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Ebeltoft, den 18. april, 2016 !

Le Mini Macaron - nyt, revolutionerende og sikkert gel-negle kit til hjemmebrug!
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Der har i de seneste par år været en livlig debat om sikkerheden forbundet med gel-negleprodukter til
hjemmebrug - primært UV-lakprodukter. Nogle af de ledende produkter på markedet er blevet vurderet
forbundet med forhøjet allergirisiko, og er derfor blevet taget ud af handlen, som resultat af anbefalinger fra
de svenske, og senere de danske, sundhedsmyndigheder. !

!

Efterfølgende har debatten omhandlet den generelle sikkerhed, forbundet med UV-gel-negleprodukter til
hjemmebrug. Der er i den forbindelse blevet peget på særlige former for akrylater, der er tilsat lakken, samt
det faktum det vurderes besværligt for ikke-professionelle brugere, at påføre UV-gel-lak på sikker vis. !

!

I samarbejde med franske Camelia Beauty, og et anerkendt fransk kosmetiklaboratorium, har vi udviklet Le
Mini Macaron, til at gøre op med disse problemstillinger. På den måde har vi optimeret sikkerheden for
brugeren betragteligt. Vi har udviklet en gel-lak der blandt andet; !

!-

ikke indeholder udvalgte akrylater der vurderes særligt allergifremkaldende, !

- ikke indeholder flydende akrylater, der opfattes som særligt risikobetonede, men kun akrylater på
pulverform, !

- er lyn-hurtig at påføre, således brugeren ikke udsættes for den flydende lak i mere end ca. et minut ad
-

!

-

gangen (med andre produkter er lakken ofte flydende i 20-30 minutter eller mere, og lakken udgør kun
en potentiel sundhedsrisiko så længe den er flydende - så snart den er hærdet er der ingen risiko),!
ikke bruger UV lys til hærdning, men LED lys, der ikke udsender skadelige UV-stråler,!
er super nem for alle at bruge, da Le Mini Macaron er designet med en 3 i 1 formel indeholdende
basecoat, farve og topcoat i én lak med samme lange holdbarhed og høje glans som andre UV og LED
gel systemer, !
ikke efterlader et fedtet restprodukt, der skal renses af efter brug. !

Ovenstående betyder dog ikke, at Le Mini Macaron ikke kan forårsage allergi. Det betyder derimod, at
risikoen er betragteligt nedsat. Mængden af potentielt allergifremkaldende stoffer er begrænset mest muligt,
brugervenligheden i top og dermed risikoen for at anvende produktet forkert begrænset. Derudover er den
tid brugeren udsættes for den flydende lak stærkt reduceret. Le Mini Macaron er til dato solgt i mere end
500.000 eksemplarer, og vi har endnu ikke modtaget henvendelser om allergiske reaktioner, forårsaget af Le
Mini Macaron. !
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Le Mini Macaron er specifikt designet til hjemmebrug og for at gøre det sikkert, nemt og sjovt for alle selv at
lave flotte, langtidsholdbare gel-negle. Vi har overvejet de potentielle sikkerhedsricisi nøje, og designet et
produkt til en pris, der en gang for alle gør gel-negle til hjemmebrug tilgængeligt for alle. !
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Såfremt der måtte være spørgsmål af nogen art i forbindelse med ovenstående, kan Le Mini Macaron Skandinavien altid kontaktes på mail info@leminimacaron.dk!

Le Mini Macaron - Skandinavien
Majsvangen 9 – 8400 Ebeltoft – Denmark
www.leminimacaron.dk - info@leminimacaron.dk

