Step-by-Step Guide

CREATIVE PLAY™ Gel Polish
Εφαρμογή & Αφαίρεση
45 ΛΕΠΤΑ

Το CREATIVE PLAY™ Gel Polish παρέχει ζωντανό, εξαιρετικά έντονο χρώμα σε

πολλαπλά φινιρίσματα, προκαλώντας τον πελάτη να είναι μοναδικός και εκφραστικός.

Εφαρμογή:
ΒΗΜΑ 1:

P.E.P. - Προετοιμασία
Φυσικού Νυχιού (Χωρίς Buffer)
Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες
εφαρμογής για την τεχνική του CND P.E.P.

1. P - Perform a manicure (κάνετε μανικιούρ)
a. Παροτρύνετε τον πελάτη να
πλύνει τα χέρια του με
σαπούνι και νερό και να τα
σκουπίσει με μια πετσέτα.

β. Κάνετε μασάζ στα χέρια του
πελάτη με COOLBLUE™, για να
καθαρίσει η επιδερμίδα.

γ. Αφαιρέστε τυχόν χρώμα από το
φυσικό νύχι, χρησιμοποιώντας
ένα αφαιρετικό βερνικιού με
βάση το ασετόν (OFFLY FAST™
Remover) και ένα nail pad που
δεν αφήνει χνούδι.
δ. Εάν είναι απαραίτητο, κόψτε το μήκος από
κάθε νύχι με έναν νυχοκόπτη.

* Το στεγνό P.E.P. αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για πελάτες με
φυσικά νύχια, που δεν δημιουργούν υπερβολική ποσότητα
νεκρού ιστού (πετσάκια) μεταξύ των υπηρεσιών. Η εξάλειψη
του υγρού μανικιούρ μπορεί να συντομεύσει το χρόνο της
υπηρεσίας και να αυξήσει την προσκόλληση του υλικού.
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ε. Διαμορφώστε το σχήμα του
άκρου του νυχιού με μια
μαλακή λίμα Kanga™ File ή
Koala Buffer™.

στ. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα
CuticleAway™ Cuticle Remover
ομοιόμορφα γύρω από το
επωνύχιο κάθε νυχιού.*

ζ. Σπρώξτε προσεκτικά προς το
επωνύχιο με ένα cuticle pusher,
για να ανασηκώσετε τα πετσάκια.

η. Απομακρύνετε τυχόν παραπανήσιο CuticleAway™ από το
νύχι και αφαιρέστε τα πετσάκια με
ένα εργαλείο curette.
θ. Καθαρίστε με σαπούνι και
νερό, ξεβγάλτε και
στεγνώστε με πετσέτα.*
ι.

Με ένα κοφτάκι αφαιρέστε
προσεκτικά οποιαδήποτε κομμάτια
νεκρού ιστού ή παρωνυχίδες.
Το άγγιγμά σας πρέπει να είναι
απαλό και δεν πρέπει ποτέ να
κόβετε υγιές δέρμα, καθώς μπορεί
να προκληθεί μόλυνση.
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2.

E – Εξαλείψτε τους μολυσματικούς παράγοντες
από το νύχι (σκόνη, χνούδι κλπ.) και
P – Καθαρίστε την επιφάνεια του νυχιού.
α. Καθαρίστε και αφυδατώστε
προσωρινά το φυσικό νύχι με
SCRUBFRESH™ Nail Surface
Cleanser και ένα nail pad που δεν
αφήνει χνούδι. Τρίψτε την
επιφάνεια του νυχιού, όπως θα
αφαιρούσατε ένα κόκκινο βερνίκι.

ΒΗΜΑ 2:

Εφαρμογή του
CREATIVE PLAY™ Gel
Polish Base Coat

Βελτιώστε την υπηρεσία και την ταχύτητα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο βαψίματος "CND 5 Point Polish
Method" – μια εύκολη, συστηματική προσέγγιση για
την τελειότητα της εφαρμογής, που θα αναδείξει
καλύτερα το CREATIVE PLAY™ Gel Polish. (Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες εφαρμογής
"CND 5 Point Polish Method Step-by-Step".)
1. Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατευτεί το προϊόν.
2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
CREATIVE PLAY™ Gel Polish Base Coat
στο άκρο επέκτασης και την
επιφάνεια του νυχιού.

