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Love Me! Palu Zestaw
Manicure Hybrydowy
TERAZ TANIEJ 25%
Cena brutto

242,39 zł

Cena netto

197,05 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Marka PALU skierowana jest do wszystkich profesjonalistów, dla których manicure to sztuka, i... pomysł na życie. To produkty
dla pasjonatów stylizacji paznokci, artystów, stylistów ceniących jakość i komfort pracy.
Zaprojektowane z myślą o stylistkach paznokci. Umożliwiają szybką i bezproblemową aplikację.
Zupełnie nowa jakość manicure hybrydowego! Lakier PALU to wyjątkowe połączenie trwałości
i doskonale napigmentowanych kolorów. Nasze preparaty nie zawierają szkodliwych substancji, a w połączeniu z bazami PALU
tworzą idealny produkt, spełniający oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientek.

CECHY:
łatwość i komfort aplikacji
samopoziomująca, kremowa konsystencja niezalewająca skórek
intensywny połysk i odporność na uszkodzenia mechaniczne (nie pęka, nie rozwarstwia się, nie odpryskuje, nie ulega
zarysowaniom)
trwałość do 21 dni
doskonałe napigmentowanie i krycie
wyjątkowo duża pojemność - 11 ml
bogata, stale rozszerzana paleta barwna
bezpieczna formuła dająca pełną konrolę nad produktem
idealne do stosowania na paznokcie naturalne, żelowe i akrylowe

STOSOWANIE:
Na wcześniej utwardzoną bazę hybrydową PALU, nałóż cienką warstwę kolorowego lakieru hybrydowego i utwardź go w
lampie UV/LED.
W celu osiągnięcia satysfakcjonującego efektu, czynność możesz powtórzyć. Stylizację zabezpiecz aplikując i utwardzając TOP
Palu.
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CZAS UTWARDZANIA:
• lampa UV/LED 48 W – 30 sek.
• lampa UV/36 W – 120 sek.

SUNONE SUN5 Lampa UV LED 48 Watt.
Profesjonalna lampa UV / LED 48W, która szybko i równomiernie utwardza wszystkie żele, lakiery hybrydowe oraz inne
preparaty światłoutwardzalne.
Charakterystyka:
sensor ruchu na 120s, 4 tryby pracy timera 10s, 30s, 60s oraz 99s.
oświetlenie dual LED sprawia, że lampa szybko i równomiernie utwardza dostępne na rynku produkty
światłoutwardzalne. Białe światło emitowane przez lampę nie męczy wzroku.
posiada 24 diody LED, odpowiednio rozmieszczone, które dają łączną moc maksymalną o wartości 48 Watt.
Posiada energooszczędne źródło światła o dużej mocy i podwójnym zakresie fal 365nm i 405nm.
przewidywany czas pracy: do 50 tys. godzin
wyposażona jest w Tryb Low Heat Mode, w którym moc lampy rośnie stopniowo przez 99 sekund. Jest to tryb zalecany
do pracy z żelami budującymi i innymi aplikacjami wymagającymi długiego czasu utwardzania.
wkomponowany w lampę elektroniczny wyświetlacz ułatwi pracę.
panel dolny lampy jest na magnesy i łatwo go odpiąć do aplikacji pedicure. Dodatkowy są na nim oznaczone miejsca
gdzie powinna znajdować się dłoń w trakcie zabiegów manicure.
Maxi Base PALU
Wzmacniająca baza Palu Maxi Base to samopoziomująca baza hybrydowa, dzięki której można nadbudować, wyrównać oraz
przedłużyć paznokieć nawet do 4 mm.
Wzmacnia i utwardza płytkę paznokcia zwiększając jej odporność na uszkodzenia. Przy regularnym stosowaniu wyraźnie
poprawia kondycję paznokci. Przeznaczona do cienkiej i słabej płytki.
możliwość przedłużenia paznokcia do 4 mm
łatwa aplikacja
konsystencja: średnio-gęsta
bezpieczny dla paznokci i dłoni
trwałość nawet do 3 tygodni
bezpieczna formuła
produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego
pojemność: 11 ml

SPOSÓB UŻYCIA:
Delikatnie zmatowić płytkę paznokcia blokiem polerskim. Na odtłuszczony Cleanerem paznokieć nałożyć cienką warstwę MAXI
BASE i utwardzić w lampie UV/LED. W celu przedłużenia paznokcia nałożyć drugą warstwę i zbudować krzywą C oraz utwardzić
w lampie. Następnie na utwardzoną bazę nałożyć kolorowy lakier hybrydowy.

