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επίλυση Προβλημάτων στην εφαρμογή 
επιπρόσθετων νυχιών με Liquid & Powder

αντιμετώπιση προβλημάτων στα επιπρόσθετα νύχια με Υγρό 
& Σκόνη

ΡαΓΙΣΜα

ΠΙΘανεΣ αΙτΙεΣ ΠΙΘανεΣ λΥΣεΙΣ

λανθασμένη αναλογία Πρόσμιξης

Υπερβολικά Υγρό:

•	 	Δημιουργεί	υπερβολική	
συρρίκνωση και εσωτερική πίεση 
& αδυναμία

•	 	Αδυνατίζει	το	επιπρόσθετο	νύχι,
διαταράσσοντας την ισορροπία 
μεταξύ δύναμης και ευλυγισίας

Υπερβολικά Στεγνό:

•	 	Δημιουργεί	έλλειψη	συνοχής	
(εσωτερικής συγκόλλησης) και 
μειώνει την ισχύ

•	 	Το	επιπρόσθετο	νύχι	δεν	περιέχει
αρκετό μονομερές, ώστε να 
συγκρατήσει ολόκληρη τη δομή

•	 	Διαταράσσει	την	ισορροπία	
μεταξύ δύναμης και ευλυγισίας

Για καλύτερη απόδοση, η αναλογία 
πρόσμιξης	πρέπει	να	είναι	1,5	μέρη	
υγρό σε 1 μέρος σκόνη.

οι εποχιακές αλλαγές μπορούν 
να επηρεάσουν την αναλογία 
πρόσμιξης. 

•	 	Να	ρυθμίζετε	ξανά	την	αναλογία	
πρόσμιξης, για να αντιμετωπίσετε 
την υγρασία και τις αλλαγές της 
θερμοκρασίας

•	 	Να	χρησιμοποιείτε	SolarOil	όλο	το
χρόνο, για να πλαστικοποιείτε τα 
επιπρόσθετα νύχια

Υπερβολικό λιμάρισμα

Ένα τραύμα στη μοριακή δομή του 
επιπρόσθετου νυχιού, οδηγεί σε 
αποτυχία της εφαρμογής.

•	 	Αποφύγετε	τις	πολύ	τραχιές	λίμες
και το δυνατό λιμάρισμα 

•	 Η	χρήση	των	τροχών	μπορεί	να
είναι πολύ δυνατή για το νύχι και
να προκληθούν ρωγμές

Παραβιάζοντας το Σύστημα

αυτό αλλάζει τη χημική ισορροπία 
και επηρεάζει αρνητικά τις χημικές 
ιδιότητες των προϊόντων

•	 	Να	χρησιμοποιείτε	μόνο	σκόνες
κτισίματος της CND, με υγρά 
κτισίματος της CND

ΦΥΣαλΙΔεΣ

ΠΙΘανεΣ αΙτΙεΣ ΠΙΘανεΣ λΥΣεΙΣ

λανθασμένη αναλογία Πρόσμιξης

Υπερβολικά Υγρό:

•	 	Δημιουργεί	υπερβολική	
συρρίκνωση και προκαλεί το 
σχηματισμό φυσαλίδων

•	 	Σχηματίζει	μικροσκοπικές	
φυσαλίδες, που με τον καιρό θα 
μεγαλώσουν 

Υπερβολικά Στεγνό:

•	 	Η	σκόνη	συγκρατεί	αέρα	και	τον
παγιδεύει

•	 	Αρχικά,	το	προϊόν	είναι	παχύτερο
και συγκρατεί τις φυσαλίδες

Για καλύτερη απόδοση, η αναλογία 
πρόσμιξης	πρέπει	να	είναι	1,5	μέρη	
υγρό προς 1 μέρος σκόνη.

