FRANCIA-POLINÉZ

STEP BY STEP

manikűr

avagy a francia-polinéz szigetvilág
speciális SPA kezelése az Orly-tól
SZÖVEG ÉS FOTÓ: ORLY BY PERFECT NAILS

ORLY KEZELÉS LÉPÉSSEI
Az amerikai cég forradalmi
újítása egészen a franciapolinéz szigetekig repít bennünket. Akár Tahitin is
érezhetjük magunkat, egy
tengerparti bungalóban – a
termékek illatanyagainak és
összetevôinek köszönhetôen. A Tahitin ôshonos
Tiare virág és a helyi hölgyek szent olaja, a Tamanu
olaj trópusi hatóanyagai,
valamint egyéb vulkanikus
összetevôk, teljes körû
ápolást és hidratálást biztosítanak a száraz bôrnek.
Alkalmazása ajánlott
szalonban és otthoni
használatra is.

HÉRAY ZSANETT
„Miután 2005-ben közgazdász végzettséget szereztem, rájöttem, hogy
mégis a mûkörmözés áll a leginkább
közel hozzám. 2006-ban hobbyszinten
kezdtem el mûkörmöket készíteni, miután elvégeztem a Perfect Nails Kft.
szervezésében egy „mûkörömépítô
komplett” tanfolyamot. Azóta sincs
megállás, OKJ-s képzés (2008),
szakoktatói képzés, mesterképzés…
Munkám során minden technikával
dolgozom, szerencsém volt, hiszen
Molnár Erzsóknál tanulhattam.
Nagyon fontosnak tartom vendégeim
kezeinek megfelelô ápolását, ezért is
örülök ennek az új, igazán különleges
szolgáltatásnak.”

Forgalmazza: Perfect Nails Kft.
H-1148 Budapest, Fogarasi út 10–14.
Tel.: (36-1) 467-2831, fax: (36-1) 273-1773
www.orly.hu, www.perfectnails.hu

1. Fertôtlenítjük az kezeket
az Orly Clean Prep segítségével.

2. Leradírozzuk az elhalt hámsejteket
a Paradise Polish bôrmegújító
készítménnyel.

3. Megformázzuk a körmöket a kívánt
formára, egy finom reszelôvel.

4. A Cutique körömbôroldó folyadékot használjuk, az elszarusodott bôr
eltávolításához.

5. A Hot Lava Mask egy önmagát felmelegítô pakolás, amelyet bemasszírozunk, majd min. 3-5 percig törölközôbe tekerve a kézbôrön hagyunk
– vulkanikus összetevôinek köszönhetôen hidratálja a bôrt.

6. Leöblítés és a körmök zsírtalanítása
után felkenjük egy speciális gumis
alapozó lakkját, a Bondert, mely
erôsebb tapadást biztosít a köröm és
a körömlakk között. Ettôl akár kétszer
tartósabb marad a lakkozás.

7. Ezt követi 2 rétegben a fedôlakk,
ami ezúttal egy titokzatos fekete szín.
(Orly: Liquid Vinyl)

8. Száradás után jöhet a félhold forma
kialakítása, a különlegesen csillogó
ezüst (Orly: Dazzle) lakkal.

9. A két szín közötti kontraszt hatást
a Magnifique fénnyel tehetjük még
ragyogóbbá. Ez egy optikai hatást biztosító lakkszárító, mely tartósságot,
védelmet ad a színeknek.

10. Utolsó lépésként a kényeztetést
teljessé teszi a Tropical Dew kézvaj,
amely trópusi összetevôinek köszönhetôen, puhítja, ápolja a bôrt, és
hosszú ideig ápolttá varázsolja azt.

