Step-by-Step Útmutató

CND SHELLAC LUXE
GÉLLAKK
™

™

Felvitel és Leoldás
CND™ SHELLAC LUXE™ két lépcsős géllakk rendszer, mely 60 másodperc alatt
leoldható. Prémium szolgáltatást biztosít, mellyel drága időt spórolhatsz meg, és egyedülálló
lehetőség a bevétel növelésére!
30 PERC

1. LÉPÉS:

P.E.P. - A természetes köröm
előkészítése (Reszelés nélkül)

f. A bőr eltávolítása a
körömlemezről

Részletesebb információért nézd meg a CND P.E.P. előkészítés
Step-By-Step útmutatót.

1. P - Precíz manikűr.
a.	Vendéged mosson kezet
szappannal és meleg vízzel,
majd töröld szárazra.

b. 	Masszírozz COOLBLUE™
kézfertőtlenítőt a vendég kezébe,
hogy megtisztítsd a bőrét.

c.	Távolítsd el a vendég korábbi lakkját
a természetes körömről aceton
alapú körömlakk lemosó (OFFLY
FAST™ Ápoló leoldó) és szálmentes
törlő használatával.
d.	Ha szükséges, rövidítsd le a
körmöket körömcsípővel.
e.	Formázd a köröm szabadszélét
finom szemcsézetű Kanga™
reszelővel vagy Koala Buffer™-rel.
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• Olyan vendégeknél, akiknél minimális a
bőrképződés:
- Óvatosan használj bőrfeltolót,
hogy megemeld a letapadt bőrt a körömlemezen.
- Bőrkaparóval távolítsd el az elhalt
bőrt a körömlemezről.
• Olyan vendégeknél, akiknél
túlzott a bőrképződés:
- Vigyél fel kis mennyiségű CuticleAway™
professzionális bőroldót minden körömre, a cuticula
körül.
- Óvatosan használj bőrfeltolót,
hogy megemeld a letapadt bőrt a körömlemezen.
Távolítsd el maradék bőroldót.
- Bőrkaparóval távolítsd el az elhalt
bőrt a körömlemezről.
- Használatát követően vendéged alaposan mosson
kezet szappannal és meleg vízzel, dörzsölje át
körmeit kefével.
- Öblítse le alaposan a CuticleAway™ maradékát
folyóvízzel, eltávolítva az anyagot a körömlemzről és
a sáncokból is.
- Ha nincs a közelben mosdó, akkor spricceld le
vízzel a vendég körmeit, alaposan öblítsd le, majd
töröld szárazra.
g.	Használj bőrcsípőt az apró, elhalt
bőrdarabkák eltávolításához.
Gyengéden érintsd a körmöt,
nehogy megsértsd az élő bőrt,
mert az fertőzéshez vezethet.
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2.	E – E
 ltávolítani a szennyeződésket és
P – Portalanítani és zsírtalanítani a körömlemezt.
a.	Tisztítsd meg SCRUBFRESH™
és szálmentes törlő használatával a
körömlemezt, mely időszakos
vízelvonó hatású a körömlemez
rétegeiben. Óvatosan húzd vissza az
oldalsó sáncokat, és dörzsöld át a
körmöt alaposan, mintha
körömlakkot távolítanál el.

2. LÉPÉS:

Színes lakk felvitele

3. LÉPÉS:

A Top Coat fedőfény felvitele
A személyre szabott védelem és leoldás érdekében
használd ki a különböző CND™ SHELLAC™ Top Coat
fedőfények előnyeit a CND™ SHELLAC LUXE™ színes
lakkon.

1. Jól rázd fel az üveget.
2. Vigyél fel egy vékony réteg
CND™ SHELLAC LUXE™ Top Coat
fedőfényt a szabadszél élére és a
köröm teljes felületére.

1. Jól rázd fel az üveget.
2. Vigyél fel egy rendkívül vékony,
áttetsző réteg CND™ SHELLAC LUXE™
színes lakkot a szabadszél élére és
a köröm teljes felületére (ez a réteg
enyhén áttetsző lesz, ha megfelelően
viszed fel).

