
POPIS - POSTUP - APLIKACE
Rubber base gel - Thin color - flexibilní gel lak 11ml

/OPRAVDU VYJÍMEČNÝ BAREVNÝ GEL LAK/

Rubber base gel - Thin color  je vysoce flexibilní barevný gel lak, který pochází z velmi oblíbené řady Rubber base 
gel – laků.  /Rubber znamená:  gumový, kaučukový gel, velmi pružný/ 

• Rubber base gel - Thin color je na rozdíl od Rubber base řidší konzistence a na nehtech vypadá velmi přirozeně. 

• Je bez kyselin a velmi šetrný k nehtové ploténce

• vůbec se nemusí pilovat.

• Nabízíme několik odstínů krycích barev a několik odstínů transparentních barev, které vypadají na nehtech  
  velmi přirozeně.

• Doporučujeme na velmi krátké přírodní nehty. Pokud máte nehty pevné, můžete používat  i na delší nehty.

• Lze odstranit přípravkem Gel & Acryl remover nebo odpilováním.

• Nicméně mějte na paměti, že nahrazuje spíše lak na nehty, ne modelovací gel!

• Trvanlivost se odvíjí od kvality přírodních nehtů

• Vytvrzuje se velmi rychle v UV i LED lampě/čas závisí od výkonu lampy

• Jako závěrečnou vrstvu /lesk/ doporučujeme některý z těchto pružných lesků:
   Rubber Top Coat – Kód: 111 330 – 239,- Kč - lesk výpotkový 
   Platinum Shine Top coat – Kód: 400 100 – 259,- Kč - lesk výpotkový
   Exclusive gel lak Top coat  - Kód: 500 100 – 290,- Kč - lesk bezvýpotkový

POSTUP – APLIKACE:
1. Nehty velmi jemně zmatníme pěnovým pilníkem.

2. Nehty očistíme přípravkem Scrub Prep Lotion /Kouzelná voda/

3. Naneseme tenkou vrstvu Rubber base gel - Thin color  - Vytvrdíme 30 - 45s/podle výkonu UV/LED lampy
    – opakujeme 2x až 3x podle potřeby.

4. Naneseme vrstvu závěrečného gelu-lesku - vytvrdíme 60-90s/podle výkonu UV/LED lampy.
     V případě potřeby setřeme výpotek lihovým čističem.

Pomůcky potřebné pro tuto techniku:

Produkt   Kód  Cena
UV nebo LED lampa  331 xxx  xxx Kč

Pěnový pilník 150/180  330 193 29 Kč

Pilník zebra profi 150/150 330 233 28 Kč

Scrub Prep Lotion 50 ml 151 115 95 Kč

Rubber base gel - Thin color 111 xxx  199 Kč

Závěrečný gel - Top coat xxx xxx  xxx Kč

Buničina   330 072 55 Kč

Lihový čistič 50 ml  151 124 75 Kč

Odpilování nedoporučujeme, nehty se tím mohou oslabit !

provozovna: M. Benky 4148/34, 695 01 Hodonín
tel.: +420 775 724 707 www.expa-nails.cz

sídlo: Příkop 8/834, 602 00 Brno
IČ: 27663680, DIČ: CZ 27663680

Pomůcky potřebné pro odstranění přípravkem 
Gel&akryl remover 

Produkt   Kód  Cena
Gel&akryl remover 50ml 151 105 95 Kč

Folie odstraňovací  136 042 175 Kč


