Οδηγός βήμα προς βήμα

Επιπρόσθετα UV Gel με Tip & Προσαρμοσμένη Επίστρωση

ENHANCEMENTS

UV Gel με Tip & Προσαρμοσμένη Επίστρωση
90 λεπτά

Μία υπηρεσία σχεδιασμένη για προβληματικά νύχια χωρίς ελεύθερο άκρο, τα οποία απαιτούν επιμήκυνση και
επανασχεδιασμό.

Βήμα 1:

Καθαρισμός
1. Παροτρύνετε τον πελάτη να πλύνει τα χέρια του με CitruSoak και να τα στεγνώσει με μια πετσέτα.
2. Κάντε μασάζ με CoolBlue στα χέρια του πελάτη για να τα απολυμάνετε.
3. Αφαιρέστε το βερνίκι νυχιών, χρησιμοποιώντας ένα αφαιρετικό βερνικιού με βάση το ασετόν (ή ScrubFresh) και ένα pad που
δεν αφήνει κατάλοιπα.
4. Σχηματίστε και λειάνετε το ελεύθερο άκρο του νυχιού με μια Kanga File ή την πλευρά των 240 grit μιας Boomerang File.

Βήμα 2:

P.R.E.P.
1. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα Cuticle Away ομοιόμορφα γύρω από την περιοχή του επωνυχίου κάθε νυχιού.
2. Γλιστρήστε απαλά ένα cuticle pusher κατά μήκος της επιφάνειας του νυχιού και προς την περιοχή του επωνυχίου, για να χαλαρώσετε τους νεκρούς ιστούς από την επιφάνεια του νυχιού. Χρησιμοποιήστε ένα curette για να απομακρύνετε τους νεκρούς
ιστούς ώς το επωνύχιο και τα πλαϊνά του νυχιού. Χρησιμοποιήστε ένα manicure nipper για να αφαιρέσετε προσεκτικά τους
χαλαρωμένους ιστούς, καθώς και τυχόν παρανυχίδες.
3. Ξεβγάλτε καλά με ζεστό νερό και CitruSoak, και μετά στεγνώστε με μια πετσέτα.
4. Χρησιμοποιήστε την πλευρά των 240 grit ενός Koala Buffer ή Boomerang File για να αφαιρέσετε ελαφρά τη γυαλάδα από το
φυσικό νύχι, ακολουθώντας την κατεύθυνση της ανάπτυξης του νυχιού.
5. Καθαρίστε το φυσικό νύχι με ζεστό νερό, CitruSoak και ένα απαλό βουρτσάκι απολέπισης, για να απομακρύνετε όλη τη σκόνη
και τα κατάλοιπα. Στεγνώστε προσεκτικά το νύχι με μια καθαρή πετσέτα.
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Βήμα 3:

Τοποθέτηση του Tip και
Αρχικό Στάδιο
1. Επιλέξτε ένα tip το οποίο να εφαρμόζει απόλυτα ή να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο απ' ότι χρειάζεται. Χρησιμοποιήστε την
πλευρά των 180 grit μιας Hot Shot File για να ελαττώσετε τα πλαϊνά. Το tip θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα στο μήκος της
επιφάνειας του νυχιού.
2. Προσαρμόστε το tip, χρησιμοποιώντας SpeedBond ή GelBond. Είναι σημαντικό να τοποθετήσετε το tip με ασφάλεια, χωρίς
φουσκάλες με αέρα. Η λεπίδα θα πρέπει να είναι πάντοτε κοφτερή, αλλιώς μπορεί να προκληθούν παράλληλα σπασίματα λόγω πίεσης.
3. Κόψτε το tip στο επιθυμητό μήκος, χρησιμοποιώντας ένα tip cutter.
4. Λιμάρετε το tip δίνοντάς του το επιθυμητό σχήμα και ταιριάξτε το tip στο φυσικό νύχι, χρησιμοποιώντας την πλευρά των
240 grit μιας Hot Shot File, Kanga File, Outblack Padded File ή Boomerang File.
5. Συνεχίστε το λιμάρισμα, έως ότου να μην υπάρχουν σκιές.
6. Χρησιμοποιήστε ScrubFresh και ένα pad που δεν αφήνει κατάλοιπα, για να καθαρίσετε και να αφυδατώσετε προσωρινά
ολόκληρη την επιφάνεια του νυχιού. Τραβήξτε πίσω τις πλαϊνές πτυχώσεις με τα δάκτυλά σας και τρίψτε με το pad, επικεντρώνοντας στις περιοχές του επωνυχίου και των πλαϊνών τοιχωμάτων όπου μπορεί να κρύβονται λιπαρότητα και σκόνη.
Μην εφαρμόζετε ScrubFresh (ή άλλο διαλυτικό).
7. Εφαρμόστε Brisa Bond στην επιφάνεια του νυχιού, σε 2 με 3 νύχια τη φορά, εξασφαλίζοντας ότι το πινέλο διαθέτει αρκετό
υγρό, έτσι ώστε να καλύψει κάθε νύχι. Επαναλάβετε αυτό το βήμα έως ότου όλα τα νύχια να έχουν καλυφθεί με μια επίστρωση. Πολυμερίστε το Brisa Bond για 10 δευτερόλεπτα.
Θυμηθείτε: Κατά την εφαρμογή του Brisa Bond, μην το φέρνετε σε επαφή με το δέρμα και μην αφήνετε το προϊόν να
μαζευτεί στην περιοχή του επωνυχίου.