3.	Helyezd a kezet a CND™ LED
lámpába, biztosítsd hogy az ujjak a
nekik kialakított helyre kerülnek és
köttesd egy percig (2S gomb).* Ne
távolítsd el a ragacsos réteget
miután kivetted a körmöket a
lámpából.
4.	Vigyél fel egy második vékony
réteget a szabadszél élére és a köröm
felületére.
A második réteg további fedést és
színt biztosít.

5.	
Köttesd mindkét kezet egy percig
(2S gomb) a CND™ LED lámpban.*
Ne távolítsd el a ragacsos réteget
miután kivetted a körmöket a
lámpából.

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

4. Finoman töröld le a ragacsos réteget
99% Isopropyl Alkohollal átitatott
szálmentes törlővel.

5. Ápold a körmöket és a körülötte
lévő bőrt SOLAROIL™ köröm- és
bőrápoló olajjal, kínáld a vendégnek
otthoni használatra is a napi
körömápoláshoz.

CND™ SHELLAC LUXE™
Leoldása
1. A vendég mossa meg a kezét
szappannal és meleg vízzel, majd
töröld szárazra.

2.	Masszírozz COOLBLUE™-t a vendég
kezébe, hogy megtisztítsd a bőrt.

*Ha CND™ UV Lámpát használsz, köttesd két percig.
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3. Csavard be mind a 10 ujjat CND™ Leoldó fóliába.
a.	Alaposan itasd át a
CND™ leoldó fólián
található vattalapot
OFFLY FAST™ ápoló
leoldóval.

b.	Kezdve a kisujjal, helyezd a
vattalapot a köröm szabadszéle alá.

c.	Hajtsd a leoldófóliát az ujjra úgy,
hogy a vattalap fedje a köröm
teljes felületét, majd szorosan
tekerd a CND™ leoldó fólát az ujj
köré.

d.	Szorítsd össze a CND™ leoldó fólia
felső, középső részét, hogy stabilan
illeszkedjen.

5.	A hüvelykujjaddal határozottan nyomd
meg a köröm tetejét.

Masszírozd meg és csavaró mozdulattal
húzd le a CND™ leoldó fóliát a körömről.
Ha jelentős mennyiségű CND™
SHELLAC LUXE™ marad a körmön (a
hosszú viselet vagy más egyéb
különleges ok miatt), csomagold vissza
a körmöt és hagyd hatni az OFFLY
FAST™ ápoló leoldót még egy percig.
6. Ha szükséges, a körmön maradt
terméket óvatosan távolítsd el egy
narancsfapálca segítségével a köröm
növekedésének irányában. Légy óvatos,
ne karcold össze a természetes
körömlemez felületét.
Alternatív megoldásként használhatsz
szivacsot is.

7. Tisztítsd meg a
körmöt OFFLY FAST™
ápoló leoldóval
átitatott szálmentes
törlővel vagy
manikűr kefével.

4.	Állíts be egy stoppert 60
másodpercre.

SZÜKSÉGES TERMÉKEK

Szabd testre a leoldási időt az egyes
CND™ SHELLAC™ Top Coat fedőfények használatával.
CND™ SHELLAC™
TOP COAT FEDŐK
LUXE™ SZÍNES LAKKON

LEOLDÁSI IDŐ

XPRESS5™

Kevesebb, mint 5 perc

ORIGINAL

Kevesebb, mint 8 perc

DURAFORCE™

Kevesebb, mint 15 perc

SPECIAL EFFECTS

Kevesebb, mint 8-10 perc

COOLBLUE™
OFFLY FAST™ ápoló leoldó
CuticleAway™
SCRUBFRESH™
CND™ reszelők és bufferek
CND™ SHELLAC LUXE™ gél lakk
CND™ SHELLAC LUXE™ Top Coat fedőfény
CND™ leoldó fólia
SOLAROIL™

KIEGÉSZÍTŐK/SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK
CND™ LED Lámpa
Törülközők
Szappan
Szálmentes törlő
Fertőtleníthető manikűr kefe*
Cellulóz szivacs*
Narancsfapálca*
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99% Isopropyl Alkohol
Bőrfeltoló
Bőrcsípő
Körömcsípő
Bőrkaparó
*Szükség szerint

3

