Lehdistötiedote helmikuu 2013

SALLY HANSENIN COMPLETE SALON MANICURE ‐KYNSILAKAN
KOOSTUMUS ON NYT ENTISTÄ PAREMPI
KUUDEN UUDEN KEVÄTSÄVYN MYÖTÄ LAKASSA YHDISTYY
5 OMINAISUUDEN SIJAAN 7 ERI OMINAISUUTTA
Sally Hansenin Complete Salon Manicure ‐kynsilakkaan on entisten
ominaisuuksien lisäksi liitetty kaksi uutta ominaisuutta: Erittäin kiiltävä
geelilakkausmainen lopputulos ja suoja lakkauksen lohkeilua vastaan.
TEKNOLOGIA:
Kynsilakan koostumus sisältää kolme patentoitua lakkausta suojaavaa ja sille
näyttävän kiillon antavaa tekijää, jotka vapautuvat koostumuksesta
pitkäaikaisesti. Lakkauksen lopputulos muistuttaa geelilakkauksella
saavutettua erittäin kiiltävää lopputulosta. Kiiltävä lopputulos säilyy kynsissä,
kunnes lakka poistetaan kynsistä. Lakkauksen kiiltoa lisäävät tekijät on
pakattu käänteentekeviin nanopartikkeleihin, joista ne vapautuvat
pitkäaikaisesti. Nanopartikkelit pitävät lisäksi lakkauksen joustavana, jolloin
se kestää päivittäisiä rasituksia liuskottumatta ja lohkeilematta.
SIVELLIN:
Kynsilakan Precision Brush ‐sivellin on kehitetty erityisesti Sally Hansenin kynsilakkaa varten. Sen pyöristetty pää
myötäilee täydellisesti kynsinauhojen ja kynsien kaarevaa muotoa. Sivellin koostuu 800 lyhyestä harjaksesta, joihin
kynsilakka tarttuu hyvin. Harjakset luovuttavat lakan tasaisesti kynsiin niitä lakattaessa ja lisäävät siten
lakkauksen kestoa.
VÄRISÄVYT:
Sally Hansenin Complete Salon Manicure ‐kynsilakan värivalikoima sisältää sekä klassisia että viimeisimmän trendin
mukaisia värisävyjä.
KEVÄÄN UUDET KYNSILAKKASÄVYT:
Tänä keväänä Sally Hansen tuo Complete salon Manicure ‐lakkakokoelmaansa kuusi uutta sävyä, jotka ovat saaneet
inspiraationsa kevään muotinäytöksistä ja kuumimmasta katumuodista.
Hennot, läpikuultavat sävyt, kuten Arm Candy antavat pehmeän, hillityn vaihtoehdon kauden kirkkaille, hehkuville
värisävyille. Maanläheinen sävy Naked Ambition on moderni versio suosituista 70‐luvulla muodissa olleista
neutraaleista perusväreistä. Oranssiin taittava Firey Island sopii hyvin yhteen kevään punaisten värisävyjen kanssa.
Kevään ja kesän pehmeisiin harmaan ja luumun sävyihin sopii yhdistettäväksi sävy Mauve Along. Meren läheisiä
sävyjä toistavat pehmeä turkoosin sävyinen Jaded ja sinivihreä sävy Jungle Gem.
Complete Salon Manicure ‐kynsilakan suositushinta on 12,60 euroa.
Kevään uudet lakkasävyt tulevat myyntiin helmikuun 2013 aikana.
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