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Link do produktu: https://www.ladylashes.pl/profesjonalny-klej-do-przedluzania-rzes-volumeme-0-5-1sec-5ml-p-341.html

Profesjonalny klej do
przedłużania rzęs VolumeMe
0,5 -1sec 5ml
Cena

48,80 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5903802858037

Producent

I-BEAUTY

Opis produktu
Klej Volumeme
Klej Volumeme – jest specjalnie dopasowany do wykonywania metod obj?to?ciowych.
Klej przeznaczony dla profesjonalistów, dla osób, które pewnie i szybko wykonuj? zabieg przed?u?ania rz?s.
Specjalnie dopracowane opakowanie – z wysokim dozownikiem .
Idealny na okres jesienny, zimowy oraz wiosenny - nie kapry?ny na warunki ;)
Warunki pracy:
W temperaturze pokojowej, 17 ~ 28 ° C / Wilgotno??: 35 ~ 70%
1. Unikaj ?wiat?a s?onecznego, ciep?a, wilgoci. Klej nale?y przechowywa? przy szczelnie zamkni?tej pokrywie. Zaleca si? przechowywa? w opakowaniu
termicznym.
2. Nie przechowuj kleju w lodówce po otwarciu! Podczas pracy z klejem z lodówki, na ?ciankach butelki skrapla si? woda. Mo?esz przechowywa? klej w
lodówce, je?li nie zosta? otwarty, ale przed u?yciem klej powinien pozosta? w temperaturze pokojowej przez minimum 4 godziny.
3. Okres trwa?o?ci kleju w stanie zamkni?tym wynosi oko?o 6 miesi?cy. Otworzonym - do 3 miesi?cy
4. Nie zapomnij o optymalnej temperaturze w pomieszczeniu podczas pracy z klejem. Temperatura wynosi 17-28 stopni, a wilgotno?? 35-70%.
Termin utrzymania kleju to ok. 6 tygodni
Typ mastera: profesjonalista
Czas schni?cia:0,5-1 sek
Termin utrzymania: 5-6 tygodni
Konsystencja p?ynna: 60 cP (woda=1cP)
Opary - s?abo wyczuwalne
Si?a wi?zania: bardzo dobra
Kolor – czarny
Pojemno?? – 5 ml
Sposób u?ycia: klej energicznie wstrz?sn?? przed ka?dym u?yciem. Przechowywa? w temperaturze pokojowej z dala od promieni s?onecznych, w pozycji
pionowej. Zakr?tk? wytrze? po ka?dorazowym u?yciu kleju, a nast?pnie dobrze zakr?ci?.
W zestawie przydatne akcesoria – specjalne opakowanie na klej i ig?a, instrukcja

Zasady pracy z klejem

Praca z klejem to żadna sztuka, jeżeli znasz te zasady:
- Klej rzadki jak woda, bez przyczepności - za niska wilgotność
powietrza.
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- Ostry zapach kleju w powietrzu - za niska wilgotność powietrza.
- Łzawienie i szczypanie oczu klientki podczas zabiegu – oko nie jest
domknięte, płatek został umieszczony za głęboko i podrażnia błonę
śluzową oka.
- Łzawienie i szczypanie oczu klientki podczas noszenia rzęs gromadzenie się potu, brudu i kosmetyków, potrzebujesz po prostu
dobrze umyć rzęsy.
- Kropla kleju szybko gęstnieje - za wysoka temperatura.
- Kępka się zamyka- za dużo kleju, za niska wilgotność.
- Biały nalot na przedłużonych rzęsach - łzawiące oczy podczas
zabiegu.
- Klej gęstnieje w opakowaniu - po otwarciu narażony był na zmiany
temperatury.
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