Step-by-Step

CND Shellac Twinkle Toes
™

Χαρίστε λίγη λάμψη στα πόδια της πελάτισσάς σας, προσθέτοντας glitter ή Additives στην υπηρεσία πεντικιούρ
CND Shellac. Μπορείτε να χρεώσετε τουλάχιστον 50% παραπάνω για μια υπηρεσία CND Shellac Twinkle Toes,
γιατί -όπως λέγεται- «τα διαμάντια είναι οι καλύτεροι φίλοι μιας γυναίκας»!

ΒΗΜΑ 1:

Προετοιμασία & Λιμάρισμα

2. Εξουδετερώστε τους παράγοντες
μόλυνσης στην επιφάνεια του νυχιού,
τρίβοντας το νύχι με ScrubFresh και
με ένα nail wipe που να μην αφήνει
κατάλοιπα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ:
1. Κάντε ένα πεντικιούρ:
α. Πλύντε τα πόδια της πελάτισσάς σας με υγρό σαπούνι
και ζεστό νερό. Στεγνώνετε με μια πετσέτα.

3. Καθαρίστε καλά τις στρώσεις της επιφάνειας
του νυχιού με το ScrubFresh, αφαιρώντας
έτσι τη λιπαρότητα και τα υπολείμματα.

β. Κόψτε και φορμάρετε το ελεύθερο
άκρο των φυσικών νυχιών με την
πλευρά των 240 grit της λίμας
Kanga™.

ΒΗΜΑ 2:

γ. Αφαιρέστε τυχόν πετσάκια από
την επιφάνεια του νυχιού με το
CuticleAway και με ένα pusher.

1. Κουνήστε πολύ καλά το μπουκαλάκι,
για να αναμιχθεί το υλικό.

δ. Καθαρίστε τα πόδια με σαπούνι
και νερό, για να εξουδετερώσετε
και να απομακρύνετε το CuticleAway.

ε. Ελέγξτε προσεκτικά για επίμονα
πετσάκια και υπολείμματα,
τραβώντας προς τα πίσω τις
πλαϊνές πτυχές (τα πλαϊνά του
νυχιού) με τα δάκτυλά σας, και
με ένα curette ή έναν κόφτη
επωνυχίου αφαιρέστε απαλά
τους νεκρούς ιστούς που μπορεί
να έχουν απομείνει.
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Εφαρμογή CND Shellac
Base Coat

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση στην
επιφάνεια και το ελεύθερο άκρο
και των πέντε νυχιών στο ένα πόδι.

α. Πριν βγάλετε τελείως το πινέλο
από το μπουκάλι, σκουπίστε το
γύρω-γύρω στο λαιμό του μπουκαλιού,
για να στραγγίξετε την περιττή ποσότητα.
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β. Μένοντας παράλληλα προς το φυσικό νύχι, τοποθετήστε το πινέλο στο κέντρο του νυχιού, αφήνοντας ένα
ελάχιστο περιθώριο από τη γραμμή του επωνυχίου.

δ. Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε από την άλλη
πλευρά του νυχιού. Μετά ακολουθήστε τα ίδια
βήματα για να καλύψετε και το κέντρο.

γ. Σπρώξτε απαλά το πινέλο προς τη γραμμή του
επωνυχίου και γλιστρήστε το από τη μια πλευρά,
προς το ελεύθερο άκρο του νυχιού.

ε. Βεβαιωθείτε ότι σφραγίσατε το ελεύθερο άκρο, για
να εξασφαλίσετε τη μακρά διάρκεια της εφαρμογής.

δ. Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε από την άλλη
πλευρά του νυχιού, και μετά ακολουθήστε τα ίδια
βήματα για να καλύψετε και το κέντρο.

3. Πολυμερίστε και τα πέντε νύχια
για δύο λεπτά στη CND UV Lamp
ή στη Brisa Lamp.

ε. Βεβαιωθείτε ότι σφραγίσατε το ελεύθερο άκρο, για
να εξασφαλίσετε τη μακρά διάρκεια της εφαρμογής.

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία και
στο άλλο πόδι.

3. Πολυμερίστε και τα 5 νύχια για 10
δευτερόλεπτα στη CND UV Lamp ή
στη Brisa Lamp. Για πιο άνετη
τοποθέτηση του ποδιού, ο δίσκος
για τα χέρια μπορεί να αφαιρεθεί.

4. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία και
στο άλλο πόδι.

5. Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή
στρώση χρώματος στην επιφάνεια
και το ελεύθερο άκρο των 5 νυχιών
με τον ίδιο τρόπο. Αυτή η στρώση
θα δώσει πλήρη κάλυψη, αν χρησιμοποιείτε καλυπτική απόχρωση
(opaque).
6. Πολυμερίστε και τα 5 νύχια
για 2 λεπτά στη CND UV Lamp
ή στη Brisa Lamp.

