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ε. Σχηματίστε το άκρο του κάθε 
νυχιού με μια μαλακή λίμα 
Kanga™ ή το Koala Buffer™. 

στ. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα 
CuticleAway™ Professional 
Cuticle Remover ομοιόμορφα 
γύρω από το επωνύχιο του κάθε 
νυχιού.*

ζ. Σπρώξτε απαλά ένα pusher στην 
επιφάνεια του νυχιού, για να 
ανασηκώσετε τυχόν νεκρούς 
ιστούς (πετσάκια).

η. Απομακρύνετε από το νύχι το 
παραπανήσιο CuticleAway™ και 
αφαιρέστε τα πετσάκια με ένα 
εργαλείο curette.

θ. Καθαρίστε με σαπούνι και νερό, 
ξεβγάλτε και στεγνώστε.*

ι. Με ένα πενσάκι αφαιρέστε 
προσεκτικά τυχόν νεκρούς ιστούς 
ή παρανυχίδες. Προσέξτε να μην 
κόβετε ή τραβάτε ζωντανούς 
ιστούς δέρματος, καθώς αυτό 
μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Εφαρμογή:

BHMA 1: 

P.E.P. - Προετοιμασία 
Φυσικού Νυχιού (Χωρίς Buffer)

1. P - Perform a manicure (Κάνετε μανικιούρ)

a. Συστήστε στον πελάτη να
πλύνει τα χέρια του με
σαπούνι και νερό, και να τα
στεγνώσει με μια πετσέτα.

β. Κάνετε μασάζ με COOLBLUE™
Hand Cleanser στα χέρια του, 
για να απολυμάνετε το δέρμα. 

γ. Αφαιρέστε τυχόν βερνίκι νυχιών 
από τα νύχια, χρησιμοποιώντας 
ένα αφαιρετικό βερνικιού με βάση 
την ακετόνη (OFFLY FAST™ 
Moisturizing Remover) και ένα  
nail wipe που δεν αφήνει χνούδι.

δ.  Αν χρειαστεί μειώστε το μάκρος των νυχιών 
με έναν νυχοκόπτη.

CND™ VINYLUX™ 
Long Wear Polish 
Εφαρμογή & Αφαίρεση

30 ΛΕΠΤΑ   Το σύστημα CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish παρέχει διάρκεια 7 ημερών,  
χρώμα που αντιστέκεται στις γρατσουνιές και λάμψη σαν αυτή του gel. Διαθέτει ένα 
σύμπλεγμα περιποίησης με Κερατίνη, Έλαιο Jojoba και Βιταμίνη E, για νύχια που είναι 
πάντα όμορφα και υγιή.

* To στεγνό μανικιούρ (P.E.P.) αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους
διαθέτουν τέλεια φυσικά νύχια, που δεν μαζεύουν πολλά 
πετσάκια ανάμεσα στις υπηρεσίες. Η εξάλειψη του υγρού 
μανικιούρ, μπορεί να συντομεύσει την υπηρεσία και να αυξήσει 
την προσκόλληση για μερικούς πελάτες. 
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Γαλλικό μανικιούρ: 
1. Ανακινήστε καλά το μπουκαλάκι.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του
ροζ χρώματος για τη βάση
γαλλικού, στο άκρο επέκτασης και
την επιφάνεια του νυχιού.

3. Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή
στρώση χρώματος CND™
VINYLUX™. Η δεύτερη στρώση θα
δώσει επιπλέον κάλυψη  και χρώμα,
τελειοποιώντας την ομοιομορφία του
χρώματος με κάθε στρώση.

4. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση λευκού
βερνικιού στο άκρο επέκτασης του
νυχιού, δημιουργώντας ένα τοξωτό
smile line που να κολακεύει το σχήμα
του νυχιού. Διορθώστε προσεκτικά
τις λεπτομέρειες με ένα CND™
ProSeries Gel Flat Oval Brush ελαφρά
εμποτισμένο με SCRUBFRESH™, για
να τελειοποιήσετε το smile line.

ΒΗΜΑ 3: 

Εφαρμογή του CND™ 
VINYLUX™ Long Wear 
Polish Top Coat 

1. Ανακινήστε καλά το μπουκαλάκι.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή 
στρώση CND™ 
VINYLUX™ Top Coat 
στο άκρο επέκτασης 
και την επιφάνεια του 
κάθε νυχιού.

