ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem: Żel odchodzi od paznokcia.
Możliwa przyczyna
Środki chemiczne, kremy czy
inne płyny pozostałe na
płytce paznokcia mogą
zmniejszyć przyczepność
żelu.

Proponowane rozwiązanie
•
•
•

Niedokładnie przygotowano
skórki.

•

•

Podczas wstępnego czyszczenia i opracowywania skórek nie
używaj acetonu. Możesz użyć wyłącznie płynu oczyszczającego
(cleanera).
Podczas usuwania skórek nie stosuj środków na bazie oliwki i
kremu.
Podczas usuwania pyłu z kolejnych warstw żelu nie używaj
wilgotnych wacików czy ściereczek.
Upewnij się czy cały martwy naskórek został usunięty, szczególnie
z obszarów bocznych płytki paznokcia.
Przetrzyj dokładnie całą płytkę paznokcia preparatem cleanerem,
a w szczególności obszary boczne i położone blisko skórek.

Żel jest słabo utwardzony.

•
•
•

Dokonaj wymiany żarówek w lampie UV na nowe.
Użyj mniej żelu; powinno się go nakładać cienkimi warstwami.
Pamiętaj, by ciemniejsze odcienie żelu utwardzać dłużej.

Nadmiar żelu nie został
usunięty ze skóry przed
utwardzaniem.

•

Usuń nadmiar żelu z okolic skórek przy pomocy patyczka.

Kolorowy żel nie został
rozmieszany przed użyciem.

•

By kolor był jednakowy w całym pojemniku, wymieszaj go
dokładnie przed użyciem przy pomocy wykałaczki.

Żel nie został nałożony na
wolny brzeg paznokcia.

•

Nakładaj warstwę żelu również na wolny brzeg paznokcia przed
utwardzeniem.

Pokryty żelem wolny brzeg
paznokcia został spiłowany.

•

Nadaj odpowiedni kształt paznokciom przed nałożeniem żelu.
Unikaj spiłowania utwardzonej warstwy żelu z wolnego brzegu
paznokcia.

•

Problem: Efekt końcowy jest niezadowalający- warstwy żelu wyglądają grubo
lub pokryte są smugami.

Możliwa przyczyna

Proponowane rozwiązanie

Użyto za dużą ilość żelu.

•

Żel nakładaj cienkimi warstwami, za każdym razem nabierając
pędzelkiem małą jego ilość. Najpierw nanieś żel znajdujący się po
drugiej stronie pędzelka, zanim zdecydujesz się użyć jego
dodatkowej ilości z opakowania.

Użyto za dużej siły podczas
nakładania żelu pędzelkiem,
co doprowadziło do
powstania nierównej
warstwy.

•

Nakładając żel, upewnij się, że pędzelek ułożony jest równolegle
do naturalnej płytki paznokcia.
Żel nanoś delikatnymi, płynnymi pociągnięciami pędzelka na całej
długości płytki paznokcia.
Unikaj uginania pędzelka i uważaj by nie pozostawić włosia na
powierzchni żelu.

Kolorowy żel nie został
rozmieszany przed użyciem.

•

•
•

By kolor był jednakowy w całym pojemniku, wymieszaj go
dokładnie przed użyciem przy pomocy wykałaczki.

Problem: Żel kurczy się podczas utwardzania.
Możliwa przyczyna

Proponowane rozwiązanie

Żel niedokładnie się
utwardza.

•

Dokonaj wymiany żarówek w lampie UV na nowe.

Płytka paznokcia nie została
wystarczająco zmatowiona
przed nałożeniem żelu.

•

Upewnij się, że nadano płytce chropowaty charakter na całej jej
długości, a skórki zostały odchylone.
Jeśli używasz starego pilnika, dokonaj jego wymiany.

Kolorowy żel nie został
rozmieszany przed użyciem.

•

•

By kolor był jednakowy w całym pojemniku, wymieszaj go
dokładnie przed użyciem przy pomocy wykałaczki.

Problem: Po naniesieniu nabłyszczacza Top Gel kolor powierzchni
płytki stał się mętny.
Możliwa przyczyna
Na płytce pozostał osad, pył.

Proponowane rozwiązanie
•
•

Używaj tylko czystej strony wacika lub całkowicie nowego wacika
bezpyłowego wraz z cleanerem, by uniknąć osadzania się pyłu.
Podczas stylizacji często zmieniaj waciki bezpyłowe.

