
Jak zrobić hybrydę
W DOMU?

http://hairstore.pl


Oczywiście każdemu podobają się długie, kolorowe 
i zdobione paznokcie, jednak nie każdy wie, jak taki efekt 

osiągnąć w domu.

Rada jest jedna: zacznij od samego początku 
i najpierw naucz się robić poprawnie tradycyjny manicure 

hybrydowy.

Co musisz kupić:

BAZA
(INACZEJ BASE COAT) 
zabezpieczy paznokcie przed 

wpływem chemicznych składników 
lakieru i przed przebarwieniami

TOP
(INACZEJ TOP COAT) 

lakier powierzchniowy, 
zabezpieczy przed 

odpryskami

LAKIER
HYBRYDOWY

LAMPA
LED

utwardzi manicure

BLOK POLERSKI
I PILNIK

ODTŁUSZCZACZ
(INACZEJ CLEANER)
przypilnuje, żeby warstwy 
dobrze przylegały do siebie

ACETON
I WACIKI

do usuwania
lakieru
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Jak wykonać hybrydę?

1Pilniczkiem nadaj paznokciom pożądany 
kształt. Odsuń kopytkiem skórki.

2
Blokiem polerskim delikatnie zetrzyj 
powierzchnię paznokcia, żeby zmatowić
powierzchnię płytki.

3Odtłuść płytkę paznokcia cleanerem.

4 Nałóż cienką warstwę bazy na płytkę 
paznokcia i utwardź ją w lampie.

5Nałóż wybrany kolorowy lakier i utwardź.

6 W zależności od potrzeb nałóż kolejną 
warstwę kolorowego lakieru 
(albo dwie – za każdym razem utwardź).

7Nałóż top. Możesz wybrać taki 
nabłyszczający albo dający matowy efekt.

8 Odtłuść paznokcie cleanerem
– żeby pozbyć się klejącej warstwy.

9Nałóż na skórki i wokół paznokci oliwkę
pielęgnacyjną – zadbaj o swoją skórę.

powierzchnię płytki.

Postępuj zgodnie z instrukcją producenta, 
zazwyczaj wystarczy trzymać paznokcie 
pod lampą 30 sekund.

Pamiętaj, żeby nakładać cienkie warstwy.

Zwróć szczególną uwagę na krawędzie u nasady. 
Jeśli źle zmatowisz płytkę, lakier może się 
„zapowietrzyć”.

Odtłuszczacz nakładaj na początku i końcu. 
Nie odtłuszczaj paznokci między nakładaniem 

kolejnych warstw kolorowego lakieru.
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Jak usunąć manicure hybrydowy?

1Blokiem polerskim zmatuj płytkę – aceton dzięki 
temu lepiej wniknie.

2Waciki nasączone acetonem nałóż na paznokcie 
i owiń je folią aluminiową. 

3Po 15-30 minutach ściągnij waciki i usuń lakier 
– np. patyczkiem. Resztek pozbądź się delikatną polerką.

Jeśli masz już większą wprawę, wypróbuj frezy, 
którymi usuniesz masę i opracujesz płytkę paznokcia.
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Manicure hybrydowy jest dla Ciebie

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU

TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ
 NA USZKODZENIA 

MECHANICZNE

BOGATA PALETA
KOLORÓW

SPRAWDZONE
ROZWIĄZANIA

WYGODA

PERFEKCYJNY
I MODNY WYGLĄD
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