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USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Mikä on pehmeä geeli ja mikä on kova geeli?
Kova geeli on perinteinen UV-kovetteinen geeli, joka on ollut käytössä jo vuosia.
Ne kovettuvat UV-valossa ja voidaan poistaa vain viilaamalla. Kova geeli on kovetettuaan
niin kiinteä, ettei poistoneste pysty imeytymään siihen. Kovat geelit ovat joustavia, jos niitä verrataan
vaikkapa akryyleihin - mutta pehmeisiin geeleihin verrattuina huomattavasti kovempia.

Pehmeät geelit edustavat uusinta sukupolvea. Pehmeä geeli on huokoinen ja juuri tästä syystä ne on mahdol-
lista poistaa erityistä poistonestettä käyttäen. Huokoisuus tekee näistä geeleistä kevyemmät ja joustavammat.

Eco Soak Off geeli kuuluu pehmeisiin geeleihin. Se on erityisesti tarkoitettu luonnonkynnelle, mutta voidaan 
myös levittää lyhyen tipin päälle. Joustavuutensa vuoksi Eco Soak Off geeli ei sovellu pitkille tipeille.

Eco Soak Off geelit vahvistavat luonnonkynttä eivätkä sisällä höyrystyviä ainesosia.

Olen uusi UV geelauksien kanssa - Kuinka pääsen alkuun?
On erittäin tärkeää ymmärtää Eco Soak Off geelien monipuolisuus. Monet ammattilaiset liittävät Soak Off geelit 
rakennekynsiin - ja ovat siinä tavallaan aivan oikeassa. Eco Soak Off geelit voidaan kuitenkin käyttää myös 
normaalin lakkauksen vaihtoehtona (kestolakkaus, UV lakkaus, geelilakkaus.. ).

Eco Soak Off geeli ei tarjoa pelkästään välittömästi kuivuvaa lakkausta, joka kestää 3-4 viikkoa vaan toimii myös 
erinomaisena kynnen vahvistajana ilman höyrystyviä, kynttä kuivattavia ainesosia. Moni kynnen vahvistaja 
kuivattaa kynnen ja saa sen näin vain tuntumaan kovempana. Eco Soak Off on kuin luonnonkynnen 
geelaus, joten oikeastaan yhdellä tuotteella sinulla on mahdollisuus kolmeen eri palveluun - rakennekynsien 
tekoon, kestolakkauksiin ja luonnonkynnen vahvistuksiin.

Markkinoilla on paljon vastaavia tuotteita - kuinka Eco Soak Off eroaa niistä?
Eco Soak Off geelit ovat maailman suurimman UV geelien valmistajan kehittämä tuote. Sen kehittelyyn on 
käytetty yli kolme vuotta joiden aikana Eco Soak Off geelistä on voitu poistaa ei haluttuja ominaisuuksia ja 
parantaa toivottuja ominaisuuksia.
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Yksi ei toivotuista ominaisuuksista, joka ei esiinny Eco Soak Off geeleissä on kellastuminen.
Kellastumista ei tapahdu kovettamisen aikana UV-valossa eikä myöhemmin ulkona auringon valossa.
Toinen ei toivottu ominaisuus on kumimainen pinta geelissä - tämä luo geelille tunteen kuin se ei olisi täysin 
kovettunut ja kuminen pinta voi tuntua asiakkaista epämielyttävältä. 
Eco Soak Off geelistä on onnistuttu tekemään kovempi kovettamisaikaa pidentämättä. Tämä viekin meidät 
seuraavaan aiheeseen eli niiden poistamiseen.
Jo kehittämisvaiheessa oli tärkeää, että geeli voidaan “uittaa” poistonesteessä ja poistaa nopeammin kynneltä 
tällä menetelmällä kuin ammattilainen olisi viilannut sen pois. Eli tarkoitus oli voittaa aikaa. 
Eco Soak Off geeliä kehittäessä koostumusta vietiin eteenpäin niin, että se voidaan poistaa viidessä minuu-
tissa.  Näin Eco Soak Off geeli saatiin lähemmäksi normaaleiden kynsilakkojen ryhmää.