Υγρό Primer

τα διαλυτικά μέσα στο primer 
παγιδεύονται στο επιπρόσθετο 
νύχι και μπορεί να εξατμιστούν 
σχηματίζοντας φυσαλίδες

•	 Ποτέ	να	μην	εφαρμόζετε	προϊόν

σε υγρό primer

λανθασμένη τεχνική εφαρμογής

τα πινέλα μπορούν να εγκλωβίσουν 
και/ή	να	μετακινήσουν	φυσαλίδες	
αέρα μέσα στο προϊόν

•	 	Εξασφαλίστε	ότι	όλες	οι	τρίχες	
του πινέλου έχουν βραχεί με το 
μονομερές στο dappen dish για 
να βγεί έξω ο αέρας

•	 	Πιέστε	και	λειάνετε	το	προϊόν,	για
να αφαιρέσετε τις παγιδευμένες 
φυσαλίδες αέρα

εκτεταμένη Συρρίκνωση λόγω 
Θερμότητας  

•	 	Χρησιμοποιήστε	λάμπες	με	λίγα
watt	για	το	τραπέζι	σας

•	 	Διατηρήστε	σταθερή	
θερμοκρασία δωματίου (γύρω 
στους 24 C)



αναΣηκΩΣη

ΠΙΘανεΣ αΙτΙεΣ ΠΙΘανεΣ λΥΣεΙΣ

Μόλυνση Προϊόντος

η μόλυνση αλλάζει τη χημική 
σύσταση του προϊόντος και 
επηρεάζει την απόδοσή του

•	 	Χρησιμοποιήστε	ειδικά	πινέλα
κτισίματος & αποθηκεύστε τα 
σωστά

•	 	Να	καθαρίζετε	το	πινέλο	κτισίμα-
τος μόνο με μονομερές

•	 	Μη	φέρνετε	σε	επαφή	τις	τρίχες
του πινέλου με λιπαρότητα

•	 	Να	καθαρίζετε	το	dappen	dish
μετά από κάθε υπηρεσία

•	 	Απομακρύνετε	το	κολλώδες	υλικό
της συσκευασίας από τις τρίχες 
του καινούργιου πινέλου

•	 	Χρησιμοποιήστε	συστήματα	
προϊόντων για να εμποδίσετε την 
αλλαγή της χημικής ισορροπίας 
μεταξύ του Υγρού & της Σκόνης

κατεστραμμένη επιφάνεια Φυσικού 
νυχιού

Μια κατεστραμμένη επιφάνεια 
νυχιού δεν μπορεί να συγκολληθεί 
σωστά με την επίστρωση του επι- 
πρόσθετου νυχιού

•	 Αποφύγετε	το	δυνατό	λιμάρισμα	
ή τους τροχούς, που ίσως βλάψουν
την επιφάνεια του νυχιού

•	 	Μην	τραβάτε	την	επίστρωση	
του χαλαρωμένου προϊόντος, 
γιατί μπορεί να καταστραφεί η 
επιφάνεια του φυσικού νυχιού

Παραβιάζοντας το Σύστημα

αυτό αλλάζει τη χημική ισορροπία 
και επηρεάζει αρνητικά τις χημικές 
ιδιότητες του προϊόντος

•	 	Να	χρησιμοποιείτε	μόνο	σκόνες
κτισίματος της CND, με υγρά 
κτισίματος της CND 

λανθασμένο P.R.E.P. να ακολουθείτε τα ακριβή βήματα 
του P.R.E.P. της CND, ώστε να εξ-
ασφαλίσετε  ότι το φυσικό νύχι είναι 
σωστά προετοιμασμένο για την 
εφαρμογή του επιπρόσθετου νυχιού

•	 	Καθαρίστε	καλά	τη	λιπαρότητα
απο την επιφάνεια του νυχιού 

•	 	Απομακρύνετε	απαλά	τη	
λιπαρότητα προς την κατεύθυνση 
που αναπτύσσεται το φυσικό νύχι, 
για να εξασφαλίσετε ότι δε θα 
βλάψετε την επιφάνεια του νυχιού

•	 	Εφαρμόστε	νέο	προϊόν	σε	σωστά
προετοιμασμένα νύχια μέσα σε 
30	λεπτά,	για	να	εξασφαλίσετε	
ότι το νύχι δε θα παράγει ξανά τη 
φυσική του λιπαρότητα

•	 	Μην	αγγίζετε	ή	φυσάτε	ένα	
σωστά προετοιμασμένο νύχι, πριν 
την εφαρμογή του  επιπρόσθετου

