Termékprofil

RESZELŐK
TERMÉKLEÍRÁS
Professzionális minőségű körömreszelők.
A

MIT TUD?
Fomázza, finomítja a természetes körmöt és a
műkörmöt egyaránt.

B

MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉGED?
Alapvető eszköz a természetes körmön végzett
minden szolgáltatáshoz és műkörömépítéshez.

C

D

Reszelők

A. Kanga™ Reszelő
240/240 grit erősségű fekete reszelő, mely finomítja
töltést és építést követően a műköröm felületét
és formázza a természetes körmöt. Juharfából
készült merevítése biztosítja a rugalmasságát, jó
kezelhetőségét és gyorsabb használatát.
B. Hot Shot™ Reszelő
100/180 grit erősségű fekete reszelő. 100 grites
oldala a műköröm vékonyításához és formázáshoz
használható töltés esetén. 180 grit erősségű oldala
töltés és új köröm építése esetén használható
formázáshoz. Stabil merevítése biztosítja
irányíthatóságát és a gyorsabb használatot.
C. Blizzard™ Reszelő
100/180 grit erősségű fehér reszelő. 100 grites
oldala műköröm vékonyításához és formázásához
használható töltés esetén. 180 grit erősségű oldala
töltés és új köröm építése esetén használható
formázáshoz. Fehér színe miatt kevesebb szemcsét
hagy maga után, így nem lesznek fekete pöttyök a
körmön.

Szivacsos reszelők

D. Boomerang szivacsos reszelő
180/180 grit erősségű szürke szivacsos reszelő. A
180 grit erősség újonnan épített köröm és töltés
esetén is használható formázásra. Puha, szivacsos
felülete illeszkedik a körömhöz, így nem lesz lapos a
felülete a reszeléstől, és használni is kényelmes.
E. Outblack™ szivacsos reszelő
120/240 grit erősségű fekete szivacsos reszelő.
120 grit erősségű oldala töltés esetén a műköröm
vékonyításához és formázásához használható. 240
grites oldala finomítja az új és feltöltött köröm
felületét és természetes köröm formázásához is
használható.

E

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
• Használj 100-as vagy finomabb reszelőt már
korábban épített zselés körmök reszeléséhez.
• Használj 120-as vagy finomabb reszelőt már
korábban épített zselés vagy por/folyadék körmök
reszeléséhez.
• Használj 180-as vagy finomabb reszelőt
már korábban vagy frissen épített körmök
reszeléséhez.
• Használj 240-es vagy finomabb reszelőt már
korábban vagy frissen épített körmök és
természetes köröm reszeléséhez
Tisztítás
• Dörzsöld át erős kefével és szappanos vízzel, hogy
eltávolítsd a látható port.
• Fertőtlenítsd a fertőtlenítőszer gyártójának
előírásai szerint.
• Alaposan hagyd megszáradni mielőtt egy másik
vendégen használod.
• Megfelelően felcímkézett tárolóban tartsd.

KREATÍV ÖTLETEK
• Hűséges vendégeidnél használj külön reszelőt,
melyet tisztítás után személyre szabottan
felcímkézett tárolóban tartasz.