Eco Soak Off geelit ovat myös erittäin kevyitä. Ne auttavat ja tukevat kynnen kasvattajia, ollen samalla kuin 
luonnonkynnen vahvistaja.  Eco Soak Off geelien kiinnittymiskyky luonnonkynteen on myös niin hyvä, ettei se 
ilmaannu kärjestä ja kestää kynnellä jopa neljä viikkoa.

Olen huolissani siitä kuinka kannattavaa näiden tekeminen asiakkaille on.
Eco Soak Off geelien maahantuojana pystymme tarjoamaan sinulle erittäin laadukkaat tuotteet edulliseen
hintaan. Yleisesti ottaen vastaavat geelit maksavat noin kaksi tai jopa kolme kertaa enemmän. 
Eco Soak Off geelit ovat edullisempia - mutta niiden laadusta ei ole todellakaan tingitty. 
Haluamme tarjota sinulle erinomaisen tuotteen sellaiseen hintaan, jonka asiakkaasi suostuvat maksamaan ja 
vielä tehdä siitä itsellesi voittoa. Pitkällä tähtäimellä tulet varmasti tekemään ainakin 200% voiton Eco Soak Off 
geelien avulla. Yhdellä Eco Soak Off geelipurkilla teet lakkaukset helposti jopa 20 asiakkaalle.

Eco Soak Off geeli kestolakkausena antaa sinulle mahdollisuuden veloittaa lakkauksen (työ) lisäksi vielä itse 
tuotteesta. Asiakkaasi tulevat mielellään maksamaan siitä, kun tietävät, että lakkaus tulee kestämään 
pidempään, väri ei lohkeile eikä irtoile. Kovettamisaika on vain kolme minuuttia. Eco Soak Off geelit myös 
vahvistavat luonnonkynttä ja ne voidaan poistaa kynsipetiä vahingoittamatta.

YHTEENVETO
Eco Soak Off geeli ei ole kynsilakan ja geelin sekoitus, vaan paksumpi geelimäinen koostumus, joka voidaan 
levittää myös tipin päälle. Se ei sisällä lainkaan höyrystyviä ainesosia eikä ole liuotinpohjainen. Eco Soak Off 
geelillä voidaan täyttää ja korjata rikkoontuneita kynsiä. Kaikki värit voidaan sekoittaa keskenään. 

Eco Soak Off geelit ovat helppokäyttöisiä. Niiden levitettävyys on itsestään tasoittuvan koostumuksen
ansiosta erinomainen. Ne eivät valu kynsinauhoille ja toimivat erinomaisesti erinlaisissa koristeluissa.  Eco Soak 
Off geeli ei vahingoita luonnonkynttä.

Eco Soak Off geelit soveltuvat myös varpaankynsille. 

Seuraavaksi käymme läpi Soak Off geelien oikeaoppisen käytön.
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ECO SOAK OFF GEELIEN OIKEAOPPINEN KÄYTTÖ
Alustaminen on Eco Soak Off geelien pysyvyyden kannallalta kaikkein 
tärkein vaihe. Luonnonkynttä ei tarvitse ohentaa vaan luonnonkynnen
pinta ja kynsinauhan alue pitää huolellisesti puhdistaa.
Kynnen pinnan kevyt karhentaminen kynsiviilalla ei ohenna kynttä vaan
ainoastaan poistaa kynnen pinnalta siihen kiinnittyneen lian. Toimen-
pide vastaa kiillotusviilan käyttöä, jossa ensimmäinen vaihe tehdään
karheinta pintaa käyttäen. Luonnonkynsi ei ohene, ainoastaan kiilto
ja lika saadaan pinnalta pois.
Luonnonkynnen karhentaminen voidaan myös jättää väliin ja
kynsi voidaan puhdistaa hapottomalla Universal Nails Nail Scrub 
nesteellä. 

