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Δημιουργήστε μόνιμα λαμπερά και απίστευτα 

διαυγή τεχνητά νύχια με φυσική όψη, 

χρησιμοποιώντας τα ibd UV/LED Hard Gels, 

χωρίς τη μυρωδιά ή την αερομεταφερόμενη 

σκόνη μιας παραδοσιακής εφαρμογής gel.

I B D  G E L -
Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η

ΜΕ IBD UV/LED PINK & WHITE GEL
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΕ IBD UV/LED PINK & WHITE GEL

Βήμα 1 
ΙΑ Ι ΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ:

Να ξεκινάτε όλες τις υπηρεσίες σας, παροτρύνοντας τον πελάτη να πλύνει τα χέρια με νερό και σαπούνι. 
Οι τεχνίτριες νυχιών θα πρέπει επίσης να πλένουν και να απολυμαίνουν τα χέρια πριν από κάθε υπηρεσία.   

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΝΥΧΙ Ν πρώξτε πίσω τα πετσάκια απαλά, με ένα cuticle pusher.

Αφαιρέστε τους νεκρούς ιστούς από την επιφάνεια του νυχιού.

Αφαιρέστε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του νυχιού με μια λίμα 180 grit (Emerald).

Απομακρύνετε τη σκόνη με ένα στεγνό ail ipe. 

Εφαρμόστε Dehydrate στο νύχι για να το καθαρίσετε και να το αφυδατώσετε.

Βήμα 2 
ΤΟΠΟΘΕΤ ΣΤΕ ΦΟΡΜΕΣ ΤΙΣΙΜΑΤΟΣ  

Να θυμάστε: 

1.  φόρμα να εφαρμόζεται απευθείας κάτω από το ελεύθερο άκρο, χωρίς κενό.
2. α μην υπάρχουν κενά στη φόρμα από ραβδώσεις στο νύχι.
3. α ελέγχετε τη φόρμα για να βεβαιωθείτε πως οι γωνίες είναι σωστές.
4. α ασφαλίσετε καλά τη φόρμα ώστε να δημιουργηθεί η τέλεια καμπύλη C.
5. α γυρίσετε το χέρι ανάποδα για να βεβαιωθείτε πως η φόρμα εκτείνεται ίσια,

ακολουθώντας το οστό στο δάκτυλο.

Ή

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ATURAL AIL TI  
1. ΜΕ ΕΘΟΣ TIP επιλέξτε το σωστό μέγεθος tip ώστε να ταιριάζει στο νύχι.
2. PRE BLEND - Αν προσαρμόζετε το tip, κόψτε το σημείο επαφής του tip (θήκη) και

λεπτύνετε με μια λίμα 1 0 grit (Sapphire). τσι δε θα χρειαστεί έξτρα λιμάρισμα στο φυσικό νύχι.
3. ΕΦΑΡΜΟ  Ο ΑΣ - εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα κόλλας IBD στη θήκη του tip.
4. ΕΦΑΡΜΟ  TIP  - εφαρμόστε το tip κουνώντας το ελαφρά, για να πιέσετε έξω τυχόν φυσαλίδες.
5. Ο ΙΜΟ TIP - κόψτε το tip στο επιθυμητό μάκρος με ένα cutter tip.
6. ΙΜΑΡΙΣΜΑ TIP - όταν το tip δεν είναι πλέον κολλώδες, λιμάρετε και “ενώστε” το με το φυσικό νύχι.

ιμάρετε ελαφρά με μια λίμα 1 0 grit ( apphire) και ξεκινήστε να λιμάρετε προς μία κατεύθυνση
στο πάνω μέρος του νυχιού, ώστε να αφαιρέσετε την εξωτερική στρώση του tip.
Με μία λίμα 180 grit (Emerald) ισιώστε τα πλαϊνά τοιχώματα και δώστε σχήμα στο νύχι.

7. ΑΦΑΙΡΕΣ  ΥΑ Α Α λιμάρετε προσεκτικά όλο το tip για να αφαιρέσετε τη γυαλάδα.
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΕ IBD UV/LED PINK & WHITE GEL (συνέχεια)

Βήμα 3 

   

ΣΥ Ο Σ  ΣΤΟ ΝΥΧΙ Αφαιρέστε το παραπανήσιο bonder από το πινέλο,

Εφαρμόστε πολύ φειδωλά σε ολόκληρη την επιφάνεια του νυχιού από το επωνύχιο 
μέχρι το ελεύθερο άκρο, σε ένα p l a d t μοτίβο (ταμποναριστά).

