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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΙΜΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Λιμάρισμα πολλών κατευθύνσεων
Αυτή η τεχνική επιτρέπει στη λίμα να τρίψει την επιφάνεια του
νυχιού και προς τα εσάς και μακρυά από εσάς, χωρίς να χρειαστεί
να σηκώσετε τη λίμα από το νύχι. Κάντε την με ελαφριές, γρήγορες
κινήσεις. Κατά κανόνα, ποτέ να μην λιμάρετε μπρος-πίσω πάνω
από έξι φορές συνεχόμενα. Σταματήστε μετά την έκτη φορά για
να αποφύγετε την υπερβολική τριβή, και υπολογίστε αν χρειάζε-
ται περαιτέρω λιμάρισμα για να επιτύχετε τον τελικό σχεδιασμό.
Το λιμάρισμα πολλών κατευθύνσεων μπορεί να γίνει, κρατώντας
τη λίμα είτε Αντίστροφα είτε Προς τα εμπρός. Ανάλογα με τις
ανάγκες που μπορεί να προκύψουν, επιλέξτε την σωστή λίμα 
για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν απαιτείται σημαντι-
κή μείωση του προϊόντος, χρησιμοποιήστε μια padded le (λίμα
με εσωτερική επένδυση), για να απορροφήσει την τριβή.

Λιμάρισμα μιας κατεύθυνσης
Με αυτή την τεχνική, λιμάρετε την επιφάνεια του νυχιού μόνο προς
μία κατεύθυνση. Μπορεί να λιμάρετε προς τα εσάς ή μακριά από
εσάς, αλλά ποτέ μπρος-πίσω. Αυτός ο τύπος λιμαρίσματος δεν θα 
μειώσει σημαντικά το πάχος μιας επιφάνειας επιπρόσθετου νυχιού,
αλλά θα βοηθήσει να την εξομαλύνετε και να τελειοποιήσετε
κάποιες λεπτομέρειες, προετοιμάζοντας έτσι το επιπρόσθετο 
για το τελικό γυάλισμα.

Λιμάρισμα της σφράγισης του επωνυχίου
Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται και με τους δύο τρόπους κρατή- 
ματος της λίμας. Σκοπός της είναι να βοηθήσει ώστε να σφραγίσει 
το υλικό στην επιφάνεια του νυχιού και να μην προκληθεί ανασήκω-
ση. Το λιμάρισμα θα πρέπει να γίνεται με μια ελαφριά κίνηση προς 
μία κατεύθυνση, γύρω από τη γραμμή του επωνυχίου. Να κρατάτε 
τη λίμα παράλληλα με την επιφάνεια του επιπρόσθετου, για να απο- 
τραπεί το λιμάρισμα στο φυσικό νύχι. Είναι επίσης σημαντικό να  
λιμάρετε μόνο την επιφάνεια του επιπρόσθετου, και όχι τον περι- 
βάλλοντα μαλακό ιστό. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε μια 
λεπτή λίμα για την περιοχή του επωνυχίου, ώστε να αποτρέψετε
το λιμάρισμα του μαλακού ιστού που περιβάλλει την επιφάνεια
του νυχιού. Η Kanga™ File είναι ιδανική για το λιμάρισμα της
Ζώνης 3.

Όταν αναπτύσσετε μια τυπική μέθοδο λιμαρίσματος, δημιουρ- 
γήστε μια νοητή γραμμή προς τα κάτω, στο «κάθετο κέντρο» 
του νυχιού. Οτιδήποτε υπάρχει στη δεξιά πλευρά της γραμμής, 
είναι το Μπροστινό τμήμα και οτιδήποτε βρίσκεται στα αριστερά
είναι το Πίσω τμήμα. Ένας άλλος τρόπος να το θυμάστε είναι ο
εξής: «εμπρός» είναι προς τη φορά του δείκτη του ρολογιού 
(δεξιά) και «πίσω» είναι αντίθετα προς τη φορά του δείκτη
του ρολογιού (αριστερά).

ΤΡΟΠΟΙ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΑΣ

Αντίστροφα   
Κρατήστε τη λίμα στο δεξί σας χέρι, όπως
κρατάτε το πιρούνι. Το 1/3 της λίμας θα 
πρέπει να είναι στο χέρι, ελευθερώνοντας
τα άλλα 2/3 ώστε να χρησιμοποιηθούν 
κατά το λιμάρισμα.

