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Tak, teraz to możliwe!
Hybryda delikatna dla paznokcia? 

P R E Z E N T A C J E

Problem zniszczonej Płytki Po lakierze hybrydowym może dotyczyć każdej z nas. czy możemy 
temu zaPobiec? co zrobić, aby cieszyć się dobrą kondycją naturalnych Paznokci i nie rezygnować 
Przy tym ze stylizacji na kilka miesięcy? kluczowy jest zarówno właściwy sPosób aPlikowania 
i zdejmowania hybryd, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym malujemy Paznokcie. i teraz uwaga! 
a co, gdyby na rynku Pojawiły się lakiery hybrydowe, które są niezwykle delikatne dla naszej 
Płytki? otóż są! to nowa linia gentle marki yokaba.  

bazując na bogatym doświadczeniu, a przede wszystkim 
potrzebach klientów, yokaba przygotowała serię wegań-
skich produktów do stylizacji paznokci oraz pielęgnacji 
dłoni i stóp. receptury zostały opracowane tak, aby było 
w nich jak najmniej składników z dużym potencjałem 
drażniącym. każdy kosmetyk poddawany jest badaniom 
dermatologicznym, restrykcyjnym testom i wymogom 
kontrolnym po to, żeby produkty były bezpieczne dla 
odbiorcy. 

gentle to nowoczesne, delikatne dla płytki paznokcia pro-
dukty, wybierane przez osoby z uczuleniami na lakiery 
uV/led, oparte na formule wegańskiej. Produkty z serii 
gentle są bardzo łatwe w aplikacji i przede wszystkim 
w usuwaniu. manicure odmacza się pod kompresem 
z removerem już w ciągu kilku minut, a sama aplikacja 
nie ingeruje w strukturę paznokcia, gdyż nie wymaga ma-
towienia płytki. w skład linii wchodzą: baza, 40 kolorów 
oraz top do wykończenia stylizacji. 

GENTLE BASE COAT UV/LED po-
siada zwiększoną wytrzymałość, 
dzięki czemu dobrze przywiera do 
płytki paznokcia, zabezpieczając 
ją i chroniąc przed czynnikami ze-
wnętrznymi. jest wyjątkowo ela-
styczna i dobrze pracuje z powłoką 
paznokcia. 

GENTLE HYBRID COLOR COAT UV/
LED oferuje paletę 40 pięknych i na-
syconych kolorów. lekka konsystencja 
zapewnia krycie po 2 warstwach, do-
skonale przywiera do płytki paznok-
cia, zabezpieczając ją i chroniąc przed 
czynnikami zewnętrznymi. opty-
malna formuła oraz odpowiednio 
dobrany do masy pędzelek pozwala 
dokładnie pokryć cały paznokieć. za-
pewnia piękny i trwały manicure.

uzupełnieniem stylizacji jest profe-
sjonalny top hybrydowy GENTLE TOP 
COAT UV/LED z pięknym, błyszczącym 
efektem. tworzy na stylizacji gładką po-
wierzchnię, idealnie odbijającą światło. 
top przy prawidłowej aplikacji zacho-
wuje piękną, błyszczącą taflę nawet do 
3 tygodni oraz chroni paznokcie przed 
negatywnym wpływem czynników 
zewnętrznych. zabezpiecza manicure 
przed zarysowaniami oraz nie zmienia 
odcieni uprzednio nałożonych kolorów.

właściwości każdego z Produktów z serii gentle wzajemnie się uzuPełniają, tworząc Perfek-
cyjną całość stylizacji. a Przecież o to w tym wszystkim chodzi – żeby dłonie wyglądały Pięknie! 
wisienką na torcie mogą być serie wegańskich kosmetyków Pielęgnacyjnych marki yokaba, takie 
jak Peelingi, serum i kremy do ciała, dłoni i stóP.


