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 ENHANCEMENTS 

Liquid & Powder Enhancements 
                     Μία υπηρεσία σχεδιασμένη για υγιή, φυσικά νύχια, με μικρό ελεύθερο άκρο, τα οποία απαιτούν μάκρος   
     και ενίσχυση του σχεδιασμού.                     

Βήμα 1: 

Καθαρισμός 

1. Παρακινήστε τον πελάτη να πλύνει τα χέρια του με CitruSoak και μετά να τα σκουπίσει με μια πετσέτα.  
  
2. Κάντε μασάζ με CoolBlue στα χέρια του πελάτη για απολύμανση.  
  
3. Αφαιρέστε το βερνίκι νυχιών, χρησιμοποιώντας ένα αφαιρετικό βερνικιού με βάση το ασετόν (ή ScrubFresh) και ένα pad που 
     δεν αφήνει κατάλοιπα.   
  
4. Σχηματίστε και λειάνετε το ελεύθερο άκρο του νυχιού με μια Kanga File ή την πλευρά των 240 grit μιας Boomerang File.   

Βήμα 2: 

P.R.E.P.

1. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα Cuticle Away ομοιόμορφα γύρω από την περιοχή του επωνυχίου κάθε νυχιού.  
  
2. Γλιστρήστε απαλά ένα cuticle pusher κατά μήκος της επιφάνειας του νυχιού προς την περιοχή του επωνυχίου, για να χαλαρώ- 
     σετε τυχόν νεκρούς ιστούς από την επιφάνεια του νυχιού. Χρησιμοποιήστε ένα curette για να αφαιρέσετε τον νεκρό ιστό ως 
     το επωνύχιο και τα πλαϊνά. Χρησιμοποιήστε ένα manicure nipper για να αφαιρέσετε προσεκτικά τον χαλαρωμένο νεκρό 
     ιστό, καθώς και τυχόν παρανυχίδες.  
  
3. Ξεβγάλτε προσεκτικά με ζεστό νερό και μετά σκουπίστε με πετσέτα.  
  
4. Χρησιμοποιήστε την πλευρά των 240 grit ενός Koala Buffer ή Boomerang File, για να αφαιρέσετε ελαφρά τη γυαλάδα από το  
     φυσικό νύχι, ακολουθώντας την κατεύθυνση της ανάπτυξης του νυχιού.  
  
5. Χρησιμοποιήστε ScrubFresh και ένα pad, για να καθαρίσετε και να αφυδατώσετε προσωρινά όλη την επιφάνεια του νυχιού.  
     Τραβήξτε πίσω τις πλαϊνές πτυχώσεις με τα δάκτυλά σας και τρίψτε με το pad, επικεντρώνοντας στην περιοχή του επωνυχίου 
     και των πλαϊνών τοιχωμάτων, όπου λιπαρότητα και σκόνη μπορούν να κρυφτούν. Τρίψτε όπως θα κάνατε για να αφαιρέσετε 
     κόκκινο βερνίκι από την επιφάνεια του νυχιού. Μη επιτυχής αφαίρεση των νεκρών ιστών, της σκόνης και της λιπαρότητας από την επιφάνεια του νυχιού 
     μπορεί να οδηγήσει σε ανασήκωση.  
  
Μη χρησιμοποιείτε ScrubFresh (ή άλλο διαλυτικό) σε λιμαρισμένα νύχια.  
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Βήμα 3: 

Αρχική επίστρωση (Προαιρετικό - για χρήση με Radical SolarNail Sculpting Liquid)

1. Βουτήξτε το πινελάκι μέσα στο μπουκάλι του Nail Prime και πιέστε στις άκρες του μπουκαλιού για να στραγγίξει. Αποφύ- 
     γετε την επαφή του πινέλου με την πετσέτα του τραπεζιού.  
  
2. Εφαρμόστε primer στην επιφάνεια του νυχιού και στην περιοχή του επωνυχίου. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή   
     την υπερβολική ποσότητα στην περιοχή του επωνυχίου.  
  
3. Εφαρμόστε σε 2-3 νύχια, εξασφαλίζοντας ότι το πινέλο σας έχει αρκετό υγρό ώστε να καλύψει κάθε νύχι.  
  
4. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, μέχρι να επιστρωθούν όλα τα νύχια.  