Προς τα εμπρός
Κρατήστε τη λίμα με τον Αντίστροφο 
τρόπο και μετά “γυρίστε” την στην άλλη
πλευρά, με τον δείκτη σας στο πάνω
μέρος της λίμας, τον αντίχειρα στο πλάι,
και το μεσαίο δάκτυλο να υποστηρίζει το
κάτω μέρος της λίμας. Η κάτω άκρη της λίμας θα πρέπει να
πιέζεται μέσα στην παλάμη του χεριού σας (ακουμπώντας
στο μικρό δάκτυλο).

Εμπρός ΠίσωΕμπρόςΠίσω

Φινίρισμα Επιπρόσθετων Νυχιών
10 ΛΕΠΤΑ  Χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες τεχνικές φινιρίσματος για λεπτά, όμορφα 

επιπρόσθετα νύχια και για να διατηρήσετε την επιφάνεια του φυσικού νυχιού υγιή.
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  Για να δώσετε σχήμα στο επιπρόσθετο, το άνω και το κάτω
τόξο θα πρέπει να είναι σε ισορροπία. Η σωστή τοποθέ-
τηση της κορυφής (το υψηλότερο σημείο ενός τόξου)
καθορίζει την ανθεκτικότητα του επιπρόσθετου νυχιού
(κάνοντας το νύχι δυνατό στην περιοχή πίεσης/stress area
και εύκαμπτο όπου χρειάζεται, ώστε να μην καταστραφεί
σε περίπτωση ισχυρής πρόσκρουσης).      

 α.  Κρατήστε μια λίμα Blizzard ή Hot Shot
(180grit) με τον Αντίστροφο τρόπο, για 
να λιμάρετε το Πίσω Τμήμα του νυχιού
ομοιόμορφα από το κέντρο έως το
πλαϊνό τοίχωμα, διατρέχοντας όλο
το μήκος του επιπρόσθετου νυχιού.

 β.   Επαναλάβετε στο Μπροστινό Τμήμα
του νυχιού, κρατώντας τη λίμα Προς
τα Εμπρός. Τελειοποιήστε και τις δύο
πλευρές του επιπρόσθετου, χρησιμο-
ποιώντας την τεχνική του λιμαρίσματος
προς Μία Κατεύθυνση.

ΒΗΜΑ 3:

Δημιουργήστε την Καμπύλη C

1.  Χρησιμοποιώντας την λίμα 180grit
(Hot Shot ή Blizzard) και τις 2 μεθόδους
κρατήματος της λίμας, λιμάρετε το
άκρο επέκτασης του επιπρόσθετου,
ώσπου να γίνει λεπτό και ομοιόμορφο.
Ελέγξτε ότι το άνω τόξο της καμπύλης C είναι σε αντιπαρά-
θεση με το κάτω τόξο της καμπύλης C, από το άκρο έως
την γραμμή του επωνυχίου. (Αυτό μπορείτε να το κρίνετε, εάν  
μετακινήσετε το νύχι προς τα εμπρός και ελέγξετε το τόξο).
Χρησιμοποιήστε τα 180grit μιας λίμας και την τεχνική του
λιμαρίσματος προς Πολλές Κατευθύνσεις, για να ελαττώσετε
την πολλή ποσότητα προϊόντος, και μετά λιμάρετε Προς Μία
Κατεύθυνση για να τελειοποιήσετε το επιπρόσθετο νύχι και 
να εξαλείψετε τα επίπεδα σημεία.

ΒΗΜΑ 1:

Καθορίστε την μπροστινή μορφή   

1.  Εξομάλυνση των πλαϊνών:   

 α.  Διαμορφώστε τη γραμμή των πλαϊνών με 
μια Kanga™ File, κρατώντας τη λίμα με τη 
μέθοδο «Προς τα εμπρός». Κρατήστε τον
αγκώνα σας σφιχτά προς το μέρος σας,
ώστε να αποφύγετε το υπερβολικό λιμά-
ρισμα και τη δημιουργία έντονων γωνιών.
Κρατήστε τη λίμα παράλληλα με την επιθυμητή γραμμή
των πλαϊνών, χρησιμοποιώντας το Λιμάρισμα Πολλών 
Κατευθύνσεων, και να προσέχετε να μην «τραντάζετε» τη 
λίμα κάτω από το νύχι. Το κλειδί στο λιμάρισμα κοντά
σε περιοχή που περιβάλλεται από μαλακό ιστό, είναι 
η χρήση μιας πιο λεπτής λίμας, για να προστατέψετε το
δέρμα που περιβάλλει την επιφάνεια του νυχιού. 

