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Οδηγίες Εφαρμογής
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στ. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα από 
CuticleAway ομοιόμορφα γύρω από το 
επωνύχιο κάθε νυχιού. (Για να αποτρέ-
ψετε την μόλυνση του προϊόντος, μην 
αγγίξετε τον μαλακό ιστό με το στόμιο  
εφαρμογής του CuticleAway. Είναι επίσης
σημαντικό να μην «απλώνετε» το CuticleAway
με το δάκτυλο - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε  
υπερ-έκθεση του επαγγελματία τεχνίτη νυχιών.) 

ζ.  Με ένα cuticle pusher  
σπρώξτε απαλά κατά 
μήκος της επιφάνειας
του νυχιού, προς την 
περιοχή του επωνυχίου
και τις πλαϊνές πτυχές,
για να χαλαρώσετε και να 
ανασηκώσετε τυχόν νεκρούς ιστούς από την επιφάνεια. 
Αφαιρέστε το παραπανήσιο CuticleAway από το νύχι   
και με ένα curette αφαιρέστε τους νεκρούς ιστούς  
από το επωνύχιο και τα πλαϊνά.

η.  Τρίψτε καλά τα νύχια με σαπούνι και ένα υγρό βουρτσάκι
του μανικιούρ, ξεβγάλτε με ζεστό νερό για να αφαιρέσετε 
το CuticleAway και το σαπούνι, και στεγνώστε με μια πετσέτα.   

θ.  Με έναν κόφτη επωνυχίου απομακρύ-  
νετε προσεκτικά τυχόν εναπομείναντες
χαλαρωμένους ιστούς, καθώς και παρα- 
νυχίδες. Να κάνετε απαλές και προσεκτι- 
κές κινήσεις όταν αφαιρείτε τα πετσάκια,
ώστε να προστατέψετε τις σφραγίσεις του
νυχιού. Ποτέ να μην κόβετε ζωντανό ιστό, καθώς αυτό  
μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση. 

ΒΗΜΑ 1:

P - Perform a Manicure = Κάντε ένα μανικιούρ

1. Κάντε ένα μανικιούρ

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

β.   Κάντε μασάζ στα χέρια της με CoolBlue™  
για να απολυμάνετε τα χέρια και να 

εμποδίσετε τη μεταφορά μικροβίων.  

γ.   Αφαιρέστε το βερνίκι που μπορεί να είναι
ήδη εφαρμοσμένο, χρησιμοποιώντας 
ένα αφαιρετικό βερνικιού βασισμένο στο 
ασετόν*  (Shellac™ Nourishing Remover    

ή ScrubFresh™) και ένα nail wipe.   

δ.   Εφόσον είναι απαραίτητο, κόψτε το μήκος του κάθε 
νυχιού χρησιμοποιώντας έναν νυχοκόπτη.   

ε.   Φορμάρετε το ελεύθερο άκρο κάθε νυχιού  
με τα 240-grit της λίμας Kanga™     ή του 

™. (Ποτέ να μην φορμάρετε      
το φυσικό νύχι με λίμα κάτω  των 240-grit. 
Αν το κάνετε αυτό, μπορεί να διαχωρι-   
στούν οι στρώσεις της επιφάνειας του    
νυχιού και να προκληθεί αποκόλληση.)  

  

Προετοιμασία Φυσικού Νυχιού για 
Επιπρόσθετα Νύχια (CND P.R.E.P.)

10 ΛΕΠΤΑ Η σωστή προετοιμασία είναι μια συστηματική μέθοδος που σας εξασφαλίζει ότι 
το Υγρό & Σκόνη Ακρυλικού ή τα παραδοσιακά προϊόντα UV Gel θα προσκολληθούν 
στην επιφάνεια του φυσικού νυχιού, χωρίς να ανασηκωθούν. 

*Τα αφαιρετικά βερνικιού που είναι βασισμένα στο ασετόν
όπως το Shellac Nourishing Remover, αποτελούν τον πιο 
γρήγορο και εύκολο τρόπο να αφαιρέσετε το βερνίκι νυχιών.  
Τα αφαιρετικά που δεν βασίζονται στο ασετόν, θα ρευστο-
ποιήσουν το βερνίκι πιο αργά και θα «πασαλείψουν» το  
χρώμα στην περιοχή του επωνυχίου, διακινδυνεύοντας  
έτσι την υπερ-έκθεση του δέρματος στο ασετόν.   
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ΒΗΜΑ 4:

Ενισχυτικά προϊόντα προετοιμασίας (P.R.E.P) 
(προαιρετικά)    

NailFresh™     
Αυτό το προϊόν ενδείκνυται για πελάτισσες με 
νύχια που είναι επιρρεπή στην ανασήκωση 
όταν φοράνε επιπρόσθετα με UV Gel ή Ακρυλικό.
Πριν από το ScrubFresh, απλώστε γενναιόδωρα 
Nail Fresh στο φυσικό νύχι, για να το καθαρίσετε
και να το αφυδατώσετε προσωρινά. Στεγνώνει
το νύχι και εξατμίζεται γρήγορα. Συνεχίστε 
εφαρμόζοντας το  ScrubFresh.