3. Εφαρμόστε και στα 5 νύχια και
πολυμερίστε κάθε χέρι για 20
δευτερόλεπτα (κουμπί 2S) στη
CND™ LED Lamp.* Μην
σκουπίσετε την κολλώδη
επίστρωση μετά την αφαίρεση
των νυχιών από τη λάμπα.

*Αν χρησιμοποιείτε τη CND™ UV Lamp, πολυμερίστε για 30''.
**Αν χρησιμοποιείτε τη CND™ UV Lamp, πολυμερίστε για 2 λεπτά.
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ΒΗΜΑ 3:

Εφαρμογή του
CREATIVE PLAY™ Gel
Polish Color Coat
Σκέτο χρώμα:
1. Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατευτεί το προϊόν.
2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
CREATIVE PLAY™ Gel Polish Color
Coat στο άκρο επέκτασης και
την επιφάνεια του νυχιού.

3. Εφαρμόστε και στα 5 νύχια και
πολυμερίστε κάθε χέρι για 1 λεπτό
(κουμπί 2S) στη CND™ LED
Lamp.** Μην σκουπίσετε την
κολλώδη επίστρωση μετά την
αφαίρεση των νυχιών από τη
λάμπα.
4. Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή
στρώση Color Coat στην
επιφάνεια του νυχιού. Η δεύτερη
στρώση θα προσφέρει επιπλέον
κάλυψη και χρώμα, τελειοποιώντας τα μικρά ελεύθερα
περιθώρια γύρω από το νύχι, σε
κάθε εφαρμογή στρώσης.
5. Εφαρμόστε και στα 5 νύχια και
πολυμερίστε κάθε χέρι για 1 λεπτό
(κουμπί 2S) στη CND™ LED
Lamp.** Μην σκουπίσετε την
κολλώδη επίστρωση μετά την
αφαίρεση των νυχιών από τη
λάμπα.

Γαλλικό Μανικιούρ:
1. Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατευτεί το προϊόν.
2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
της ροζ απόχρωσης που έχετε
επιλεξει, στο άκρο επέκτασης και
την επιφάνεια του νυχιού.

3. Εφαρμόστε και στα 5 νύχια και
πολυμερίστε κάθε χέρι για 1 λεπτό
(κουμπί 2S) στη CND™ LED
Lamp.** Μην σκουπίσετε την
κολλώδη επίστρωση μετά την
αφαίρεση των νυχιών από τη
λάμπα.
4. Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή
στρώση Color Coat. Αυτή η
στρώση θα προσφέρει επιπλέον
κάλυψη και χρώμα, τελειοποιώντας
τα μικρά ελεύθερα περιθώρια γύρω
από το νύχι, σε κάθε εφαρμογή
στρώσης.
5. Εφαρμόστε και στα 5 νύχια και
πολυμερίστε κάθε χέρι για 1 λεπτό
(κουμπί 2S) στη CND™ LED
Lamp.** Μην σκουπίσετε την
κολλώδη επίστρωση μετά την
αφαίρεση των νυχιών από τη
λάμπα.
6. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση λευκού
CREATIVE PLAY™ Gel Polish Color Coat
στις άκρες των νυχιών και το άκρο
επέκτασης, δημιουργώντας ένα
τοξωτό smile line. Τελειοποιήστε
προσεκτικά τη γραμμή, με ένα πινέλο
CND™ Gel Flat Oval ελαφρά εμποτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα 99%.

ΒΗΜΑ 4:

Εφαρμογή του
CREATIVE PLAY™ Gel
Polish Top Coat
1. Ανακινήστε το μπουκάλι για να ανακατευτεί το προϊόν.
2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
CREATIVE PLAY™ Gel Polish Top Coat
στο άκρο επέκτασης και την
επιφάνεια του νυχιού.

3. Εφαρμόστε και στα 5 νύχια
και πολυμερίστε κάθε χέρι για
1 λεπτό (κουμπί 3) στη CND™
LED Lamp.**

4. Σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση με
ένα nail pad που δεν αφήνει χνούδι,
εμποτισμένο με Καθαρό Οινόπνευμα
99%.

