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C? 2 ??u, c? gel 2 ??u Xu?t x?: China Kích th??c: 20cm Màu s?c: tr?ng - h?ng Tình tr?ng: Có s?n/??t tr??c Ph? ki?n: n?p c? 2 ??u ??n v? tính:
Chi?c

Rating: Not Rated Yet
Giá:
Variant price modifier:
Base price with tax:
Price with discount: 125.000 ?
Salesprice with discount:
Sales price: 125.000 ?
Sales price without tax: 125.000 ?
Gi?m:
Tax amount:
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Xu?t x?: PL
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C? : C? gel, c? gel 2 ??u BUT014

K? thu?t gel hi?n t?i ???c ?ng d?ng r?t nhi?u trong các ti?m nail, ??c bi?t các ti?m làm móng tay chân t?i khu v?c phía B?c. K? thu?t móng gel
luôn ???c các b?n l?a ch?n, ?a chu?ng b?i s?n ph?m làm ra r?t ??p, trang trí t? m? và ?? b?n r?t lâu, th??ng thì 2 tu?n k thì 1 tháng. Trong gel,
??c bi?t n?i b?t v?i phom gel, tr?i gel và ?? có màu s?c ???c phong phú và t?i ?u chi phí, vi?c l?a ch?n 1 sét gel t? 30 màu tr? ?i c?ng ???c nhi?u
b?n làm móng tay chân ?a thích. Khi ch?n nh?ng set gel v? c?ng nh? làm n?n nh? v?y thì k th? thi?u s?n ph?m c? 2 ??u, c? gel. Vi?c s?m cho
mình 1 chi?c c? gel thì r?t d? dàng, b?n có th? vào b?t k? c?a hàng bán ?? làm móng tay nào c?ng có th? l?a ch?n. Tuy nhiên, th? tr??ng hi?n
gi? r?t nhi?u c?a hàng bán ?? làm nail m?c lên, c?ng nh? ?? lo?i c? ??t r? r?t nhi?u. Tuy nhiên, không c? s?n ph?m ??t là t?t mà còn do ch?t li?u
lông c? phù h?p v?i mình n?a hay không. V?y nên r?t nhi?u c?a hàng bán ?? làm nail, bán ?? nail giá r? nh?ng ?? ch?n cho mình 1 chi?c c? t?t,
là tr? th? ??c l?c c?a các th? nail khi làm d?ch v? thì qu? không d? dáng
1.C? gel hai ??u là gì
C? gel hai ??u là m?t d?ng c? trong b? ch?m sóc móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c ??p, ch?i các lo?i gel c?ng, gel m?m ho?c t?o nên
phom móng gel b?n ??p ho?c ???c dùng ?? v? gel t?o nên nh?ng nét v? m?nh, m?n, m?m m?i. S?n ph?m có công d?ng hai trong m?t r?t thu?n
ti?n s? d?ng. ???c dùng cho nh?ng ng??i m?i h?c c?ng nh? chuyên nghi?p trong các ti?m nail.
2. Mô t? c? gel hai ??u
C? gel hai ??u ???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 c? và 2 ??u lông c? dùng ??p gel và v? gel. Thân c? ???c làm b?ng innox
v?i chi?u dài kho?ng 140 mm, thân gi?a là ?ng nh?a ??ng ?á trang trí. ??u lông c? dùng ?? ch?i ??p gel dài 8 mm làm t? nh?ng s?i lông siêu
m?nh màu nâu vàng cam x?p ghép t?o nên b?n bút vuông ??u, m?ng m?m và m?n. ??u lông c? v? gel siêu m?nh nh? dài 7mm. Ngoài ra còn có
b? ph?n ?ng n?p b?o v? ??u lông v? giúp tránh kh?i nh?ng tác ??ng t? bên ngoài. T?i các c?a hàng bán ?? nail Hà N?i, chi?c c? 2 ??u là không
th? thi?u
3. Cách s? d?ng c? gel hai ??u
- Mu?n ??p phom gel trên móng ta s? s? d?ng ??u ??p gel c?a C? gel hai ??u, liên k?t gel, bóng gel, các lo?i gel c?ng ( gel trong, gel tr?ng, gel
h?ng,..), gel m?m,... Ta có th? ??p tr?c ti?p b?t trên móng th?t t? nhiên, trong tr??ng h?p mu?n kéo dài móng, ta s? s? d?ng ??n khuôn gi?y n?i
