ZABIEGI PIELĘGNUJACE DŁONIE I PAZNOKCIE
Manicure Express:
Zabieg ma na celu poprawienie ogólnego wyglądu dłoni z równoczesną ich pielęgnacją. Polega na
opiłowaniu paznokci, odsunięciu skórek za pomocą frezarki, wypolerowaniu, a także odżywieniu
paznokci za pomocą odżywki, oliwki i kremu pielęgnacyjnego.

Manicure GELCOLOR BY OPI - NOWOŚĆ!!!:

GELCOLOR to "trwały manicure", który jest odpowiedzią na najważniejszą potrzebę kobiet, jaką jest
nieskazitelny kolor paznokci przez długi czas. Labolatorium OPI opracowało nowoczesną formułę
chemiczną produktu, dzięki której żel tworzy na paznokciach powłokę niemal identyczną jak lakier do
paznokci, cienką i delikatną, a sposób przygotowania płytki do jej aplikacji jest identyczny jak do
klasycznego manicure. Gelcolor to najnowocześniejsza i jak dotąd jedyna na świecie metoda
światłoutwardzalnego żelu, zbudowanego z delikatnej siatki molekuł, przez którą przenika powietrze
i wilgoć – która jest najważniejsza dla utrzymania paznokci w dobrej kondycji.
Jakie atuty ma manicure Gelcolor? Efekty:
 delikatna struktura molekuł, przez które przenika powietrze i wilgoć – która jest bardzo ważna
dla utrzymania paznokci w dobrej kondycji
 wytrzymałość – Gelcolor utrzymuje sie na paznokciach ponad dwa 2 tygodnie
 niesamowity połysk
 łatwa i szybka aplikacja
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Jak wykonujemy manicure gelcolor? Efekty:
 wykonaniu klasycznego manicure
 aplikacja Gelcoloru: na osuszoną płytkę paznokcia nakładamy warstwę bazy Gelcolor i utrwalamy
pod lampą, następnie nakładamy dwukrotnie Gelcolor – każdą warstwę utrwalamy pod lampą,
na koniec nakładamy warstwę top coat'u i również utrwalamy pod lampą
 manicure kończy nałożenie kremu na dłoni.
Warto wiedzieć że hybryda to żel połączony z lakierem do paznokci, natomiast Gelcolor, to pigment
połączony z delikatnym, nieinwazyjnym żelem 6. generacji, o drobnych molekułach,
przepuszczających najcenniejszą dla paznokci – wilgoć.

MANICURE IBX SYSTEM – NOWOŚĆ!!!:

Poznajcie NOWY, REWOLUCYJNY produkt marki Famous Names: IBX System. To pierwszy tego
rodzaju produkt na świecie, chroniona patentem formuła opracowana została tak, aby chronić
paznokcie OD ŚRODKA!
IBX to pierwszy tego rodzaju zabieg. Penetruje płytkę i przenika do jej wnętrza, zamiast zostawać na
jej powierzchni, jak w przypadku tradycyjnych zabiegów czy odżywek do paznokci. IBX wzmacnia
paznokcie od środka, sprawiając jednocześnie, że rosną mocne i zdrowe, a płytka uzyskuje piękny
naturalny kolor i zdrowy połysk.
JAK DZIAŁA IBX SYSTEM:
IBX System działa w dwojaki sposób:
1. CHRONI TWOJE OPAZNOKCIE - działa, jak tarcza ochronna pod każdą stylizacją żelową /
akrylową / hybrydową
2. WZMACNIA TWOJE PAZNOKCIE - działa, jak system wzmacniający i odbudowujący naturalne
paznokcie
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DLA KOGO:
System IBX został stworzony z myślą o tym, aby chronić naturalne paznokcie i wzmacniać je od
środka. Jest dla Ciebie, jeżeli Twoje paznokcie:

 są zniszczone od długotrwałego noszenia stylizacji żelowej / tipsów
 są słabe i cienkie jak papier
 rozdwajają się i łuszczą
 mają białe plamki
 mają bruzdy
 mają jakiekolwiek uszkodzenia
 są ciągle krótkie i nie możesz ich zapuścić, bo są kruche i ciągle się łamią
Jeżeli dotyczy Cię którykolwiek z tych problemów - zabieg IBX jest dla Ciebie!