Βήμα 4: 

Κτίσιμο ή Εφαρμογή των Tips

1. Για το κτίσιμο, εφαρμόστε μία Performance Form, τοποθετώντας την κάτω από το ελεύθερο άκρο και διαμορφώνοντάς την 
     μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό σχήμα. Πιέστε το πίσω μέρος για να ασφαλίσει. Η πίσω εγκοπή "V" μπορεί να κουμπωθεί ή 
     να ανοιχθεί για την προσαρμογή της στο μέγεθος του δακτύλου. Πιέστε το μπροστινό μέρος προς τα πάνω για να δημιουρ- 
     γήσετε μια τέλεια καμπύλη "C".  
  
2. Προχωρήστε στο Βήμα 7.   
  
3. Για να εφαρμόσετε tips, επιλέξτε ένα tip που να ταιριάζει απόλυτα ή να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο απ' ό,τι χρειάζεται, στη  
     συνέχεια χρησιμοποιήστε την πλευρά των 180 grit μιας Hot Shot File, για να μειώσετε τα πλαϊνά. Το tip θα πρέπει να διαμορ- 
     φωθεί έτσι, ώστε να ταιριάζει απόλυτα στο μήκος της επιφάνειας του νυχιού.  
  
4. Προσκολλήστε το tip χρησιμοποιώντας SpeedBond ή Gelbond. Είναι σημαντικό να γίνει ασφαλής τοποθέτηση του tip χωρίς 
     να υπάρχουν φουσκάλες από αέρα.  
  
5. Κόψτε το tip στο επιθυμητό μήκος, χρησιμοποιώντας ένα tip cutter. Η λεπίδα θα πρέπει να είναι πάντοτε κοφτερή, αλλιώς  
     μπορεί να προκληθεί οριζόντιο σπάσιμο.  
  
6. Διαμορφώστε το ελεύθερο άκρο του επιπρόσθετου νυχιού και λιμάρετε το επιπρόσθετο νύχι πάνω στο φυσικό, χρησιμοποιώ- 
     ντας την πλευρά των 240 grit μια λίμας Hot Shot, Kanga File ή Boomerang File.  
  
7. Συνεχίστε το λιμάρισμα έως ότου να μην υπάρχουν "σκιές". Εφαρμόστε ξανά ScrubFresh στο φυσικό νύχι. Μην εφαρμόσετε  
     ScrubFresh (ή οποιοδήποτε άλλο διαλυτικό) στα επιπρόσθετα λιμαρισμένα νύχια.  
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Βήμα 5: 

Εφαρμογή προϊόντος

1. Βάλτε μια μικρή ποσότητα από Retention, Radical SolarNail ή Moxie Sculpting Liquid μέσα σε ένα dappen dish.  
  
2. Βουτήξτε ένα πινέλο Pro Styler ή Sculptor μέσα στο υγρό και σκουπίστε και τις 2 πλευρές του πινέλου κατά μήκος του 
     dappen dish. Με το πινέλο έτοιμο για χρήση, πιέστε ή σχηματίστε μια γραμμή μέσα στην πούδρα, ώστε να δημιουργή- 
     σετε μία "μπάλα".  
     
3. Εάν έχετε επιτύχει τη σωστή πρόσμιξη, όλη η πούδρα θα πρέπει να απορροφηθεί άμεσα, ενώ η "μπάλα" θα πρέπει να  
     είναι ημιδιαφανής και λεία, μοιάζοντας με παγωμένο γυαλί. Όταν κτίζετε με άσπρη ή χρωματιστή πούδρα στο ελεύθερο 
     άκρο, η σταγόνα θα είναι αδιαφανής με μια υφή σαν του φλοιού του πορτοκαλιού.  
  
4. Αρχίστε να κτίζετε στο ελεύθερο άκρο του νυχιού (Ζώνη 1), και μετά προχωρήστε στην περιοχή πίεσης (Ζώνη 2), η οποία 
     θα πρέπει να είναι το πιο παχύ μέρος του επιπρόσθετου νυχιού, έτσι ώστε να προστατευθεί η περιοχή της πίεσης. Η τελι- 
     κή "μπάλα" θα πρέπει να τοποθετηθεί στην περιοχή του επωνυχίου (Ζώνη 3).  
  
5. Ζώνη 1: Τοποθετήστε μια μεσαίου μεγέθους άσπρη "μπάλα" στο μέσο της Ζώνης 1. Δημιουργήστε το πλάτος του ελεύθερου 
     άκρου, πιέζοντας την "μπάλα" από τη μία πλευρά στην άλλη. Χρησιμοποιήστε τη μύτη του πινέλου σας οδηγώντας το προϊόν 
     στις γωνίες του ελεύθερου άκρου, έτσι ώστε να εμβαθύνετε τη γραμμή του smile line.  
  
