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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 GEL ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΝΥΧΙΑ
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IBD UV/LED CLEAR GEL ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΝΥΧΙΑ

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
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΥΧΙ - Αφαιρέστε το παραπανήσιο bonder από το πινέλο,
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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

Βήμα 3 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ LED/UV CLEAR GEL - Με ένα πινέλο του gel, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση  
στην επιφάνεια του νυχιού, σαν να εφαρμόζατε βερνίκι. Καλύψτε πλήρως όλο το νύχι, από  
το επωνύχιο ως το ελεύθερο άκρο και τα πλαϊνά. Πολυμερίστε. ΜΗΝ ΣΚΟΥΠΙΣΕΤΕ.   

  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 χερι. Μετά εφαρμόστε στους αντίχειρες και πολυμερίστε.

UV Lamp - Πολυμερίστε για 1 λεπτό
LED Lamp - Πολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα
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IBD UV/LED CLEAR GEL ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΝΥΧΙΑ σ ν εια

Βήμα 4 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΤΡΩΣΗ Εφαρμόστε μια δεύτερη στρώση  lear el,

Βήμα 5 
ΚΑ ΑΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΛΛΩΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  Σκουπίστε το νύχι με ένα Nail Wipe   
ελαφρά εμποτισμένο με lean er l . Εφαρμόστε το Nail Wipe στην επιφάνεια
του νυχιού, για να απομακρύνετε την κολλώδη επίστρωση. ρησιμοποιήστε ένα 
καινούργιο nail wipe για κάθε χέρι. 
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επαναλαμβάνοντας το ήμα .

Βήμα 6 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ  παροτρύνετε τον πελάτη να πλύνει καλά τα χέρια του.  

Βήμα 7 
ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ - ολοκληρώστε την υπηρεσία εφαρμόζοντας λαδάκι και κάνοντας 
μασάζ στα επωνύχια.

  

Αφήστε τα νύχια φυσικά ως έχουν, ή εφαρμόστε βερνίκι νυχιών. 




