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Bát vàng v? m?u PUK037

Bát vàng v? m?u Xu?t x?: Vi?t Nam Dung tích: Màu s?c: vàng ??m Tình tr?ng: Có s?n/??t tr??c Ph? ki?n: ??n v? tính: chi?c

Rating: Not Rated Yet
Giá:
Variant price modifier:
Base price with tax:
Price with discount: 5.000 ?
Salesprice with discount:
Sales price: 5.000 ?
Sales price without tax: 5.000 ?
Gi?m:
Tax amount:

Ask a question about this product
Xu?t x?: PL

Thông tin s?n ph?m
V?i ng??i b?t ??u h?c nail, hay ng??i làm nail nh?ng lúc r?nh r?i c?n làm thêm nh?ng b? móng m?u cho khách hàng l?a ch?n thì vi?c s?m 1 chi?c
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bát vàng v? m?u là ?i?u c?n thi?t. Bát vàng v? m?u b?ng ch?t li?u nh?a d?o, r?t b?n và giá c?c k? r?. Ngoài bát vàng v? m?u, Ph??ng Lê Shop
cung c?p ??y ?? ?? làm nail, ?? nail, ?? làm móng ch?t l??ng, giá r? t?i hà n?i. ?? nail, ?? làm móng, ?? làm nail ??u ???c test c?n th?n b?i ??i
ng? giáo viên làm vi?c t?i trung tâm ?ào t?o Nail Ph??ng Lê
1. Bát vàng v? m?u là gì?
Bát vàng v? m?u là m?t d?ng c? trong b? ?? ngh? h?c v? dùng cho nh?ng ng??i m?i b??c vào ngh?, mu?n luy?n t?p nh?ng nét hoa c? b?n ??u
tiên. Khi m?i b??c vào h?c v? h?u h?t t?t c? m?i ng??i ??u ch?a bi?t c?m bút, l?y m?c và v? nh?ng bông hoa c? b?n nh? hoa tròn, hoa h?ng, hoa
dài,...trên móng gi?, thì Bát vàng v? m?u là m?t d?ng c? ??c l?c cho các b?n d? dàng t?p luy?n.
2. Mô t? bát vàng v? m?u
- C?u t?o: Bát vàng v? m?u ???c thi?t k? hình d?ng nh? chi?c bát thông th??ng v?i b? m?t tr?n nh?n thu?n ti?n cho quá trình h?c v? c?ng nh? lau
chùi hay t?y xóa. Trên b? m?t bát g?m các ô vuông nh? d?ng m?ng nh?n, chia làm 3 hàng v?i hàng d??i ?áy g?m các ô nh? r?ng kho?ng 1,3cm,
hàng gi?a g?m ô trung bình kho?ng 2cm và hàng trên cùng mi?ng bát g?m các ô to kho?ng 2,5 cm.
- Màu s?c: Vàng
- Kích th??c: cao 5cm, ???ng kính 10 cm
- Kh?i l??ng: Nh?
- Ch?t li?u: Nh?a d?o
3. Cách s? d?ng bát vàng v? m?u
Bát vàng v? m?u s? d?ng v?i lo?i c? nh? c? nét s?n d?u, c? râu th? pháp dùng v?i s?n b?t Acrylic. ??u tiên ta úp bát xu?ng, c?m bát b?ng 2 ho?c
3 ngón tay cái, tr?, gi?a. N?u dùng c? nét s?n d?u thì ta c?m l? s?n b?ng 2 ho?c 3 ngón tay còn l?i. Trong quá trình v?, ta ??a ngón tay út ra tì
vào m?t bát ?? làm tr? ??.
4. Bài h?c ??u tiên làm quen v?i c? nét s?n d?u trên Bát vàng v? m?u v?i m?c ?ích làm d?o c? tay cho nét v? thêm m?m m?i h?n.
- T? th? ng?i: Ng?i th?ng l?ng không nên d?a vào t??ng hay thành, 2 cánh tay m? r?ng th? l?ng
- Cách c?m bát: Ta úp bát xu?ng, c?m bát b?ng 2 ho?c 3 ngón tay cái, tr?, gi?a, 2 ho?c 3 ngón tay còn l?i c?m l? s?n c? nét
- Các b??c v?: ??u tiên l?y m?c trên thân bút, ta ch? c?n l?y m?t l??ng s?n v?a ?? trên thân bút b?ng cách g?t b?n m?t c?a thân bút t? g?c lên
d?n ng?n bút trên thành l? s?n d?u sao cho ??u bút tr? nên nh? g?n và th?m ??u m?c. Sau ?ó ??a ngón tay út ra tì ch?c lên m?t bát. Chú ý, ngón
tay út v?i thân bút luôn song song v?i nhau.?? tránh tr??ng h?p b? toè ??u bút khi s? d?ng ta ch?ch bút m?t góc 45 ?? so v?i m?t bát. Ta t??ng
t??ng ngón tay út nh? chân compa và thân bút là bút chì. Ti?p theo ta xoay ngón tay út nh? compa, khi ?ó ??u bút ch?m m?t bát, thân bút v?n
song song v?i ngón tay út và ?i theo chi?u xoay c?a ngón tay út, c? cánh tay m? r?ng và c? tay s? ???c ho?t ??ng nâng cao. C? nh? v?y, nét kéo
càng ??a xa thì c? tay càng d?o, khi mu?n k?t thúc thì nh? nhàng t? t? nh?c cao c? tay và bút lên kh?i m?t bát.
Khi v? kín bát, ta dùng b?ng dính trong dính trên m?t bát và d?t h?t các nét v? mu?n xóa. N?u trong quá trình v?, s?n c?a b?n b? khô b?t dính thì
pha m?t l??ng v?a ?? n??c pha s?n vào trong l? c? nét, sau ?ó ?óng n?p và v? nh? trên tay giúp s?n loãng d?n ra.
5. Chú ý khi s? d?ng bát vàng v? m?u
- Không dùng các lo?i d?ng c? có b? m?t thô ráp ?? xóa các nét v? tránh làm x??c b? m?t bát làm ?nh h??ng ??n quá trình t?p luy?n.
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m Bát vàng v? m?u, cách s? d?ng Bát vàng v? m?u: Các b?n vui lòng liên h? theo các thông tin cu?i website ?? ???c
h??ng d?n và gi?i ?áp th?c m?c
- M?i s?n ph?m mua t?i Ph??ng Lê shop, b?n s? ???c h??ng d?n s? d?ng chi ti?t, ??m b?o hi?u qu?, t?i ?u nh?t v? chi phí!
Mua bát vàng v? m?u, mua ?? nail, mua ?? làm móng, bán ?? nail, bán ?? làm móng t?i Hà N?i, Ph??ng Lê Shop là ??a ch? tin c?y cho hàng
nghìn khách hàng trên toàn qu?c

Bình lu?n
Ch?a có bình lu?n nào cho s?n ph?m này.
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