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Color

Shellac™

Εφαρμογή & Αφαίρεση
Καλωσορίστε  το ΠΡΩΤΟ υβριδικό βερνίκι νυχιών. Η νέα, κατοχυρωμένη πατέντα UV3 συνδυάζει την ευκολία 

Νύχια χεριών

ΒΗΜΑ 1: 

 Σχολαστικό Prep
των φυσικών νυχιών
“P.E.P.”:  

ρύοικιναμ ανέ ετνάΚ - erucinaM A mrofreP – P 

α. Σχηματίστε και λειάνετε το ελεύθερο άκρο του νυχιού με μια  Kanga™  File.

β.  Αφαιρέστε τους νεκρούς ιστούς από την επιφάνεια του νυχιού μεCuticleAway και ένα cuticle pusher.

γ.   Πείτε στον πελάτη  να πλύνει τα χέρια του με υγρό σαπούνι και  ζεστό νερό και μετά να τα στεγνώσει με μια πετσέτα.

δ.   Ελέγξτε ξανά  για τυχόν νεκρούς ιστούς,  τραβώντας πίσω τις πλαϊνές πτυχώσεις (στα πλαϊνά του νυχιού) με τα δάκτυλά
σας και, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο curette, αφαιρέστε απαλά τον νεκρό ιστό που έχει απομείνει. 

εμ ςησνυλόμ ςετνογάραπ ςυοτ ετψίελαξΕ - stnanimatnoc  ecafrus etanimilE – E  ScrubFresh™ και ένα pad που δεν αφήνει υπολείμματα.

 lian yfiruP – P pl l  eta ayers - Καθαρισμός της επιφάνειας του νυχιού με ScrubFresh που θα αφαιρέσει τη λιπαρότητα από το νύχι.

ΒΗΜΑ 2: 

Εφαρμογή του Shellac UV Base Coat

.νόϊορπ οτ ετεψέτακανα αν αιγ ιλάκυοπμ οτ ετσήνικανΑ .1

 .2 Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε κάθε επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο  στα 5 νύχια του ενός χεριού.

α. Αφαιρέστε το πινέλο από το μπουκαλάκι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού  για να φύγει
το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

β.  Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, ελαφρώς
απομακρυσμένο από  τη γραμμή του επωνυχίου.

εφαρμογής του βερνικιού με τις επιδόσεις του gel.   Μια καινοτομία στο χρώμα των νυχιών, που δεν ξεφλου-
δίζει και είναι ανθεκτικό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από κάθε εφαρμογή, να μην ξεχνάτε να κουνάτε πολύ καλά τα μπου-
καλάκια (base, color & top coat), για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, μην ξεχνάτε: ΛΕΠΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ!

Αντί για Scrubfresh, μπορείτε προσωρινά να χρησιμοποιήσετε καθαρό ασετόν (ακετόνη).
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ΒΗΜΑ 2: (συνέχεια)

γ.   Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και μετά απλώστε το προϊόν προς τα κάτω στη μια 
πλευρά του νυχιού, ώς το 

 
ελεύθερο άκρο.

δ.  Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού. 

ε.  Βεβαιωθείτε πως περιβάλλετε το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια του προϊόντος.  

3. Πολυμερίστε και τα 5 δάκτυλα για 10 δευτερόλεπτα στην CND UV  Lamp της *.

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο χέρι.

ΒΗΜΑ 3:

Εφαρμογή του Shellac 
UV Color Coat 
 Αμιγές Χρώμα

1. Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν.

2.  Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση σε κάθε επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο των 5 νυχιών στο ένα χέρι. 
(Αυτή η στρώση θα είναι ελαφρώς ημι-διαφανής, εφόσον εφαρμοστεί σωστά).

α. Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από το μπουκάλι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού για να φύγει 
το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

β.  Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, ελαφρά απομακρυσμένο 
από τη γραμμή του επωνυχίου. 

γ.  Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και απλώστε το προϊόν προς τα κάτω στη μια
πλευρά του νυχιού, ώς το ελεύθερο άκρο.

δ.  Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού.

ε.  Βεβαιωθείτε πως έχετε περιβάλλει το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια.  

3.  Πολυμερίστε και τα 5 νύχια για δύο λεπτά στην  UV  Lamp της CND.*

4.  Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο χέρι.