1. Eco Soak Off geelit on ehdottomasti sekoitettava ennen käyttöä.
Jotkut geelin ainesosat ovat toisia raskaampia ja voivat ajan kanssa 
asettua pohjalle. Sekoittaminen onnistuu parhaiten käyttäen
sekoitustikkua.   
2. Valmistele kynsi puhdistamalla kynsinauhan alue. Tämä on ERITTÄIN
tärkeä vaihe. Geelin ilmaantuminen kynsinauhojen alueelta johtuu yleensä
aina huonosti puhdistetuista kynsinauhoista.  Ole siis erittäin huolellinen
ettei ihoa jää kynnelle. Muotoile kynnen kärki (2B).

3. Käyttäen 240 gridin viilaa tai valkoista palkkia poista luonnollinen kiilto kynneltä. Älä koskaan käytä alle 180 
gridin viilaa luonnonkynnelle! Poistamalla kiillon luonnonkynneltä poistat siinä pinnalla olevan öljyn ja lian. 
4. Viilaa kärki muotoon ja poista viilauspöly käyttäen puhdasta kynsiharjaa.
Voit suihkuttaa desinfioimisaineen jos tarpeen mutta ole huolellinen 
että neste on kuivunut täysin ennen jatkamista.
5. Jos haluat asettaa tipin - liimaa se tässä vaiheessa.  Koska Soak
Off geeli on pehmeä geeli, ei tippi saa olla liian pitkä. Perussääntönä 
voi pitää 2/3 osaa luonnonkynttä 1/3 osa vapaata kärkeä. 
Eco Soak Off geelit on tarkoitettu pääsääntöisesti luonnonkynnen 
vahvistuksiin ja kestolakkauksiin (geelilakkauksiin). 
6. Tasoita tipin ja luonnonkynnen raja. Tähän voit myös käyttää Universal 
Nails tipin sulattajanestettä. Karhenna tipin pinta.
Poista pöly harjalla. Tipin liimaamista käsittelevän ohjeen löydät viimeiseltä sivulta!
7. VALINNAINEN - jos haluat parantaa Eco Soak Off geelien pysyvyyttä tai luonnonkynsi on hyvin rasvainen
ja vaikea, levitä kynnelle ohut kerros Primeria ja anna kuivua. On ehdottoman 
tärkeää ettei Primeria tule luonnonkynnelle liikaa. Liiallinen Primer heikentää geelien pysyvyyttä. Primer
muuttuu kynnellä kuivuttuaan liidun valkoiseksi.

2. Puhdista kynsinauhat 2B. Muotoile kynsi

3. Poista kiilto
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8. Levitä ohut ja tasainen kerros Eco Soak Off
alus- ja rakennusgeeliä (tuotenumero
eco1180) kynnelle. Voit levittää geelin yhdelle
tai useammalle kynnelle samassa kädessä. 
Kokeilemalla löydät itsellesi sopivamman
työskentelytavan. 
MUISTA: Kun levität vain ohuen kerroksen, 
pystyt kontroloimaan geelin käyttäytymistä.
Jos levität paksun tai usemman kerroksen, on
mahdollista, että geeli valuu kynsinauhoille ja
aiheuttaa sinulle lisää työtä myöhemmin.
Eco Soak Off geelit tasoittuvat itsestään joten
geeli on helppo levittää muutamalla vedolla.
Koveta 60 sekunttia. Älä pyyhi pintaa.
9. Levitä haluttu Eco Soak Off värigeeli 
kynsinauhoilta vapaaseen kärkeen - aivan 
kuin levittäisit kynsilakan. 

Levitä vain ohut kerros värigeeliä. Jos teet liian 
paksun kerroksen voi geeli kovettua huonosti,
erityisesti hyvin tummien värisävyjen kanssa.
Ensimmäinen kerros voi hieman ajan kanssa
hieman vetäytyä vapaan kärjen kohdalla ennen
kovettamista. Jos näin käy - kevyesti pyyhkäise 
kärki pensselillä. Geelin vetäytyminen on 
ominaista erityisesti tummille sävyille ja 
tapahtuu ainoastaan tässä ensimmäisessä 
kerroksessa. Geelin vetäytyminen ehkäisee sen
valumisen kynsinauhoille.
10. Koveta ensimmäinen värigeeli kerros 
UV uunissa 3 minuuttia. Geelejä ei voi yli-
kovettaa mutta ne voi alikovettaa, joten älä
lyhennä kovetusaikaa. Jotkut hyvin vaaleat sävyt voivat kuitenkin kovettua nopeammin.