5. Περιποιηθείτε τα νύχια και τον
περιβάλλοντα ιστό με SOLAROIL™
Nail & Cuticle Care, και προμηθεύστε
τον πελάτη σας με ένα μπουκαλάκι για
καθημερινή περιποίηση στο σπίτι.

Σημείωση: Η εφαρμογή του λευκού χρώματος
πάνω από μια ροζ βάση, θα διασφαλίσει ότι το
πινέλο για την τελειοποίηση δεν θα αφαιρέσει την
πολύ σημαντική στρώση του Base Coat.
7. Εφαρμόστε και στα 5 νύχια και
πολυμερίστε κάθε χέρι για 1 λεπτό
(κουμπί 2S) στη CND™ LED
Lamp.** Μην σκουπίσετε την
κολλώδη επίστρωση μετά την
αφαίρεση των νυχιών από τη
λάμπα.
**Αν χρησιμοποιείτε τη CND™ UV Lamp, πολυμερίστε για 2 λεπτά.
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Αφαίρεση:
ΒΗΜΑ 1:

Αφαίρεση του
CREATIVE PLAY™ Gel
Polish
1. Παροτρύνετε τον πελάτη να
πλύνει τα χέρια του με σαπούνι
και νερό, και να τα σκουπίσει
με μια καθαρή πετσέτα.
2. Κάνετε μασάζ στα χέρια του
πελάτη με COOLBLUE™, για να
καθαρίσει η επιδερμίδα.

3. Τυλίξτε κάθε δάκτυλο με ένα
CND™ Foil Remover Wrap.
a. Εμποτίστε το βαμβακερό pad του CND™
Foil Remover Wrap
με OFFLY FAST™.

β. Τοποθετήστε το wrap κάτω από
το δάκτυλο, με την άκρη του
βαμβακερού pad κάτω από το
άκρο επέκτασης του νυχιού.

γ. Διπλώστε το βαμβακερό
pad πάνω στο νύχι.
δ. Τυλίξτε το CND™ Foil Remover
Wrap γύρω από το δάκτυλο,
εξασφαλίζοντας μια άνετη
εφαρμογή.
ε. Πιέστε το τις άκρες στο
πάνω μέρος του wrap, για
να ασφαλίσετε.
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4. Αφήστε το CND™ Foil
Remover Wrap πάνω στα
δάκτυλα για 20 λεπτά.

5. Σφίξτε με ασφάλεια κάθε δάκτυλο και
ασκήστε ελαφριά πίεση στο νύχι.
6. Κάνοντας μια περιστροφική κίνηση,
τραβήξτε το CND™ Foil Remover Wrap
και το προϊόν από το νύχι. Αν έχει
παραμείνει ποσότητα του CREATIVE
PLAY™ Gel Polish στο νύχι (λόγω
παρατεταμένης εφαρμογής ή άλλων
καταστάσεων), ξανατυλίξτε το νύχι και
αφήστε το OFFLY FAST™ να διεισδύσει
για λίγα παραπάνω λεπτά.
7. Αν είναι απαραίτητο, τρίψτε το νύχι
με ένα nail pad εμποτισμένο με
OFFLY FAST™, για να αφαιρέσετε
τυχόν υπολείμματα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
COOLBLUE™ Hand Cleanser
OFFLY FAST™ Moisturizing Remover
CuticleAway™ Professional Cuticle Remover
SCRUBFRESH™ Nail Surface Cleanser
CND™ Gel Flat Oval Brush #6*
CND™ Λίμες και Buffers
CREATIVE PLAY™ Gel Polish Base Coat
CREATIVE PLAY™ Gel Polish Color Coat
CREATIVE PLAY™ Gel Polish Top Coat CND™
Foil Remover Wraps
SOLAROIL™ Nail & Cuticle Care
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
CND™ LED Lamp
Πετσέτες χεριών
Σαπούνι χεριών
Nail pads που δεν αφήνουν χνούδι
Ειδικό πινέλο για τη σκόνη*
Καθαρό Οινόπνευμα 99%
Cuticle pusher
Κόπτης επωνυχίου
Νυχοκόπτης
Curette
*Προαιρετικό
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