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PERFECT FRENCH TIPS ΜΕ CLEAR BUILDER GEL
 

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΥΧΙΩΝ - ακολουθήστε τις Διαδικασίες Προετοιμασίας. 
 

2.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ TIPS - ανατρέξτε στις Εφαρμογές των Tips.
 

3.   ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ - απομακρύνετε τη σκόνη από το λιμάρισμα με ένα στεγνό IBD Nail Wipe. 
 

4. ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ - ανατρέξτε στις Διαδικασίες Προσκόλλησης της Εφαρμογής.
 

5. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CLEAR BUILDER GEL 
Α.    Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση βάσης IBD Clear Builder Gel στην επιφάνεια του νυχιού. ΜΗΝ ΠΟΛΥ-
        ΜΕΡΙΣΕΤΕ (Αυτή η λεπτή στρώση δίνει μια βάση για το gel, ώστε να στρώσει από μόνο του πιο γρήγορα).
Β.    Πάρτε μια μεσαία «μπάλα» από IBD Clear Builder Gel με το Gel Brush σας.  Τοποθετήστε την στη θέση
        του τόξου και απλώστε προς το ελεύθερο άκρο. Αφήστε τη μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος στο τόξο.
        Απλώστε το απαλά προς το επωνύχιο, τα πλαϊνά και το ελεύθερο άκρο.
Γ.    Ενισχύστε την Gel Stress Area - βουτώντας το πινέλο εφαρμογής κάθετα στο Clear Builder Gel, σηκώστε
        το ψηλά, δημιουργώντας μια κλωστή προϊόντος που να εκτείνεται από το πινέλο. Τοποθετήστε την κλωστή
        σε βαθουλώματα ή σε όποια περιοχή χρειάζεται ενίσχυση. Απομακρύνετε τυχόν gel από το δέρμα με ένα 
        cuticle pusher, πριν από τον πολυμερισμό.
Δ.    Πολυμερίστε ένα νυχι τη φορά. Για να κερδίσετε χρόνο, προτείνουμε να εφαρμόσετε  το gel σε ένα δάχτυλο, 
        να το πολυμερίσετε στιγμιαία και, ενώ το νύχι πολυμερίζεται, εφαρμόστε το gel σε νύχι του άλλου χεριού.
         Συνεχίστε, εναλλάσσοντας τα δάχτυλα. Συνεχίστε ώσπου και τα 10 νύχια να είναι έτοιμα.
        

6. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ - για επιπλέον δύναμη, επαναλάβετε το βήμα 5 σε όποια νύχια κρίνετε απαραίτητο.

7. ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ - τοποθετήστε το χέρι σε μια IBD UV lamp και πολυμερίστε για 3 λεπτά.

8. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΑ ΝΥΧΙΑ - καθαρίστε το νύχι, χρησιμοποιώντας ένα IBD Nail Wipe ελαφρά εμποτισμένο με
Cleanser Plus. Εφαρμόστε το nail wipe στην επιφάνεια του νυχιού, ασκώντας πίεση προς το ελεύθερο άκρο
για να απομακρύνετε το κολλώδες κατάλοιπο. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ NAIL WIPE ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΕΡΙ.

9. ΛΙΜΑΡΙΣΜΑ - ανατρέξτε στις Τεχνικές Λιμαρίσματος κατά το Φινίρισμα.

10.  ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ - ανατρέξτε στις Διαδικασίες Φινιρίσματος της Εφαρμογής. 

11.  ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙΩΝ - πείτε στον πελάτη σας να πλύνει καλά τα χέρια του.

12.  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΗΡΟΤΗΤΑΣ - τελειώστε εφαρμόζοντας ένα λαδάκι επωνυχίου και κάντε μασάζ.


