
MIT TUD?
•  Öntapadó színes lakk, ezért nem 

szükséges hozzá alaplakk
• A Top Coat fedőlakk védelmet és 

ragyogó fényt biztosít a színes 
lakknak 

• Az egyedülálló oligomerek kiváló 
tapadást és fedést biztosítanak

•  A egyedi mikropórusokon keresztül a 
leoldó pillantok alatt a lakkba jut, így 
akár 60 másodperc alatt leoldható

MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉGED - PRO
Prémium Szolgáltatás: 
• Szabadalmaztatott formula
• Exkluzív PRO árnyalatok
• Kényelmes, kézreálló kupak
• Egyedülálló íves, könnyen 

használható, lekerekített ecset 

Drága Időt Spórolhatsz: 
• Két lépcsős felvitel
• 60 másodperc alatt leoldható
• 15 percet spórolsz szolgáltatásonként

Nyereség a Pro-nak: 
• A megspórolt idő egyedülálló 

lehetőség a bevétel növelésre

MIÉRT VAN RÁ SZÜKSÉGED - 
VENDÉG

Prémium Szolgáltatás: 
• Magas fényű ragyogás
• Luxus, fényűző színek
• 14+ napig tartós
• Nem sérül a természetes köröm*

Drága Időt Spórolhatsz: 
• Két lépcsős felvitel
• 60 másodperc alatt leoldható
• 15 percet spórolsz szolgáltatásonként

Lakkozás csak szakembereknél: 
• Professzionális szolgáltatás kizárólag 

a legjobb szalonokban érhető el

MI EZ?: Két lépcsős géllakk rendszer, mely 60 másodperc alatt leoldható. 

CND™ SHELLAC LUXE™ 
RENDSZER
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Termékprofil

HASZNÁLD EGYÜTT

CND™ SHELLAC LUXE™ SZÍNES LAKK
1. Precíz manikűrt követően alaposan 

töröld át a körömlemezt SCRUBFRESH™ 
időszakos vízelvonóval. 

2.   Alaposan rázd fel a lakkot. 
3. Első réteg szín: Zárd a szabadszél éleit és 

vigyél fel egy rendkívül vékony, áttetsző  
réteg CND™ SHELLAC LUXE™ színes 
lakkot mind az öt körömre.

4. Köttesd egy percig (2S gomb) a CND™ 
LED lámpában. 

5. Második réteg szín: Zárd a szabadszél 
éleit és vigyél fel egy második vékony 
réteg színt a fedéshez, majd köttesd egy 
percig.

CND™ SHELLAC LUXE™ TOP COAT 
FEDŐFÉNY
1. Alaposan rázd fel. 
2. Zárd a szabadszél éleit és vigyél fel egy 

réteg CND™ SHELLAC LUXE™ Top Coat 
fedőfényt mind az öt körömre.

3. Köttesd egy percig (3-as gomb)  
a CND™ LED lámpában. 

4. Finoman töröld le a ragacsos réteget 
egy 99%-os Isopropyl Alcohollal 
átitatott szálmentes törlővel.

5. Ápold a körmöket SOLAROIL™ bőr- és 
körömápoló olajjal.

LEOLDÁS
1. Alaposan itasd át a CND™ leoldó fólián 

található vattalapot OFFLY FAST™ ápoló 
leoldóval; kezdve a kisujjal, helyezd a 
vattalapot a körömre és szorosan csomagold 
be mind a 10 ujjat. Állíts be egy stoppert 60 
másodpercre.

2. Határozott mozdulattal masszírozd meg 
minden köröm tetejét, és csavaró mozdulattal 
húzd le a leoldó fóliát a körömről. A körmön 
maradt terméket óvatosan távoltsd el 
narancsfapálca segítségével. (Alternatív 
megoldásként használhatsz szivacsot is.)

3. Az anyagmaradék eltávolításához töröld át a 
körmöt OFFLY FAST™ ápoló leoldóval átitatott 
szálmentes törlővel vagy manikűr kefével. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KREATÍV ÖTLETEK
A személyre szabott védelem és leoldás érdekében használd ki a különböző CND™ SHELLAC™ Top Coat fedőfények előnyeit a CND™ SHELLAC 

LUXE™ Színes lakkon:
• CND™ DURAFORCE™ Top Coat Fedőfény a legjobb védelem a gyenge vagy töredezett körömnek, leoldás kevesebb mint 15 perc
• CND™ SHELLAC™ Original Top Coat Fedőfény magas fény normál és gyenge körömre, leoldás kevesebb mint 10 perc 
• CND™ SHELLAC™ XPRESS5™ Top Coat Fedőfény normál és gyenge körömre, leoldás kevesebb mint 5 perc
• CND™ SHELLAC LUXE™ Fedőfény normál és erős körömre, leoldás akár 60 másodperc                                                  

Miért van szükséged mind CND™ SHELLAC-ra és CND™ SHELLAC LUXE™-ra egyaránt: A CND™ SHELLAC™ termékcsaláddal 
lehetőséged van arra, hogy a vendéged szükségleteinek megfelelő védelmet, színt és leoldási időt alkalmazd.

KAPHATÓ MÉRETEK
•  12.5 mL (.42 fl oz)

*Előírásoknak megfelelő használat esetén.