•	 	Συμβουλέψτε	τους	πελάτες	σας	
να μην αγγίξουν τα μαλλιά ή το 
πρόσωπό τους μετά το P.R.E.P. και 
πριν την εφαρμογή του προϊόντος, 
για να αποφύγουν πιθανή μόλυνση 
της επιφάνειας του νυχιού

•	 	Το	κτίσιμο	πάνω	σε	υγρό	
primer μπορεί να αφήσει 
διαλυτικά μεταξύ του φυσικού 
νυχιού και της επικάλυψης 
του επιπρόσθετου νυχιού, 
εμποδίζοντας έτσι τη σωστή 
επικόλληση

αναΣηκΩΣη (ΣΥνεΧεΙα)

ΠΙΘανεΣ αΙτΙεΣ ΠΙΘανεΣ λΥΣεΙΣ

λανθασμένη εφαρμογή ακολουθήστε τον οδηγό της CND 
για το πώς να εξασφαλίσετε την 
πλήρη επαφή με το φυσικό νύχι 
και την εξαιρετική επικόλληση του 
προϊόντος 

•	 	Αποφύγετε	την	επαφή	του	
μαλακού ιστού κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής, καθώς αυτό 
μπορεί να τραβήξει τη φυσική 
λιπαρότητα προς την επιφάνεια 
του νυχιού και να εμποδίσει την 
επικόλληση

•	 Αφήστε	ένα	ελάχιστο	περιθώριο	
γύρω από τα πλαϊνά τοιχώματα 
και τη γραμμή του επωνυχίου, για
να εμποδίσετε την επαφή με το 
μαλακό ιστό

•	 	Πιέστε	και	λειάνετε	το	προϊόν,	
για να μειώσετε τις φυσαλίδες, 
να βελτιώσετε την επαφή και την 
επικόλληση

λανθασμένη αναλογία Πρόσμιξης

Πολύ Υγρό:

•	 	Η	υπερβολική	συρρίκνωση	κάνει	
το προϊόν να αποτραβιέται από το 
φυσικό νύχι

•	 	Μειώνει	την	ανθεκτικότητα,	
διαταράσσοντας την ισορροπία 
μεταξύ δύναμης και ευλυγισίας

Πολύ Στεγνό:
•	 Δημιουργεί	έλλειψη	συνοχής
      (εσωτερικής συγκόλλησης)

•	 Το	επιπρόσθετο	νύχι	δεν	περιέχει
αρκετό μονομερές, ώστε να
συγκρατήσει μαζί όλη τη δομή

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, η 
αναλογία πρόσμιξης πρέπει να είναι 
1,5	μέρη	υγρό	προς	1	μέρος	σκόνη

•	 	Αλλάξτε	την	αναλογία	πρόσμιξης
ανάλογα με την εποχή, ώστε να 
εξασφαλίσετε ένα μίγμα μέτριας 
υγρασίας

το κΙτΡΙνΙΣΜα τοΥ εΠΙΠΡοΣΘετοΥ νΥΧΙοΥ

ΠΙΘανεΣ αΙτΙεΣ ΠΙΘανεΣ λΥΣεΙΣ

Υγρό primer αφήστε το primer να στεγνώσει 
εντελώς πριν την εφαρμογή του 
προϊόντος

•	 	Το	υγρό	primer	μπορεί	να	
μολύνει το μίγμα Υγρού & Σκόνης 
ακρυλικού και να προκαλέσει 
κιτρίνισμα

Μόλυνση του Προϊόντος αποφύγετε τη μόλυνση των 
προϊόντων, ώστε να αποτρέψετε το 
κιτρίνισμα

•	 	Χρησιμοποιήστε	ολοκληρωμένα	
συστήματα, για να αποφύγετε τη 
μόλυνση του προϊόντος

•	 	Χρησιμοποιήστε	ένα	πινέλο	
κτισίματος που να είναι σωστά 
καθαρισμένο, διατηρημένο και 
αποθηκευμένο

•	 Χρησιμοποιήστε	ξεχωριστό	
πινέλο κτισίματος για κάθε μονο-
μερές

•	 	Να	διατηρείτε	το	χώρο	εργασίας	
σας καθαρό και χωρίς σκόνη, για 
την πρόληψη της μόλυνσης του 
προϊόντος

