Perfekcyjny i trwały manicure
Piękne i zdrowe paznokcie to wizytówka zadbanej kobiety. W jaki sposób utrzymać
pomalowane paznokcie w idealnym stanie? Z połyskiem przez długi czas i bez
odpryskującego lakieru? Czy istnieje sposób na perfekcyjny i trwały manicure?
Te pytania padają z ust wielu kobiet. Nic dziwnego, ponieważ trudno jest utrzymać paznokcie
w idealnym stanie przez dłuższy okres i w konsekwencji manicure trzeba często powtarzać.
Szybkie tempo życia, wyjazdy służbowe czy wakacyjne sprawiają, że nie zawsze znajdujemy
czas na właściwą pielęgnację naszych dłoni i stóp. Niejednokrotnie decydujemy się na trwałe
tipsy akrylowe i żelowe, które niszczą płytkę paznokci i są przy tym kosztowne. W jaki sposób
uzyskać długotrwały efekt bezpieczny dla naszych paznokci i portfela? Odpowiedź : manicure
hybrydowy Shellac.
Ten niezwykle trwały manicure narodził się po 5 latach badań w amerykańskich laboratoriach
firmy CND – pioniera branży. Efekt : najlepszy na świecie lakier do paznokci Shellac, który od
jakiegoś czasu cieszy się dużą popularnością w polskich gabinetach kosmetycznych. Znajdziemy
go również w ofercie lubińskiego salonu Inifinity Massage& SPA:
- Shellac to połączenie najlepszych cech klasycznych lakierów do paznokci - czyli łatwości
w nakładaniu i ściąganiu, braku konieczności piłowania płytki paznokciowej, szybkości
wykonania manicure a także żelu, który gwarantuje wytrzymałość i nieścieralność. To
niezwykle skuteczna metoda na uzyskanie trwałego koloru bez odpryśnięć, który utrzymuje się
przez około 2 tygodni na dłoniach oraz 4-6 tygodni na stopach – wyjaśnia dyplomowana
kosmetyczka Kamila Taborek z salonu Infinity Massage & SPA.
Manicure hybrydowy - same zalety
Manicure hybrydowy sprawdza się podczas wakacyjnych wyjazdów, urlopów, jest również
świetnym rozwiązaniem dla zapracowanych kobiet. Lakier nie blaknie, nie kruszy się i nie
odpryskuje nawet podczas wykonywania prac domowych. Paznokcie przy tym zachowują
nieskazitelny wygląd oraz połysk. Wykonanie manicure hybrydowego Shellac nie różni się
bardzo od klasycznego:
- Na początku zmywamy poprzedni lakier. Jeśli wcześniej nałożony był Shellac, używamy
specjalnego zmywacza, który zmiękcza powłokę i pozwala na usunięcie koloru. Następnie
nakładamy płyn do zmiękczenia skórek, paznokciom nadajemy kształt zgodnie z życzeniem
Klientki. Kolejnym krokiem jest odsunięcie skórek. Następnie nakładamy bazę podkładową.
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Każda wartswa Shellac jest utwardzana w świetle UV przez ok. 2 minuty. To różni go od
tradycyjnego manicure. Po nałożeniu bazy nakładamy kolejno 2 warstwy koloru a na koniec
bezbarwną warstwę wierzchnią. Po utwardzeniu przecieramy lakier alkoholem, aby nadać mu
połysk i głębię – opowiada mgr kosmetolog Katarzyna Bujkiewicz z lubińskiego salonu Infinity
Massage & SPA.
Świeżo pomalowane paznokcie zachwycają przez długi czas nie tylko intensywnym kolorem, ale
również niepowtarzalnym blaskiem. Lakier jest bezzapachowy, nie powoduje żadnej szkody dla
naturalnej płytki paznokciowej i co ciekawe nie trzeba go dodatkowo suszyć. Paznokcie są
utwardzone, nie łamią się i nie rozdwajają a ich właścicielki cieszą się wyjątkowym
i perfekcyjnym manicure w każdej sytuacji – w domu, pracy czy na wakacjach!

Zapraszamy do salonu Infinity Massage & SPA w Lubinie przy ul. Piłsudskiego 18, I piętro,
pon.- pt. 9:00 – 20:00, sobota 10:00 - 14:00, tel. 534- 099- 622
http://www.infinity-spa.pl
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