Какво разделя Вас и Вашите
клиенти от съвършения
маникюр?
Сегашният маникюр.

Представяме Ви ЕКСПЕРТ Лакочистител –
най-верният помощник на маникюриста
за премахване на всички видове лаково
покритие от ноктите!

ЕКСПЕРТ лакочистител е 3 продукта в
една опаковка!
ЕКСПЕРТ лакочистител 1.5 л с код: PR0150
ЕКСПЕРТ лакочистител 110 мл с код: PR0152

ЕКСПЕРТ лакочистителят SNB Professional
без усилие отстранява:
 Лак за нокти
 Гел лак за нокти
 Изкуствени нокти (ноктопластика с
акрил)
И същевременно е нежен към кожата и
ноктите. Той не е просто прищявка.
Клиентите ходят в салона, в който
професионалистът се грижи максимално
добре за красивите ръце и нокти. А
красивите ръце и нокти не са даденост – те
са резултат от непрекъснато внимание и
отношение. Всеки детайл е от значение, А
ЕКСПЕРТ лакочистителят SNB Professional
е част от цялата системата за внимание и
грижа към ръцете и ноктите на Вашите
клиенти!

Ключови предимства:
 Иновативна формула със специално
подбрани първокласни активни съставки;
 Засилено действие за оптимален
резултат без усилие;
 Мултифункционален – премахва всички
видове изкуствено покритие от ноктите;
 Предпазва ноктите и кожата от
изсушаване;
 Подготвя ноктите и кожичките за
следваща процедура – маникюр или
просто лакиране;
 Удобна за дозиране и съхранение еко
опаковка-пълнител.

Какво съдържа ЕКСПЕРТ лакочистителят?

Ацетон
Ацетонът е силен разтворител, подходящ
за отстраняването на лак, гел лак или
ноктопластика с акрил.
Ацетонът разгражда и мазнините и
изсушава кожата и ноктите – това е факт,
който не можем и не искаме да скрием.
За да неутрализираме този страничен
ефект и за да предложим ЕКСПЕРТНА
грижа за съвършения маникюр, ние
добавихме няколко активни съставки,
които да предпазват ноктите и кожата от
вредното въздействие на ацетона, докато
той отстранява лаковото покритие.

Какво съдържа ЕКСПЕРТ лакочистителят?

Ланолин

Розова вода

Екстракт от алое вера

Подхранва ноктите и
кожичките, допринася за
отличната хидратация, като
предпазва от загубата на
влага и привлича водните
молекули.

Розовата вода предпазва кожата
и ноктите от раздразнения и
успокоява кожата. Добавя
нежния аромат на разцъфнала
роза дамасцена на ЕКСПЕРТ
лакочистителя SNB Professional.

Познат от дълбока
древност начин за
хидратиране на кожата.
Осигурява допълнителна
хидратация на ноктите и
кожичките.

Какво съдържа ЕКСПЕРТ Лакочистителят?

Витамин Е

Рициново масло

Антиоксидант, който се грижи
за заздравяването и
укрепването на ноктите.

Предпазва кожата и ноктите от
побеляване след накисване в ЕКСПЕРТ
лакочистител SNB Professional за
отстраняване на гел лак или на
ноктопластика с акрил.

Доверете се на Експерта! Поръчайте ЕКСПЕРТ
лакочистител SNB Professional и позволете на клиентите Ви да
почувстват разликата!
Код за поръчка на кутия ЕКСПЕРТ лакочистител 1,5 л: PR0150
(или се уверете в действието, като поръчате само 110 мл – код: PR0152

