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Produkty a pomůcky potřebné
k vykonání služby LAC ME
l LAC ME Nail Prep
l LAC ME Base Coat
l LAC ME Top Coat
l LAC ME barevný lak
l LAC OFF Remover
l Polymerizační přístroj ( UV-lampa)
l LAC OFF Ultrasonic - přístroj
k rychlému a šetrnému odstranění
LAC ME laků (není nezbytný)
l Pilník na nehty a bílá hubka na nehty
l Pečující olej na nehty
Časová náročnost a cena
l Příprava nehtů a aplikace LAC ME
trvá zhruba 20 minut.
l Doporučená zaváděcí cena 		
od Trosani je 290 Kč.

Vysoce krycí UV laky na nehty
LAC ME od TROSANI nevytvářejí
během aplikace žádné
nevzhledné pruhy a čmouhy.
Nyní v nabídce 12 módních
barev, každému dle jeho vkusu.

Nalakuj mě, prosím
Nová generace lakování nehtů s LAC ME barevnými laky od Trosani je tu a už bylo na čase!
Žádné obtěžující čekání na zaschnutí, žádné odprýskávání barvy. LAC ME prostě plní přání
každé ženy. Drží a září celé dlouhé týdny.

S

ystém LAC ME spojuje mnoho výhod
v jednom produktu. Neoprýskává se, schne do
jedné jediné minuty, nalakovaný povrch je odolný
proti poškrábání a vydrží až čtyři týdny! Lakování
je jednoduché a rychlé, pro použití v manikúře i pedikúře.

Navíc pomůže při zpevnění přírodních nehtů. Snadno se
odstraňuje a to bez pilování. V novince LAC ME se spojuje
skvělá nová služba pro nehtové salony i splnění snu pro
finální zákazníky, kteří se budou předhánět, aby nový
LAC ME vyzkoušeli.
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Pracovní postup
1. Nejdříve provedeme desinfekci rukou a nehtů.

Manikúrní špachtlí zatlačíme nehtovou kůžičku.
3. Provedeme korekci délky a tvaru přírodního nehtu
pískovým pilníkem. 3. Zmatníme nehet na jeho
povrchu bílou hubkou. 4. Aplikujeme
přípravek LAC ME Nail Prep, který
nehet dokonale vysuší. 5. Naneseme
ve velmi tenké vrstvě spodní bázi
LAC ME Base Coat, následuje polymerizace 60-90 vteřin v UV lampě.
6. Vybereme odstín laku LAC ME.
7. Aplikujeme barevnou složku LAC
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V manikúře i pedikúře skvěle využijete novou
službu „LAC ME“. Postup je snadný a rychlý,
spočívá v podstatě ve třech vrstvách, které
nanesete na připravený nehet. Báze, barva
a vrchní vrstva po krátké polymerizaci v UV
lampě vytvoří dokonalý barevný a lesklý efekt.
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Dvanáctero krásných
barev, schnutí do jedné
minuty, žádné olupování
či poškrábání, jen trvanlivost a lesk po dlouhé
týdny. To je naprostá
novinka a sen mnoha žen
- LAC ME z dílny Trosani.
Zpracovala Eva Šmídová
Foto: Marek Šmíd

následuje polymerizace 60-90
vteřin v UV lampě. 8 -11. Aplikujeme třetí závěrečnou vrstvu
LAC ME Top Coat, opět ve velmi tenké
vrstvě, a opět s polymerizací na 60-90
vteřin v UV lampě a setřeme lepkavost
čističem nehtů. 12. Zapilujeme okraje
nehtů včetně špičky jemným pilníkem
(hrubost 240), zaleštíme hrany nehtů.
13. Vmasírujeme výživný olej do
nehtové kůžičky a okolí.
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ME ve velmi tenké vrstvě, opět
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Odstranění LAC ME
Vatový tampón nasyťte speciální kapalinou LAC

OFF tampón přiložte na nehet. Konec prstu zabalte

do alobalu a nechte působit LAC OFF 20 minut.
Odstraňte alobal a vatovým tampónem setřete
rozpuštěný LAC ME lak, nyní aplikujte nové lakování.
K urychlení procesu odstranění, lze použít ultrazvukový přístroj LAC OFF Ultrasonic. Do vymezeného
prostoru nalijte 200 ml LAC OFF kapaliny, ponořte
konce prstů a nechte působit 5 minut. Po takto
krátké době je již LAC ME rozpuštěn, zbytky setřete
tampónem a nově nehty nalakujte. n
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