móng ho?c n?i móng típ gi?.
??u tiên ta hoàn ch?nh các b??c mài móng, t?o khuôn b?ng khuôn gi?y ho?c n?i móng típ gi? d?a t?o phom n?u mu?n kéo dài móng, ch?i liên
k?t gel. Tr??c khi b?t ??u ??p gel, ta s? r?a s?ch bút v?i n??c lau gel ?? t?o ?? m?m cho lông ??u bút. Sau ?ó tùy vào kích th??c móng th?t mà ta
s? l?y l??ng gel v?a ?? trên lông ??u bút b?ng cách nhúng m?t m?t lông c? vào gel ?? l?y m?t l??ng gel nh?t ??nh, r?i t? t? nh?c bút lên xoay tròn
??u bút ?? l?y h?t ph?n gel th?a t?o thành s?i. Cu?i cùng là ??t gel lên móng, dùng ??u bút nh? nhàng ??y, kéo ph?n gel cho ??n khi t?o ?? b?ng
ph?ng trên m?t móng. N?u l??ng gel ban ??u ch?a ?? so v?i m?t móng, ta s? l?y thêm m?t l??ng gel m?i r?i ch?i ti?p lên, và ta dùng máy s?y gel
?? s?y móng gel theo th?i gian thích h?p. Khi m?t móng gel ?ã ???c s?y khô, ta dùng n??c lau gel lau s?ch b? m?t móng và b?t ??u ??n công
?o?n d?a phom trang trí theo nhu c?u c?a khách hàng. Trong quá trình ch?i gel, chú ý ??y gel cách vi?n da m?t s?i tóc, không làm tràn gel ra hai
bên vi?n da d?n ??n tr??ng h?p m?t ?i ?? b?n liên k?t c?a móng.
- Mu?n v? gel trên n?n s?n gel, phom móng gel ho?c phom móng b?t ta s? d?ng ??u c? v? gel m?nh k?t h?p b? gel v? . Sau khi hoàn thành xong
quá trình t?o phom móng v?i gel, b?t, s?n gel, s?n th??ng,...ta ti?p t?c v?i công ?o?n v? gel trang trí lên móng v?i C? gel hai ??u. Tùy vào các
hoa v?n trang trí mà ta có nh?ng cách l?y m?c khác nhau. N?u mu?n v? nh?ng nét hoa v?n nh? thanh, u?n l??n ta s? g?t b?n m?t lông bút sao
cho lông ??u bút thon, nh? g?n l?i r?i ch?m m?t ít m?c trên ??u bút. N?u mu?n tô ??m cánh hoa, ta c?ng g?t bút nh?ng sau ?ó l?i l?y thêm gi?t
m?c ??u bút, khi ?ó ta s? t?o nên nét cánh hoa to r?i dùng ??u bút nh? nhàng kéo s?n tô kín cánh hoa. Trong quá trình v? gel, ?? tránh tr??ng
h?p va ch?m gây m?t nét v?, sau khi hoàn thành xong các nét v? trên t?ng b? m?t móng, ta s? s?y khô liên t?c v?i máy s?y gel. Cu?i cùng là s?n
bóng ?? t?o ?? b?n và bóng móng. ?? ti?t ki?m chi phí, các th? nail nên s? d?ng c? 2 ??u ?úng cách, dù b?n có th? mua ?? làm nail r?t d?, mua
?? làm móng tay r?t ti?n, nh?ng ?? mua c? t?t thì c?ng c?n l?a ch?n r?t k?.
4. Chú ý khi s? d?ng c? gel hai ??u
- B?o qu?n s?n ph?m n?i khô ráo, thoáng mát.
- V? sinh, lau chùi s?ch s? l?p gel bám trên b?n bút v?i n??c lau gel và ??y ?ng n?p b?o v? sau khi s? d?ng.
- Trong quá trình ??p gel, luôn ?? bút và các lo?i gel cách xa máy h? gel ?? tránh tr??ng h?p ánh sáng ?èn chi?u vào làm c?ng h?ng d?ng c?.
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m C? gel hai ??u, cách s? d?ng C? gel hai ??u, cách làm các k? thu?t b?ng C? gel hai ??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! B?n có th? liên h? v?i
chúng tôi ?? có nh?ng d?ng c? làm móng phù h?p nh?t

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