5.  Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή στρώση χρώματος στην επιφάνεια και το ελεύθερο άκρο και των 5 νυχιών, ακολουθώντας 
την ίδια διαδικασία. Αυτή η στρώση παρέχει πλήρη κάλυψη, αν χρησιμοποιείτε ένα αδιαφανές (opaque) χρώμα. 

6.  Πολυμερίστε και τα 5 νύχια για δύο λεπτά στην  UV  Lamp της CND.*  

Γαλλικό  Μανικιούρ

1. Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν.

2.  Ξεκινήστε με ένα sheer pink (διαφανές ροζ) Shellac UV  Color  Coat (όχι λευκό tip): Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του χρώματος
στην επιφάνεια του νυχιού και το ελεύθερο άκρο και των 5 νυχιών στο ένα χέρι.  

α.  Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από το μπουκάλι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού για να φύγει 
το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

*Αν χρησιμοποιείτε την Brisa lamp, εφαρμόστε και πολυμερίστε 4 δάκτυλα σε κάθε χέρι και μετά τους αντίχειρες.
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ΒΗΜΑ 3: (συνέχεια)

β.   Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, ελαφρά απομακρυσμένο 
από τη γραμμή του επωνυχίου.

γ.   Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και απλώστε το προϊόν προς τα κάτω στη μια
πλευρά του νυχιού, ώς το ελεύθερο άκρο.

δ.   Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού. 

ε.  Βεβαιωθείτε πως έχετε περιβάλλει το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια της εφαρμογής. 

3.   Πολυμερίστε και τα 5 νύχια για δύο λεπτά στην  UV  Lamp της CND.*

4.  Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση λευκού Shellac UV Color Coat  στις άκρες των νυχιών, δημιουργώντας ένα καμπυλωτό smile line
για να κολακεύσετε το σχήμα του νυχιού. Δουλέψτε τις λεπτομέρειες με το Brisa™ ProSeries Gel Brush, αφού το έχετε εμβαπτίσει
σε 99% IPA (καθαρό οινόπνευμα) για να τελειοποιήσετε το smile line.

Σημείωση:  Η εφαρμογή του λευκού χρώματος στην άκρη του νυχιού πάνω από μια ροζ βάση, θα εξασφαλίσει ότι το πινέλο 
για τις λεπτομέρειες δεν θα αφαιρέσει την ζωτικής σημασίας στρώση του Base Coat κατά τη διάρκεια του φινιρίσματος. 

5.  Τοποθετήστε και τα 5 δάκτυλα στην CND UV  Lamp της  και πολυμερίστε για δύο λεπτά.*

6.  Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο χέρι.

ΒΗΜΑ 4:

Εφαρμογή του Shellac 
UV Top Coat 

1. Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε κάθε επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο των 5 νυχιών στο ένα χέρι.

α.  Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από το μπουκάλι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού για να φύγει
το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

β.  Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, ελαφρά απομακρυσμένο
από τη γραμμή του επωνυχίου.

γ.  Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και απλώστε το προϊόν προς τα κάτω στη μια
πλευρά του νυχιού, ώς το ελεύθερο άκρο.

δ.  Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού. 

ε.  Βεβαιωθείτε πως έχετε περιβάλλει το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια της εφαρμογής. 

3.  Πολυμερίστε και τα 5 νύχια για δύο λεπτά στην UV Lamp της CND.*

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο χέρι. 

5. Αφαιρέστε το λεπτό στρώμα επικάλυψης (την κολλώδη στρώση) με ένα pad που δεν αφήνει υπολείμματα, εμβαπτισμένο σε
99% IPA (καθαρό οινόπνευμα).

6. Περιποιηθείτε τα νύχια και τον περιβάλλοντα απαλό ιστό με SolarOil™  και προμηθεύστε τον πελάτη σας με ένα μπουκάλι
για να περιποιείται καθημερινά τα νύχια του.

7. Κλείστε ένα ραντεβού με τον πελάτη σας για μια επαναληπτική εφαρμογή του Shellac σε δύο εβδομάδες.

*Αν χρησιμοποιείτε την Brisa lamp, εφαρμόστε και πολυμερίστε 4 δάκτυλα σε κάθε χέρι και μετά τους αντίχειρες.
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Αφαίρεση του Shellac

1. Πείτε στον πελάτη σας να πλύνει τα χέρια του με υγρό σαπούνι και
ζεστό νερό και μετά να τα στεγνώσει με μια πετσέτα.

