DELAVNICA RECOLUTION ADVANCED
permanentno lakiranje – Ticcopi akademija

PREDSTAVITEV

100% soak-off sistem brez topil, ki ojača naravne nohte. Sistem visoke fleksibilnosti in izjemno
dobrih veznih lastnosti minimizira možna odstopanja laka.
Ta sistem ne garantira samo visoke prodaje v vašem salonu temveč tudi nudi izjemno enostaven
nanos, intenzivne barve in dolgo obstojnost.
SEZNAM IZDELKOV

ZA IZVEDBO STORITVE

Koda

Naziv

Cena VP

21054-2

Recolution bond 10 ml

19,70

21056-3

Recolution sealer 10 ml

19,70

30094

Banana buffer

1,20

91181

Cleaner mango 100 ml

6,70

64135

Super shine finish cleaner 100ml

7,50

91183

Loosner mango 100 ml

4,65

21403

Recolution barvni lak 4 barve

4x16,80 €
67,20

DDV

Vrednost paketa brez DDV

132,65

22%

Vrednost paketa z 10% popusta in DDV

145,65

Cena delavnice z začetnim setom je 200 €.

Cena poleg začetnega seta vključuje še interno gradivo, LCN certifikat, pisalo in blok, mini
darilo, prigrizek s kavo in 10% popust ob nakupu v naši trgovini na dan delavnice. Po
opravljenem tečaju smo vam na voljo za brezplačno svetovanje.
T EHNIČNI OPIS

S svojo izpopolnjeno formulo ima novi RECOLUTION ADVANCED strukturo kot barvni lak. Enostaven
nanos, daljša obstojnost in hitrejše odstranjevanje ste njegovi prednosti. RECOLUTION ADVANCED –
še boljši kot prej! Na voljo v več kot 200 barvnih odtenkih!

POSTOPEK

1: Pripravite naravni noht z banana bufferjem in razmastite noht s cleanerjem
2: Nanesite tanko plast Recolution bond (ali Recolution 2in1 bond&seal) na naravni noht in posušite
pod UV ali LED lučko
3: Nanesite tanko plast Recolution ADVANCED barvnega laka po izbiri in posušite pod lučko.
Pomembno: Vedno prekrijte tudi prosti rob nohta.
4: Ponovite korak 3
5: Nanesite Reclution sealer (ali Recolution 2in1 bond&seal). Pomembno: vedno prekrijte tudi prosti
rob nohta.
6: Obrišite z bombažno krpico in Super shine finish cleanerjem ter spolirajte do sijaja.

UDELEŽITE SE DELAVNICE PERMANENTNEGA
LAKIRANJA
IN PRIDOBILI BOSTE VSE POTREBNO ZANAJE ZA DELO IN CERTIFIKAT

Delavnica poteka v Grosuplju. Zaradi omejenega števila mest je potrebna predhodna rezervacija.
Udeležbo potrdite na: ticcopi@siol.net ali 01-7865-705.
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