Βήμα 4:

Δημιουργία της βασικής στρώσης
1. Δημιουργήστε μια λεπτή προς μεσαία στρώση στο φυσικό νύχι και στις 3 Ζώνες, χρησιμοποιώντας Brisa Pure Pink ή Clear
Sculpting Gel. Εφαρμόστε στα νύχια, ενώ τοποθετείτε το πινέλο σε γωνία προς εσάς, αφήνοντας ένα ελάχιστο περιθώριο
μεταξύ του προϊόντος και του δέρματος. Απλώστε αυτή τη στρώση σαν να περνάγατε βερνίκι νυχιών. Αυτή η στρώση θα
αυξήσει την επικόλληση, καθώς το προϊόν με πολλή χρωστική μπορεί να έχει πιο αδύναμες ιδιότητες επικόλλησης, λόγω
του προστιθέμενου χρώματος. Αν η επιφάνεια του νυχιού έχει καθαριστεί και προετοιμαστεί σωστά, το gel θα πρέπει να
γλιστράει απαλά κατά μήκος του νυχιού, χωρίς κενά σημεία ή ανακολουθίες.
2. Απλώστε αυτή τη στρώση σε 4 νύχια τη φορά και πολυμερίστε για 2 λεπτά. Μετά, εφαρμόστε στους αντίχειρες και πολυμερίστε για 2 λεπτά. Μην αφαιρείτε την κολλώδη, μη πολυμερισμένη στρώση μετά την απομάκρυνση των νυχιών από τη
λάμπα. Η κολλώδης αυτή στρώση είναι γνωστή ως η στρώση παρεμπόδισης. Αποτελείται από την ανώτατη στρώση gel
που έχει εμποδιστεί ο πολυμερισμός της, εξαιτίας της έκθεσής της στο οξυγόνο.
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Βήμα 5:

