pressrelease

L.Y.X Cosmetics

One Step Gelpolish
L.Y.X har nöjet att presentera ett revolutionerande

Stadig - Dess innovativa teknologi ger produkten en

lack som är framställt av kritiska experter, L.Y.X ONE

slitstark yta och långvarig hållbarhet. Ca 14 dagars

STEP GEL POLISH, och det är är en kombinations-

hållbarhet och en förstärkning som ger stadga till den

produkt där allt man behöver finns i en och samma

naturliga nageln på ett skonsamt sätt.

flaska. Utöver denna flaska så behöver man L.Y.X

Snabb - Applikationspenseln är special designad för

Mini LED lampa som härdar L.Y.X ONE STEP på
60 sekunder.
L.Y.X ONE STEP Gel Polish erbjuder idag 40 färger
och ett komplett system som riktar sig mot den kräsna
konsumenten som endast nöjer sig med det bästa.
Upptäck L.Y.X ONE STEP Gel Polish, ett gelé lack som
känns och ser ut som ett ordinärt nagellack men som

att man enkelt och snabbt ska kunna måla naglarna
med precision utan komplikationer.
L.Y.X mini LED lampa är sluten och härdar L.Y.X
ONE STEP helt på 60 sekunder, man behöver absolut
inte oroa sig för att förstöra lacket efter härdning.
Borttagningen med L.Y.X Gel Off och L.Y.X Nail
Drops gersnabb och säker avlägning av material på
5 minuter.

har så mycket mer att erbjuda, och är säker, smart,
stadig och snabb.

LACKA - HÄRDA - KLART

Säker - Biomedicinsk formel vilket innebär att man

Vår affärsidé är att utveckla innovativa, säkra, prisvärda system inom nagelvård som riktar sig till slutkonsument.
L.Y.X teamet består av experter inom kemi nagelkosmetik och nagelvård. Tillsammans har teamet stor erfarenhet inom allt ifrån produktion, teknisk och teoretisk
support.
Vårt mål är att tillhandahålla produkter som överträffar det som erbjuds på den aktuella marknaden.
Vår vision är att vara ledande leverantörer inom nagelvård och nagelkosmetik i global omfattning.

säkert kan använda den direkt på naglarna utan att
använda ett skydds lack.
Smart - Allt i ett formel vilket innebär att man inte
behöver en speciell rengöring före eller efter behandlingen. Inget bas eller överlack behövs. I en och samma
flaska erhåller ni under-, över- och färglack i ett
penseldrag.
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