2. Εξομάλυνση του ελεύθερου άκρου:   

 α.   Με μια Kanga™ File, κρατώντας τη λίμα  
«Προς τα εμπρός» και με λιμάρισμα Μιας
Κατεύθυνσης, λιμάρετε παράλληλα με  
το ελεύθερο άκρο και περιστρέψτε τη
λίμα αργά κάτω από το νύχι, για να αρχί-
σετε να στρογγυλεύετε τις γωνίες. Για να
βαθύνετε την οβάλ άκρη, περιστρέψτε τη
λίμα ακόμα περισσότερο κάτω από το νύχι. Συνδέστε 
τα πλαϊνά τοιχώματα και των δύο πλευρών, ενώνοντάς
τα με την καθορισμένη μπροστινή φόρμα.

 β.   Συνδυάζοντας το λιμάρισμα Μιας κατεύθυνσης και 
το λιμάρισμα Πολλών Κατευθύνσεων, χρησιμοποιή-   
στε την Kange File κρατώντας την με τον Αντίστροφο
τρόπο, και κάνοντας μακριές κινήσεις για να σχηματίσετε 
το ελεύθερο άκρο, διαμορφώνοντας έτσι μια τέλεια και
συμμετρική μπροστινή φόρμα.

ΒΗΜΑ 2:

Δημιουργήστε το Σχήμα       

1.  Αυτό το επιπρόσθετο νύχι έχει επικαλυφθεί
με κόκκινο βερνίκι νυχιών, ώστε να δείτε την
ακρίβεια που απαιτείται για ένα σωστό φινί-
ρισμα στα επιπρόσθετα νύχια.
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ΒΗΜΑ 6:

Προσδώστε Γυαλάδα ή 
Προσθέστε Χρώμα

Επιπρόσθετα με Υγρό & Σκόνη:
Φυσικές αποχρώσεις ή Γαλλικό

1.   Χρησιμοποιήστε το Koala Bu	er (240grit) και τις μεθόδους
κρατήματος της λίμας και λιμαρίσματος που αναφέρονται 
στα βήματα 2-4 (Σχηματισμός, Καμπύλη C και Επωνύχιο),
ώστε να προετοιμάσετε το νύχι για το τελικό γυάλισμα.      

2.  Εφαρμόστε SolarOil™ και μπαφάρετε 
με τα 1200grit του Koala Bu	er, για να
εξομαλύνετε τυχόν γρατσουνιές.
Σκουπίστε το περιττό SolarOil.    

3.  Φινίρετε το νύχι προσδίδοντας την τελική
γυαλάδα, χρησιμοποιώντας το Girlfriend
Bu	er, το  Glossing Bu	er ή το Glossing
Block. 

CND Shellac™ 

1.   Χρησιμοποιήστε το Koala Bu	er και 
τις μεθόδους κρατήματος της λίμας 
και λιμαρίσματος που αναφέρονται 
στα βήματα 2-4 (Σχηματισμός,Καμπύλη
C και Γραμμή Επωνυχίου), ώστε να 
ετοιμάσετε το νύχι για το τελικό γυάλισμα.

 

   

2.  Εξομαλύνετε και τελειοποιήστε το επιπρό-
σθετο νύχι με τα 1200grit του Koala Bu	er.

 Εφαρμόστε το χρώμα του Shellac και το
Shellac Top coat. Στη συνέχεια, εφαρμόστε
μια σταγόνα SolarOil σε κάθε νύχι.

Βερνίκι νυχιών

1.   Χρησιμοποιήστε το Koala Bu	er και  
τις μεθόδους κρατήματος της λίμας 
και λιμαρίσματος που αναφέρονται 
στα βήματα 2-4 (Σχηματισμός,Καμπύλη
C και Γραμμή Επωνυχίου), ώστε να 
ετοιμάσετε το νύχι για το τελικό γυάλισμα.

