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Kaprazatos Csillogas
SZÉPSÉG SZETT

Glitter
Fun for
BODY,
NAILS &
HAIR!

Haj & test
sablonok
Körkötő
tetoválások

Testragasztó

Körömmatrica
Ecset

Csillám
Hajszínező

Strasszkövek
Applikátorok

Tetoválások

TETKÓZATOS!

Mielőtt nekikezdenél, takard le a munkafelületet
újságpapírral, vagy papírtörlővel.
TETOVÁLÁS FELHELYEZÉSE:
1. A bőrnek tisztának, olaj-, smink- és testápolómentesnek kell
lennie. A legjobb eredmény érdekében a tetoválás felvitele előtt
mosd meg a bőrt, és ne használj testápolót a felhelyezés után.
2. Vágj ki egy tetszőleges tetoválást. Ha a karkötő tetoválást
választod, tekerd körbe a csuklódon, majd vágd méretre.
3. Távolítsd el az átlátszó fóliát.
4. Nyomd szorosan a tetoválást mintával lefelé a bőrre.
5. Nedvesítsd meg a tetoválás hátoldalát nyirkos szivaccsal, vagy
ruhával.
6. Nyomd egyenletesen 20-30 másodpercig. Óvatosan emeld fel a
tetoválás sarkát, és nézd meg rákerült-e a bőrödre. Ha nem,
nedvesítsd be újra. Amikor a tetoválás rákerült a bőrödre, húzd le
róla a hátlapot.
7. Száraz ruhával, óvatosan tapogasd végig a tetoválást, amíg meg
nem szárad. Száradás előtt, kerüld a bőröd húzódását.
8. Legalább 30 másodpercig hagyd száradni.
TETOVÁLÁS ELTÁVOLÍTÁSA:
1. Dörzsöld be a tetoválást sósborszesszel, kézfertőtlenítővel, vagy
babaolajjal. Várj 10-20 másodpercet, majd töröld le száraz
ruhával.
2. Az esetleges maradványokat mosd le vízzel és szappannal.
3. Ragasztócsíkkal is eltávolíthatod a tetoválást a száraz
bőrről.
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CSILLÁM & CSILLOGÁS!
Dobd fel a stílusod egy kis csillogással, a sablonos csillámtetoválás segítségével!
CSILLÁMTETOVÁLÁS FELHELYEZÉSE:
1. A legjobb eredmény érdekében, mosd meg a bőrt, majd győződj meg róla, hogy a bőr
teljesen száraz, mielőtt felhelyezed a sablont.
2. Válassz ki egy tetszőleges sablont, és húzd le a lapról. Több sablon kombinálásával egyedi
tetoválások is készíthetők.
3. Távolítsd el a sablon hátlapját, és a ragasztós oldalával lefelé, nyomd rá a bőrödre. Győződj
meg róla, hogy a sablon jól tapad.
4. Kend be a bőrödet testragasztóval, a sablon mintáján keresztül. A ragasztónak mindenhol
fednie kell a bőrt, azonban nem szabad túl vastagon felkenni.
5. Az applikátor segítségével szórj csillámport a ragasztós területre. Használhatsz egy, vagy
több színt is.
6. Lassan, a sarkától kezdve távolítsd el a sablont.

DÍSZÍTSD STRASSZKÖVEKKEL!
Amikor a tetoválásod teljesen megszáradt, kenj egy kis testragasztót oda, ahova a strasszkövet tenni szeretnéd.
Ha a csillámtetoválásodra szeretnél strasszkövet tenni, helyezd fel a sablont, majd helyezd fel a strasszköveket a mintára. Ügyelj
arra, hogy a testragasztó mindenhol körülölelje a strasszköveket, de a strasszkövekre ne kerüljön ragasztó.

HAJSZÍNEzO

KÖRÖMMATRICA!

MELÍROZZ!
1. Mielőtt felteszed a vagány csíkokat, fésüld ki a hajad.
2. Vedd le a kupakot a hajszínező tollról, válassz egy
kisebb tincset, majd azt feszesen tartva, színezd be.
3. Vagy végy egy 1-2 cm széles hajtincset, fogd meg a
végét és csavard meg, majd így színezd be. Ismételd
meg addig, amíg a szín olyan erős nem lesz, mint
szeretnéd.
4. Engedd ki a hajtincset, majd fésüld ki egy hajkefével.

1. A legszebben tiszta,
száraz, festetlen körmökön, illetve műkörmön
használható.
2. Illeszd a körömmatricát
a körömfelületre, majd
vágd méretre.
3. Távolítsd el a műanyag
védőréteget, majd húzd le
a körömmatricát és helyezd fel a körömre. Simítsd rá a
körömre a matricát, követve a köröm ívét.
4. A felesleget vágd le ollóval, majd körömreszelővel
távolítsd el
a maradékot. Fontos, hogy csak lefele irányuló mozdulatokkal reszeld.
Miután körbereszelted a körmöt, a felesleges részek
könnyedén lehúzhatók (ha nem sikerül, reszelj rajta
még egy kicsit).

SABLONOZZ!
1. Válassz ki egy tetszőleges sablont, és húzd le a
lapról. Több sablon
kombinálásával egyedi
mintákat is készíthetsz.
2. Győződj meg róla,
hogy a sablon jól tapad a
hajhoz. A hajszínező toll segítségével színezd be a hajat
a sablon mintáján keresztül, majd távolítsd el a sablont
a hajról.
A hajszínezés 1-2 napig, vagy az első hajmosásig tart.

Glitter-Tastic! Super Sparkling Style!
Dazzling Body Art, Shimmering Nails
& Cool Hair Color!
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