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ULTRA SEAL

INTENSE SEAL

CLEAR GEL ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΝΥΧΙ (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ)

Σας προτείνουμε για να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα, να εφαρμόζετε το uv 
gel σε 4 δάκτυλα στην αρχή να πολυμερίζετε και κατόπιν στον αντίχειρα.
Μπορείτε να κερδίσετε χρόνο στην εφαρμογή και ενώ πολυμερίζετε το ένα χέρι
να δουλεύετε στο άλλο

1. Αρχίστε με τα 5 βασικά βήματα της προετοιμασία του νυχιού

2. Εφαρμόστε ελάχιστο BONDER (χωρίς να γυαλίζει) σε όλη την επιφάνεια του 
φυσικού νυχιού. Πολυμερίστε για 1 λεπτό. Ταμπονάρετε όλα τα νύχια με
ένα nail wipe ώστε να αφαιρέσετε το παραπανήσιο υλικό από το bonder. 
Τα νύχια σε αυτό το στάδιο πρέπει να δείχνουν θαμπά και στεγνά. ΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ

3. Εφαρμόστε το CLEAR GEL  στην επιφάνεια του νυχιού όπως απλώνετε ένα βερνίκι
με ένα πινέλο gel. Σφραγίστε τα άκρα του νυχιού τραβώντας από την επιφάνεια υλικό.
Παραπανήσιο υλικό που ακουμπάει στα πλαινά του δέρματος ή στο επωνύχιο θα
προκαλέσει ανασήκωση της εφαρμογής λόγω της λιπαρότητας. Αφαιρέστε το gel με
ένα pusher.

4. Πολυμερίστε για 30 δευτερόλεπτα. Ενώ το ένα χέρι πολυμερίζετε εφαρμόστε CLEAR GEL
στο άλλο. ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

5. Εφαρμόστε μια ακόμα επίστρωση CLEAR GEL και επαναλάβετε τη διαδικασία.

6. Απαλά αφαιρέστε την κολώδη επιφάνεια με ένa NAIL WIPE και CLEANSER PLUS. Για
ασφαλέστερη εφαρμογή χρησιμοποιήστε 1-2 nail wipe σε κάθε χέρι. Τα νύχια πρέπει
να είναι τέλεια μετά αυτό το στάδιο. Εάν χρειάζεστε λιμάρισμα χρησιμοποιείστε την 
EMERALD FILE. Αφαιρέστε ξανά τη σκόνη με ένα nail wipe.

Ολοκλήρωστε με ULTRA SEAL ή INTENSE SEAL

8. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση ULTRA SEAL ή INTENSE SEAL για να σφραγίσετε την 
εφαρμογή. Πάντα να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και στο σημείο του επωνυχίου η
εφαρμογή σας να είναι πολύ λεπτή. Σφραγίστε το ελεύθερο άκρο με το πινέλο.

9α. Πολυμερίστε για 1 λεπτό και αφαιρέστε την κολώδη επιφάνεια με ένa NAIL WIPE και 
CLEANSER PLUS. Για ασφαλέστερη εφαρμογή χρησιμοποιήστε 1-2 nail wipe σε κάθε χέρι.

9β. Πολυμερίστε για 3 λεπτά. Μετά τον πολυμερισμό το Intense seal ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ.

10. Η Υπηρεσία ενίσχυση ολοκληρώθηκε. Μπορείτε τώρα να εφαρμόσετε βερνίκι ενα θέλετε.


