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Thông tin s?n ph?m
Bút - C? là d?ng c? ph?c v? cho vi?c làm nail th??ng xuyên. C? chuyên d?ng th??ng có ??u lông m?m m??t ?? ??m b?o cho vi?c làm nail nhanh,
??p. M?t trong nh?ng b? môn chính mà các th? nail v?n ???c h?c ?ó là ??p b?t. ??p b?t ?ang d?n d?n thay th? gel vì b?t r? h?n gel và làm nhanh,
??p h?n. Tuy nhiên, ??p b?t th??ng s? d?ng t?i l?u hu?nh có mùi nên k ph?i ti?m nào c?ng dùng ?c. D?ng c? ??p b?t, k th? thi?u ?ó là c? ??p
b?t, c? ??p hoa b?t ??p, ??u lông m?n, ít b? toe ngòi cho th? nail ??p hoa b?t ???c ??p h?n. V?y, mua c? ??p hoa n?i, c? ??p hoa b?t ? ?âu? Mua
?? nail, ?? làm nail ? ?âu, mua ?? làm móng, ?? làm móng tay chân Hà N?i, ?? làm móng r? Hà N?i nên l?a ch?n ? ?âu? Mua ?? làm nail ch?t
l??ng ? ?âu? Nên ch?n ?? làm nail nh? th? nào chúng ta cùng tìm hi?u t?i Ph??ng Lê Shop nhé!
1. Bút ??p hoa n?i g? là gì
Bút ??p hoa n?i g? m?t d?ng c? trong b? v? trang trí móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c ??p hoa b?t trang trí trên n?n gel, b?t, s?n th??ng
hay s?n gel cho nh?ng ng??i m?i h?c c?ng nh? chuyên nghi?p.
2. Mô t? v? bút ??p hoa n?i g?
Bút ??p hoa n?i g? ???c thi?t k? nh? g?n nh? m?t cây bút thông th??ng, v?i chi?u dài và ???ng kính thân bút v?a ph?i thu?n ti?n cho quá trình s?
d?ng c?ng nh? di chuy?n, c?t gi?. C?u t?o g?m 2 ph?n chính là thân bút và ??u lông bút. Thân bút ???c làm b?ng g? c?ng màu nâu ?en có chi?u
dài kho?ng 152mm. ??u lông bút 9mm làm t? nh?ng s?i lông siêu m?nh màu vàng nâu ???c x?p ghép t?o nên m?t b?n bút m?ng nh?n ??u m?m,
m?n thu?n ti?n cho quá trình tán b?t t?o cánh hoa. ??u lông bút ???c t?o phom nh?n nh? l?p h? bám quanh và ???c k?t n?i ch?c ch?n v?i thân
bút b?ng m?t ?ng kim lo?i nhôm.
3. Cách s? d?ng bút ??p hoa n?i
Mu?n ??p hoa b?t trên móng ta s? s? d?ng bút ??p hoa n?i, l?u hu?nh,và b?t tr?ng ho?c các màu. ??u tiên ta rót m?t l??ng v?a ?? l?u hu?nh ra
chén th?y tinh nh?, tr??c khi b?t ??u ??p hoa ta s? r?a s?ch bút v?i l?u hu?nh ?? t?o ?? m?m cho lông ??u bút. Sau ?ó tùy vào kích th??c hoa mà
ta s? l?y l??ng l?u hu?nh v?a ?? trên lông ??u bút, n?u mu?n làm hoa v?i c? nh? ta s? nhúng kho?ng 1/3 ??u bút, n?u mu?n làm hoa v?i c? to ta
nhúng 2/3 ??u bút ho?c có th? ng?p ??u bút.N?u l??ng l?u hu?nh bám trên ??u bút nhi?u so v?i ??nh l??ng, ta có th? g?t b?t trên thành chén
th?y tinh. Ti?p theo là ??t nh? ??u bút lên m?t b?t ph?ng, v?i hoa nh? ta ??t bút 90 ?? so v?i m?t b?t ?? l?y c?c b?t bé, v?i hoa to ta ??t bút ch?ch
kho?ng 45-50 ?? so v?i m?t b?t ?? l?y ???c c?c b?t to, ti?p ??n là nh?c bút lên, ch? kho?ng 2-3s cho m?t b?t h?i co l?i r?i ??t lên v? trí c?n trang
trí trên móng. Cu?i cùng là tán cánh hoa theo nhu c?u trang trí c?a mình.
4. Chú ý khi s? d?ng bút ??p hoa n?i g?
- B?o qu?n s?n ph?m n?i khô ráo, thoáng mát.
- Trong quá trình ??p hoa, luôn ?? lông ??u bút ?m l?u hu?nh ?? tránh tr??ng h?p b?t dính làm s?n m?t cánh hoa.
- V? sinh, lau chùi s?ch s? l?p b?t bám trên b?n bút và ??y ?ng n?p b?o v? sau khi s? d?ng.
- Trong quá trình làm hoa, không nên ng?i tr??c qu?t gió m?nh làm cho b?t nhanh khô, khó tán cánh.
- Khi ??p hoa trên b? m?t móng gel, b?t, ?? t?o ?? bám liên k?t gi?a cánh hoa b?t v?i n?n gel, b?t ta nên dùng phao m?n mài qua l?p bóng trên
b? m?t móng, sau ?ó ??p hoa trang trí và cu?i cùng s?n bóng sát chân cánh hoa ?? b?o v? móng t?t h?n.
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m Bút ??p hoa n?i g?, cách s? d?ng Bút ??p hoa n?i g?: 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!
Ph??ng Lê Shop - ??n v? cung c?p ?? làm nail ch?t l??ng t?i Hà N?i, mua do nail, mua do lam nail, mua do lam mong, mua do lam mong gia re,
mua do lam mong Ha Noi, Mua do nail Ha Noi. T? tin là n?i k?t n?i nh?ng th? nail, c?u n?i gi?a th? và ng??i s? d?ng d?ch v? b?n b?!

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