Problem: Nie można usunąć żelu.
Możliwa przyczyna

Proponowane rozwiązanie

Klientka była długo
wystawiona na działanie
promieni UV w solarium lub
poza nim.

•

Opiłowuj i zmywaj dokładnie każdą warstwę żelu do momentu
pozbycia się ostatniej z nich.

Proces zmywania został
przeprowadzony
niedokładnie lub
niekompletnie.

•

Żel Top Gel nie został dokładnie zeszlifowany pilnikiem z
powierzchni płytki paznokcia, co przeszkadza w zmywaniu warstw
acetonem.
Nie użyto 100% acetonu.

•

Problem: Wystąpiło podrażnienie.
Możliwa przyczyna
Część żelu pozostała na
skórze.

U klientki mogła wystąpić
reakcja alergiczna na
monomery metakrylowe lub
cyjanoakryle.

Proponowane rozwiązanie
•

•

Zadbaj o to, by nadmiar żelu z okolic skórek został usunięty przed
utwardzaniem w lampie.
Podczas oczyszczania lepkiej warstwy żelu, używaj tylko czystej
strony wacika lub całkowicie nowego wacika, ponieważ
nagromadzony na nim żel może dostać się na skórę.

•

Usuń żel i zaproponuj użycie odżywki do paznokci.

Problem: Końcówka French Wrap Plus odchodzi od paznokcia.
Możliwa przyczyna

Proponowane rozwiązanie

Nie zapewniono
odpowiedniej przyczepności
na brzegach i w rogach
końcówki.

•

Szerokość użytej końcówki
Frech Wrap Plus jest
większa niż szerokość
naturalnego wolnego brzegu
paznokcia.

•

Użyto zbyt małej ilości
podkładu French Bonder.

•

•
•

•

By końcówka French Wrap Plus dobrze przylegała, dopilnuj by
nanieść klej na boczne obszary płytki paznokcia .
Plastikową osłonkę usuwaj, naciskając od środka ku jego bokom.
Podczas nakładania żelu na końcówkę French Wrap Plus,
dokładnie pokryj nim linię uśmiechu, by przytwierdzić ją do płytki
paznokcia.
Podczas dopasowywania końcówki French Wrap Plus upewnij się,
że szerokość linii uśmiechu nie wykracza poza szerokość
naturalnego wolnego brzegu paznokcia.
W razie potrzeby spiłuj lub przytnij końcówkę French Wrap Plus
tak, by pokrywała się szerokością z naturalnym wolnym brzegiem
paznokcia.
Podkład nakładaj oszczędnie, ale dokładnie na całą długość
brzegu.

Problem: Linia uśmiechu jest niewyraźna.
Możliwa przyczyna

Proponowane rozwiązanie

Poruszono końcówką
French Wrap Plus po
umiejscowieniu jej na płytce
paznokcia.

•

Nie koryguj położenia końcówki French Wrap Plus, ani nie poruszaj
nią po umiejscowieniu wraz z klejem na naturalnej płytce
paznokcia. Gdy końcówka została źle umiejscowiona, zdejmij ją
i nałóż nową.

Nadmierna ilość środka
klejącego może zmiękczyć
lub naruszyć linię
uśmiechu.

•

Klej nakładaj jedynie na brzegach naturalnej płytki paznokcia oraz
cienką warstwą również po spodniej stronie linii uśmiechu.

Nadmierna ilość podkładu
French Bonder może
zmiękczyć lub naruszyć
linię uśmiechu podczas
utwardzania

•

Podkład na linii uśmiechu nakładaj oszczędnie.

Problem: Końcówka French Tipped odchodzi od paznokcia.
Możliwa przyczyna

Proponowane rozwiązanie

Nie nadano zaokrąglonego
kształtu rogom końcówki
French Tipped

•

Delikatnie przytnij rogi końcówki French Tiped przed jej nałożeniem
– w celu uzyskania większej ilości informacji na ten temat zapoznaj
się z instrukcją Krok po kroku.

Końcówka została ułożona
pod złym kątem.

•

Końcówkę nakładaj, opuszczając ją przezroczystym brzegiem w
stronę wolnego brzegu płytki paznokcia.

Użyto zbyt małej ilości
podkładu French Bonder.

•

Podkład nakładaj oszczędnie, ale dokładnie na całą długość brzegu
końcówki.

