
még több inspirációt találsz az instagramon

@hihybrid_hungary
gellakk-korom.hu

#111#103 #104 #109 #201#101 #102 #106 #112 #114

#235#227 #228 #233 #245#225 #226 #229 #242 #244

#258#250 #251 #257 #300#248 #249 #256 #259 #260

#340#326 #329 #339 #352#322 #324 #338 #349 #350

#405#401 #402 #404 #411#354 #400 #403 #409 #410

#424#418 #419 #421 #433#415 #417 #420 #430 #431

#314#308 #309 #312 #321#301 #303 #311 #317 #318

#210#206 #207 #209 #213#204 #205 #208 #211 #212

#220#216 #217 #219 #223#214 #215 #218 #221 #222

Hi hybrid géllakk és kiegészítői. A cleanerrel át kell törölni a természtes körömöt. A géllakkokat ecsettel a körömre 
felvinni, UV/LED lámpában megköttetni. Az acetont a leoldáshoz kell használni. Felhasználhatók: felbontástól 
számított 24 hónapig. Kizárólag külsőleg használható. Csak professzionális használatra. A géllakk bőrhöz ne érjen. Ha 
bőrérzékenységet vagy irritációt tapasztalsz, hagyd abba a használatot. Szembe ne kerüljön. Szemmel való érintkezés 
esetén alaposan mosd ki a szemed vízzel. Gyermekektől távol tartandó. Fénytől védett, hűvös helyen tárold.
Forgalmazó: Beauty Glam Bt. 9700 Szombathely, Mártírok tere 8. +36 70 424 6245 www.gellakk-korom.hu Szárma-
zási hely: Lengyelország Gyártási tételszám a termék alján. Összetevők: Ld. Ingredients. Felelős személy: Nesperta 
sp. z o.o. Ul. Tadeusza Rejtana 12A 62-030 Luboń (Lengyelország)



hi hybrid bye hybrid  

KÉSZÍTSD ELŐ A KÖRÖMLEMEZT  
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Meg fogsz lepődni, mennyire egyszerű és szórakoztató!

Hívd meg barátaid, alakítsátok át a nappalit egy körmös szalonná és keltsétek életre a 
körmös fantáziátokat.

Lépésről lépésre búcsút mondunk a hi hybrid géllakkodnak.  

A hi hybrid lakk kivételesen tartós. Ezért egyedi módon kell búcsút mondanod neki. 
Egyszerű lesz, de nézd meg magad.
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Told fel a körömbőrt (cuticula) bőrfeltolóval.

Formázd a körmöd hi hybrid reszelővel.

Használd a hi hybrid bu�ert a körömfelszín 
mattítására.

Zsírtalanítsd a körömlemezt a hi hybrid nail 
cleanerrel.

Vigyél fel egy vékony réteget a hi hybrid 
base coat alaplakkból.

hi hybrid lámpában köttesd az alapot 
60 másodpercig.

Vigyél fel egy vékony réteget a kedvenc hi hybrid 
színes géllakkodból.

Hi hybrid lámpában 60 másodpercig köttesd a színt.

Vidd fel a második réteget is a lakkból.

Majd köttesd 60 másodpercig ezt a réteget is.

Vigyél fel egy vékony réteget a hi hybrid no 
wipe top coatból, azaz a fixálás mentes 
fedőlakkból.

Köttesd a fedőlakkot a hi hybrid lámpában 
60 másodpercig.

BIZTOS TAPADÁS: AZ ALAPLAKK

SZÍNES LAKKRÉTEG

FÉNY ÉS VÉDELEM: A FEDŐLAKK

MATTÍTSD EL A FELSŐ RÉTEGET  
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Használd a hi hybrid bu�ert, hogy 
elmattítsd a manikűrt, ezzel 
megkönnyítve a lakk eltávolítsát.

Itasd át a hi hybrid leoldó fóliát acetonnal.

Minden ujjadra tedd fel a fóliát, ügyelj arra, 
hogy szorosan tapadjon az acetonnal 
átitatott vatta a körömlemezhez. Várj kb. 
10-15 percet.

Óvatosan távolítsd el a fóliákat, majd a 
lakkot. Ehhez használj narancsfa pálcikát.

Ha szükséges, ismételd meg, tedd fel még 
egy picit a fóliákat.

Bu�ereld át a körömlemez felületét.

Zsírtalanítsd a körömfelszínt a hi hybrid nail 
cleanerrel. 

Ha minden kész, kezdheted újra a lakkozást 
a kedvenc színeddel.

HASZNÁLJ FÓLIÁT

TÁVOLÍTSD EL A LAKKOT

KÉSZÍTSD ELŐ A KÖRÖMLEMEZT

*Egyes színeknek hosszabb kötési időre van szükségük a tökéletes eredmény érdekében. 
  Ezekről a gellakk-korom.hu oldalon tudsz tájékozódni.
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Oszd meg te is @hihybrid_hungary


