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YÊU TH??NG MÓNG TAY, MÓNG TAY NGÂM RA
d? dàng ?? áp d?ng, b?n và fantastically ?ánh bóng
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YÊU TH??NG MÓNG TAY, MÓNG TAY NGÂM RA
d? dàng ?? áp d?ng, b?n và fantastically ?ánh bóng

M?I
bán permanent 15 ml
Mã s? LOV0281

B?T ??U VÀ K?T THÚC
bán permanent 15 ml
Mã s? LOV282

?ng d?ng:
1. tri?t ?? r?a và lau khô bàn tay và móng tay c?a b?n.
2. di chuy?n các plug ch?n tap LOV0146 trên b? m?t móng tay cho opacizzarla.
3. áp d?ng các M?I và ch? 20 giây.
4. áp d?ng m?t l?p m?ng STAREFINISH ch?m sóc không ?? ch?m vào các l?p bi?u bì. ??
cho nó khô 2 phút v?i ?èn U.V. degrease v?i yêu th??ng s?ch.
5. áp d?ng SEMIPERMANENT màu b?n mu?n nh? th? nó là m?t ?ánh bóng móng tay
thông th??ng và làm cho sciugare 2 phút v?i ?èn UV.
6. ??i v?i m?t màu d? d?i h?n áp d?ng m?t l?p th? hai c?a semipermanent và khô 2 phút
v?i ?èn UV.
7. áp d?ng m?t l?p STARTEFINISH và khô 2 phút v?i ?èn UV.
8. degrease móng tay v?i móng tay yêu th??ng LOV0134 T?y NH?N.

?? LO?I B? NGÂM RA:
1. tr?ng LOV0144 v?i m?t t?p tin (100/100) nh? nhàng lo?i b? ch? l?p bóng b? m?t c?a
móng tay.
2. b?o v? l?p bi?u bì và làn da c?a các ngón tay v?i LOVING LOV0353 l?p bi?u bì d?u.
3. ngâm trong t?m tay b?n trong yêu th??ng dung môi s?n ACRYLIC v?i LANOLIN
LOV0283 cho m?t vài phút.
4. nh? nhàng ?i t?p l?p gel t? b? m?t c?a móng tay v?i màu tr?ng LOVO144 file (100/100).
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