NailPrime    
Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται σε πελάτισσες

 

που τα επιπρόσθετά τους με Ακρυλικό έχουν
τάση ανασήκωσης. Όταν χρησιμοποιείτε το  
υγρό κτισίματος Radical SolarNail™ σε μια τέ- 
τοια πελάτισσα, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
NailPrime στην επιφάνεια του φυσικού νυχιού, 
σε 2-3 νύχια τη φορά, για να εξασφαλίσετε πως το
πινέλο θα έχει αρκετό υγρό ώστε να καλύψει ομοιόμορφα 
το κάθε νύχι. Επαναλάβετε αυτό το βήμα ώσπου όλα τα νύχια
να είναι πλήρως καλυμμένα. Όταν χρησιμοποιείτε το Nail Prime
με tips, εφαρμόστε τo Nail Prime στο φυσικό νύχι αφού έχετε
εφαρμόσει και λιμάρει το tip. Θυμηθείτε: όταν εφαρμόζετε το
Nail Prime, μην αγγίζετε το δέρμα και μην αφήνετε το προϊόν 
να «πλημμυρίσει» στην περιοχή του επωνυχίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

C oolBlue™

CND Shellac™ Nourishing Remover

Cuticle Away

ScrubFresh

NailFresh*

NailPrime* 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πετσέτες χεριών

Υγρό σαπούνι χεριών

Πινέλο ή βουρτσάκι για την απομάκρυνση της σκόνης

Nail wipes που δεν αφήνουν κατάλοιπα

Νυχοκόπτης

Cuticle pusher

Curette

Πενσάκι επωνυχίου

*Προαιρετικά

ΒΗΜΑ 2:

R - Remove Shine =  Αφαιρέστε τη γυαλάδα     

1.  Αφαιρέστε τη γυαλάδα από την επιφάνεια
του φυσικού νυχιού με τα 240-grit του  

™, προς την κατεύθυνση που  
μεγαλώνει το φυσικό νύχι. (Αν λιμάρετε 
μπρος-πίσω, θα αφαιρέσετε στρώσεις της
επιφάνειας και θα αποδυναμώσετε το νύχι.)

ΒΗΜΑ 3:

E - Eliminate Surface Contaminants = Εξαλείψτε
τους μολυσματικούς παράγοντες της επιφάνειας 
του νυχιού

 

P - Purify Nail Plate = Καθαρίστε την επιφάνεια
του νυχιού

1.   Εξαλείψτε τους μολυσματικούς παράγοντες από το νύχι και 
Καθαρίστε την επιφάνεια του νυχιού            

 α.  Καθαρίστε καλά και 
αφυδατώστε προσω-
ρινά την επιφάνεια  του
φυσικού νυχιού με  
ScrubFresh™ χρησιμο- 
ποιώντας ένα nail wipe 
που δεν αφήνει κατάλοιπα.
Σπρώξτε πίσω απαλά τις πλαϊνές πτυχώσεις και τρίψτε
καλά, ώστε να εξασφαλίσετε πως όλα τα σημεία του
νυχιού είναι εντελώς καθαρά.*   

  *Όταν εφαρμόζετε tips, δεν είναι απαραίτητο να αφυδα-
τώσετε προσωρινά την επιφάνεια του νυχιού σε αυτό το 
σημείο της υπηρεσίας. Οι κόλλες έχουν πολύ ισχυρές 
συγκολλητικές ιδιότητες όταν συνδυάζονται με την ύπαρξη 
υγρασίας, οπότε αν αφυδατώσετε την επιφάνεια του νυχιού 
είναι πιθανό να μειώσετε την δύναμη της επικόλλησης. 
Μην εφαρμόζετε ScrubFresh στο tip μετά την εφαρμογή
του - αυτό μπορεί να λιώσει το tip και να θέσει σε κίνδυνο 
την ακεραιότητα του επιπρόσθετου νυχιού. 


