Yayasan dengan keratin 14 5 ml dan ml.
-GLOSS Fixer 5 ml dan 15 ml.
-PEMBERSIH 125 ml.
-REMOVER 125 ml dan 250 ml.
-TANGAN calendula CREAM 30 ml.
-LED lampu B-tren.
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