
Ένα νέο επαναστατικό σύστημα επιπρόσθετων νυχιών, που 
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των hard gels και acrylics, σε 
ένα σωληνάριο έτοιμο για χρήση!



ΧΡΗΣΗ + ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CONTROL GEL ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ 
Ένα σύντομο Tutorial για το Πώς να Χρησιμοποιείτε & 

να Εφαρμόζετε το Control Gel 

Το Control Gel είναι ένα pro-hybrid gel που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των hard gels και acrylics 
σε 4 γρήγορα & εύκολα βήματα, που σας δίνουν πλήρη έλεγχο της διαδικασίας εφαρμογής. 

Βήμα 1: Έλεγχος στην ποσότητα του υλικού
Μπορείτε να πιέσετε γρήγορα και εύκολα την προ-αναμεμειγμένη φόρμουλα από το σωληνάριο. 

Αυτό σημαίνει καμία μίξη και καμία οσμή. Απλά συμπιέστε και κόψτε με την ibd Spatula.

Βήμα 2: Έλεγχος στην εφαρμογή 
Εφαρμόστε τη σταθερή φόρμουλα πάνω στο νύχι. Στη συνέχεια, απλώστε με ελαφριά πίεση και 

δώστε σχήμα. Το υλικό θα κινηθεί, μόνο όταν θελήσετε εσείς να κινηθεί. 

Βήμα 3: Έλεγχος στην επιπεδοποίηση του υλικού
Η φόρμουλα έχει ελάχιστες ιδιότητες self-leveling, πράγμα που σημαίνει ότι σας βοηθά στο 

να αποκτήσετε έλεγχο στις δύσκολες περιοχές του νυχιού.

Βήμα 4: Έλεγχος της πολυπλοκότητας
Πείτε αντίο στην αναμονή για να σταθεροποιηθεί ένα μίγμα ακρυλικού. Το Control Gel πολυμερίζεται κατ' εντολή — 

αποκλειστικά και μόνο όταν είστε έτοιμοι. Μόλις έχετε επιτύχει το επιθυμητό look, πολυμερίστε σε λάμπα LED για 1 λεπτό 
και σε λάμπα UV για 2 λεπτά. Ολοκληρώστε, σφραγίζοντας με το ibd Intense Seal.



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΝΥΧΙΟΥ ME CONTROL GEL

Αναλυτικά Βήματα Εφαρμογής

Μάθετε πώς να δημιουργείτε άψογες επιστρώσεις, χρησιμοποιώντας το 
Control Gel - το νέο επαναστατικό σύστημα επιπρόσθετων νυχιών από την ibd.

 Θα χρειαστείτε:
• ibd Control Gel Clear
• ibd Control Solution
• ibd Spatula
• ibd Control Gel Πινέλο
• ibd Powerbond
• ibd Intense Seal

Step By Step:

1. Καθαρίστε το νύχι με ένα στεγνό ibd Nail Wipe.

2. Με ένα pusher, σπρώξτε απαλά τα πετσάκια και αφαιρέστε τα από την επιφάνεια του νυχιού.

3. Με μία λίμα Emerald, χαράξτε ελαφρά την επιφάνεια του νυχιού και αφαιρέστε τη γυαλάδα.

4. Απομακρύνετε τη σκόνη του λιμαρίσματος με ένα καθαρό, στεγνό nail wipe.

5. Εφαρμόστε ibd Dehydrate στο φυσικό νύχι, για να αφυδατώσετε προσωρινά την
επιφάνειά του. Αφήστε το να στεγνώσει.

6. Εφαρμόστε ibd Powerbond στην επιφάνεια του νυχιού με μέτρο, για μέγιστη προσκόλληση.

7. Πιέστε για να βγει μια μικρή ποσότητα Control Gel Clear από το σωληνάριο.

8. Με τη Spatula κόψτε την επιθυμητή ποσότητα Gel από το σωληνάριο & τοποθετήστε στο νύχι.

9. Βουτήξτε το Control Brush στο Control Solution. Εμποτίστε ελαφρά τις τρίχες του πινέλου.

10. Αφαιρέστε τυχόν παραπανήσιο υγρό απ'το πινέλο, σκουπίζοντας σε ένα στεγνό nail wipe.

11. Απλώστε και κτίστε με ελαφριές κινήσεις, ώσπου να επιτευχθεί το επιθυμητό σχήμα.

