
SA1401 Manikűrkészlet sablonnal, kicsi – Karib-tenger 

Ebben a készletben háromféle színű lemosható körömlakkot és 9 féle körömdíszítő 
sablont találsz, amivel körmeidet díszítheted, hogy gyönyörűvé varázsold a kezedet. A 
festék vízben oldódik, és a szettben található körömkefe segítségével, egy kézmosással 
lemosható. 
Ha barátnőiddel szoktatok hercegnőset játszani, nagy hasznát veszitek ennek a 
készletnek! 

A készlet tartalma: 3 víz alapú körömlakk; 1 lakk eltávolító körömkefe; különböző 
mintájú körömsablonok 

Életkor: 7 éves kortól 

Bevezetés: Mi a köröm? 
A köröm az ujjak végének bőrét védő kemény réteg. A bőr ezeken a részeken nagyon 
vékony, sérülékeny. A köröm elsősorban keratinból áll. A kéz körmei 3-6 hónap alatt 
nőnek újra, ami azt jelenti, hogy havonta 2-4 milliméter a növekedési ütemük. A 
lábujjkörmök pedig 12-18 hónap alatt nőnek újra. Növekedés közben a köröm előre fele 
növekszik. 

Figyelmeztetés! Üveget tartalmaz a készlet, ami könnyen eltörhet. A tiszta lakk nagyon 
gyúlékony. Tartsd távol mindenféle lángtól vagy hőforrástól.  

1. Körömgondozás 
A köröm és a kéz gondozása:  
Egy gondozott kézen a körömágy mindig simán, elhalt bőrfoszlányok nélkül keretezi a 
körmöt. Ehhez a körömágynak mindig lágynak, hidratáltnak kell lennie. A hidratáláshoz 
kiváló a mandulaolaj. A köröm reszelése, fényezése: Körömreszelővel kívülről indulva 
reszeld végig a körmök szélét, mindig ugyanabba az irányba (kerüld az ide-oda 
húzogatását a reszelőnek). 

2. A festék felvitele: 
A) A köröm legyen tiszta és száraz, ne legyenek rajta régi lakknyomok. A készlethez 
tartozó lakknak 10 percre van szüksége a teljes száradáshoz. Hogy szebb legyen az 
eredmény, kenj rá száradás után egy második réteget, és várj újabb 10 percig. Ha 
szeretnéd, hogy tartósabb legyen, végül vigyél fel egy réteg áttetsző lakkot. Ha el akarod 
távolítani a festéket, az áttetsző réteghez lakkoldót használj, az alsó, vízalapú lakk 
rétegekhez pedig vizet és a körömkefét. 
B) Köröm művészet: a sablon segítségével mintát készíthetsz a festett körmödre. A 
sablont addig hagyd rajta a körmödön, míg a festékréteg megszárad.  

Elsősegély információk 
Ha a szembe kerül valamelyik termék, mosd át alaposan a szemedet. Ha szükséges, 
fordulj orvoshoz. Ha a szádba került, vagy lenyelted, mosd ki a szádat tiszta vízzel, és 
igyál hidegvizet. Ne próbálj hányni. Vedd fel a kapcsolatot azonnal egy orvossal. Ha 
orvoshoz mész, legyen nálad a maradék termék és az üvegje. 

Jó szórakozást! 
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