Οδηγίες Εφαρμογής

Εφαρμογή του CND Vinylux
πάνω σε επιπρόσθετα νύχια
™

Το Vinylux weekly polish γίνεται στην πραγματικότητα πιο ανθεκτικό με το πέρασμα
των ημερών, για να παραμείνει τέλειο για 7+ ημέρες! Το χρώμα προσκολλάται απευθείας στο νύχι,
οπότε δεν χρειάζεται εφαρμογή base coat.
1 ΩΡΑ

Εφαρμογή:
ΒΗΜΑ 1:

Δημιουργία Επιπρόσθετου Νυχιού
1. Δημιουργήστε το επιπρόσθετο της
αρεσκείας σας ακολουθώντας τις οδηγίες
εφαρμογής, ως και το τελικό φινίρισμα.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε κάθε
επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο.
α. Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από
το μπουκαλάκι και στραγγίξτε το
στο στόμιο του μπουκαλιού, για να
απομακρύνετε το παραπανήσιο υλικό.
β. Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο φυσικό νύχι και
τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, αφήνοντας
ένα ελάχιστο περιθώριο από τη γραμμή του επωνυχιού.

α. Για επιπρόσθετα με Υγρό & Σκόνη
Ακρυλικού, φινίρετε το νύχι με
ένα buffer των 1200 grit, όπως είναι
το Koala Buffer™.

γ. Σπρώξτε το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου
και κατεβάστε το από την μία πλευρά του νυχιού,
ώσπου να φτάσει στο ελεύθερο άκρο.

β. Για επιπρόσθετα με Brisa™ UV Gel, σφραγίστε με το
Brisa Gloss, πολυμερίστε και σκουπίστε την κολλώδη
επιφάνεια, και αφαιρέστε ελαφρά τη γυαλάδα με την
Boomerang Padded File.

δ. Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά
του νυχιού. Τέλος, με την ίδια κίνηση καλύψτε το κέντρο
του νυχιού. Αφήστε ένα ελάχιστο περιθώριο γύρω από
τα πλαϊνά τοιχώματα και την περιοχή του επωνυχίου,
για να μην «τρέξει» το χρώμα στο επωνύχιο και τα πλαϊνά.

γ. Για επιπρόσθετα με Brisa Lite Removable Gel,
μην εφαρμόσετε το Brisa Lite Top Coat. Σκουπίστε
την κολλώδη επιφάνεια από το πολυμερισμένο gel και
μπαφάρετε ελαφρά τα νύχια με ένα buffer των 180 grit
(π.χ. Boomerang Padded File).

ΒΗΜΑ 2:

Εφαρμογή του Vinylux
Weekly Polish

ε. Να προσέξετε να σφραγίσετε καλά
το ελεύθερο άκρο, ώστε να εξασφαλίσετε διάρκεια στην εφαρμογή.
στ. Διορθώστε με ScrubFresh και ένα πινέλο
του τζελ (π.χ. CND ProSeries Gel Flat
Oval Brush #6) σε περίπτωση που ακουμπήσει χρώμα πάνω στο δέρμα.
3. Εφαρμόστε μια δεύτερη λεπτή στρώση στην επιφάνεια
και το ελεύθερο άκρο του νυχιού.

1. Κουνήστε το μπουκαλάκι για να αναμιχθούν τα συστατικά.
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ΒΗΜΑ 3:

Εφαρμογή του Vinylux™
Weekly Top Coat
1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση σε κάθε
επιφάνεια νυχιού και ελεύθερο άκρο.
α. Αφαιρέστε το πινέλο εφαρμογής από
το μπουκαλάκι και στραγγίξτε το
στο στόμιο του μπουκαλιού, για να
απομακρύνετε το παραπανήσιο υλικό.
β. Κρατήστε το πινέλο παράλληλα στο φυσικό νύχι και
τοποθετήστε το στο κέντρο του νυχιού, αφήνοντας
ένα ελάχιστο περιθώριο από τη γραμμή του επωνυχιού.
γ. Σπρώξτε το πινέλο προς τη γραμμή του επωνυχίου
και κατεβάστε το από την μία πλευρά του νυχιού,
ώσπου να φτάσει στο ελεύθερο άκρο.
δ. Σηκώστε το πινέλο και επαναλάβετε στην άλλη πλευρά
του νυχιού. Τέλος, με την ίδια κίνηση καλύψτε το κέντρο
του νυχιού.
ε. Να προσέξετε να σφραγίσετε καλά το ελεύθερο άκρο,
ώστε να εξασφαλίσετε διάρκεια στην εφαρμογή.
2. Μόλις περάσουν 5 λεπτά, ενυδατώστε
τα νύχια και τον περιβάλλοντα μαλακό
ιστό, και κάντε τον χρόνο σταθεροποίησης
πιο μικρό, ψεκάζοντας ελαφρά με
το SolarSpeed Spray™.

2. Κάντε μασάζ στα χέρια της με CoolBlue™
για να καθαρίσετε το δέρμα και να αποτρέψετε τη μετάδοση μικροβίων.

3. Εμποτίστε ένα nail wipe με CND Shellac™
Nourishing Remover. Τοποθετήστε το
wipe πάνω στην επιφάνεια του νυχιού
και κρατήστε το εκεί για 5 δευτερόλεπτα.
4. Εφαρμόστε σταθερή πίεση και μια κυκλική
κίνηση, ώστε να αφαιρέσετε το χρώμα από
την επιφάνεια του νυχιού. Βεβαιωθείτε πως
θα επικεντρώσετε το nail wipe πάνω στο νύχι
και θα αποφύγετε το περιβάλλον δέρμα.
5. Τρίψτε ξανά το νύχι με ένα nail wipe
εμποτισμένο με CND Shellac Nourishing
Remover, για να αφαιρέσετε τυχόν
υπολείμματα βερνικιού.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
CoolBlue
CND Shellac Nourishing Remover
CuticleAway
ScrubFresh™
CND πινέλο ProSeries Gel Flat Oval #6
Vinylux Weekly Polish
Vinylux Weekly Top Coat
SolarSpeed Spray

Αφαίρεση:
ΒΗΜΑ 1:

Αφαίρεση του Vinylux™
από τα επιπρόσθετα νύχια
1. Παροτρύνετε την πελάτισσα να πλύνει
τα χέρια της με σαπούνι και νερό, και
μετά να τα σκουπίσει με μια πετσέτα.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πετσέτες χεριών
Nail wipes που δεν αφήνουν χνούδι
Σαπούνι χεριών

