GEL POLISH NAIL COLOUR
SPOSÓB UŻYCIA:
1. Przed użyciem wstrząśnij.
2. Zdezynfekuj dłoń klienta za pomocą produktu do dezynfekcji.
3. Zmiękcz skórki za pomocą żelu do zmiękczania skórek.
4. Odsuń skórki za pomocą kopytka do skórek.
5. Dokładnie oczyść obszar wokół skórek, usuwając wszelkie pozostałości.
6.Spiłuj całą powierzchnię płytki paznokcia białym blokiem polerskim.
7. Ponownie zdezynfekuj dłoń klienta za pomocą produktu do dezynfekcji.
8. Ostrożnie usuń wszystkie pyły za pomocą odpowiedniej szczoteczki.
9. Nałóż produkt Nail Prep i pozostaw do wyschnięcia przez 30 sekund.
10. Nałóż produkt Ultrabond i pozostaw do wyschnięcia przez 30 sekund.
11. Nałóż jedną z następujących baz żelowych: GEL POLISH BASE&TOP, GEL
POLISH SOAK-OFF BASE, GEL POLISH EASY OFF BASE.
12. Nałóż dwie cienkie warstwy produktu Gel Polish Nail Colour, uważając aby nie
zalać skórek.
UTWARDZANIE:
Utwardzaj na każdym etapie:
- w lampie LED 36 wat przez 1 minutę,
- w lampie UV 36 wat przez 2 minuty.
Jeśli używasz urządzeń o niższej mocy, utwardzaj przez dodatkowe 1-2 minuty.
13. Nałóż warstwę produktu Gel Polish Base&Top aby utwardzić manicure,
uważając, aby nie zalać skórek. Utwardzaj w lampie w lampie LED 36 wat przez 2
minuty.
14. Usuń lepką warstwę za pomocą produktu UV Gel Cleanser, aby zakończyć
pracę.
USUWANIE:
1. Użyj pilnika 100/180, aby usunąć błyszczącą warstwę lakieru, uważając, aby nie
uszkodzić naturalnej płytki paznokci.

2. Zanurz palce w produkcie Soak-Off Remover lub nałóż bawełniany wacik
nasączony zmywaczem na każdy paznokieć, owiń folią aluminiową i pozostaw na 1020 minut. 3. Usuń napęczniały żel za pomocą kopytka do skórek.
OSTRZEŻENIA: Szkodliwy w przypadku połknięcia, drażniący dla oczu i skóry, może
powodować uczulenie przez kontakt ze skórą. Ostrożnie otworzyć pojemnik, unikać
kontaktu ze skórą i oczami. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując
długotrwałe skutki. Nosić odpowiednie ochraniacze twarzy i rękawice ochronne.
Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier i otwartego ognia. Zakaz palenia. Używać
ogniotrwałych urządzeń elektrycznych. Unikać uwolnienia do środowiska.