•	 	Να	βάζετε	στο	δοχείο	μόνο	όσο	
μονομερές είναι απαραίτητο για 
κάθε υπηρεσία. να καθαρίζετε το 
δοχείο μετά από κάθε χρήση, με 
μια καθαρή πετσέτα μιας χρήσεως
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κΡΥΣταλλοΠοΙηΣη τηΣ εΠΙΦανεΙαΣ

ΠΙΘανεΣ αΙτΙεΣ ΠΙΘανεΣ λΥΣεΙΣ

Περιβάλλον	στο	Studio

η ταχεία εξάτμιση του μονομερούς 
κατά την εφαρμογή, μπορεί να 
προκαλέσει την κρυσταλλοποίηση 
στην επιφάνεια του νυχιού

•	 Αποφύγετε	τα	ρεύματα	αέρα	μέσα	
στο studio, που μπορούν να προ-
καλέσουν την ταχεία εξάτμιση

•	 Αποφύγετε	το	ρεύμα	του	αέρα	
από το air condition και τους αγω-
γούς, διότι μπορεί να δημουργη-
θεί ταχεία εξάτμιση του μονομε-
ρούς και κρυσταλλοποίηση

•	 	Αποφύγετε	την	υπερβολική	
θερμότητα από μια ισχυρή λάμπα 
στο τραπέζι σας, γιατί μπορεί να 
δημιουργηθεί ταχεία εξάτμιση 
του υγρού. Χρησιμοποιήστε μια 
λυχνία	των	60	watt,	ή	και	λιγότερο

•	 Η	λανθασμένη	αναλογία	πρόσμι-
ξης κατά την αλλαγή των εποχών, 
μπορεί να προκαλέσει ταχεία 
εξάτμιση. καθορίστε ξανά την 
αναλογία, ώστε να εξασφαλίσετε
μια σύνθεση μέτριας υγρασίας

αΙΣΘηΣη καΨΙΜατοΣ, κνηΣΜοΣ, ΦλεΓΜονη,  
κοκκΙνΙΣΜα ΄η εΡεΘΙΣΜοΣ

ΠΙΘανεΣ αΙτΙεΣ ΠΙΘανεΣ λΥΣεΙΣ

λανθασμένη εφαρμογή εμποδίστε την επαφή του μαλακού 
ιστού με το μονομερές κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής

•	 	Ποτέ	μη	σκουπίζετε	το	νύχι	και	το
μαλακό ιστό με μονομερές

•	 	Χρησιμοποιήστε	τη	σωστή	
αναλογία πρόσμιξης, ώστε να μη 
γεμίσουν με προϊόν τα πλαϊνά 
τοιχώματα και η περιοχή του 
επωνυχίου

•	 	Μη	χρησιμοποιείτε	ποτέ	το	
μονομερές χωρίς το πολυμερές

•	 	Ποτέ	μην	αγγίζετε	το	πρόσωπο
με χέρια που έχουν μολυνθεί 
με μονομερές ή σκόνη από το 
λιμάρισμα

Βλάβη του Φυσικού νυχιού Προστατεύστε την καλή κατάσταση 
του φυσικού νυχιού κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής

•	 	Να	λιμάρετε	ελαφρά	το	φυσικό	
νύχι όταν φινίρετε το επιπρόσθε-
το ή προετοιμάζετε το νύχι για τη 
συντήρηση, ώστε να αποφύγετε 
τα καψίματα από την τριβή

•	 	Μη	χρησιμοποιείτε	πενσάκια	για	
να απομακρύνετε το χαλαρωμένο 
προϊόν από την επιφάνεια του 
νυχιού

•	 	Ποτέ	να	μη	χρησιμοποιείτε	τροχό
πάνω στη φυσική επιφάνεια του 
νυχιού

•	 	Όταν	εφαρμόζετε	μια	επίστρωση
σε	Tip,	εξασφαλίστε	ότι	το	tip	
ταιριάζει απόλυτα από το ένα 
πλαϊνό τοίχωμα ώς το άλλο, ώστε 
να μην “τραβάει” το φυσικό νύχι

