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Neglekunst Hannah Lee Hent PDF Forlaget skriver: Med denne bog i hånden kan du på en nem og
overskuelig måde lære at fuldende ethvert look med flotte og iøjnefaldende neglekunst. Bogens forfatter,
Hannah Lee, guider dig igennem 30 vidt forskellige designs og variationer, der passer til enhver anledning.
Desuden findes der en guide til, hvordan du overfører de forskellige designs til dine tæer for et fuldendt look,

og med Hannahs tricks og teknikker kan du være sikker på altid at have smukke, sjove og anderledes
negle.     

Bogen giver med sin grundige gennemgang af redskaber, teknikker og gode tips rig mulighed for at sætte sit
eget præg og være kreativ; vælg nogle andre farver end dem i bogen, bland de forskellige designs, lakér kun

en enkelt negl, eller hold dig til bogens forslag. Det er helt op til dig!                     

Hannah Lee er professionel negletekniker og har sin egen YouTube-kanal, hvor hun poster videoer til
millioner af seere, der lader sig inspirere af hendes flotte neglekunst og mange designs.
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