2.  Κάντε μασάζ με CoolBlue™  στα χέρια του πελάτη σας για απολύμανση.

3.  Τυλίξτε κάθε δάκτυλο με ένα Shellac Remover Wrap

α. Εμποτίστε το βαμβακερό pad του Shellac  Remover  Wrap  
με 99% καθαρό ασετόν. Τοποθετήστε το wrap κάτω απ›το δάκτυλο  
με την άκρη του pad κάτω από το ελεύθερο άκρο του νυχιού.  

β.  Διπλώστε το pad πάνω στην κορυφή του νυχιού.

γ.  Τυλίξτε το μακρύ σημείο συγκράτησης γύρω από το δάκτυλο, 
ώστε να εφαρμοστεί καλά.  

δ.  Ασφαλίστε το wrap με την αυτοκόλλητη ταινία. 

4.  Αφήστε το Shellac  Remover  Wrap στο δάκτυλο για 10 λεπτά. 

5.  Εφαρμόστε μια ελαφριά πίεση στο νύχι του κάθε δακτύλου.

6.  Χρησιμοποιώντας μια κίνηση περιστροφής τραβήξτε το Shellac Remover Wrap και το προϊόν από το νύχι. 
Αν παραμείνει στο νύχι αρκετή ποσότητα από το Shellac (εξαιτίας παρατεταμένης εφαρμογής ή κάποιας άλλης
ιδιάζουσας περίπτωσης), ξανατυλίξτε το νύχι και αφήστε το ασετόν να διεισδύσει για λίγα λεπτά ακόμα.

7.   Εφόσον είναι απαραίτητο, απομακρύνετε απαλά το εναπομείναν προϊόν με ένα ξυλάκι. Να είστε προσεκτικοί,
ώστε να μην γδάρετε τις στρώσεις της επιφάνειας του φυσικού νυχιού.  

8.  Τρίψτε το νύχι με ένα pad που δεν αφήνει υπολείμματα εμποτισμένο με ασετόν, για να αφαιρέσετε τυχόν
υπολείμματα του προϊόντος.



5

Νύχια ποδιών

ΒΗΜΑ 1: 

Σχολαστικό Prep
των φυσικών νυχιών
“P.E.P.:”
P  – Perform  A  Pedicure - Κάντε ένα πεντικιούρ

α.  Πλύντε τα πόδια του πελάτη σας με υγρό σαπούνι και ζεστό νερό, ή βυθίστε τα σε ένα λεκανάκι του πεντικιούρ με
μια δική σας επιλογή προϊόντων SpaPedicure™. Στεγνώστε τα με μια πετσέτα.

β.  Σχηματίστε και λειάνετε το ελεύθερο άκρο του νυχιού με μία  Kanga™  File.

γ.  Αφαιρέστε τους νεκρούς ιστούς από την επιφάνεια του νυχιού με CuticleAway και ένα cuticle pusher. 

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

ε.   Ελέγξτε ξανά για τυχόν νεκρούς ιστούς, τραβώντας πίσω τις πλαϊνές πτυχώσεις (στα πλαϊνά του νυχιού) με τα δάκτυλά σας 
και, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο curette, αφαιρέστε απαλά τον νεκρό ιστό που έχει απομείνει. 

E  – Eliminate surface contaminants - Εξαλείψτε τους παράγοντες μόλυνσης με ScrubFresh™ και ένα pad που δεν αφήνει υπολείμματα. 

P  – Purify nail plate layers - Καθαρισμός της επιφάνειας του νυχιού με ScrubFresh, που θα αφαιρέσει τη λιπαρότητα από το νύχι.

ΒΗΜΑ 2: 

Εφαρμογή του Shellac 
UV Base Coat

1.  Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν.

2.  Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε κάθε επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο στα 5 νύχια του ενός ποδιού.

α. Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από το μπουκαλάκι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού 
για να φύγει το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

β.  Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, ελαφρώς 
απομακρυσμένο από τη γραμμή του επωνυχίου.

γ.  Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και μετά απλώστε το προϊόν προς τα κάτω στη μια 
πλευρά του νυχιού, ώς το ελεύθερο άκρο.

δ.  Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού. 

ε.  Βεβαιωθείτε πως έχετε περιβάλλει το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια της εφαρμογής. 

