KOŃCÓWKI FRENCH WRAP PLUS i ŻEL Soak Off DASHING DIVA
Szacowany czas: 45 minut
1. Przygotuj paznokcie i skórki.
•
•
•
•
•

Zdezynfekuj dłonie klientki.
Usuń ewentualne pozostałości lakieru.
Skróć paznokcie obcinaczem do pożądanej długości.
Delikatnie odepchnij skórki, jeśli to konieczne wytnij je cążkami.
Oczyść płytkę paznokcia.

2. Matowienie, nadawanie kształtu płytce paznokcia.
•
•

Delikatnie opiłuj płytkę paznokcia, pozbywając się błyszczącej
warstwy.
Wygładź i ukształtuj wolny brzeg paznokcia.

3. Odtłuszczanie.
• Odtłuść płytkę paznokcia.

4. Nanieś Clear Gel.
•

Nanieś cienką warstwę bezbarwnego żelu Clear Gel na całą płytkę
paznokcia, uważając by nie nanieść go na skórki.

•

Usuń nadmiar żelu przy pomocy drewnianego patyczka.

5. Utwardź żel w lampie.
•

Do utwardzania żelu używaj 36-watowej lampy UV.

•

Utwardzaj żel przez 2 minuty.

6. Odtłuść pierwszą warstwę żelu.

7. Wypoleruj.
•

Wypoleruj lekko całą powierzchnię paznokcia,
używając do tego polerki - różowego pilnika hiszpańskiego.

8. Dopasuj rozmiar.
•
•

Odpowiednio dopasuj rozmiar końcówki.
Końcówka musi idealnie przylegać do boków naturalnej płytki paznokcia.

9. Nanieś klej (za pomocą pędzelka).
•

Nanieś klej do tipsów, zarówno na białą linię uśmiechu na
końcówce, jak i na naturalną płytkę.

10. Nałóż końcówkę French Wrap Plus.
•
•

Nałóż końcówkę French Wrap Plus na płytkę paznokcia.
Upewnij się, że jest równo ułożona i nie wystaje poza naturalną
płytkę.

11. Dociśnij końcówkę.
•
•

Dociśnij środek końcówki przez 10 sekund.
Dociśnij boki końcówki i przytrzymaj przez dodatkowe 10 sekund.

12. Odetnij uchwyt aplikacyjny.
•

Używając obcinacza, usuń plastikową osłonkę.

•

Usuń nadmiar kleju z okolic skórek przy pomocy drewnianego
patyczka, a wacikiem bezpyłowym z płytki paznokcia.

13. Wygładź, nadaj kształt i wypoleruj.
•
•
•

Po nałożeniu końcówek French Wrap Plus na wszystkie paznokcie,
nadaj kształt wszystkim wolnym brzegom.
Lekko zmatuj samą linię uśmiechu polerką, aby zapewnić większą
przyczepność żelu.
Usuń pył z paznokci przy użyciu suchego wacika bezpyłowego.

14. Nanieś French Bonder na linię uśmiechu.
•
•

Nałóż preparat na samą białą końcówkę. Odczekaj kilka chwil do
wchłonięcia preparatu.
Nie używaj zbyt dużych ilości French Bondera.

15. Nałóż warstwę Clear Gel.
•
•
•

Nanieś cienką warstwę żelu na całą płytkę paznokcia.
Usuń nadmiar żelu z okolic skórek przy pomocy drewnianego
patyczka.
Utwardź żel w lampie przez 2 min.

16. Nanieś kolejną warstwę żelu (bezbarwny lub różowy).
•
•

•
•

Do tego celu zastosować można bezbarwny lub różowy żel.
(Clear Gel lub Warm/Cool Pink)
Jeżeli zamierzasz użyć żelu Pink Gel możesz nałożyć go na cały
paznokieć lub rozprowadzić go jedynie na obszarze powyżej linii
uśmiechu.
Usuń nadmiar żelu z okolic skórek przy pomocy drewnianego
patyczka.
Utwardzaj każdą warstwę żelu przez 2 minuty.

17. Sprawdź i popraw.
•
•

Jeśli efekt jest zadowalający, przejdź do kolejnego punktu.
Jeśli warstwa wymaga korekty- wygładź warstwy żelu przy pomocy pilnika.

18. Nanieś żel Top Gel.
•
•

Nanieś nabłyszczacz Top Gel na paznokcie.
Zawsze usuwaj patyczkiem nadmiar żelu z okolic skórek
przed utwardzaniem w lampie.
Utwardź Top Gel w lampie 2 minuty.

19. Odtłuść paznokieć.

20. Nanieś odżywkę Cuticle Nectar.

GOTOWE!

