GUILL
D’OR
Professional Quality

®

WERELDWIJD DE N°1

SNELLER
EENVOUDIGER
DUURZAMER

Een natuurlijk gevoel, anti allergisch,
geurloos, en zonder vijlwerk of stof

ONE TOUCH NAIL SYSTEM

Een prachtige set kunstnagels in slechts 25 minuten.
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®

ZO EENVOUDIG & SNEL! MET ONE TOUCH STEEL JE DE SHOW!

1. VOORBEREIDING

8 Breng ONE TOUCH RESIN aan op ¾ van de nagelplaat. (foto 3)
Desinfecteer jouw handen en die van je klant met
9 Herhaal stap 6 & 7.
FRESH & CLEAN. Voer een correcte mini-manicure uit, duw de
nagelriemen terug en verwijder de glans van de nagelplaat met 10 Breng ONE TOUCH RESIN aan over de gehele nagelplaat
OPGELET: raak de huid niet aan en blijf ½ mm van de
de JUAN FILE 150/150. Verwijder stof met een manicure borsteltje.
nagelriemen en zijwallen verwijderd.
Maak de nagels weer schoon met FRESH & CLEAN. (foto 1)
11 Gebruik de ACTIVATOR SPRAY op de RESIN & SILKY POWDER
om alles te verharden. (foto 5)
2. WERKWIJZE
12 Vijl vanuit de zijwallen in vorm met de JUAN FILE.
1 Kleef de FRENCH TIPS met ONE TOUCH SILKY RESIN. (foto 2)
13 Verwijder alle productresten onder de nagelriemen met
2 Knip de tips op gewenste lengte met de TIPKNIPPER.
het HOUTEN STOKJE.
3 Vijl de nagels in 10 gelijke vormen en lengtes.
14 Vijl de oppervlakte glad met behulp van een ROSA SPONGE BUFFER
4 Verwijder het stof met een MANICURE BORSTEL.
15 Maak de nagelplaat hoogglanzend met behulp van de
5 Breng een weinig ONE TOUCH SILKY RESIN aan op de
EVITA OF CARMEN HIGH SHINE FILE, gebruik eerst de groene zijde en
scheiding van de nagelplaat en de french tip om een egaal
polier met de witte zijde.
vlak te verkrijgen.
6 Strooi voorzichtig ONE TOUCH POWDER over de SILKY SOFT
Tips & Trucs
RESIN met de PIPET.
. Breng wat LUNA OIL
7 Laat het drogen gedurende 15 seconden & verwijder het
overtollige poeder met een SPONGIE.

GUILL D’OR® IS DE LIEVELING VAN ELKE CREATIEVELING!
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French & f unny de sign t ips
Ontdek meer op
onze video op
You Tube!

Dip & color po wde r s

Classic colle c t ion t ips

Glit t e r t ips
Wenst u meer informatie of wilt u graag een opleiding volgen,
contacteer vrijblijvend uw dichtsbijzijnde distributeur!

1001 mogelijkheden:
French pose, natuurlijke nagels, stiletto designs,
full colored nagels, funny french,...
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