3.  Πολυμερίστε και τα 5 δάκτυλα των ποδιών για 10 δευτερόλεπτα στη UV Lamp ή τη Brisa Lamp της CND.       

4. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο πόδι.

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του νυχιού με ένα bu�er. 
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ΒΗΜΑ 3:

Εφαρμογή του Shellac 
UV Color Coat                                         

 1. Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν.

 2.  Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση σε κάθε επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο των 5 νυχιών στο ένα πόδι.
(Αυτή η στρώση θα είναι ελαφρώς ημι-διαφανής, εφόσον εφαρμοστεί σωστά).

 α. Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από το μπουκάλι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού, 
για να φύγει το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

 β.  Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, 
ελαφρά απομακρυσμένο από τη γραμμή του επωνυχίου.

 γ.   Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και απλώστε το προϊόν προς τα κάτω 
στη μια πλευρά του νυχιού, ώς το ελεύθερο άκρο.

 δ.  Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού.

 ε.  Βεβαιωθείτε πως έχετε περιβάλλει το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια της εφαρμογής. 

 3.  Πολυμερίστε και τα 5 δάκτυλα των ποδιών για δύο λεπτά στη CND. UV  Lamp ή τη   Brisa  Lamp της

 4.  Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο πόδι.

 5.  Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή στρώση Color Coat στην επιφάνεια και στο ελεύθερο άκρο και των 5 νυχιών, ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία. Αυτή η στρώση παρέχει μια πλήρη κάλυψη, αν χρησιμοποιείτε ένα αδιαφανές (opaque) χρώμα. 

 6.  Πολυμερίστε και τα 5 νύχια των ποδιών για δύο λεπτά στη UV  Lamp ή τη Brisa  Lamp της CND.  

ΒΗΜΑ 4:

Εφαρμογή του Shellac 
UV Top Coat 

 

1.  Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν.

2.  Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση σε κάθε επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο των 5 νυχιών στο ένα πόδι.

 α.  Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από το μπουκάλι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού, 
για να φύγει το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

 β.  Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, 
ελαφρά απομακρυσμένο από τη γραμμή του επωνυχίου.

 γ.  Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και απλώστε το προϊόν προς τα κάτω 
στη μια πλευρά του νυχιού, ώς το ελεύθερο άκρο. 

 δ.  Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού.

 
ε.  Βεβαιωθείτε πως έχετε περιβάλλει το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια της εφαρμογής. 

3.  Πολυμερίστε και τα 5 δάκτυλα των ποδιών για δύο λεπτά στη UV Lamp ή τη Brisa Lamp της CND. 

4.  Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο πόδι.
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ΒΗΜΑ 4: (συνέχεια)  

5.  Αφαιρέστε το λεπτό στρώμα επικάλυψης (την κολλώδη στρώση) με ένα pad που δεν αφήνει υπολείμματα, 
εμποτισμένο με 99% IPA (καθαρό οινόπνευμα).

6.  Περιποιηθείτε τα νύχια και τον περιβάλλοντα απαλό ιστό με SolarOil™ και προμηθεύστε τον πελάτη σας 
με ένα μπουκαλάκι, για να περιποιείται καθημερινά τα νύχια του.

7.  Κλείστε ένα ραντεβού με τον πελάτη σας για μια επαναληπτική εφαρμογή του Shellac σε δύο εβδομάδες.

Αφαίρεση του Shellac

1.   Πλύντε τα πόδια του πελάτη σας με υγρό σαπούνι και ζεστό νερό, ή βυθίστε τα σε ένα λεκανάκι του πεντικιούρ 
με μια δική σας επιλογή προϊόντων SpaPedicure™.  Στεγνώστε τα με μια πετσέτα.

2.  Κάντε μασάζ στα πόδια του πελάτη σας με CoolBlue, για να τα απολυμάνετε.

3.  Τυλίξτε το μεγάλο νύχι του ποδιού με ένα Shellac Remover Wrap και τυλίξτε τα μικρότερα νύχια με βαμβάκι
και αλουμινόχαρτο.

  Για να χρησιμοποιήσετε το wrap:   
α. Εμποτίστε το βαμβακερό pad του Shellac Remover Wrap με 99% καθαρό ασετόν. Τοποθετήστε το wrap 

κάτω απ›το δάκτυλο, με την άκρη του pad κάτω από το ελεύθερο άκρο του νυχιού. 
   