6. Ζώνη 2: Τοποθετήστε μια μεσαίου μεγέθους ροζ "μπάλα" πάνω από τη γραμμή του smile line στη Ζώνη 2. Ανασηκώστε το 
     πινέλο σας επιτρέποντας στην "μπάλα" να σχηματίσει θόλο προς τα έξω. Πιέστε το προϊόν από τη μία πλευρά στην άλλη για 
     να κτίσετε την κορυφή, ακολουθώντας το σχήμα του νυχιού. Το προϊόν κατά μήκος των πλαϊνών τοιχωμάτων θα πρέπει να 
     καταλήγει σε μία λεπτή άκρη, χωρίς να ακουμπάει το δέρμα. Σύρετε απαλά το προϊόν πάνω από τη Ζώνη 1.   
  
7. Ζώνη 3: Εφαρμόστε μια μικρή "μπάλα" στη Ζώνη 3 και συνεχίστε πιέζοντας από τη μια μεριά στην άλλη. Η τελική αυτή  
     "μπάλα" συνεχίζει την γραμμή που έχει λεπτύνει από τη Ζώνη 2 σε ένα λεπτό άκρο στην περιοχή του επωνυχίου. 
  
8. Να αφήνετε πάντα ένα μικρό ελεύθερο περιθώριο κατά μήκος των πλαϊνών και της περιοχής του επωνυχίου, καθώς, αν το 
     προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα, μπορεί να προκαλέσει ανασήκωση και πιθανή υπερέκθεση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το πινέλο 
        για να καθαρίσετε το παραπανήσιο προϊόν από τα πλαϊνά, την περιοχή του επωνυχίου ή κάτω από το ελεύθερο άκρο.  
  
9. Ελέγξτε το επιπρόσθετό σας για καθαρές, συνεχείς γραμμές στο πάνω και κάτω τόξο. Προσθέστε προϊόν όπου χρειάζεται.  
 

Βήμα 6: 

Σχηματισμός, Οριοθέτηση και Γυάλισμα

1. Χρησιμοποιήστε την πλευρά των 180 grit μιας Hot Shot ή Blizzard File για το λιμάρισμα και το φινίρισμα του προϊόντος.  
     Κάντε κυκλικές κινήσεις με βάση την καμπυλότητα του νυχιού, για γρήγορο φινίρισμα και γυαλάδα.  
  
2. Τοποθετήσετε μια σταγόνα SolarOil σε κάθε νύχι και γυαλίστε με την πλευρά των 1200 grit ενός Koala Buffer ή Boomerang 
     File. Τρίψτε την λιπαρότητα και τους χαλαρούς ιστούς που έχουν απομείνει στο νύχι.  
  
3. Δημιουργήστε την απόλυτη γυαλάδα, χρησιμοποιώντας και τις 3 επιφάνειες μιας Girlfriend Buffer (μαύρη, άσπρη και γκρι). 
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1. Κάντε μασάζ με λίγο Almond Moisture Scrub στα χέρια του πελάτη, για να απολεπίσετε απαλά το δέρμα.  
  
2. Ξεπλύνετε τα χέρια του πελάτη σ' ένα νιπτήρα  ή σκουπίστε με μια ζεστή πετσέτα.  
  
3. Στεγνώστε τα χέρια και τους βραχίονες. 

Βήμα 7: 

Απολέπιση και Ενυδάτωση 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ      ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
  

CitruSoak        Πετσέτες χεριών 

CoolBlue        Pads με πλαστική επένδυση 

ScrubFresh        Αφαιρετικό βερνικιού 

Kanga File/Boomerang File      Πινέλο για τη σκόνη 

Cuticle Away        Cuticle Pusher 

Koala Buffer        Cuticle Nippers 

Nail Prime         Νυχοκόπτης ή ψαλιδάκι 

Performance Forms (10) ή επιλογή tips (10)     Curette 

Hot Shot File         Tip Cutter 

SpeedBond/Gelbond        

Retention/Radical SolarNail/Moxie Sculpting Liquid 

Crystal Touch Pro Styler/Sculptor Brush 

Perfect Color Sculpting Powder 

Blizzard File 

SolarOil 

Girlfriend Buffer 
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