Manicure Hybrydowy:
Manicure Express wraz z aplikacją żelu hybrydowego, który jest trwalszą alternatywą lakieru do
paznokci, nie uszkadza płytki paznokci, utrzymuje się ok. 2-3 tygodni (Mollon Pro, Orly FX).
Zdejmowany w ciągu kilku minut, bez piłowania.
Mollon Pro Professional
Mollon Pro Professional, to rewolucyjne osiągnięcie w dziedzinie stylizacji paznokci, skierowane do
kobiet ceniących naturalność oraz trwały efekt. Główną zaletą produktu Mollon Pro Professional jest
fakt, że nakłada się go jak lakier do paznokci, utwardza za pomocą lampki UV, a kolor pozostaje
lśniący i nasycony przez wiele dni. Stanowi również świetną alternatywę dla paznokci żelowych czy
akrylowych. Jest bezpieczny, hipoalergiczny i na tyle delikatny, że nie powoduje zniszczenia płytki
paznokcia, a jego regeneracja nie jest konieczna. Dodatkowo wspomaga ochronę paznokcia poprzez
elastyczne i lustrzane wykończenie, które nie ulega zmatowieniu nawet podczas wykonywania
najbardziej uciążliwych czynności.
Kuracja Witaminowa ORLY GEL FX
Manicure Express + najbardziej zaawansowany system manicure hybrydowego. Dzięki kuracji
witaminowej odżywia i ochrania płytkę paznokci powodując jej zdrowy wzrost. Witamina A i E
promuje zdrowy wzrost paznokci natomiast pro-witamina B5 poprawia strukturę naturalnej płytki
paznokcia.

Manicure Kolor OPI/MOLLON PRO:
Manicure Express z lakierowaniem paznokci (baza, lakier, utwardzacz). Stosowane lakiery nie
zawierają toluenu, DBD, formaldehydu.
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Manicure Biologiczny:
Bezinwazyjny zabieg w całości przeprowadzony na włoskiej linii naturalnych kosmetyków CUCCIO
NATURALE. Po opiłowaniu paznokci, następuje usunięcie skórek za pomocą jabłkowego usuwacza
skórek, w skórki zostaje zaaplikowana rewitalizująca oliwka z owocu Papai i Zielonej Herbaty,
paznokcie stają się odporne na złamania dzięki Botanicznemu Utwardzaczowi, a skóra rąk nawilżona
i odżywiona po aplikacji odżywczego balsamu do dłoni.

Manicure P-Shine:
Manicure, który nie tylko nadaje paznokciom blask ale także zasila je w naturalne składniki odżywcze.
W skład preparatu oprócz witaminy A + E oraz keratyny wchodzi pyłek pszczeli i krzemionka z Morza
Japońskiego. Zalecany na paznokcie kruche, łamliwe, porowkowane i rozdwajające się. Wzmacnia
i regeneruje naturalne paznokcie nadając im silny połysk, który utrzymuje się ok. 2 tygodni. Po
wykonaniu zabiegu nie zaleca się malowania przez okres ok. 4-5 dni. Dla pełnej regeneracji płytki
paznokcia zabieg należy powtórzyć po ok. 2-3 tygodniach.

Manicure Parafinowy:
Ratunek dla bardzo suchej, popękanej skóry. Po wykonaniu manicure ekspress i peelingu, na dłonie
aplikuje się grubą warstwę odżywczego kremu, następnie dłonie zanurza się w ciepłej parafinie.
Zabieg doskonale rozluźnia mięśnie oraz stawy, efekt zabiegu utrzymuje się przez kilka dni. Używa się
wraz z elektryczną rękawicą.

Kąpiel parafinowa dłoni:
Zabieg przeznaczony do bardzo zniszczonej skóry, pielęgnuje, odżywia, nawilża dając równocześnie
przyjemne odczucie relaksu spowodowane ciepłem parafiny. W skład zabiegu wchodzi peeling dłoni,
maska – krem, kąpiel parafinowa.

Ekskluzywny zabieg Miód i Mleko na bazie kosmetyków CUCCIO NATURALE:
Zabieg przeznaczony do bardzo suchej, zniszczonej czynnikami zewnętrznymi skóry (detergenty,
słońce, wiatr, mróz). Zabieg rozpoczyna się ciepłą kąpielą, następnie wykorzystuje się nawadniającą
i złuszczającą sól do peelingu, maskę z dodatkiem ekstraktu z Korzenia Żywokostu, która intensywnie
nawilża, ułatwia gojenie się ran i blizn oraz miodowo-mleczne masło do dłoni, które odbudowuje
warstwę tłuszczową skóry, zapobiega jej pękaniu. Na paznokcie w celu ich wzmocnienia nałożony
zostaje Botaniczny Utwardzacz paznokci, a w skórki odżywczy olejek Mango. Używa się wraz
z elektryczna rękawicą.
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