3. Μετά από ένα λεπτό, 
ψεκάστε τα νύχια με 
SOLARSPEED SPRAY™ 
Quick Dry Spray,
για να επιταχύνετε το 
χρόνο στεγνώματος.

2.   E –  Eliminate surface contaminants 
(Εξαλείψτε τους παράγοντες μόλυνσης)

P – Purify nail plate (Καθαρίστε την επιφάνεια 
του νυχιού)

α. Καθαρίστε και αφυδατώστε 
προσωρινά την επιφάνεια του 
νυχιού με SCRUBFRESH™ Nail 
Surface Cleanser και ένα nail wipe. 
Τρίψτε καλά όλη την επιφάνεια του 
νυχιού, σαν να αφαιρούσατε 
κόκκινο βερνίκι νυχιών.

ΒΗΜΑ 2: 

Εφαρμογή του CND™ 
VINYLUX™ Long Wear Polish* 
Αναβαρμίστε την υπηρεσία σας και κάντε τη πιο 
γρήγορη, με τη μέθοδο βαψίματος της CND σε 5 
στάδια – μια συστηματική προσέγγιση για τέλεια νύχια, 
που θα αναδείξει  όλα τα πλεονεκτήματα του  CND™ 
VINYLUX™. (Για λεπτομέρειες δείτε το σχετικό pdf.) 

* Για τους πελάτες με ραβδώσεις ή μικρές
ατέλειες στο φυσικό νύχι, το RIDGEFX™ 
Nail Surface Enhancer έχει σχεδιαστεί για 
να χρησιμοποιείται μαζί με το  Σύστημα 
CND™ VINYLUX™. Εφαρμόστε 
RIDGEFX™ πριν από το χρώμα του 
CND™ VINYLUX™.

Μονοχρωμία:
1. Ανακινήστε καλά το μπουκαλάκι.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
χρώματος CND™ VINYLUX™ στο
άκρο επέκτασης και την επιφάνεια
του νυχιού.

3. Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή
στρώση χρώματος. Η δεύτερη
στρώση θα δώσει επιπλέον κάλυψη
και χρώμα, τελειοποιώντας την
ομοιομορφία του χρώματος με κάθε
στρώση.
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Αφαίρεση: 
ΒΗΜΑ 1: 

Αφαίρεση του 
CND™ VINYLUX™  
Long Wear Polish 

1. Συστήστε στον πελάτη να 
πλύνει τα χέρια του με 
σαπούνι και νερό, και να τα 
στεγνώσει με μια πετσέτα.

2. Κάνετε μασάζ στα χέρια του με 
COOLBLUE™ για να τα 
απολυμάνετε.

3. Εμποτίστε ένα nail pad με OFFLY 
FAST™. Τοποθετήστε το pad 
πάνω στην επιφάνεια του νυχιού 
και κρατήστε το εκεί για 5 δευτερό-
λεπτα.

4. Με σταθερή πίεση και κάνοντας
κυκλικές κινήσεις, αφαιρέστε το 
χρώμα από την επιφάνεια του νυχιού. 
Βεβαιωθείτε πως το pad ακουμπάει 
μόνο πάνω στο νύχι και αποφύγετε 
την έκθεση στο περιβάλλον δέρμα.

5. Τρίψτε το νύχι με ένα nail wipe που δεν αφήνει 
χνούδι εμποτισμένο με OFFLY FAST™, για να 
αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

COOLBLUE™ Hand Cleanser 

OFFLY FAST™ Moisturizing Remover 

CuticleAway™ Professional Cuticle Remover 

SCRUBFRESH™ Nail Surface Cleanser

CND™ Files & Buffers 

CND™ ProSeries Gel Flat Oval Brush #6 

RIDGEFX™ Nail Surface Enhancer*

CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish Color Coat 

CND™ VINYLUX™ Long Wear Polish Top Coat 

SOLARSPEED SPRAY™ Quick Dry Spray

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πετσέτες χεριών

Σαπούνι χεριών

Nail wipes/pads που δεν αφήνουν χνούδι

Βουρτσάκι του μανικιούρ* 

Cuticle pusher

Πενσάκι νυχιών

Νυχοκόπτης

Curette

*Προαιρετικό




