
H ibd παρουσιάζει την πιο πρόσφατη καινοτομία
στα επιπρόσθετα νύχια με gel: το Control Gel. Ένα νέο 
pro-hybrid gel που υπερνικά τις πολυπλοκότητες των 
hard gel και acrylics, σε ένα απλό σωληνάριο. Αυτή η 
LED/UV formula είναι ιδανική για φυσική ενίσχυση και 
επιμήκυνση, με μια ταχύτερη και απλούστερη εφαρμογή.

14-2450
11/2017

American International Industries Los Angeles, CA 90040
All (UK) Ltd., Bershire RG1 7SR • ibd is a registered trademark of AII

ibd Control Gel Διαθέσιμο σε 56g: Clear, White, 
Intense White, Cool Pink, Warm Pink and Natural
ibd Control Gel Solution Διαθέσιμο σε 147ml & 250ml 
ibd Control Gel Spatula • ibd Control Gel Brush

Ένα NEΟ pro-hybrid gel

CLEAR WHITE INTENSE WHITE

COOL PINK WARM PINK NATURAL



 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
Η νέα φόρμουλα έρχεται σε ένα 

εύχρηστο σωληνάριο. Απλά συμπιέστε 
και κόψτε με τη σπάτουλα της ibd.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Πιέστε μια μικρή ποσότητα gel πάνω 

στο νύχι και μετά κτίστε ελαφρά, 
αποφεύγοντας το επωνύχιο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Οι ιδιότητες self-leveling του Control 

Gel βοηθούν σε μια εύκολη 
εφαρμογή, με ακρίβεια.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ 
Το Control Gel κινείται και πολυμερί-
ζεται κατ'εντολή, για  να δίνετε σχήμα 

και να φινίρετε ώσπου τα νύχια να είναι 
έτοιμα. Πολυμερίστε 2 λεπτά σε UV, 1 

λεπτό σε LED, 1 λεπτό σε LED/UV 
Hybrid.

ΤΑ ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΥΧΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 

Ελέγξτε κάθε πτυχή της εφαρμογής, από την κατα-

νομή του υλικού, ως το κτίσιμο και τον πολυμερισμό.
1 Πιέστε για να βγει μια μικρή ποσότητα Control Gel 
Clear από το σωληνάριο. Δε χρειάζεται να φτιάξετε 
μείγμα, ούτε υπάρχει οσμή — είναι έτοιμο για χρήση.
2 Με την ibd Spatula, κόψτε την επιθυμητή ποσότητα 
Control Gel από το σωληνάριο και τοποθετήστε την 
πάνω στο φυσικό νύχι. Η κατανομή του υλικού 
απευθείας από το σωληνάριο, σημαίνει πως δεν 
πηγαίνει καθόλου υλικό χαμένο. 
3 Προετοιμάστε το ibd Control Brush και βουτήξτε το 
στο ibd Control Solution. Όσο λιγότερο, τόσο το 
καλύτερο: εμποτίστε ελαφρώς τις τρίχες.
4 Αφαιρέστε τυχόν περίσσειο υγρό από το πινέλο 
πάνω σε ένα καθαρό, στεγνό ibd Nail Wipe.
5 Κτίστε ελαφρά με το gel, αποφεύγοντας το επωνύχιο. 
6 Πολυμερίστε για 2' σε UV, 1' σε LED, 1' σε  LED/UV 
Hybrid. Κλείστε με το ibd Intense Seal LED/UV:
3' σε UV, 30'' σε LED. 

STEP BY STEP: ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ CLEAR
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nail avoiding the cuticle.