Με ένα στεγνό nail wipe σκουπίστε την περίσσεια ποσότητα B nder από κάθε νύχι. 

Το νύχι θα πρέπει να έχει μια θαμπή, κοκκώδη όψη Π  Τ  Π ΜΕ Μ .

Σημείωση: η υπερβολική ποσότητα nder θα προκαλέσει ανασήκωση του υλικού.

Βήμα 4 
ΕΠΙΜ ΥΝΣ  ΒΑΣ Σ Ε ΕΥΘΕΡΟΥ Α ΡΟΥ - Με ένα i d Gel Brush,  
εφαρμόστε μια λεπτή στρώση LED/UV Clear gel ξεκινώντας από τη βάση του νυχιού 
ως πάνω στη φόρμα ή το tip, μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό μάκρος. 

Βήμα 5 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ LED/UV PI   ATURAL BUILDER GEL (  διαθέσιμες επιλογές χρωμάτων) - 
Εφαρμόστε μια μικρή μπάλα προϊόντος gel στην περιοχή του τόξου του νυχιού, ρολάροντας
το πινέλο προς το s ile line. πρώξτε απαλά το προϊόν προς το επωνύχιο, κρατώντας την περιοχή λεπτή. 
Αφήστε την κυρίως ποσότητα του υλικού στο s ile line. Με ένα στεγνό πινέλο, τελειοποιήστε και 
δημιουργήστε ένα αντίστροφο s ile line. ΜΕ : Τα in / atural uilder gel δίνουν πλήρη κάλυψη.

τίστε με το υλικό σας πέρα από το ελεύθερο άκρο για το επιθυμητό μάκρος.
  

Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε πλήρη πολυμερισμό, δουλέψτε σε λεπτές στρώσεις.
Gel πάνω σε περιβάλλον δέρμα ή σε τυχόν πετσάκια θα προκαλέσει ανασήκωση.

UV Lamp Πολυμερίστε στιγμιαία για 30”. “Τσιμπήστε” στην καμπύλη C και πολυμερίστε πλήρως για 3 λεπτά.
LED Lamp Πολυμερίστε στιγμιαία για 30”. “Τσιμπήστε” στην καμπύλη C και πολυμερίστε πλήρως για 1 λεπτό.-

Προτεινόμενη εφαρμογή: Εφαρμόστε σε ένα δάκτυλο και πολυμερίστε στιγμιαία. 
Ενώ πολυμερίζεται, εφαρμόστε σε ένα δάκτυλο στο άλλο χερι και συνεχίστε να εναλλάσσετε.

-
-
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περιστρέφοντας το πινέλο στο εσωτερικό του λαιμού του μπουκαλιού.

UV Lamp - Πολυμερίστε για 1 λεπτό
LED Lamp - Πολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα

UV Lamp - Πολυμερίστε για 1 λεπτό
LED Lamp - Πολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα

Σημείωση : Gel πάνω σε περιβάλλον δέρμα ή σε πετσάκια θα προκαλέσει ανασήκωση.
Αφαιρέστε τυχόν gel από το δέρμα με το Cuticle usher πριν από τον πολυμερισμό. 
Προτεινόμενη εφαρμογή: Εφαρμόστε σε ένα δάκτυλο και πολυμερίστε στιγμιαία. 
Ενώ πολυμερίζεται, εφαρμόστε σε ένα δάκτυλο στο άλλο χερι και συνεχίστε να εναλλάσσετε..
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΕ IBD UV/LED PINK & WHITE GEL (συνέχεια)

Βήμα 7 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ LED/UV CLEAR BUILDER GEL - Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση (σαν βερνίκι)  
σε όλη την επιφάνεια του νυχιού. Μην πολυμερίσετε. Εφαρμόστε μια μεσαίου μεγέθους μπάλα
προϊόντος στην περιοχή του τόξου και κυλήστε το πινέλο σπρώχνοντας προς το ελεύθερο άκρο.
Αφήστε τη μεγαλύτερη ποσότητα υλικού στην περιοχή του τόξου. Απλώστε πιέζοντας ελαφρά
προς το επωνύχιο, τα πλαϊνά τοιχώματα και το ελεύθερο άκρο. Ενισχύστε την εφαρμογή 
βουτώντας το πινέλο σας ευθεία κάτω στο LED/UV Clear Builder Gel. Μόλις σηκώσετε το 
πινέλο από το βαζάκι, θα δημιουργηθεί μια κλωστή από gel. Τοποθετήστε την στην περιοχή 
πίεσης του νυχιού (stress area), για επιπλέον ενίσχυση.      
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UV Lamp - Πολυμερίστε για 3 λεπτά
LED Lamp - Πολυμερίστε για 1 λεπτό

