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B.TREND
SEMI-PERMANENTNÍ GELY ANGLI?TINA DLOUHO TRVAJÍCÍ

Chcete lazura, která bude trvat déle? Zvolte B. TREND. Myslete na barvy jak šaty je
p?íslušenství ke spln?ní vaší touhu po zm?n? praktickým a rychlým zp?sobem , v aplikaci
na p?írodní nehty a p?estav?n. Vysušuje v sekundách a odstranit rozpoušt?dlo nebo
odstra?ova?. B. TREND je ?ešením pro každou ženu. Obrovský výb?r barev je k dispozici
v 5 ml formát formát 14 ml.

PÉ?E O NEHTY
Namo?it off
SEMI-PERMANENTNÍ LAK APLIKACE:
Zatla?te k?ži?ku a uvoln?ní horní ?ásti nehtu. Dává tvar na nehty, aby byly všechny stejné.
Otupení nehty 100/180 cihlou aby to porézní a spolverarle s kartá?em. Naneste tenkou
vrstvu Primer B-TREND a nechte ho odpa?it. Naneste tenkou vrstvu gelu založené
nadace BTREND s keratinem a katalyzují v 2 minuty UV lampa nebo LED lampa po dobu
60 sekund. Naneste tenkou vrstvu gelu polské B-TREND a katalyzují v UV lamp? 2-3
minuty, nebo v LED lampa po dobu 60 sekund. Opakujte s druhou vrstvu lak a Gel lampa.
T?sn?ní použitím tenkou vrstvu pe?etidlo lesku Fixer B-TREND a katalyzují v UV lamp?
2-3 minuty, nebo v LED lampa po dobu 60 sekund. Odstra?te zbytky gelu z nehtu pomocí
?isticího prost?edku ?istící B-TREND.
ODSTRAN?NÍ SKLOVINY:
Použití souboru je 180zrno broušení jemn? lesklý tmel Fixer. B-TREND. Tampón nebo pad
namo?ené v solventní odstra?ova? B-TREND, použijte ji po h?ebík. Obalí nehty s
hliníkovou fólií a po?kejte 10 minut. Odstra?te hliníkovou fólií a jemn? odstra?te s holí nebo
tla?it k?že m?k?ené smalt.
balení: -5 ml a PRIMER 15 ml.
-Nadace s keratinem 14 5 ml a ml.
-LESK Fixer 5 ml a 15 ml.
-?ISTÍCÍ 125 ml.
-ODSTRA?OVA?E 125 ml a 250 ml.
-RUKA M?sí?kový krém 30 ml.
-LED svítilna B-TREND.
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