β.  Διπλώστε το pad πάνω στην κορυφή του νυχιού και τυλίξτε το γύρω από το νύχι του ποδιού, 
ώστε να εφαρμοστεί καλά.  

 

γ.  Τυλίξτε το μακρύ σημείο συγκράτησης γύρω από το δάκτυλο, ώστε να εφαρμοστεί καλά.  

δ.  Ασφαλίστε το wrap με την αυτοκόλλητη ταινία. 

     Για να χρησιμοποιήσετε το βαμβάκι και το αλουμινόχαρτο:

α. Εμποτίστε τα κομματάκια βαμβακιού με 99% καθαρό ασετόν.

β.  Τοποθετήστε το εμποτισμένο βαμβάκι σε κάθε νύχι του ποδιού.

γ.   Κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο σε τέτοιο μέγεθος, ώστε να μπορεί να τυλίξει όλα τα 4 μικρότερα δάκτυλα.

δ.  Τοποθετήστε το αλουμινόχαρτο κάτω από τα δάκτυλα και τυλίξτε τα έτσι, ώστε τα κομμάτια του βαμβακιού 
να παραμείνουν στη θέση τους.

4.   Αφήστε το Shellac Remover Wrap  και το βαμβάκι και το αλουμινόχαρτο στα δάκτυλα των ποδιών για 10 λεπτά.

5.  Πιέστε ελαφρά το δάκτυλο του ποδιού.

6.  Με μια κίνηση περιστροφής, τραβήξτε το Shellac Remover Wrap  ή το βαμβάκι και το αλουμινόχαρτο από τα δάκτυλα.
Αν παραμείνει στο νύχι αρκετή ποσότητα από το Shellac (εξαιτίας παρατεταμένης εφαρμογής ή κάποιας άλλης 
ιδιάζουσας περίπτωσης), ξανατυλίξτε το νύχι και αφήστε το ασετόν να διεισδύσει για λίγα λεπτά ακόμα.

7.  Εφόσον είναι απαραίτητο, απομακρύνετε απαλά το εναπομείναν προϊόν με ένα ξυλάκι. Να είστε προσεκτικοί,
ώστε να μην γδάρετε τις στρώσεις της επιφάνειας του φυσικού νυχιού.

8.  Τρίψτε το νύχι με ένα pad που δεν αφήνει υπολείμματα εμποτισμένο με ασετόν, για να αφαιρέσετε 
τυχόν υπολείμματα του προϊόντος.
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Επιπρόσθετα με Υγρό & Σκόνη Ακρυλικού ή Gel

ΒΗΜΑ 1: 

 Σχολαστικό Prep
των φυσικών νυχιών

Το Shellac μπορεί να εφαρμοστεί πάνω από Επιπρόσθετα νύχια με Liquid & Powder ή Gel.  

1.  Ολοκληρώστε το φινίρισμα των επιπρόσθετων, σταματώντας στην εφαρμογή του SolarOil™.

 •   Για επιπρόσθετα με
Λειάνετε τα νύχια με ένα bu�er  των 1200 grit, σαν το Koala Bu�er.

Liquid & Powder , αποφύγετε να τους προσδώσετε γυαλάδα με ένα bu�er. 

  
 •   Για επιπρόσθετα με Brisa Gel, σφραγίστε με Brisa  Gloss και αφήστε την κολλώδη επίστρωση

πάνω στο νύχι.  

    Μην εφαρμόσετε το Shellac UV Base Coat, περάστε απευθείας στο Color Coat.

ΒΗΜΑ 2: 

Εφαρμογή του Shellac 
UV Color Coat 

 

1.  Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν.

2.  Εφαρμόστε μια πολύ λεπτή στρώση σε κάθε επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο στα 5 νύχια του ενός χεριού.
(Αυτή η στρώση θα είναι ελαφρώς ημι-διαφανής, εφόσον εφαρμοστεί σωστά).

α. Αφαιρέστε το πινέλο από το μπουκαλάκι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού για να φύγει 
το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

β.  Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, ελαφρώς 
απομακρυσμένο από τη γραμμή του επωνυχίου.

γ.  Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και μετά απλώστε το προϊόν προς τα κάτω στη μια 
πλευρά του νυχιού, ώς το ελεύθερο άκρο.

δ.   Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού. 

ε.   Βεβαιωθείτε πως έχετε περιβάλλει το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια της εφαρμογής. 