Σημείωση : Gel πάνω σε περιβάλλον δέρμα ή σε πετσάκια θα προκαλέσει ανασήκωση. 
Αφαιρέστε τυχόν gel από το δέρμα με το Cuticle Pusher πριν από τον πολυμερισμό.   
Προτεινόμενη εφαρμογή: Ενώ πολυμερίζετε, κάντε εφαρμογή σε ένα δάκτυλο από το άλλο χέρι  
και συνεχίστε να τα εναλλάσσετε, ώσπου να ολοκληρωθούν και τα 10 δάκτυλα. . 

Βήμα 6
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ LED/UV WHITE BUILDER GEL - Εφαρμόστε μια πολύ μικρή μπάλα 
προϊόντος στο ελεύθερο άκρο. Τοποθετήστε την καθαρή πλευρά του πινέλου στη φόρμα
και ρολάρετε το προϊόν στο κέντρο της φόρμας, όπου συναντάει τη βάση του νυχιού 
(χωρίς να επικαλύψει το ροζ). Με το πινέλο, σπρώξτε απαλά το λευκό στην άκρη του 
ροζ (μην επικαλύψετε). Πιέστε ελαφρά το λευκό στο επιθυμητό μάκρος, για να δημι-
ουργήσετε το άκρο επιμήκυνσης. Αν χρειαστεί, καθαρίστε το πινέλο με ένα στεγνό
Nail Wipe και τελειοποιήστε το smile line και το ελεύθερο άκρο. Πολυμερίστε στιγμιαία. 

 
 

Σημείωση: Για να εξασφαλίσετε πλήρη πολυμερισμό, δουλέψτε σε λεπτές στρώσεις. 
Gel πάνω σε περιβάλλον δέρμα ή σε τυχόν πετσάκια θα προκαλέσει ανασήκωση.  
Προτεινόμενη εφαρμογή: Εφαρμόστε σε ένα δάκτυλο και πολυμερίστε στιγμιαία. 
Ενώ πολυμερίζεται, εφαρμόστε σε ένα δάκτυλο στο άλλο χερι και συνεχίστε να εναλλάσσετε. 

UV Lamp - Πολυμερίστε για 3-4 λεπτά
LED Lamp - Πολυμερίστε για 1 λεπτό

Επαναλάβετε αυτό το βήμα, ώστε να επιτύχετε το επιθυμητό σχήμα νυχιού.

Πολυμερίστε στιγμιαία το νύχι και “τσιμπήστε” το υλικό για να διαμορφώστε την επιθυμητή 
καμπύλη c. Αφαιρέστε τη φόρμα.
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΕ IBD UV/LED PINK & WHITE GEL (συνέχεια)
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Βήμα 8
ΑΘΑΡΙΣΤΕ Τ Ν Ο  ΕΠΙΣΤΡ Σ  - ρησιμοποιώντας ένα Nail Wipe ελαφρά

εμποτισμένο με Cleanser Plus, πιέστε και τραβήξτε ως το ελεύθερο άκρο για να σκουπίσετε 
την κολλώδη επίστρωση. 

ρησιμοποιήστε ένα καινούργιο nail wipe για κάθε χέρι. 

Βήμα 9 
ΤΕΧΝΙ ΕΣ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΙΜΑ

1. ΙΜΑΡΕΤΕ ΤΑ Π Α ΝΑ: πάντα κρατώντας το χέρι σας στο πλευρό σας. ρησιμοποιώντας
την ίσια πλευρά της λίμας, λιμάρετε ευθεία τα πλαϊνά. ρατήστε τη λίμα ευθεία στα πλαϊνά τοιχώματα
και ακουμπήστε μόνο όπου είναι το κυρίως υλικό.  Προτεινόμενη λίμα: apphire.

2. ΙΜΑΡΕΤΕ ΤΟ Ε ΕΥΘΕΡΟ Α ΡΟ: κρατήστε τη λίμα ευθεία, στηρίξτε το νύχι και σχηματίστε το νύχι.
Αυτό γίνεται για να δημιουργηθεί το αρχικό σχήμα του νυχιού. εν είναι η τελική διαμόρφωση του
ελεύθερου άκρου. Προτεινόμενη λίμα: apphire.