ΒΗΜΑ 3:

Εφαρμογή χρώματος
CND Shellac
1. Κουνήστε δυνατά το μπουκαλάκι,
ώστε να αναμιχθεί το υλικό.
2. Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση
στην επιφάνεια του νυχιού και
το ελεύθερο άκρο των 5 νυχιών
στο ένα πόδι.(Αυτή η στρώση
θα είναι ελαφρώς ημι-διάφανη,
αν εφαρμοστεί σωστά).
α. Πριν βγάλετε τελείως το πινέλο από το μπουκάλι,
σκουπίστε το γύρω-γύρω στο λαιμό του μπουκαλιού,
για να στραγγίξετε την περιττή ποσότητα.
β. Μένοντας παράλληλα προς το φυσικό νύχι, τοποθετήστε το πινέλο στο κέντρο του νυχιού, αφήνοντας ένα
ελάχιστο περιθώριο από τη γραμμή του επωνυχίου.
γ. Σπρώξτε το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου,
και γλιστρήστε το κατά μήκος της μιας πλευράς,
προς το ελεύθερο άκρο του νυχιού.
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ΒΗΜΑ 4:

Εφαρμογή CND Additives
ή Glitter
1. Βρέξτε ελαφρά ένα πινέλο CND Gel
Oval με καθαρό οινόπνευμα 95% ή
97% και βυθίστε το μέσα σε ένα
δοχείο με CND Additives ή μέσα
σε ψιλό glitter. Απλώστε το με πινέλο
πάνω στην κολλώδη επίστρωση του
CND Shellac. Αν χρειαστεί περισσότερη
κάλυψη ή λάμψη, τότε επαναλάβετε
τη διαδικασία, ωσότου ολόκληρο το
νύχι να έχει καλυφθεί με μια λεπτή
στρώση από Additives ή glitter.

ΒΗΜΑ 5:

Εφαρμογή CND Shellac
Top Coat
1. Κουνήστε καλά το μπουκαλάκι για να αναμιχθεί το υλικό.
2. Εφαρμόστε από μία λεπτή στρώση
στην επιφάνεια του νυχιού και το
ελεύθερο άκρο στα πέντε νύχια
του ενός ποδιού.

6 . Ενυδατώστε τα νύχια και τον
μαλακό ιστό που τα περιβάλλει
με SolarOil, και προμηθεύστε
τον πελάτη σας με ένα μπουκαλάκι,
για την καθημερινή του περιποίηση.

7. Κλείστε με τον πελάτη σας ένα ραντεβού
για μετά από δύο εβδομάδες, για μια
επανεφαρμογή του Shellac.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:
CuticleAway .............................................. 1 σταγόνα για κάθε νύχι
Kanga™ File .................................................................................. 1 λίμα

α. Πριν βγάλετε τελείως το πινέλο από το μπουκάλι,
σκουπίστε το γύρω-γύρω στο λαιμό του μπουκαλιού,
για να στραγγίσετε την περιττή ποσότητα.
β. Μένοντας σε παράλληλη γραμμή με το φυσικό νύχι,
τοποθετήστε το πινέλο στο κέντρο του νυχιού,
αφήνοντας ένα ελάχιστο περιθώριο από τη γραμμή
του επωνυχίου.
γ. Σπρώξτε απαλά το πινέλο προς τη γραμμή του
επωνυχίου και γλιστρήστε το κατά μήκος της
μιας πλευράς, προς το ελεύθερο άκρο του νυχιού.
δ. Ανασηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε από την
άλλη πλευρά του νυχιού. Μετά ακολουθήστε
τα ίδια βήματα για να καλύψετε και το κέντρο.

ScrubFresh™ ................................................................. όσο χρειαστεί
CND Shellac Base Coat ......................................... 1 λεπτή στρώση
CND Shellac χρώμα ............................................. 2 λεπτές στρώσεις
CND Shellac Top Coat ........................................... 1 λεπτή στρώση
SolarOil ....................................................... 1 σταγόνα για κάθε νύχι
CND Additives .............................................................. όσο χρειαστεί

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:
CND UV Lamp ή Brisa Lamp
CND Gel Oval Brush
Πετσέτες
Nail wipes/pads που δεν αφήνουν κατάλοιπα

ε. Βεβαιωθείτε ότι σφραγίσατε το ελεύθερο άκρο,
για να εξασφαλίσετε τη μακρά διάρκεια
της εφαρμογής.

Curette ή πενσάκι επωνυχίου
99% Isopropyl Alcohol (στην Ελλάδα, μπορούμε να προμηθευτούμε
Καθαρό Οινόπνευμα 95% ή 97%)

3. Πολυμερίστε και τα 5 νύχια

για 2 λεπτά στη CND UV Lamp
ή στη Brisa Lamp.

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία και
στο άλλο πόδι.

5. Αφαιρέστε την κολλώδη επίστρωση, σκουπίζοντας
με ένα nail wipe εμποτισμένο με καθαρό οινόπνευμα
95% ή 97%.
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