12. Πολυμερίστε σε LED ή UV Lamp (1 λεπτό σε LED / 2 λεπτά σε UV).

13. Με τη λίμα Emerald, δώστε στο νύχι το επιθυμητό σχήμα.

14. Απομακρύνετε τη σκόνη του λιμαρίσματος με ένα καθαρό, στεγνό nail wipe.

15. Εφαρμόστε μια στρώση ibd Intense Seal και πολυμερίστε σε LED ή UV
lamp (1 λεπτό σε LED / 2 λεπτά σε UV).

16. Εφαρμόστε λαδάκι επωνυχίου σε όλα τα νύχια.
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• Λαδάκι επωνυχίου
• ibd Emerald Λίμα 180 grit
• ibd Nail Wipes
• LED ή UV Lamp



ΓΑΛΛΙΚΟ ΣΕ ΦΟΡΜΑ ΜΕ CONTROL GEL

Αναλυτικά Βήματα Εφαρμογής

Δείτε τις παρακάτω οδηγίες για να μάθετε πώς να δημιουργείτε υπέροχα french νύχια 
χρησιμοποιώντας το Control Gel - το νέο επαναστατικό σύστημα επιπρόσθετων 
νυχιών από την ibd.

Θα χρειαστείτε:
• ibd Control Gel Cool Pink
• ibd Control Gel White
• ibd Control Solution
• ibd Spatula
• ibd Control Gel Πινέλο
• ibd Powerbond

Step By Step:
1. Καθαρίστε το νύχι με ένα στεγνό ibd Nail Wipe.

2. Με ένα pusher, σπρώξτε απαλά τα πετσάκια και αφαιρέστε τα από την επιφάνεια του νυχιού.

3. Με μία λίμα Emerald, χαράξτε ελαφρά την επιφάνεια του νυχιού και αφαιρέστε τη γυαλάδα.

4. Απομακρύνετε τη σκόνη του λιμαρίσματος με ένα καθαρό, στεγνό nail wipe.

5. Εφαρμόστε ibd Dehydrate στο φυσικό νύχι, για να αφυδατώσετε προσωρινά την 
επιφάνειά του. Αφήστε το να στεγνώσει.

6. Εφαρμόστε ibd Powerbond στην επιφάνεια του νυχιού με μέτρο, για μέγιστη προσκόλληση.

7. Στη συνέχεια εφαρμόστε τη φόρμα επέκτασης. 

8. Πιέστε για να βγει μια μικρή ποσότητα Control Gel Cool Pink από το σωληνάριο.

9. Με τη Spatula κόψτε την επιθυμητή ποσότητα Gel από το σωληνάριο & τοποθετήστε στο νύχι.

10. Βουτήξτε το Control Brush στο Control Solution. Εμποτίστε ελαφρά τις τρίχες του πινέλου.

11. Αφαιρέστε τυχόν παραπανήσιο υγρό απ'το πινέλο, σκουπίζοντας σε ένα στεγνό nail wipe.

12. Απλώστε και κτίστε με ελαφριές κινήσεις, ώσπου να επιτευχθεί το επιθυμητό smile line.

13. Πολυμερίστε σε LED ή UV Lamp (1 λεπτό σε LED / 2 λεπτά σε UV).

14. Επαναλάβετε τα βήματα 9 - 12 για να εφαρμόσετε το Control Gel White.

15. Απλώστε και κτίστε με ελαφριές κινήσεις, ώσπου να καλυφθεί ολόκληρο το ελεύθερο άκρο. 

16. Πολυμερίστε σε LED ή UV Lamp (1 λεπτό σε LED / 2 λεπτά σε UV).

17. Αφαιρέστε τη φόρμα. Γυρίστε τα χέρια ανάποδα και πολυμερίστε (1' σε LED / 2' σε UV).

18. Με τη λίμα Emerald, δώστε στο νύχι το επιθυμητό σχήμα.

19. Απομακρύνετε τη σκόνη του λιμαρίσματος με ένα καθαρό, στεγνό nail wipe.

20. Εφαρμόστε 1 στρώση ibd Intense Seal και πολυμερίστε (1 λεπτό σε LED / 2 λεπτά σε UV).

21. Εφαρμόστε λαδάκι επωνυχίου σε όλα τα νύχια.

• ibd Intense Seal
• Λαδάκι επωνυχίου
• Φόρμες κτισίματος
• ibd Emerald Λίμα 180 grit
• ibd Nail Wipes
• LED ή UV Lamp
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