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• Łatwa i szybka aplikacja oraz bezpieczne usuwanie preparatów
• Efekt idealnej stylizacji, który utrzymuje się nawet 2 tygodnie
• Śnieżnobiały kolor i perfekcyjna linia uśmiechu
• Wygładzająca i wzmacniająca naturalną płytkę warstwa Base Seal
• Szybkie schnięcie preparatów, lśniąca i kryjąca niedoskonałości warstwa ochronna Top Seal
APLIKACJA
1. Odtłuść i przygotuj paznokcie do zabiegu.
2. Przytnij i nadaj płytce pożądany kształt.
3. Odsuń skórki i usuń całość martwego naskórka przy pomocy patyczka Sanding Stick.
4. Dopasuj odpowiedni rozmiar kocówki French Wrap Plus do każdej płytki paznokcia. Idealnie dobrana
końcówka powinna przykrywać całość wolnego brzegu paznokcia i być w równej linii z bokami płytki.
5. Nanieś odrobinę kleju Brush-On-Glue po bokach wolnego brzegu paznokcia oraz na końcówkę
French Wrap Plus.
6. Ułóż końcówkę French Wrap Plus na płytce w taki sposób, jak przy dopasowywaniu rozmiaru.
7. Przytrzymaj końcówkę w tym położeniu i lekko dociśnij środek oraz boki plastikowej osłonki dla lepszego
umocowania końcówki.
8. Odetnij uchwyt aplikacyjny za pomocą obcinacza, pozostawiając samą linię uśmiechu na płytce.
9. Usuń nadmierną ilość kleju za pomocą wacika bezpyłowego.
10. Wyrównaj linię uśmiechu końcówki, używając pilnika White Board File tak, by pokrywała się z wolnym
brzegiem paznokcia. Końcówka nie jest przeznaczona do przedłużania paznokci i nie powinna wystawać
poza wolny brzeg paznokcia.
11. Użyj pilnika Pink Sponge File by zmatowić delikatnie całą powierzchnię paznokcia.
12. Nanieś 1 warstwę preparatu Base Seal.
13. Nanieś 1-2 warstwy preparatu Top Seal.
Alternatywnie: Dla uzyskania ciepłego różowego odcienia, nanieś warstwę różowego lakieru do stylizacji
french na utwardzoną warstwę preparatu Base Seal (punkt 12). Na koniec zaaplikuj 1-2 warstwy
preparatu Top Seal.

UTRZYMANIE
1. Kiedy wierzchnia warstwa preparatu Top Seal zacznie odpryskiwać lub odchodzić, należy
usunąć wszystkie warstwy preparatów Top Seal i Base Seal. W tym celu przetrzyj paznokcie wacikiem
nasączonym zmywaczem do paznokci. Uważaj, by nie zmyć linii uśmiechu.
2. Odsuń skórki i usuń całość martwego naskórka przy pomocy patyczka Sanding Stick.
3. Użyj pilnika Pink Sponge File, aby lekko opiłować cały paznokieć oraz końcówkę French.
4. Ponownie nanieś 1 warstwę preparatu Base Seal.
5. Ponownie nanieś 1-2 warstwy preparatu Top Seal.
USUWANIE
Używając wacika nasączonego w acetonie, delikatnie przetrzyj powierzchnię paznokcia.

