
STOSOWANIE RÉGÉNÉRÉE NAIL THERAPY Z LAKIEREM KOLOROWYM: 
 Nałóżyć preparat nr 1 Smooth & Strong Regenerating Base Coat, odczekać ok. 1 min. 
 Nałóżyć lakier kolorowy, jedną lub dwie warstwy.
 Następnie nałóżyć preparat nr 2 Strong & Gloss Regenerating Top Coat, czas schnięcia ok. 3 min.
 Przez następne 6 dni nakładać tylko preparat nr 2 Strong & Gloss Regenerating Top Coat, 
    czas schnięcia ok. 3 min.
 Co tydzień zmyć wszystkie warstwy, skontrolować wynik i kontynuować terapię, powtarzając aplikację.

Stosowanie terapii zwiększa przyczepność lakieru, zapobiega jego wykruszaniu, odpryskiwaniu i ścieraniu.

Specjalistyczny preparat wy-  
równujący i utwardzający płytkę 
 paznokcia. Zawarte w prepara- 

cie składniki wypełniają bruzdy 
i nierówności, uzupełniają braki
 i utwardzają paznokieć. Spec-
jalna formuła preparatu zawiera 

mikro włókna i wypełniacze, 
które uszczelniają makro i mikro 

uszkodzenia zapobiegając pę-
kaniu i rozwarstwianiu, spajając 

rozdwojone końcówki. 

Specjalistyczny preparat komplekso-
wo wzmacniający i regenerujący   
naturalną strukturę płytki paznokcia. 
Zawarte w nim składniki aktywne 
intensywnie odżywiają, stymulują  
naturalny wzrost, elastyczność i sprę-
żystość paznokcia, odbudowują, 
wzmacniają i chronią jego struktury, 
zapobiegając rozwarstwianiu i rozdwa-
janiu paznokcia. Działają przeciwbak-
teryjnie. Wzmacniają naturalny koloryt 
paznokci oraz dodają im blasku. 
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Profesjonalna terapia skutecznie odbudowująca i wzmacniająca na-
turalną strukturę płytki paznokcia z efektem wygładzenia i bla-
sku. Przeznaczona dla paznokci miękkich, rozdwajających się i 
łamli-wych. Wyjątkowa skuteczność terapii polega na głębokim 
działaniu w warstwie rogowej paznokcia. Zawarte w preparatach 
składniki aktywne działają silnie regenerująco, przywracają równow-
agę biologiczną paznokcia, wzmacniają i odnawiają jego struktury. 
Szybko przywracają naturalną sprężystość i elastyczność płytki, dz-
iałają uszczelniająco, wyrównująco i utwardzająco. Stymulują wzrost 
paznkoci. Kompleksowe stosowanie dwóch preparatów zapewnia 
skuteczne działanie i maksymalne efekty terapii.

EFEKTY Régénérée Nail Therapy:
    Gładkie, naturalnie elastyczne.
    Wyrównane i wygładzone.
    Twardsze i dłuższe. 
    Odporne na złamania i pęknięcia.
    Nie rozdwajające się.

    Zdrowe i piękne. 

     Większa trwałość manicure.

 DZIEN 1

DZIEN 7 6 DNI

6 DNI 1  DAYST

1. Opiłuj i nadaj kształt paznokciom. Odsuń skórki 
drewnianym patyczkiem, następnie je usuń.

2. Nałóż preparat nr 1 Smooth & Strong Regenera-
ting Base Coat, odczekaj ok. 1 min., następnie nałóż 
preparat nr 2 Strong & Gloss Regenerating Top Coat, 
czas schnięcia ok. 3 min.

3. Przez następne 6 dni nakładaj tylko preparat nr 2 
Strong & Gloss Regenerating Top Coat, czas schnięcia 
ok. 3 min.

4. Nasącz wacik kosmetyczny zmywaczem do paznokci 
i usuń wszystkie warstwy po 7 dniach aplikacji.

RÉGÉNÉRÉE NAIL THERAPY KROK PO KROKU: 

Preparat nr 1 Smooth & Strong 
Regenerating Base Coat apli-
kować wyłącznie na naturalną 
płytkę i pozostawić do powstania 
matowej powłoki na paznokciach 
(czas schnięcia ok.1 min). 

Następnie nałożyć preparat nr 2 
Strong & Gloss Regenerating Top 
Coat (czas schnięcia ok. 3 min). 

Przez kolejne 6 dni stosować tylko Strong & Gloss Regenerating Top Coat – prepart nr 2. 
Co tydzień zmyć wszystkie warstwy, skontrolować wynik i kontynuować terapię, powtarzając aplikację.

SPOSÓB UŻYCIA: 
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W celu szybkiego wzmocnienia płytki stosować przez okres 1 tygodnia. 
W celu zapewnienia pełnej  kuracji regenerującej stosować prze okres 4 tygodni.
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