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B.TREND
PÓ?TRWA?E ?ELE ANGIELSKI D?UGI NAJWY?SZA OFERTA

Czy chcesz glazury, który b?dzie trwa? d?u?ej? Wybierz B. TREND. Pomy?l o kolor sukni
jest akcesorium do spe?ni? swoje pragnienie zmiany w sposób praktyczny i szybkie , w
aplikacji na naturalne paznokcie i przebudowany. Wysycha w sekundach i usun??
rozpuszczalnik lub usuwania. B. tendencji jest rozwi?zanie dla ka?dej kobiety. Ogromny
wybór kolorów jest dost?pny w formacie format 5 ml 14 ml.

PIEL?GNACJI PAZNOKCI
Soak off
PÓ?TRWA?E POLSKI PAZNOKCI APLIKACJI:
Przesun?? naskórek i zwolnienie z pracy górnej cz??ci paznokci. Daj?c kszta?t paznokci,
aby je wszystkie takie same. Matowienie paznokci z ceg?y 100/180 aby to porowate i
spolverarle z p?dzla. Na?o?y? cienk? warstw? podk?adu B-tendencji i niech to odparowa?.
Na?o?y? cienk? warstw? ?elu na bazie Fundacji BTREND z keratyny i przyspieszenia w 2
minuty UV ?wiat?a lub lampy LED do 60 sekund. Na?o?y? cienk? warstw? ?elu Polski B-
trend i przyspieszenia w lamp? UV 2/3 minuty lub lampka LED do 60 sekund. Powtórzy? z
drug? warstw? ?wiat?a polski paznokci i ?el. Uszczelnienie stosuj?c cienk? warstw?
Zgrzewarka Gloss Fixer B-TREND i przyspieszenia w lamp? UV 2/3 minuty lub lampka
LED do 60 sekund. Usuni?cia pozosta?o?ci ?elu z paznokci przy u?yciu detergentu do
mycia B-TREND.
EMALIA USUWANIA:
Za pomoc? pliku to 180-ziarna szlifowania delikatnie b?yszcz?cy uszczelniacz Fixer B-
TREND. Stosuje go nad paznokci wacikiem lub pad namoczone w rozpuszczalników do
usuwania B-TREND. Owin?? paznokci z folii aluminiowej i czeka? 10 minut. Usun?? foli?
aluminiow? i delikatnie usun?? kijem lub wcisn?? skóry zmi?kczona szkliwa.
opakowanie: -5 ml i PRIMER 15 ml.
-Fundacja z keratyn? 14 5 ml i ml.
-Wysoki po?ysk 5 ml utrwalacza i 15 ml.
-Do mycia 125 ml.
-USUWANIA 125 ml i 250 ml.
-Nagietek r?ce krem 30 ml.
Lampka -LED B-TREND.
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