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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CND Clear Tips

Additives

Υγρό κτισίματος Retention+™ 

Πούδρα κτισίματος Retention+ Clear

Brisa Gloss*

CND ProSeries Liquid & Powder Brush

CND UV Lamp

ScrubFresh

Βαζάκια ανάμιξης/πλαστικός δοσομετρητής

Dappen Dish

Nail Wipes/Pads που δεν αφήνουν κατάλοιπα

*Προαιρετικό

ΒΗΜΑ 1:

•  Κάντε την προετοιμασία του φυσικού νυχιού (για περισσό-
τερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες εφαρμογής) και
εφαρμόστε ένα CND Clear Tip. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
βάσης με Retention+ Clear Sculpting Powder και φινίρετε
με την πλευρά των 180 grit της λίμας Blizzard. (Για περισ-
σότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες Bήμα-Bήμα για Επι-
πρόσθετα νύχια με Υγρό & Σκόνη, με κτίσιμο πάνω σε tip).

 

 

 

ΒΗΜΑ 2:

•  Αναμίξτε την πούδρα Retention+ και τα Additives σε
δοχεία, για να δημιουργήσετε τα χρώματα για το δια-
κοσμητικό σχέδιο. Κλείστε τα καπάκια των δοχείων και
κουνήστε τα, για να αναμιχθούν καλά. Για να διατηρηθεί
το επιπρόσθετο νύχι σε καλή κατάσταση, ποτέ μην βάζετε
πάνω από 30% Additives σε οποιοδήποτε μείγμα με Σκόνη
Ακρυλικού.

 

ΒΗΜΑ 3:

•  Εφαρμόστε στο νύχι τα μείγματα με τη Σκόνη Ακρυλικού,
για να δημιουργήσετε το επιθυμητό σχέδιο.

 

•  Για μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή στην εφαρμογή γαλλικού 
Forever French, αντικαταστήστε τη ροζ και τη λευκή σκόνη 
ακρυλικού με τα μείγματα από σκόνες ακρυλικού μαζί με 
Additives. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες 
Βήμα-Βήμα για Επιπρόσθετα με Υγρό & Σκόνη Ακρυλικού, 
με κτίσιμο πάνω σε tip).

 

ΒΗΜΑ 4:

•  Καλύψτε το σχέδιο με την πούδρα Retention+ Clear.
Λειάνετε την επιφάνεια του επιπρόσθετου με την πλευρά
των 180grit της λίμας Hot Shot, χωρίς να ακουμπήσετε το
σχέδιο. Δώστε έντονη γυαλάδα με ένα bu�er ή σκουπίστε
με το ScrubFresh και σφραγίστε με το Brisa Gloss.

Additives 

Υγρό & Σκόνη Ακρυλικού 
και Additives  
Αναμίξτε τις χρωστικές και τα e�ects (με shimmer ή glitter) 
με τη Σκόνη Ακρυλικού, για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες 
αποχρώσεις και διακοσμητικά σχέδια.

CND Λίμες & Bu�er
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