Smile Lines, Ζώνη 1
1. Χρησιμοποιήστε το πινέλο για να καθορίσετε το σχήμα του smile line που θα δημιουργήσετε, χρησιμοποιώντας Brisa Pure
White ή Soft White Sculpting Gel. Φτιάξτε μια "μπάλα" και αφήστε να δημιουργηθεί μια "κλωστή", καθώς αφαιρείτε τη
"μπάλα" από το δοχείο. Αγγίξτε την άκρη της "κλωστής" στην αρχή της επιθυμητής τοποθέτησης του πλαϊνού τοιχώματος
του smile line στην αντίθετη πλευρά του νυχιού και σχεδιάστε το smile line.
2. Αγγίξτε απαλά το πινέλο στην μπροστινή πλευρά του πλαϊνού τοιχώματος, για να ολοκληρώσετε τη γραμμή. Αυτό θα
"ζωγραφίσει" έναν οδηγό για το smile line και θα βοηθήσει στη δημιουργία συνοχής από νύχι σε νύχι.
3. Μόλις έχει δημιουργηθεί το smile line, γεμίστε το επιθυμητό ελεύθερο άκρο με το gel που έχει απομείνει στο πινέλο.
4. Πολυμερίστε το κάθε χέρι για 2 λεπτά. Μετά εφαρμόστε στους αντίχειρες και πολυμερίστε για 2 λεπτά. Μην αφαιρείτε την
κολλώδη στρώση μετά την απομάκρυνση από τη λάμπα.
Συμβουλές για εύκολη εφαρμογή στη Ζώνη 1:
- Εφαρμόστε Brisa Gel σε 2 δάκτυλα τη φορά και "κλειδώστε" το gel στη θέση του, χρησιμοποιώντας το χρονοδιακόπτη των
10" στη UV λάμπα. Μόλις το gel στο ελεύθερο άκρο έχει εφαρμοστεί σε 4 δάκτυλα του πρώτου χεριού (και έχει "κλειδωθεί"
στη θέση του), εφαρμόστε στις Ζώνες 2 και 3, και πολυμερίστε για 2 λεπτά.
- Για νέους χρήστες του gel: Πολυμερίστε το gel του smile line και του ελεύθερου άκρου για 2 λεπτά προτού εφαρμόσετε
στις Ζώνες 2 και 3.
- Αν το UV gel είναι παλαιότερο και έχει γίνει ελαφρώς πυκνό στο δοχείο, σας προτείνουμε να πραγματοποιήσετε έναν 2λεπτο
πολυμερισμό προτού να εφαρμόσετε στις Ζώνες 2 και 3.
- Θυμηθείτε πως η τεχνική του "κλειδώματος" απλώς πυκνώνει το gel. Για να πολυμεριστεί το gel πλήρως, η κάθε στρώση του
Brisa Gel θα πρέπει να τοποθετείται στη λάμπα για 2 λεπτά (το πρώτο κτίσιμο και των 3 Ζωνών, θα πρέπει να θεωρείται μια
στρώση).
Μην αφαιρείτε την κολλώδη στρώση μετά την απομάκρυνση από το φως.

Βήμα 6:

Κτίζοντας την περιοχή Πίεσης και Επωνυχίου,
Ζώνες 2 και 3
1. Ξεκινήστε να κτίζετε και να σχεδιάζετε το νύχι, τοποθετώντας λίγο gel στο κέντρο του νυχιού στη Ζώνη 2.
2. Οδηγήστε το προϊόν από πλευρά σε πλευρά, γυρνώντας το πινέλο σε μια γωνία 45ο και λεπταίνοντας προς τα πλαϊνά τοιχώματα
- ενώ διατηρείτε την κυρίως ποσότητα του gel στο κέντρο του νυχιού.

3. Κινήστε απαλά το gel πίσω προς τη Ζώνη 3, ελαφραίνοντας το άγγιγμά σας στη Ζώνη 2. Για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη
τοποθέτηση της κορυφής και λεπτές άκρες, βεβαιωθείτε ότι θα αφήσετε την πλειονότητα του προϊόντος στη Ζώνη 2.
4. Γεμίστε το gel απαλά ώς το καθορισμένο smile line.
5. Εφαρμόστε στις Ζώνες 2 και 3, σε 4 νύχια τη φορά και πολυμερίστε για 2 λεπτά. Στη συνέχεια, εφαρμόστε στους αντίχειρες και
πολυμερίστε για 2 λεπτά. Μην αφαιρείτε την κολώδη μη πολυμερισμένη στρώση μετά την απομάκρυνση των νυχιών από το
φως.
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Βήμα 7:

Τελειοποίηση του σχήματος
σε όλες τις ζώνες
1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Brisa Clear Sculpting Gel πάνω σε όλο το νύχι, για να τελειοποιήσετε το σχήμα.
2. Για να καλύψετε τυχόν κενά σημεία, πάρτε μια πολύ μικρή ποσότητα στο πινέλο. Αγγίξτε το προϊόν στη μία πλευρά του
βαθουλώματος και σηκώστε το για να δημιουργηθεί μια λεπτή "κλωστή" προϊόντος. Τραβήξτε αυτή την κλωστή κατά μήκος
του νυχιού και αγγίξτε τη στην άλλη πλευρά. Σηκώστε και αφήστε το gel να στρώσει, γεμίζοντας το βαθούλωμα.
3. Εφαρμόστε αυτή τη στρώση σε 4 νύχια τη φορά και πολυμερίστε για 2 λεπτά. Μετά εφαρμόστε στους αντίχειρες και πολυμερίστε για 2 λεπτά.