ΒΗΜΑ 4:

Βελτιώστε την Γραμμή 
του Επωνυχίου
1.  Με τα 180grit μιας λίμας Hot Shot ή 

Blizzard και κρατώντας τη λίμα και με
τους 2 τρόπους, ελέγξτε ότι η γραμμή
του επωνυχίου είναι ομοιόμορφη και
λεία από πλαϊνό σε πλαϊνό. Αυτό επι-
τυγχάνεται με το λιμάρισμα της Σφράγισης του Επωνυχίου.
Θυμηθείτε: όταν λιμάρετε στη Ζώνη 3, είναι καλύτερα να
χρησιμοποιείτε απαλές κινήσεις και ελαφρύ «άγγιγμα», για
να προστατέψετε το δέρμα που περιβάλλει το νύχι. 

ΒΗΜΑ 5:

Δώστε σχήμα στο Άνω 
και Κάτω Τόξο

Κάτω Τόξο:

1. Ελέγξτε το νύχι από το πλάι (και από τις δύο πλευρές του),
ώστε να βεβαιωθείτε πως το άνω και το κάτω τόξο βρίσκο-
νται σε ισορροπία. Αυτή η μέθοδος θα τοποθετήσει σωστά 
την Κορυφή (apex) και θα καθορίσει τη θέση του κάτω τόξου
του επιπρόσθετου. Για να βελτιώσετε ελαφρώς το κάτω τόξο,
χρησιμοποιήστε τα , για να εξομα-

 λύνετε την γραμμή. Προσέξτε ώστε να μην δημιουργήσετε
ένα υπερβολικό κάτω τόξο. 

Άνω Τόξο:

1.  Για να λιμάρετε και να βελτιώσετε το άνω
τόξο, χρησιμοποιήστε τα 180grit της
Boomerang Padded File. Αυτή η τεχνική 
θα εξασφαλίσει πως το νύχι έχει λιμαριστεί
ομοιόμορφα και πως δεν υπάρχουν βαθου-
λώματα ή εξογκώματα στην επιφάνειά του.

e
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    α.  Λειάνετε το επιπρόσθετο νύχι, με τα 
1200grit του . Φινίρετε με  
το . Εφαρμόστε το
σύστημα βερνικιού της αρεσκείας σας.
Μόλις περάσει ένα λεπτό, ψεκάστε  
ελαφρά τα νύχια με το SolarSpeed Spray
για να ελαττώσετε τον χρόνο στεγνώματος,
και να ενυδατώσετε τα νύχια και το δέρμα.  

Επιπρόσθετα Νύχια με Brisa™ Gel:

Φυσικές αποχρώσεις ή Γαλλικό    

1.  Ξεσκονίστε καλά το νύχι με ένα πινέλο
ή βουρτσάκι, και με ένα nail wipe εμπο-
τισμένο με καθαρό οινόπνευμα 95%.

2.    Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Brisa Gloss
σε ολόκληρο το νύχι και σφραγίστε καλά
το ελεύθερο άκρο.   

3.   Εφαρμόστε σε 5 νύχια και πολυμερί-
 

στε το κάθε χέρι για 2 λεπτά στην  
CND UV Lamp*.

4.   Σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση με καθαρό
οινόπνευμα 95% και ένα nail wipe.   

5.   Κάντε μασάζ στα νύχια και το περιβάλλον
δέρμα με SolarOil™ για να περιποιηθείτε
τα επωνύχια.

CND Shellac™  

1.  Ξεσκονίστε καλά το νύχι με ένα πινέλο
ή βουρτσάκι και με ένα nail wipe εμπο-
τισμένο με καθαρό οινόπνευμα 95%,
για να εξασφαλίσετε πως δεν υπάρχουν
μικρά σωματίδια σκόνης.

2.    Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Brisa Gloss 
σε ολόκληρο το νύχι και σφραγίστε καλά
το ελεύθερο άκρο.

3.    Εφαρμόστε σε 5 νύχια και πολυμερί-
στε το κάθε χέρι για 2 λεπτά στην 
CND UV Lamp*.
Μην σκουπίσετε την κολλώδη επί- 
στρωση, μόλις αφαιρέσετε τα δάκτυλα  
από την λάμπα.

4.   Προχωρήστε απευθείας στην εφαρμογή του χρώματος
και του top coat του  Shellac. Πολυμερίστε την κάθε στρώση
σε κάθε χέρι για 2 λεπτά στην CND UV Lamp*.