Χημική Βλάβη αποφύγετε κάθε επαφή του μαλακού 
ιστού με τα χημικά προϊόντα στο 
studio
•	 Η	υπερβολική	χρήση	των	προϊ-
      όντων που περιέχουν Φορμαλ-
      δεϋδη, μπορεί να έχει ως απο-
      τέλεσμα το υπονύχιο να μείνει
      προσαρτημένο στη μέσα πλευρά
      του ελεύθερου άκρου και να σχη- 
      ματιστεί ένα επώδυνο πτερύγιο

•	 	Όταν	“πλημμυρίζετε”	τα	πλαϊνά
τοιχώματα, την περιοχή του 
επωνυχίου και την εσωτερική 
πλευρά του νυχιού με primer, 
μπορεί να προκληθεί χημικό 
έγκαυμα

αΙΣΘηΣη καΨΙΜατοΣ, κνηΣΜοΣ, ΦλεΓΜονη,  
κοκκΙνΙΣΜα ΄η εΡεΘΙΣΜοΣ

ΠΙΘανεΣ αΙτΙεΣ ΠΙΘανεΣ λΥΣεΙΣ

λανθασμένο P.R.E.P. ακολουθήστε συστηματικά τα 
βήματα για το P.R.E.P. της CND, ώστε 
να εξασφαλίσετε ότι η επιφάνεια 
του φυσικού νυχιού δεν έχει μολυ-
σματικούς παράγοντες, πριν την 
εφαρμογή του επιπρόσθετου νυχιού

•	 	Καθαρίστε	σωστά	την	επιφάνεια
του νυχιού πριν την εφαρμογή

•	 	Απομακρύνετε	τη	λιπαρότητα	
και την υγρασία, διότι και τα δύο 
ενθαρρύνουν σημαντικά την 
ανάπτυξη βακτηριδίων

•	 Αποτρέψτε	τη	μόλυνση	της	επι-
φάνειας του νυχιού μετά τον κα-
θαρισμό, που μπορεί να οφείλεται
στο άγγιγμα των μαλλιών, του 
προσώπου ή των ρούχων με τα 
χέρια, πριν την εφαρμογή

•	 	Εφαρμόστε	το	επιπρόσθετο	νύχι
αμέσως μετά το P.R.E.P. (μέσα σε 
30	λεπτά)

•	 	Εφαρμόστε	ξανά	ScrubFresh,	
αν δεν είστε βέβαιοι ότι το 
αποτέλεσμα είναι το επιθυμητό

•	 Χρησιμοποιήστε	σωστά	απολυ-
μασμένα εργαλεία στη διάρκεια
του P.R.E.P., ώστε να προλάβετε
την εξάπλωση της βακτηριδιακής 
μόλυνσης

κακή επικόλληση και ανασήκωση 
στο διάστημα μεταξύ δύο ραντεβού

η πρόληψη της ανασήκωσης στο 
διάστημα μεταξύ δύο ραντεβού, θα 
μειώσει τις πιθανότητες να παγιδευ- 
τουν βακτηρίδια ανάμεσα στα 
επιπρόσθετα και τα φυσικά νύχια

•	 Ακολουθήστε	προσεκτικά	τα	
βήματα του P.R.E.P. της CND,
ώστε να εξασφαλίσετε την καλή 
επικόλληση

•	 	Να	χρησιμοποιείτε	πάντα	συστή-
ματα προϊόντων, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζετε ολοκληρωμένο 
πολυμερισμό και τα καλύτερα 
αποτελέσματα

•	 	Να	χρησιμοποιείτε	πάντα	προϊόν
με μέτρια υγρασία (αναλογία 
πρόσμιξης:	1,5	μέρη	Υγρό	σε	1	
μέρος Σκόνη), για την καλύτερη 
δυνατή απόδοση

•	 	Προστατέψτε	την	επιφάνεια	
του φυσικού νυχιού από την 
καταστροφή, ώστε να έχετε καλή 
επικόλληση

•	 Ποτέ	μην	“κολλάτε	πρόχειρα	με	
κόλλα” μια περιοχή με ανασηκω-
μένη επικάλυψη επιπρόσθετου 
νυχιού. Μπορεί να παγιδευτούν
βακτηρίδια που βρίσκονται ήδη 
ανάμεσα στο φυσικό νύχι και την 
επικάλυψη του επιπρόσθετου


