
Zabieg na dłonie 
– manicure hybrydowy

www.cosnet.pl

Zabieg podkreślający piękno kobiecych dłoni, który pozwala utrzymać pomalowaną płytkę 
paznokcia na dłużej. Taka stylizacja to doskonałe rozwiązanie dla kobiet ceniących elegancki 
wygląd i oszczędność czasu. Manicure hybrydowy jest bardzo trwały i odporny na odpryski. 

1. Zabieg rozpocznij od starannej dezynfekcji skóry.
2. Wyrównaj płytkę i nadaj odpowiedni kształt paznokciom przy użyciu pilnika.
3. Do miseczki z ciepłą wodą dodaj sól lub odrobinę mydełka i zanurz dłonie na ok.10 minut. Możesz pominąć 

wykonanie tej czynności i nałożyć zamiennie płyn zmiękczający skórki.
4. Po upływie odpowiedniego czasu odepchnij skórki przy pomocy kopytka lub drewnianego patyczka. W razie 

konieczności wytnij je za pomocą cążek lub użyj frezarki i odpowiednio dobranych do zabiegu frezów.
5. Odtłuść powierzchnię cleanerem i przygotuj płytkę.
6. Następnie nałóż cienką warstwę bazy pod lakier hybrydowy i utwardź w lampie UV przez około 30 sekund.
7. Nałóż cienką warstwę koloru i ponownie trzymaj w lampie przez około 30 sekund.
8. Wyjmij i nałóż kolejną warstwę lakieru. Utwardź w lampie przez 30 sekund.
9. Na koniec nałóż cienką warstwę topu i włóż do lampy na 30 sekund. Top nie wymaga przecierania cleanerem.

10. Wmasuj w skórki oliwkę. Zabieg zakończ poprzez wmasowanie kremu do dłoni.

Zalecana częstotliwość wykonywania zabiegu:
co 3 tyg. 

Schemat zabiegu

Zalecany czas trwania zabiegu:
60 min.

1. Płyn do mycia i dezynfekcji rąk VELODES Soft 0,25L CN01604
2. Pilnik prosty 180/240 zebra CN02850
3. Blok polerski kosmetyczny biały 100/100 CN00188
4. Miseczka do manicure CN00200 
5. Cążki do skórek 3 mm B.23.3 Bionessa CN04789 
6. Dłutko kopytko AAA, P-511 CN04657
7. Frez diamentowy do skórek i płytki fi 2,5 mm stożek CN00514
8. Frez diamentowy do skórek i płytki fi 2,5 mm kulka CN01288
9. Frezarka kosmetyczna 45W LUX CN03747

10. Płyn do usuwania skórek cuticle remover Molly 10 ml CN04273
11. Waciki bezpyłowe 12 warstwowe 2 x 500 szt. CN00011
12. Odtłuszczacz Cleaner 100 ml CN00217
13. MOLLY LAC BAZA X-BOND BASE 10 ml CN04644
14. DOCTOR TOP MOLLY LAC samonaprawiające się TOP 5 ml CN04512
15. LAKIER MOLLY LAC INSPIRED BY YOU 5 ml nr 53 CN03903
16. Lampa UV LED 86W SOLE 6 PREMIUM z uchwytem CN03743
17. Oliwka do paznokci z kwiatkami - brzoskwinia 15 ml CN02346
18. Krem do rąk witalizujący Olimp Fire 300 ml 6006 CN04483

Preparaty i urządzenia

1. Krem do rąk BE BEAUTY 100 ml 3142 CN03201

Produkty do pielęgnacji domowej

https://www.cosnet.pl/sklep/dezynfekcja/preparaty-do-dezynfekcji/plyn-do-mycia-i-dezynfekcji-rak-velodes-025l/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/pilniki-i-bloki/pilnik-prosty-180-240-zebra/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/pilniki-i-bloki/blok-polerski-kosmetyczny-bialy-100-100/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/akcesoria-do-paznokci/miseczka-do-manicure/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/narzedzia/cazki-do-skorek-3mm-b-23-3-bionessa/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/narzedzia/dlutko-kopytko-aaa-p-511/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/frezy-i-kapturki/frez-diamentowy-do-skorek-i-plytki-fi-25mm-stozek/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/frezy-i-kapturki/frez-diamentowy-do-skorek-i-plytki-fi-25mm-kulka/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/frezarki-kosmetyczne/frezarka-kosmetyczna-45-w-lux/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/odzywki-i-plyny/plyn-do-usuwania-skorek-cuticle-remover-molly-10ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/akcesoria/akcesoria-jednorazowe/waciki-bezpylowe-12-warstwowe-2x500szt/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/odzywki-i-plyny/odtluszczacz-cleaner-100ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/lakiery/molly-lac-baza-x-bond-base-10ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/lakiery/doctor-top-molly-lac-samonaprawiajacy-sie-top-5ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/lakiery/lakier-molly-lac-inspired-by-you-5ml-nr-53/
https://www.cosnet.pl/sklep/urzadzenia/lampy-uv-led/lampa-uv-led-86w-sole-6-premium-z-uchwytem/
https://www.cosnet.pl/sklep/paznokcie/odzywki-i-plyny/oliwka-do-paznokci-z-kwiatkami-brzoskwinia-15ml/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-rak/krem-do-rak-witalizujacy-olimp-fire-300-ml-6006/
https://www.cosnet.pl/sklep/kosmetyki/kosmetyki-do-rak/krem-do-rak-be-beauty-100-ml-3142/

