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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

IBD UV/LED CLEAR BUILDER GEL
ΣΕ FRENCH TIP
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IBD UV/LED BUILDER CLEAR GEL ΣΕ FRENCH TIP
  
Βήμα 1 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 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 ΝΥΧΙΩΝ Σπρώξτε 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 Nail Wipe. 

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

Βήμα 2
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ FRENCH TIPS -  
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Α. ΜΕΓΕΘΟΣ TIP - επιλέξτε το σωστό μέγεθος tip ώστε να ταιριάζει στο νύχι.

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΛΛΑΣ - εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα κόλλας IBD στη θήκη 
του tip και εφαρμόστε το προσεκτικά στο ελεύθερο άκρο. 

Γ. ΚΟΨΙΜΟ TIP - κόψτε το tip στο επιθυμητό μάκρος με ένα cutter tip.

Δ. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΓΥΑΛΑΔΑΣ - λιμάρετε προσεκτικά όλο το tip για να αφαιρέσετε τη γυαλάδα.

Ε. ΣΧΗΜΑ - με μία λίμα 180 grit (Emerald) ισιώστε τα πλαϊνά τοιχώματα και σχηματίστε
το νύχι. Μην λιμάρετε το tip προς το φυσικό νύχι, καθώς έτσι θα χαλάσει το smile line.      

Βήμα 3 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ - καθαρίστε τη σκόνη από το νύχι με ένα στεγνό Nail Wipe.

  Βήμα 4 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΥΧΙ - Αφαιρέστε το παραπανήσιο bonder από το πινέλο,
περιστρέφοντας το πινέλο στο εσωτερικό του λαιμού του μπουκαλιού.
Εφαρμόστε πολύ φειδωλά σε ολόκληρη την επιφάνεια του νυχιού από το επωνύχιο 
μέχρι το ελεύθερο άκρο, σε ένα polka dot μοτίβο (ταμποναριστά).
Με ένα στεγνό nail wipe σκουπίστε την περίσσεια ποσότητα Bonder από κάθε νύχι.
Το νύχι θα πρέπει να έχει μια θαμπή, κοκκώδη όψη ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ.
Σημείωση: η υπερβολική ποσότητα bonder θα προκαλέσει ανασήκωση του υλικού.
  
UV Lamp - Πολυμερίστε για 1 λεπτό
LED Lamp - Πολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα
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IBD UV/LED BUILDER CLEAR GEL ΣΕ FRENCH TIP σ ε α
  
Βήμα 5 

   

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ LED/UV CLEAR BUILDER GEL -  
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Α. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε όλο το νύχι. Μ Ν ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΕΤΕ. (Αυτή η
    λεπτή στρώση χρησιμεύει ως βάση, ώστε να επιπεδοποιηθεί μετά το gel πιο σωστά).
Β. Εφαρμόστε μια μεσαίου μεγέθους μπάλα υλικού με το πινέλο. Τοποθετήστε τη στην
    περιοχή του τόξου και κυλίστε  το πινέλο σπρώχνοντας προς το ελεύθερο άκρο. 
    Αφήστε τη μεγαλύτερη ποσότητα gel στην περιοχή του τόξου. Πιέστε με ελαφρές
    κινήσεις προς το επωνύχιο, τα πλαϊνά και το ελεύθερο άκρο.
Γ. Ενισχύστε την εφαρμογή, βουτώντας το πινέλο ευθεία κάτω στο E  lear uilder el. 
    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. 

Βήμα 6 
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΑ - σο απαιτείται, δώστε σχήμα στο νύχι λιμάροντας το περίγραμμα
του νυχιού: ξεκινώντας από την μια μεριά του επωνυχίου ως το κέντρο του νυχιού διασχίζοντάς
το διαγώνια, θα αφαιρέσετε την παραπανήσια ποσότητα υλικού και τα παχιά σημεία από το νύχι.
ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ  λιμάρετε το περίγραμμα του νυχιού από την άλλη πλευρά.
Προτεινόμενη λίμα  app ire.

  

Βήμα 7 
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - Απομακρύνετε τη σκόνη με ένα Nail Wipe και leanser Plus. Σφραγίστε το νύχι
εφαρμόζοντας E lear gel ακριβώς πάνω από το επωνύχιο ως το ελεύθερο άκρο, και
καλύψτε το ελεύθερο άκρο. Με ένα Nail Wipe και leanser Plus σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση.   

  

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

UV Lamp - Πολυμερίστε για 1 λεπτό
LED Lamp - Πολυμερίστε για 0 δευτερόλεπτα

Σημείωση : el πάνω σε περιβάλλον δέρμα ή σε πετσάκια θα προκαλέσει ανασήκωση.
Αφαιρέστε τυχόν gel από το δέρμα με το uticle Pus er πριν από τον πολυμερισμό. 
Π ε με η ε α μ ή: Εφαρμόστε σε  δάκτυλα του ενός χεριού και πολυμερίστε. Ενώ
πολυμερίζονται, εφαρμόστε στο άλλο χέρι. Μετά εφαρμόστε στους αντίχειρες και πολυμερίστε.

Βήμα 8 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ - παροτρύνετε τον πελάτη να πλύνει καλά τα χέρια του.  

Βήμα 9
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ - ολοκληρώστε την υπηρεσία εφαρμόζοντας λαδάκι και 
κάνοντας μασάζ στα επωνύχια.




