SZALON

A díszítés, és a színes porok
új dimenziója
A színes porcelánok, és zselék megjelenésével
a mûkörömépítôk szinte a fellegekben érezhetik magukat.
A legdivatosabb gyöngyházas, hologramos vagy selymesen
matt porcelánporok lehetôvé tették, hogy a köröm építése
során olyan egyedi színhatásokat hozzunk létre, amelyekre
eddig nem volt lehetôség.

megfelelô pigmentáltsággal ellátott, kozmetikai finomságúra ôrölt porcelán porokból már nem csak
a megszokott porcelán mintákat lehet létre hozni,
hanem vendégeinknek vékony, festésszerû mintákat készíthetünk, a versenymunkánkat pedig igazi 3D hatású technikával gazdagíthatjuk.
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Selymes csillogás
Azonban mindig kell valami új, valami még egyedibb, ami
újra és újra megihleti az alkotót.
A már megszokott színes pigment porok után most az új
lehetôséget a Mica selyemporok és selyempelyhek adják:
különleges effekt hatásukkal egyedülállóan selymes csillogást kölcsönöznek a körmöknek. Bátran keverhetjük meglévô porainkba, melyek így megújulva, teljesen új árnyalatúak lesznek, immár különlegesen divatos csillogással gazdagítva.

„Csodakô”
A Mica – magyarul csillámpala – valódi, a természetben
elôforduló ásvány, olyan kôzet, melyben a csillámok menynyisége meghaladja az 50%-ot. A Mica jellegzetességeit Ja-

pánban már hatszáz éve ismerik és „csodakô” néven is említik.
A Mica egy olyan kristályos hatású ásványi
alapanyag, mely a valódi selyem hatását
kelti. Természetes összetétele és csillogása miatt kozmetikai termékekben és sminkekben alkalmazzák. Az úgynevezett mineral make-upok gyakori összetevôje.
Ásványi formulájával, finom textúrájával,
tökéletes ragyogást, és megbízható tartósságot garantál. Különleges, fényvisszaverô
tulajdonságával egyedülállóan fénylô hatást
kölcsönöz és szikrázó színekkel gazdagítja
a terméket.

Ásvány és pehely
A legújabb körömdíszítéshez, és színkeverésekhez két fajta Mica hatás közül választhatunk:
c a Mica selyempor extra finomságú porított ásvány. Lágy, selymes tapintású, nagyon finom ôrlésû por, mely különlegesen
magasfényûvé, gyöngyházhatásúvá varázsolja az alapanyagokat.
c a Mica selyempehely pikkelyszerû, fóliahatású ásványi pehely. Különleges, gyöngyházas és selyemfényû extrém ragyogással
gazdagítja a körmöket.
Mindkettô egyedi színhatások elkészítéséhez alkalmazható. Keverhetjük ôket színes
vagy építô porcelán porba, zselébe, lakkzselébe, akrilfestékbe vagy akár körömlakkba is.

Mibe keverjük
Mivel a Mica selyempor és selyempehely
különösen magas színezô képességgel bír,
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ezért belôlük kis mennyiséget kell csak
használnunk. Zselébe keverésük esetén
válasszunk olyan modern típusú, platinum
hatású építô zselét, amely megfelelô állagú és gyorsan, alaposan átköt a keverés
után is, felerôsíti a ragyogást, így kifejezetten alkalmas pigmentek és selyemporok keverésére. Extra fehér vagy színes
porcelánporba keverve az alapszín megôrzése mellett különleges effekteket adhatunk a körömnek, színtelen porba keverve
pedig üvegszerû, extrém csillogást érhetünk el. Emellett a modern „blue effect”
formulával rendelkezô, kékes hatású liquidek segítenek kiemelni a porcelánokba
kevert selyemporok és selyempelyhek csillogását. Extra lehetôség, hogy az új fejlesztésû lakkzselék színeit egyedülállóan
szikrázó effektekkel gazdagíthatjuk, ha kis
mennyiségû selyemport keverünk hozzájuk vagy a fedôrétegként használt színtelen lakkzselébe.
A legújabb színek és hatások kombinációjával olyan egyedi körmöket készíthetünk,
mellyel a vendég garantáltan különleges
lehet, és amelyet ékszerként viselhet a kezén.
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