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B?n có mu?n m?t men s? kéo dài? Ch?n B. xu h??ng. Hãy suy ngh? c?a màu nh? trang
ph?c là m?t ph? ki?n ?? ?áp ?ng mong mu?n c?a b?n cho s? thay ??i m?t cách thi?t th?c
và nhanh chóng , trong các ?ng d?ng trên t? nhiên móng tay và xây d?ng l?i. Dries trong
giây và lo?i b? v?i m?t dung môi ho?c lo?i b?. Sinh xu h??ng là gi?i pháp cho m?i ng??i
ph? n?. S? l?a ch?n r?t l?n c?a màu s?c có s?n trong ??nh d?ng 5 ml trong 14 ml.

CH?M SÓC MÓNG TAY
Ngâm ra
?NG D?NG ?ÁNH BÓNG MÓNG TAY BÁN V?NH VI?N:
??y lùi các l?p bi?u bì và phát hành trên cùng c?a móng tay. Hình d?ng cho móng tay ??
làm cho h? t?t c? cùng. U mê móng tay c?a b?n v?i m?t g?ch 100/180 ?? làm cho nó x?p
và spolverarle v?i bàn ch?i. Áp d?ng m?t l?p m?ng c?a m?i B-xu h??ng và ?? cho nó bay
h?i. Áp d?ng m?t l?p m?ng c?a gel d?a trên n?n t?ng BTREND v?i keratin và xúc tác trong
2 phút UV ?èn ho?c ?èn LED cho 60 giây. Áp d?ng m?t l?p m?ng c?a Gel Ba Lan B-xu
h??ng và xúc tác trong ?èn UV 2/3 phút ho?c trong ?èn LED cho 60 giây. L?p l?i v?i m?t
cái áo th? hai c?a ?ánh bóng móng tay và Gel ?èn. Con d?u b?ng cách áp d?ng m?t áo
khoác m?ng c?a niêm phong bóng Fixer B-xu h??ng và xúc tác trong ?èn UV 2/3 phút
ho?c trong ?èn LED cho 60 giây. Lo?i b? d? gel t? móng tay b?ng cách s? d?ng ch?t t?y
r?a m?t B-xu h??ng.
LO?I B? MEN:
S? d?ng m?t t?p tin có 180-grit nh? nhàng mài bóng keo Fixer B-xu h??ng. Áp d?ng nó
trên móng tay m?t qu? bóng bông ho?c pad ngâm trong dung môi Remover B-xu h??ng.
Qu?n móng tay v?i nhôm lá m?ng và ch? ??i 10 phút. Lo?i b? foil nhôm và nh? nhàng lo?i
b? v?i m?t cây g?y ho?c ??y da làm m?m men.
?óng gói: -5 ml và M?I 15 ml.
-N?n t?ng v?i keratin 14 5 ml và ml.
-BÓNG Fixer 5 ml và 15 ml.
-Ch?t t?y r?a 125 ml.
-Lo?i b? 125 ml và 250 ml.
-30 ml kem calendula tay.
-LED ?èn B-xu h??ng.
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