GUILL
D’OR
Professional Quality

®

CHIC
ELEGANT
STIJLVOL
AANBRENGEN
ZOALS EEN NAGELLAK
UITHARDEN ONDER
UV LICHT

MINUTE COLOR NAIL SYSTEM
HOOGGLANS FULL COLOR op je natuurlijk nagels

GUILL
D’OR
Professional Quality

®

TIJDBESPAREND!
PERMANENTE KLEUR
IN SLECHTS 20 MINUTEN

VOORDELEN!
SNEL, EFFICIËNT, DUURZAAM,
GEEN STOF ANTI-ALLERGISCH,
GEEN VIJLWERK, GEEN PRIMER

HIGH GLOSS FINISH
ZONDER TOPLAAG
Dit wereldwijd uniek systeem biedt elke professional uit de schoonheidsindustrie
de kans om “KUNSTNAGELS” in zijn/haar praktijk te introduceren.
BRENG KLEUR IN JE PRAKTIJK! Ideaal voor het verstevigen van de natuurlijke nagels,
een korte verlenging met tips of voor “DE SCHOONHEID” van de voet!
1. VOORBEREIDING

A. MINUTE COLOR op de natuurlijke nagel.
Voer een correcte mini-manicure uit en desinfecteer de
nagelplaat met FRESH & CLEAN. Breng BONDING PLUS in een
dun laagje aan en laat gedurende 1,5 min. uitharden onder
de UV lamp.
B. MINUTE COLOR op gel, acryl of one touch
Vijl het nageloppervlak ruw met een 100/100 GRIT MIGUEL
FILE om een goede hechting van de MINUTE COLOR te
verzekeren.

2. WERKWIJZE

1 Breng MINUTE COLOR aan in het midden van elke nagel.
2 Gebruik het gelpenseel om de gel gelijkmatig over de nagel
te verdelen, werk nagel per nagel.
3 Laat gedurende 2 min. uitharden in de UV lamp of
1 min. in de LED lamp.
4 Breng een tweede en laatste laagje MINUTE COLOR aan
en verzegel de vrije boord. (nagel per nagel)
5 Laat gedurende 4 min. uitharden. (LED lamp slechts 2 min.)
6 Laat de set nagels nu gedurende 1 min. afkoelen.

Tips & Trucs
. Roer de gel voor het aanbrengen met een houten stokje.
. Zorg ervoor dat de 1°laag slechts zeer dun wordt aangebracht.
. Maak gebruik van een professioneel GELPENSEEL #6.

Geniet van een prachtig set
GEKLEURDE HOOGGLANZENDE nagels!
Ontdek meer op
onze video op
You Tube!
D U VA D O
B e a u t y
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S y s t e m s

by Duvado Beauty Systems bvba
De Tonne 51 - 9800 Deinze - BELGIUM
www.duvadobvba.com

Wenst u meer informatie of wilt u graag een opleiding volgen,
contacteer vrijblijvend uw dichstbijzijnde distributeur!

