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δ. Εάν χρειαστεί, κόψτε το μάκρος από κάθε 
νύχι με έναν νυχοκόπτη.

ε. Σχηματίστε το άκρο του νυχιού 
με μια μαλακή λίμα (Kanga™ 
File ή Koala Buffer™).

στ. Εφαρμόστε ομοιόμορφα μια 
μικρή ποσότητα CuticleAway™ 
γύρω από το επωνύχιο κάθε 
νυχιού.*

ζ. Σπρώξτε απαλά το cuticle pusher 
κατά μήκος της επιφάνειας του 
νυχιού, για να ανασηκώσετε τους 
νεκρούς ιστούς (πετσάκια).

Αφαιρέστε το παραπανήσιο   
CuticleAway™ από το νύχι και 
αφαιρέστε τους νεκρούς ιστούς 
με ένα curette.

η. Καθαρίστε με σαπούνι και 
νερό, ξεβγάλτε και σκουπίστε 
με καθαρή πετσέτα.

Εφαρμογή: 
ΒΗΜΑ 1: 

P.E.P. - Προετοιμασία 
Φυσικού Νυχιού Χωρίς 
Αφαίρεση Γυαλάδας 
(ΧΩΡΙΣ BUFFER)

1. Κάνετε ένα μανικιούρ.

α. Παροτρύνετε την πελάτισσα
να πλύνει τα χέρια της με 
σαπούνι και νερό, και να τα 
στεγνώσει με μια πετσέτα.

β. Κάντε μασάζ στα χέρια της 
πελάτισσας με COOLBLUE®, για 
να καθαρίσετε το δέρμα και να 
αποφύγετε τη μετάδοση 
μικροβίων.

γ. Αφαιρέστε το υπάρχον βερνίκι 
από τα νύχια, χρησιμοποιώντας 
ένα αφαιρετικό βερνικιού 
βασισμένο στο ασετόν (SHELLAC® 
Nourishing Remover) και ένα pad 
που δεν αφήνει χνούδι.

CREATIVE PLAY™ Nail Lacquer
- Εφαρμογή & Αφαίρεση

30 ΛΕΠΤΑ  Το CREATIVE PLAY™ είναι ένα παραδοσιακό βερνίκι νυχιών που εφαρμόζεται και 
αφαιρείται εύκολα, ενώ διαθέτει ζωντανά χρώματα με ποικιλία στις υφές και τα φινιρίσματα.

* Για πελάτισσες στις οποίες ΔΕΝ δημιουργούνται πολλά πετσάκια
μεταξύ των υπηρεσιών. Εξαλείφοντας το υγρό μανικιούρ, 
μπορείτε να μειώσετε το χρόνο της υπηρεσίας και να αυξήσετε 
την ανθεκτικότητα της εφαρμογής για κάποιες πελάτισσες.
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ΒΗΜΑ 4: 

Εφαρμογή του CREATIVE 
PLAY™ Top Coat

1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
CREATIVE PLAY™ Top Coat, χρησιμο-
ποιώντας τη "Μέθοδο Βαψίματος
των 5 Σημείων" της CND.

2. Μετά από ένα λεπτό
ψεκάστε τα νύχια με
SOLARSPEED® SPRAY,
για να επιταχύνετε το
χρόνο στεγνώματος.

Αφαίρεση: 
ΒΗΜΑ 1: 

Αφαίρεση του CREATIVE 
PLAY™ Nail Lacquer 

1. Παροτρύνετε την πελάτισσα
να πλύνει τα χέρια της με
σαπούνι και νερό, και να τα
στεγνώσει με μια πετσέτα.

2. Κάντε μασάζ στα χέρια της με 
COOLBLUE®, για να καθαρίσετε 
το δέρμα και να αποφύγετε τη 
μετάδοση μικροβίων.

3. Εμποτίστε ένα pad που δεν αφήνει
χνούδι με SHELLAC® Nourishing
Remover. Τοποθετήστε το pad
πάνω στο νύχι μόνο, και κρατήστε
το εκεί για 5 δευτερόλεπτα.

4. Ασκώντας σταθερή πίεση και κάνοντας παράλληλα
μια κυκλική κίνηση, αφαιρέστε το χρώμα από την
επιφάνεια του νυχιού. Προσέξτε να επικεντρωθείτε
στην περιοχή του νυχιού και αποφύγετε το
περιβάλλον δέρμα.

5. Τρίψτε το νύχι με ένα pad εμποτισμένο με SHELLAC® 
Nourishing Remover, για να αφαιρέσετε τυχόν 
υπολείμματα.

θ. Με ένα πενσάκι επωνυχίου αφαι-
ρέστε προσεκτικά τυχόν νεκρούς 
ιστούς ή παρανυχίδες. Να είστε 
προσεκτικοί και ποτέ να μην κόβετε 
ζωντανό ιστό, καθώς αυτό μπορεί 
να προκαλέσει μόλυνση.

2. Εξαλείψτε τους παράγοντες μόλυνσης,
τη σκόνη ή το χνούδι και  
Καθαρίστε την επιφάνεια του νυχιού.  

α. Καθαρίστε και αφυδατώστε 
προσωρινά την επιφάνεια του 
νυχιού με SCRUBFRESH® και ένα 
pad που δεν αφήνει χνούδι. 
Τραβήξτε προς τα πίσω το δέρμα 
και τρίψτε καλά το νύχι, ακριβώς 
σαν να αφαιρούσατε κόκκινο 
βερνίκι νυχιών.

ΒΗΜΑ 2: 

Εφαρμογή του CREATIVE 
PLAY™ Base Coat

1. Ανακινήστε καλά το μπουκαλάκι.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
CREATIVE PLAY™ Base Coat, χρησιμο-
ποιώντας τη "Μέθοδο Βαψίματος των
5 Σημείων" της CND. Αφήστε να
στεγνώσει. (Για περισσότερες
λεπτομέρειες, δείτε το Step-by-Step
CND 5 Point Polish Method.)

ΒΗΜΑ 3: 

Εφαρμογή του CREATIVE 
PLAY™ Nail Lacquer

1. Ανακινήστε καλά το μπουκαλάκι.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
CREATIVE PLAY™ Nail Lacquer,
χρησιμοποιώντας τη "Μέθοδο
Βαψίματος των 5 Σημείων" της
CND. Αφήστε να στεγνώσει.

3. Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή
στρώση CREATIVE PLAY™ Nail
Lacquer, για πλήρη κάλυψη.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

COOLBLUE®

SHELLAC® Nourishing Remover 

CuticleAway™

SCRUBFRESH®

CND® Λίμες και Buffers  

CREATIVE PLAY™ Base Coat 

CREATIVE PLAY™ Nail Lacquer 

CREATIVE PLAY™ Top Coat 

SOLARSPEED SPRAY®

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πετσέτες χεριών

Σαπούνι χεριών

Pads που δεν αφήνουν χνούδι 

Cuticle pusher

Πενσάκι επωνυχίου

Νυχοκόπτης

Curette




