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Ph? ki?n : K?p tháo ? móng silicon PUK083

Thông tin s?n ph?m
S?n ph?m k?p tháo ? móng silicon là s?n ph?m m?i ???c bán trên th? tr??ng nh?ng r?t ti?n l?i, khách hàng có th? tháo ? móng r?t nhanh và kín
không b? h?. Hi?n t?i k?p tháo ? móng silicon có ???c bán t?i các c?a hàng bán ?? làm móng, bán ?? nail, b?n có th? d? dàng mua ?? làm nail
b?t k? c?a hàng bán ?? làm móng nào t?i Hà N?i
1. K?p ? tháo móng silicon
K?p tháo ? móng silicon là m?t d?ng c? trong b? ch?m sóc móng ???c s? d?ng ph? bi?n trong vi?c ?, tháo móng v?i n?n móng th?t s?n gel ho?c
n?n móng gel c?ng, b?t. S?n ph?m thay th? cho cách ? tháo móng b?ng gi?y b?c, dùng cho nh?ng ng??i m?i b?t ??u h?c c?ng nh? chuyên
nghi?p trong các ti?m nail.
2. Mô t? K?p ? tháo móng silicon
S?n ph?m có d?ng hình ngón tay dài 3,5cm v?i ch?t li?u silicon d?o, có ?? mút cao giúp cho không khí bên ngoài không l?t vào móng và h? tr?
quá trình tháo móng ???c hi?u qu? t?t h?n.
3. Cách s? d?ng K?p ? tháo móng silicon
Sau m?t th?i gian làm móng ta mu?n phá l?p móng c? ?i, khi ?ó ta s? dùng ??n k?p ? tháo móng k?t h?p v?i n??c ? tháo móng, bông. ??u tiên ta
dùng máy mài ho?c d?a mài qua l?p bóng trên m?t móng th?t s?n gel, n?u là gel c?ng, b?t ta mài k? h?n m?t chút kho?ng 1/3 ho?c 2/3 l?p gel,
b?t và c?t b?t ?? dài c?a móng n?u ph?n móng gi? quá dài. Sau ?ó, ta c?t m?t mi?ng bông nh? phù h?p v?i kích th??c c?a khuôn móng th?t, r?i
nhúng vào n??c ? móng v?i m?t l??ng v?a ??. Trong tr??ng h?p không có n??c ? tháo móng, ta có th? s? d?ng thay th? b?ng axeton k?t h?p v?i
n??c lau gel theo t? l? thích h?p ?? ? tháo móng. Ti?p ??n là g?p l?n ng??c ph?n trên c?a k?p ? r?i cho mi?ng bông ?ã ???c nhúng n??c ? vào
chính gi?a, cu?i cùng là ??a ngón tay vào k?p sao cho b? m?t móng ti?p xúc tr?c ti?p v?i m?t bông. C? nh? th?, ??i v?i các móng còn l?i c?ng
làm t??ng t?. Ch? kho?ng 5-10 phút cho l??ng n??c ? tháo móng ng?m và th?m th?u sâu vào l?p gel, ??i v?i gel c?ng ho?c b?t ta s? ? lâu h?n vì
l?p này có ?? dày h?n. Cu?i cùng, ta rút móng ra và dùng cây s?i da ??y h?t l?p gel, b?t trên b? m?t móng, dùng phao m?n phao l?i b? m?t móng
sau ?ó bôi d?u d??ng ph?c h?i l?i móng ho?c ti?p t?c làm trang trí b? móng m?i.
4. Chú ý khi s? d?ng K?p ? tháo móng silicon
- B?o qu?n s?n ph?m trong môi tr??ng khô ráo, thoáng mát.
- Trong quá trình ? móng, bóp kín k?p ôm g?n vào móng, tránh ?? h? cho không khí l?t vào bên trong.
- Sau khi tháo móng, ta nên dùng d?u d??ng ?? ph?c h?i l?i móng .
- M?i chi ti?t v? s?n ph?m K?p ? tháo móng silicon, cách s? d?ng K?p ? tháo móng silicon: các b?n vui lòng liên h? theo các thông tin cu?i
website ?? ???c h??ng
Mua ?? làm móng giá r? t?i Ph??ng Lê Shop các b?n s? ???c t? v?n t? m? t?ng công ?o?n s? d?ng c?a ?? làm móng ?ó. Chúc các b?n l?a ch?n
???c s?n ph?m ?? làm nail phù h?p nh?t v?i mình

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