CZAS UTWARDZANIA:
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa

UV/LED
UV/LED
UV/LED
UV/LED

6 W - 2 x 45 sek.
9 W - 2 x 45 sek.
48 W - 30 sek.
60 W - 15 sek.

Składniki/ Ingredients/ (INCI):
Di-HEMA Trimethylhexyl Dicarbamate, Hydroxypropyl Methacrylate, HEMA, Isobornyl Methacrylate, Hydroxycyclohexyl Phenyl
Ketone, CI 60725.

PALU Top Coat Shine
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Top, który wymaga przemywania warstwy dyspersyjnej po utwardzeniu. Zapewnia długotrwały intensywny
połysk – dający efekt “mokrych paznokci”.
Właściwości:
-

ochrona, zabezpieczenie kolorowego lakieru hybrydowego
intensywny połysk
łatwa aplikacja
konsystencja: rzadka
trwałość: nawet do 3 tygodni
bezpieczna formuła
produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego
pojemność: 11 ml

Sposób użycia
Delikatnie zmatowić płytkę paznokcia blokiem polerskim. Na odtłuszczoną CLEANEREM płytkę nałożyć jedną warstwę bazy i
utwardzić w lampie UV/LED. Następnie na utwardzoną bazę nałożyć cienką warstwę kolorowego lakieru hybrydowego i
utwardzić go w lampie UV/LED. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Następnie nałożyć warstwę TOP COAT WIPE i utwardzić
w lampie UV/LED.

Czas utwardzania
Lampa
Lampa
Lampa
Lampa

UV/LED
UV/LED
UV/LED
UV/LED

6 W - 2 x 45 sek.
9 W - 2 x 45sek.
48 W - 30 sek.
60 W - 15 sek.

Cleaner PALU
Płyn do przemywania i odtłuszczania płytki paznokciowej oraz przemywania warstwy dyspersyjnej. Wzbogacony w kompozycję
zapachową.
odtłuszcza, jednocześnie nie wysuszając płytki paznokcia
posiada przyjemny, delikatnie wiśniowy zapach
bardzo wydajny
produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego
pojemność: 500 ml
SPOSÓB UŻYCIA:
Namoczyć wacik bezpyłowy CLEANEREM i przetrzeć każdy paznokieć. Nakładać kolejne warstwy manicure hybrydowego:
bazę, kolor oraz top. Po zakończeniu przy lepkiej warstwie dyspersyjnej, top przetrzeć wacikiem nasączonym CLEANEREM do
całkowitego zniknięcia warstwy dyspersyjnej
Składniki/ Ingredients/ (INCI):
Isopropyl Alcohol, Aqua, Parfum, Citral, Linalool, Cinnamal, Alpha-isomethyl Ionone, Limonene, Eugenol.
Remover PALU
Delikatnie usuwa lakier hybrydowy nie powodując uszkodzeń płytki paznokcia.
przyspiesza usuwanie lakieru hybrydowego
posiada przyjemny, delikatnie wiśniowy zapach
bardzo wydajny
produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego
pojemność: 500 ml
SPOSÓB UŻYCIA:
Wacik bezpyłowy nasączyć REMOVEREM, przyłożyć do paznokcia, a następnie całość owinąć folią aluminiową lub założyć
gumowy kapturek. Odczekać ok. 8-10 minut i delikatnie przy pomocy kopytka lub patyczka bambusowego usunąć
rozpuszczoną hybrydę z powierzchni płytki. Pozostałość wyrównać bloczkiem polerskim.
Składniki/ Ingredients/ (INCI):
Acetone, Aqua, Parfum, Citral, Linalool, Cinnamal, Alpha-Isomethyl Ionone, Limonene, Eugenol.
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