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szépvilág extra köröm pr cikk

Matt hatás és / vagy
sejtelmesen fénylő csillogás

A különleges matt hatás:
Néhány évtizeddel ezelőtt az autófényezésből átvett
alapanyag továbbfejlesztéséből jött létre a mai napig is
használatos körömlakk. Érdekes, hogy néhány évvel ezelőtt szintén az autóiparban lehettünk figyelmesek arra
az új trendre, miszerint az elegáns és drága autók fényezésénél matt felületet hoztak létre. Ez először furcsának tűnt, azonban hamar a visszafogottság és elegancia mintaképe lett.
Ez a matt hatás most már nem csak a csinos autókon,
de a csinos körmökön is megvalósítható, amellyel bársonyos finomságot kölcsönözhetünk körmeinknek, legyen szó természetes köröm lakkozásáról vagy műkörömről.
Alapszabály, hogy lakkozott felületre csak fedőlakkot
használhatunk, bármilyen Top Gel vagy Lacgel használata tilos, hiszen a két anyagtípus, a körömlakk és a műkörömhöz használatos fedő zselék nem kompatibilisek
egymással.
Matt fedőlakk: Amennyiben körömlakkot viszünk fel
a felületre, a második réteg száradása után a Matte Top
Coat felvitelével adhatunk sejtelmes, bársonyos puhaságot a körmöknek. A matt fedőlakkot nem csak diva-

tos hölgyeknek, de a kezük és körmük ápolására nagy
hangsúlyt fektető uraknak is bátran ajánlhatjuk.

Shine-okat, a gyöngyház fényű fényzseléket, a csillámló
körömágyhosszabbító zseléket és porcelánokat.

Matt lakkzselé: Műkörmöt viselő hölgyeknek új lehetőséget nyit a Matte Lacgel, amely porcelán, zselé és
lakkzselé felületére felhordva, 3 perc lámpázás és fixáló
folyadékkal történő tisztítás után a körmökön matt felületet hoz létre, amely nem pattog fel, nem kopik le és
az idő múlásával sem fényesedik ki.

A csillámló fedőfények bármely zselé vagy porcelán
felületen lágy, selymes csillogást kölcsönöznek a körmöknek. Az ezüst vagy aranyszínű pigmentekkel ellátott fényzselét használat előtt jól felrázva, a megreszelt és bufferral finomított felületre, a normál fényzselék helyett visszük fel, így semmilyen plusz munkát vagy
időt nem igényel, mégis varázslatos hatást érhetünk el
akár egy egyszerű fehér francia körmön is. A csillámló fényzselé kiváló választás menyasszonyoknak vagy
azoknak a visszafogottságot kedvelő vendégeknek,
akik kizárólag francia körmöket hordanak, ám a nyári
napsütés beköszöntével mégis vágynak a csillogásra.

A matt hatást alkalmazhatjuk a teljes köröm felületén vagy kombinálhatjuk a fényes felülettel, például két
részre osztva a körmöt: fényes körömággyal és matt
szabadszéllel részre, vagy fordítva.
Ezen kívül a matt felületre akár fényes mintát is készíthetünk, így hangsúlyozva a két felület közötti ellentétes
hatást. A minták tekintetében az egyszerű, sávos elválasztásokon túl akár virágokat, indákat is festhetünk a
körömre, azt azonban érdemes szem előtt tartani, hogy
a fényes és matt kombináció a sötétebb alapszíneken
jobban érvényesül.
Selymes, fényes csillogás:
Az idei divat a csillogás szerelmeseinek is tartogat
meglepetéseket, mégpedig az úgynevezett Top Gel

Az ezüst és arany fényhatást jól kihasználhatjuk, ha
a megfelelő színnel párosítva a színes anyagokkal elkészített köröm felületére visszük fel: az arany csillámokat
kiválóan alkalmazhatjuk piros, narancs vagy sárga színeken, az ezüst fényhatás pedig remek kiegészítője a
rózsaszínnek, lilának vagy kéknek.
Mivel az enyhe gyöngyházfény csak sejtelmes csillogást ad a körmöknek, bátran használhatjuk díszítések
fedésére is, amelyek így még ragyogóbb hatást keltenek.

Ugyanakkor egyszínű, főleg sötétebb színeken alkalmazva maga a gyöngyházfény lehet a köröm dísze,
ha ezzel a fényzselével alakítunk ki apróbb mintákat
vagy akár szélesebb sávokat a köröm felületén.
Amennyiben az egész körmön nem, csak a körömágyon
szeretnénk csillogást adni a körmöknek, akkor bátran
választhatunk az arany vagy ezüst gyémántfényben
játszó Cover gel shine-ok vagy Masque powder shineok közül, így akár zselé, akár porcelán körmöket készítünk, vendégünk körmeit ragyogóvá varázsolhatjuk.
A csillámló körömágyhosszabbító zseléket és porcelánokat a hagyományos körömágyhosszabbító anyagokkal megegyezően használjuk, így itt sem kell extra
idővel vagy munkával számolnunk, mégis, igazán extra
hatást érhetünk el. A gyémánt fényű körömágyhosszabbító anyagokat kombinálhatjuk fehér francia
véggel, de gyönyörűen mutatnak színes vagy gyöngyházfényű francia vég mellett is.
Az igazán trendi körömre vágyók pedig akár kombinálhatják is a két divatos hatást: a matt felületen kialakított csillámló, fényes minta ellen senkinek sem lehet
kifogása.

