
 
edrogeria s.c.

ul. Kuźnicy Kołątajowskiej 17E/1, 31-234 Kraków
+48 123077040

  

ELISIUM Zestaw Startowy Flexy Gel Typ 2
 

Cena: 149,71 PLN

Opis produktu
 

. Primer Bezkwasowy Pro Bond

Bezkwasowy

primer, przywraca paznokciom naturalne pH profesjonalnie zabezpieczając

je przez uszkodzeniami. Nakładaj go na czystą płytkę paznokcia, aby ją

zdezynfekować i odtłuścić. Dzięki Pro Bond - No Acid Primer

baza oraz lakiery i żele światłoutwardzalne będą ściśle przylegać do

paznokci, a Ty zyskasz trwały i odporny na odpryskiwanie manicure.

Jak użyć?

Nałóż

cienką warstwę na uprzednio zmatowioną naturalną płytkę paznokcia i

odczekaj 40 sekund by naturalnie wysechł. Nie wymaga utwardzania w

lampie UV/LED. Po upływnie określonego czasu możesz nałożyć wybraną bazę

hybrydową lub żelową i standardowo utwardzić w lampie UV/LED.

Pojemność: 9 g
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. Baza Miracle Gel

Baza żelowa Elisium Miracle Base Gel przeznaczona do budowania i stosowania jako baza przy manicure żelowym, dedykowana do
pracy z FlexyGelem.

Przy pomocy lampy UV/LED w szybki i skuteczny sposób zabezpieczy płytkę

paznokcia przed uszkodzeniami, jednocześnie zapewniając trwałość i

odporność pozostałych warstw Twojego manicure żelowego.

Jak użyć?

Nakładaj

cienką warstwę po uprzednim zmatowieniu i odtłuszczeniu płytki

paznokciowej. Po utwardzeniu w lampie UV/LED pozostawi lepką warstwę

dyspersyjną. Odpowiedni również do stosowania razem z primerem Pro Bond-No Acid Primer by zyskać jeszcze lepszą trwałość
manicure żelowego!

Pojemność: 9 g

Top Coat Shiny

Bezbarwny top utwardzalny w lampie UV/LED z nowoczesną formułą

nie

pozostawia lepkiej warstwy dyspersyjnej dzięki czemu w szybki i prosty

sposób wykończy hybrydowe stylizacje. Dzięki swojej odporności

zabezpieczy kolor przed blaknięciem i nada perfekcyjnego blasku.

Jak użyć?

Nałóż

cienką warstwę Elisium Top Coat Shiny na uprzednio utwardzony kolorowy

lakier hybrydowy i utwardź w lampie UV/LED. Top Coat Shiny nie wymaga

przecierania cleanerem.

Pojemność: 9 g

Flexy Gel Milky 25 g

Elisium Żel do Przedłużania Paznokci - Flexy Gel Milky 25 g

FlexyGel Milky jeszcze większy! Jeszcze wydajniejszy! Po to abyś zachwycała pięknym manicure jeszcze dłużej! Za pomocą FlexyGel
Milky

w łatwy i szybki sposób zabezpieczysz swoje paznokcie przed łamaniem,

przedłużysz oraz utwardzisz płytkę paznokciową nadając jej delikatnie
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mlecznego koloru. FlexyGel Milky dzięki swojej

delikatnej barwie pełni doskonałą bazę dla dalszej stylizacji lakierami

hybrydowymi oraz klasycznymi. Większa pojemność starczy na dłużej i dla

większej ilości klientek.

Produkt nie posiada drażniącego zapachu monomerów co znacznie uprzyjemnia pracę.

Cechy:

Żel w tubce - zero straty produktu!

Gęsty - nigdy nie spływa na skórki.

Pozostanie tam gdzie go umieścisz.

Układa się na paznokciu podobnie jak akryl.

Bez limitu czasu. Utwardzamy w lampie gdy efekt jest idealny.

FlexyGel - jest bezwonny.

Paznokcie bez zapowietrzeń przez kilka tygodni.

Twardsze niż wykonane tradycyjną metodą żelową.

Slip Liquid 300 ml

Płyn przeznaczony do profesjonalnej pracy z FlexyGelem. Aby poznać doskonałe właściwości modelujące podczas nakładania
innowacyjnego FlexyGelu zwilż pędzelek w Slip liquid i zachwyć się łatwością rozprowadzania FlexyGelu na paznokciu! Jeżeli FlexyGel
zaczyna się lepić ponownie zwilż pędzelek w Slip liquid i kontynuuj modelowanie.

Produkt nie posiada drażniącego zapachu monomerów co znacznie uprzyjemnia pracę.

Pojemność: 300 ml

Pilnik Łódka o gradacji 180/100

Pilnik w

kształcie półksiężyca o klasycznej gradacji 180/100 służy do obróbki

żelu, akrylu oraz nadawaniu kształtu naturalnym i sztucznym paznokciom.

Idealnie sprawdzi się przy delikatnym matowieniu płytki paznokci podczas

wykonywania manicure.

Dwustronny Pędzelek ze Szpatułką -

Elisium Pędzelek No 12 do Aplikacji Flexy Żelu ze Szpatułką

Dwustronne akcesorium dedykowane pracy z FlexyGelem. Multifunkcyjny przyrząd z jednej strony zakończony metalową prostą
szpatułką, pomoże nabrać odpowiednią ilość FlexyGelu i sprawnie nałożyć go na paznokieć. Końcówka z krótkim włosiem pędzelka nr
11
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w szybki i prosty sposób pomoże wymodelować i zbudować paznokieć,

natomiast jego zaokrąglony kształt w niezastąpiony sposób modeluje żel w

okolicach skórek.

Wkład uzupełniający Quick Shape Nail Form typ 2

Quick Shape Nail Form w typie 2 posiadają mocniejszą krzywą C, dzięki którym uzyskasz wyraźniejszą linię paznokcia.

Nowoczesna technika przedłużania paznokci formami Quick Shape Nail Form pozwala

zyskać piękne, gładkie paznokcie o wymarzonej krzywej „C w znacznie

krótszym czasie niż w przypadku przedłużania na tradycyjnej formie.

Formy Quick Shape Nail Form dedykowane są pracy z FlexyGelem, gdyż jest wystarczająco gęsty, elastyczny i pozwala się modelować
do woli. Quick Shape Nail Form są wielokrotnego użytku.

Sposób użycia:

Dostosuj rozmiar formy do rozmiaru paznokcia,
Nałóż pędzelkiem FlexyGel na odwróconą formę,
Przyłóż formę do uprzednio przygotowanego paznokcia,
Utwardź standardowo w lampie LED/UV,
Delikatnie odklej formę od paznokcia,
Opiłuj wolny brzeg,
Gotowe!
Opakowanie zawiera: 12 sztuk form w 1 rozmiarach (dwa najmniejsze rozmiary z form są podwójne).
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