3. ΙΜΑΡΕΤΕ ΤΟ ΑΤ  ΤΟ Ο: κρατήστε τη λίμα ευθεία από το κατω μέρος του τόξου. οιτάξτε το νύχι
από το πλάι και δημιουργήστε μια νοητή γραμμή από το κέντρο του δακτύλου. ρησιμοποιώντας
την ίσια άκρη της λίμας, λιμάρετε απαλά το κάτω τόξο. ιατηρήστε τη λίμα επίπεδη, όσο λιμάρετε.
Μη στρίψετε τη λίμα σας, καθώς αυτό θα χαλάσει το πλαϊνό του νυχιού. Προτεινόμενη λίμα: apphire.

4. ΙΜΑΡΕΤΕ Τ Ν ΠΕΡΙΟΧ  ΤΟΥ ΕΠ ΝΥΧΙΟΥ: χρησιμοποιώντας τη στρογγυλεμένη πλευρά της λίμας
λιμάρετε το επωνύχιο, κάνοντας μικρές και σύντομες κινήσεις και κρατώντας τη λίμα επίπεδη.
Προτεινόμενη λίμα: apphire.

5. ΙΜΑΡΕΤΕ ΤΟ Π Α ΝΟ ΤΟ Ο: κρατήστε τη λίμα ευθεία, δουλεύοντας μόνο στο λευκό ελεύθερο άκρο.
ιμάροντας από πλαϊνό τοίχωμα προς το κέντρο, θα λεπτύνετε τις πλευρές και θα δημιουργήσετε λοξά

σημεία και “λακούβες” προς το κέντρο του νυχιού. Προτεινόμενη λίμα: apphire.
ΕΠΑΝΑ ΑΒΕΤΕ: λιμάρετε το πλαϊνό τόξο από την άλλη πλευρά του νυχιού.  
  

6. ΙΜΑΡΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙ ΡΑΜΜΑ : ξεκινώντας από την μεριά του επωνυχίου ως το κέντρο του νυχιού   
διασχίζοντάς το διαγώνια, θα αφαιρέσετε την παραπανήσια ποσότητα υλικού και τα παχιά σημεία από το νύχι.
ΕΠΑΝΑ ΑΒΕΤΕ: λιμάρετε το περίγραμμα του νυχιού από την άλλη πλευρά. Προτεινόμενη λίμα: apphire.

7. ΤΕ ΕΙΟΠΟΙ ΣΤΕ: λιμάρετε από την κορυφή του νυχιού προς το ελεύθερο άκρο. ρατήστε τη λίμα επίπεδη  
και λιμάρετε προς τα εσάς, εξασφαλίζοντας πως το κυρτό τμήμα της καμπύλης c έχει συνοχή στο πάχος.

υνεχίστε να κοιτάτε προς τα κάτω τη νοητή ευθεία από το κέντρο του νυχιού, ώστε να είναι ομοιόμορφο.
Προτεινόμενη λίμα: apphire.
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Βήμα 10
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - Απομακρύνετε τη σκόνη με ένα Nail Wipe και Cleanser Plus. φραγίστε το νύχι
εφαρμόζοντας LED/UV Clear gel ακριβώς πάνω από το επωνύχιο ως το ελεύθερο άκρο, και
καλύψτε το ελεύθερο άκρο. Με ένα ail ipe και Cleanser Plus σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση.

Βήμα 11  
Π ΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙ Ν - παροτρύνετε τον πελάτη να πλύνει καλά τα χέρια του.  

UV Lamp - Πολυμερίστε για 1 λεπτό
LED Lamp - Πολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα

Σημείωση : Gel πάνω σε περιβάλλον δέρμα ή σε πετσάκια θα προκαλέσει ανασήκωση.
Αφαιρέστε τυχόν gel από το δέρμα με το Cuticle Pusher πριν από τον πολυμερισμό.
Προτεινόμενη εφαρμογή: Εφαρμόστε σε 4 δάκτυλα του ενός χεριού και πολυμερίστε. Ενώ
πολυμερίζονται, εφαρμόστε στο άλλο χέρι. Μετά εφαρμόστε στους αντίχειρες και πολυμερίστε.

Βήμα 12
ΕΝΥ ΑΤ Σ  - ολοκληρώστε την υπηρεσία εφαρμόζοντας λαδάκι και κάνοντας μασάζ στα επωνύχια.  




