
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ UV GEL

Αυτές οι εφαρμογές είναι για ένα καθαρό, λιμαρισμένο, φινιρισμένο νύχι. Το νύχι πρέπει να έχει 
λιμαριστεί με λίμα όχι άνω των 180 grit.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ CLEAR GEL

1. Καθαρίστε το νύχι με ένα στεγνό Nail Wipe.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Clear Gel στην επιφάνεια του νυχιού, σαν βερνίκι.  Καλύψτε το νύχι
απλώνοντας με το πινέλο ελαφρά μέχρι τις άκρες και το ελεύθερο άκρο. Αφαιρέστε το παραπανήσιο
gel από το δέρμα πριν από τον πολυμερισμό με ένα cuticle pusher. Πολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα
σε μια IBD UV Lamp. Καθώς πολυμερίζετε το ένα χέρι, συνεχίστε με το άλλο. Πολυμερίστε και το άλλο
χέρι για 30 δευτερόλεπτα.

3. Καθαρίστε το νύχι με ένα IBD Nail Wipe ελαφρά ποτισμένο με Cleanser Plus.  Περάστε το Nail Wipe
στην επιφάνεια του νυχιού και πιέστε ώς το ελεύθερο άκρο για να αφαιρέσετε το κολλώδες κατάλοιπο.
Χρησιμοποιήστε ένα καινούργιο Nail WIpe για κάθε χέρι.

Σημείωση:  Ένα Nail Wipe με πολλή ποσότητα gel, θα προκαλέσει θαμπάδα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ULTRA SEAL

1. Καθαρίστε το νύχι με ένα στεγνό Nail Wipe.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Ultra Seal στην επιφάνεια του νυχιού, σαν βερνίκι.  Καλύψτε το νύχι
απλώνοντας με το πινέλο ελαφρά μέχρι τις άκρες και το ελεύθερο άκρο. Αφαιρέστε το παραπανήσιο
gel από το δέρμα με ένα cuticle pusher. Πολυμερίστε για 1 λεπτό σε μια IBD UV Lamp. Καθώς
πολυμερίζετε το ένα χέρι, συνεχίστε με το άλλο. Πολυμερίστε και το άλλο χέρι για 1 λεπτό.

 

3. Καθαρίστε το νύχι με ένα IBD Nail Wipe ελαφρά ποτισμένο με Cleanser Plus.  Περάστε το Nail Wipe
στην επιφάνεια του νυχιού, πιέστε ώς το ελεύθερο άκρο για να αφαιρέσετε το κολλώδες κατάλοιπο.
Χρησιμοποιήστε ένα καινούργιο Nail WIpe για κάθε χέρι. 

Σημείωση:  Ένα Nail Wipe με πολλή ποσότητα gel και/ή ο πολυμερισμός που ξεπερνάει το 1 λεπτό,
θα προκαλέσουν θαμπάδα.



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Αυτές οι εφαρμογές πρέπει να γίνονται σε ένα καθαρό, λιμαρισμένο, φινιρισμένο νύχι. 
Το νύχι πρέπει να είναι λιμαρισμένο με λίμα όχι άνω των 180 grit.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ INTENSE SEAL 

1.  Καθαρίστε το νύχι με ένα στεγνό Nail Wipe.  ΜΗΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ το νύχι.  
Η μόλυνση της επιφάνειας θα προκαλέσει καταστροφή της σφράγισης.

2.   Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Intense Seal στην επιφάνεια του νυχιού, σαν βερνίκι.  
      Καλύψτε το νύχι απλώνοντας με το πινέλο μέχρι τις άκρες και το ελεύθερο άκρο. Αφαιρέστε 
      το παραπανήσιο gel από το δέρμα πριν από τον πολυμερισμό με ένα cuticle pusher.

3.  Πολυμερίστε για 3 λεπτά σε μια IBD UV lamp.  Καθώς πολυμερίζετε το ένα χέρι, συνεχίστε 
με το άλλο. Πολυμερίστε και το άλλο χέρι για 3 λεπτά. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ!

Σημείωση:  Το Intense seal μπορεί ν› αλλάξει το χρώμα μερικών gel polishe.
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