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B.TREND
SEMI-PERMANENTE GELER-ENGELSK-LÆNGE VARER

Ønsker du en glasur, der vil vare længere? Vælg B. tendens. Tænker på farve som kjolen
er et tilbehør til at imødekomme dit ønske om ændring i en praktisk og hurtig måde , i
programmet på naturlige negle og genopbygget. Tørrer i sekunder og fjern med et
opløsningsmiddel eller remover. B. tendens er løsningen for enhver kvinde. De enorme
udvalg af farver er tilgængelige i 5 ml format i 14 ml.

NEGLE PLEJE
Sættetid off
SEMI-PERMANENTE NEGLELAK ANSØGNING:
Skubbe tilbage neglebånd og frigive toppen af neglen. Giver form til negle til at gøre dem
alle de samme. Bliver sløve dine negle med en 100/180 mursten at gøre det porøse og
spolverarle med en pensel. Påfør et tyndt lag af Primer B-TREND og lad det fordampe.
Påfør et tyndt lag af gel baseret Foundation BTREND med keratin og katalysere i 2
minutter UV lampe eller LED-lampe i 60 sekunder. Påfør et tyndt lag af Gel polske B-
TREND og katalysere i UV-lampe 2/3 minutter eller i LED-lampe i 60 sekunder. Gentag
med en anden frakke af neglelak og Gel lampe. Tætning ved at anvende et tyndt lag af
sealer Gloss Fixer B-TREND og katalysere i UV-lampe 2/3 minutter eller i LED-lampe i 60
sekunder. Fjerne tilbageværende gel fra neglen bruge vaskemiddel sæbe B-TREND.
EMALJE FJERNELSE:
Ved hjælp af en fil er det 180-grus slibning forsigtigt Gloss fugemasse Fixer B-TREND.
Anvende det over neglen et stykke vat eller pad gennemblødt i opløsningsmiddel Remover
B-TREND. Wrap søm med aluminiumsfolie og vente 10 minutter. Fjerne aluminiumsfolie
og forsigtigt fjerne med en pind eller skubbe hud blødgjort emalje.
emballage: -5 ml og PRIMER 15 ml.
-FOUNDATION med keratin 14 5 ml og ml.
-GLANS 5 ml Fixer og 15 ml.
-SÆBE 125 ml.
-REMOVER 125 ml og 250 ml.
-Calendula HAND CREAM 30 ml.
-LED-lampe B-TREND.
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