5.   Σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση με καθαρό οινόπνευμα
95% και ένα nail wipe.    

6.   Κάντε μασάζ στα νύχια και το περιβάλλον
δέρμα με SolarOil™, για να περιποιηθείτε
τα επωνύχια.

Βερνίκι νυχιών    

1.  Ξεσκονίστε καλά το νύχι με ένα πινέλο
ή βουρτσάκι και με ένα nail wipe εμπο-
τισμένο με καθαρό οινόπνευμα 95%.

2.    Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Brisa Gloss
σε ολόκληρο το νύχι και σφραγίστε καλά
το ελεύθερο άκρο.

3.   Εφαρμόστε σε 5 νύχια και πολυμερί-
στε το κάθε χέρι για 2 λεπτά στην  
CND UV Lamp*.

4.   Σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση με καθαρό

 

οινόπνευμα 95% και ένα nail wipe.

5.   Εφαρμόστε το σύστημα βερνικιού της 
αρεσκείας σας. Μόλις περάσει ένα λεπτό,
ψεκάστε ελαφρά τα νύχια με το SolarSpeed 
Spray, ώστε να ελαττώσετε τον χρόνο 
στεγνώματος.

*Αν χρησιμοποιείτε την Brisa UV lamp, εφαρμόστε και πολυμερίστε σε 4 νύχια σε κάθε χέρι και στη συνέχεια τους αντίχειρες.
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Βερνίκι Νυχιών    

1.  Ξεσκονίστε καλά το νύχι με ένα ειδικό 
πινέλο και ένα nail wipe εμποτισμένο
με καθαρό οινόπνευμα 95%.

2.   Σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση με 
καθαρό οινόπνευμα 95% και ένα nail wipe.

    

3.   Εφαρμόστε το σύστημα βερνικιού της
αρεσκείας σας. Μόλις περάσει 1 λεπτό, 
ψεκάστε ελαφρά τα νύχια με SolarSpeed  
Spray, για να ελαττώσετε τον χρόνο στεγνώ-  
ματος, και να περιποιηθείτε τα νύχια και το
περιβάλλον δέρμα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:  

SolarOil

SolarSpeed Spray

Καθαρό οινόπνευμα 95%

Brisa Gloss*

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Πινέλο ή βουρτσάκι για τη σκόνη*

CND UV Lamp*

Nail wipes που δεν αφήνουν κατάλοιπα

*Προαιρετικά

Επιπρόσθετα Νύχια με Brisa Lite 
Removable Sculpting Gel:

Φυσικές αποχρώσεις ή Γαλλικό      

1.  Ξεσκονίστε καλά το νύχι με ένα ειδικό 
πινέλο και ένα nail wipe εμποτισμένο
με καθαρό οινόπνευμα 95%.

2.    Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Brisa Lite
Removable Top Coat σε όλο το νύχι και  
σφραγίστε καλά το ελεύθερο άκρο.   

3.   Εφαρμόστε σε 5 νύχια και πολυμερί-
στε το κάθε χέρι για 2 λεπτά στην  
CND UV Lamp*.

4.   Σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση με  
καθαρό οινόπνευμα 95% και ένα nail wipe.

5.   Κάντε μασάζ στα νύχια και το δέρμα
με SolarOil™, για να περιποιηθείτε τα
επωνύχια.

CND Shellac™     

1.  Ξεσκονίστε καλά το νύχι με ένα ειδικό 
πινέλο και ένα nail wipe εμποτισμένο
με καθαρό οινόπνευμα 95%.

2.   Προχωρήστε απευθείας στην εφαρμογή 
 του χρώματος Shellac και του Shellac Top coat.

3.   Πολυμερίστε την κάθε στρώση σε 
κάθε χέρι για 2 λεπτά στην CND UV  
Lamp*.

4.   Σκουπίστε την κολλώδη επίστρωση με καθαρό  
οινόπνευμα 95% και ένα nail wipe.    

5.   Κάντε μασάζ στα νύχια και το δέρμα
με SolarOil™, για να περιποιηθείτε τα
επωνύχια.

*Αν χρησιμοποιείτε την Brisa UV Lamp, εφαρμόστε και πολυμερίστε 4 νύχια σε κάθε χέρι και μετά τους αντίχειρες.

Λίμες και bu�er CND