3.  Πολυμερίστε και τα 5 δάκτυλα για δύο λεπτά στην UV Lamp της CND*.

4.  Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο χέρι.

5.  Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή στρώση χρώματος στην επιφάνεια και το ελεύθερο άκρο και των 5 νυχιών, ακολουθώντας 
την ίδια διαδικασία. Αυτή η στρώση παρέχει πλήρη κάλυψη, αν χρησιμοποιείτε ένα αδιαφανές (opaque) χρώμα. 

 

6.  Πολυμερίστε και τα 5 δάκτυλα για δύο λεπτά στην UV Lamp της CND*.

7.  Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο χέρι.

*Αν χρησιμοποιείτε την Brisa lamp, εφαρμόστε και πολυμερίστε 4 δάκτυλα σε κάθε χέρι και μετά τους αντίχειρες.
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ΒΗΜΑ 3:

Εφαρμογή του Shellac 
UV Top Coat 

 

1.  Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατέψετε το προϊόν.

2.  Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε κάθε επιφάνεια και ελεύθερο άκρο των 5 νυχιών στο ένα χέρι.

α.  Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από το μπουκάλι και πιέστε το στο στόμιο του μπουκαλιού 
για να φύγει το παραπανήσιο προϊόν από το πινέλο.

β. Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο νύχι και τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, ελαφρά 
απομακρυσμένο από τη γραμμή του επωνυχίου.

γ. Σπρώξτε ελαφρά το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου και απλώστε το προϊόν προς τα κάτω 
στη μια πλευρά του νυχιού, ώς το ελεύθερο άκρο.

δ. Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά του νυχιού, και στη συνέχεια στο κέντρο του νυχιού. 

ε. Βεβαιωθείτε πως έχετε περιβάλλει το ελεύθερο άκρο, για να εξασφαλίσετε μεγαλύτερη διάρκεια της εφαρμογής. 

3.  Πολυμερίστε και τα 5 νύχια για δύο λεπτά στην UV Lamp της CND.*

4.  Επαναλάβετε στο άλλο χέρι.

5.  Αφαιρέστε το λεπτό στρώμα επικάλυψης (την κολλώδη στρώση) με ένα pad που δεν αφήνει υπολείμματα, 
εμποτισμένο με 99% IPA (καθαρό οινόπνευμα).

6.  Περιποιηθείτε τα νύχια και τον περιβάλλοντα απαλό ιστό με SolarOil™ και προμηθεύστε τον πελάτη σας 
με ένα μπουκάλι για να περιποιείται καθημερινά τα νύχια του.

7.   Κλείστε ένα ραντεβού με τον πελάτη σας για μια επαναληπτική εφαρμογή του Shellac σε δύο εβδομάδες.

Αφαίρεση από τα Επιπρόσθετα
 Για να αφαιρέσετε το Shellac από τα Επιπρόσθετα νύχια με Liquid & Powder ή Gel, αφαιρέστε το χρώμα με μια λίμα των 180 grit,

σαν την Blizzard ή την Hot Shot File. Όπως και στη συντήρηση όλων των επιπρόσθετων, να είστε προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε
το λιμάρισμα του δακτύλου ή του φυσικού νυχιού.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

CuticleAway  ................................. 1 σταγόνα για κάθε νύχι

Kanga™ File  ..................................................................... 1 λίμα

ScrubFresh™  ......................................................  όσο χρειαστεί

Shellac UV Base Coat  .................................. 1 λεπτή στρώση

Shellac UV Color Coat  ............................ 2 λεπτές στρώσεις

Shellac UV Top Coat  ..................................... 1 λεπτή στρώση

SolarOil™  .......................................... 1 σταγόνα για κάθε νύχι

CoolBlue™  .............................................. 1 ποσότητα αντλίας

Citrus or Almond

SpaManicure™  .............. πριν από την υπηρεσία (προαιρετικό)

*Αν χρησιμοποιείτε την Brisa lamp, εφαρμόστε και πολυμερίστε 4 δάκτυλα σε κάθε χέρι και μετά τους αντίχειρες.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

CND UV Lamp

Shellac Remover Wraps  ................................... 10 wraps

Πετσέτες

Pads που δεν αφήνουν υπολείμματα

Εργαλείο Curette

Ασετόν

IPA (Isopropyl) Alcohol

Ξυλάκι




