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Bemutatja a Miracle-gélt 

A forradalmian új LED-lámpa nélküli gélmanikűr 
 
 

AZ ELKÉPZELÉS:           A szín és a tudomány fúziója 
 

A SZENZÁZIÓS HÍR:    Az első szalon-minőségű manikűr, ami a tiszta körömszínt egyesíti  

a kiváló minőségű géllel… kizárólag a Sally Hansentől. Élvezd a magas fényű, ragyogó zselés manikűrt  

anélkül, hogy LED-lámpát használnál, túl sok időt töltenél az eltávolításával, és ráadásul drágán jutnál  

hozzá! Most Sally Hansen, a vezető körömlakk-szakértő forradalmian újat alkotott a hosszan tartó 

körömlakkok területén. Az új, különleges Miracle-gél valahol félúton van a hagyományos lakk és a 

zselés manikür között. Mindössze két lépésben elérheted az akár 14 napig is eltartó színt és ragyogást. 

Egyszerűen vidd fel két rétegben a Miracle Gel színes lakkot, majd a Miracle Gel zselés fedőlakkot, 

hogy tiéd legyen a legoptimálisabb manikűr! 

 A TECHNOLÓGIA:   A Miracle Gel forradalmian új Tube technológiát alkalmaz, mely lehetővé teszi, 

hogy a folyamatos védelmet nyújtó hatóanyagok beépüljenek a gél-lakk rétegbe, tartóssá téve azt, s 

ezzel biztosítva a hosszan tartó, ragyogó színt. Az új színes, zselés lakkok és zselés fedőlakk oligomert, 

míg a zselés fedőlakk további fotoiniciátort tartalmaznak, ezek  együtt különleges bevonatot 

képeznek, így biztosítva a száradást LED/UV fény nélkül is. A réteg keménységének köszönhetően a 

manikűr rendkívül időt álló lesz. A LED/UV lámpák használata nem szükséges, elég a természetes fény. 

Amikor pedig váltani szeretnél, a Miracle Gel könnyen eltávolítható hagyományos körömlakk-

lemosóval – nincs szükség áztatásra, dörzsölésre, reszelésre. 

A SZÍNEK:     23 vadiúj, és trendi árnyalat érhető el, a Miracle Gel a színek teljesen új oldalát mutatja 

be. A mai körmök nem követik a szabályokat, hanem maguk diktálják a trendet! Legyen nappal, vagy 

éjszaka, nyár, vagy tél a legszexibb körmök játékos, örömteli magabiztossággal testesítik meg az 

időtlen szépséget. . Gyerünk, ragadd meg a Miracle Gel színpalettája által nyújtott élvezetet, amely 

minden bőrtípust friss színekkel egészít ki! 

A SZÍNKOLLEKCIÓK: 

Flawlessly Nude: Öt tiszta és természetes börhatású szín, melyek frissen polírozott, minimális 

kinézetet kölcsönöznek körmeidnek.  

Love Pink: pinkek, melyek alapvetően sikkes és magabiztos körmöket varázsolnak.   

Street Pastels: A tompa találkozik az élessel  ebben az édes, nőies kollekcióban, finom pasztell 

színekben.  

Runway Shock: ütős, botrányosan játékos színek, melyek felcsavarják a csillogást és glamúrt. 

Daily Delights: igazi yummi csajos színek, melyek lágy és krémes hatást kölcsönöznek.  

Mad Mod: retro-inspirált árnyalat, melyek ultra-magabiztosan szemléltetik a ’70-es évek divatját. 



Fired Up Metallics:  ultratelített, színes árnyalatok,  intenzíven tükröző kollekció, hevesen fényes 

csillogással.  

HASZNÁLAT:      Óvatosan rázd fel, és kend fel két rétegben a Miracle Gel színes  zselés lakkját! Aktiváld 

a Miracle Gel zselés fedőlakkal. Alaplakkra nem lesz szükséged. 
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