Βήμα 8:

Σχηματισμός και Οριοθέτηση
1. Αφαιρέστε την κολλώδη στρώση με ScrubFresh και ένα pad.
2. Φινίρετε το νύχι χρησιμοποιώντας μια Blizzard File για να δώσετε σχήμα.
3. Λειάνετε την επιφάνεια με μια Boomerang Padded File, φροντίζοντας να αφαιρέσετε όλη τη γυαλάδα. Για να εξασφαλίσετε
μια σωστή επικόλληση μεταξύ των στρώσεων, χρησιμοποιήστε μια λίμα των 180 grit ή λιγότερο.
4. Απομακρύνετε τυχόν σκόνη με ένα απολυμασμένο πινέλο. Για να απομακρύνετε τη σκόνη πάνω από το φρεσκολιμαρισμένο
προϊόν, περάστε τα νύχια ελαφρά με ένα pad και ScrubFresh.

Βήμα 9:

Έντονο γυάλισμα
1. Απλώστε μια λεπτή στρώση Brisa Gloss σε ολόκληρο το νύχι και περιβάλλετε το ελεύθερο άκρο.
2. Εφαρμόστε αυτή τη στρώση σε 4 νύχια τη φορά και πολυμερίστε για 2 λεπτά. Μετά εφαρμόστε στους αντίχειρες και πολυμερίστε για 2 λεπτά.
3. Σκουπίστε την κολλώδη στρώση με ScrubFresh.
4. Κάντε μασάζ με SolarOil στα νύχια και το δέρμα.
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Βήμα 10:

Απολέπιση και Ενυδάτωση
1. Κάντε λίγο μασάζ με Almond Moisture Scrub στα χέρια του πελάτη, για να απολεπίσετε απαλά το δέρμα.
2. Ξεβγάλτε τα χέρια του πελάτη κάτω από τον νιπτήρα ή καθαρίστε με μια ζεστή πετσέτα.
3. Στεγνώστε τα χέρια.

Βήμα 11:

Βερνίκι νυχιών (προαιρετικό)
1. Χρησιμοποιήστε ScrubFresh για να απομακρύνετε τη λιπαρότητα και τα κατάλοιπα από την επιφάνεια του νυχιού.
2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Stickey base coat.
3. Απλώστε 2 στρώσεις βερνικιού νυχιών και αφήστε να στεγνώσουν.
4. Σφραγίστε και προστατέψτε με μια στρώση Super Shiney top coat.
5. Μετά από 1 λεπτό, ψεκάστε το κάθε νύχι με SolarSpeed Spray για να στεγνώσουν γρήγορα τα νύχια.
Σημείωση: Αν σκοπεύετε να εφαρμόσετε βερνίκι μετά την υπηρεσία, γυαλίστε ελαφρά την επιφάνεια του επιπρόσθετου νυχιού
με την πλευρά των 1200 grit μιας Boomerang File ή ενός Koala Buffer και καθαρίστε εντελώς την επιφάνεια, ως προετοιμασία
για την εφαρμογή του βερνικιού. Αυτό θα αποτρέψει το βερνίκι απ' το να λιμνάσει στην επιφάνεια.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

CitruSoak

Λάμπα UV Brisa

CoolBlue

Πετσέτες χεριών

ScrubFresh

Pads με πλαστική επένδυση

Hot Shot File

Αφαιρετικό βερνικιού

Kanga FIle/Boomerang File

Πινέλο για τη σκόνη

Cuticle Away

Cuticle Pusher

Koala Buffer

Cuticle Nippers

SpeedBond ή GelBond

Νυχοκόπτης ή ψαλιδάκι

CND Clear Tips

Curette

Brisa Bond

Tip cutter*

Crystal Touch Gel Brush
Brisa Sculpting Gels
Brisa Paint
Blizzard File
Boomerang Buffer
Brisa Gloss

*προαιρετικό