Eco Soak OffGeelit

8. Levitä alusgeeli

9. Levitä värigeeli
Tasoita kärki tarvittaessa!
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11. Levitä toinen kerros Eco Soak Off värigeeliä. Jälleenkerran, levitä ohut kerros aivan kuin olisit levittämässä 
kynsilakkaa.
12. Koveta UV uunissa 3 minuuttia.
13. Poista tahmea pinta kynsistä yksi kynsi kerrallaan. Käytä jokaista kynttä kohti uusi puhdas nukkaamaton 
vanulappu, jonka olet kostuttanut Eco Soak Off viimeistelynesteellä (tuotenumero eco501). Jos käytät 
samaa lappua muihin kynsiin, menettävät ne kiiltonsa. Tämä johtuu siitä, että poistaessasi tahmean pinnan 
(induktiopinta) yhdestä kynnestä, siirrät sen lapun mukana seuraavaan kynteen.  Siksi on tärkeää käyttää jokai-
seen kynteen omaa puhdistuslappua (tuotenumero 56601).
On täysin normaalia jos puhdistuslappuun tarttuu jonkin verran väriä kynsistä - tahmeassa pinnassa on vielä 
hieman väripigmenttiä jäljellä - se voi värjätä puhdistuslappua hieman.
14. Levitä päällyslakka (eco1272) tai Universal Sealer (eco1336) kaikkiin kynsiin. 
Sealerin kanssa ei tarvitse pyyhkiä värigeelin pintaa.  Anna kuivua ohjeen mukaisesti.

VÄRIGEELIEN POISTO

Eco Soak Off geelien poistoon käytetään Miracle Soak Off poistonestettä. Eco Soak Off sarjan oman poisto-
nesteen löydät tämän kuvaston sivulta 62.  On suositeltavaa, että poistaminen tapahtuu aina ammattilaisen
toimesta, eikä poistonestettä jälleenmyytäisi kotikäyttöön. Voit levittää uuden värin heti entisen poistamisen
jälkeen - muista kuitenkin, että Soak Off poistonesteessä olevien ihoa kosteuttavien ainesosien vuoksi on
ehdottoman tärkeää, että asiakkaasi pesee kädet saippualla ja vedellä hyvin ennen uuden värin levittämistä.

Huom. ÄLÄ KOSKAAN LÄMMITÄ SOAK OFF NESTETTÄ MILLÄÄN TAVALLA ENNEN KÄYTTÖÄ.

Soak Off värigeelien poistamiseen tarvitset seuraavat välineet:
- Froteepyyhe 
- Lasinen tai keraaminen kippo
- Foliota
- Pumpulia
- Soak Off puhdistin ja lusikka
- Soak Off poistoneste
Poistonesteeksi soveltuvat Universal Nails Miracle Soak Off, Miracle Soak Off Original
tai Eco Soak Off poistoneste

11. Levitä toinen kerros 
värigeeliä
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1. Käyttäen Universal Nails kynsilakan poistoainetta poista päällyslakka asiakkaasi kynsistä. 
2. Käyttäen 180 gridin kynsiviilaa karhenna värigeelin
pinta. Sinun ei tarvitse viilata pintaa ohuemmaksi. 
Vain rikkoa Soak Off geelin pinta”sinetti”. Eli kevyesti karhenna
pintaa. Tämä lyhentää Soak Of f poistonesteen tarvittavaa
vaikutusaikaa.
3. Kaada tarpeeksi Soak Off poistonestettä lasiseen tai
keraamiseen kippoon, jotta voit kastella vanupallon
läpimäräksi. 
Jos omissa kynsissäsi on Soak Off geelit - muista suojata ne
kumihaskoilla (esim. Comair mustat lateksikäsineet).
Vinyylikäsineet eivät kestä Soak Off nestettä.

2. Karhenna geelin
pinta.

4. Aseta Soak Off nesteeseen täysin kostutettu pumpuli
kynnelle. Ole huolellinen että pumpuli peittää koko 
kynnen, myös sivut ja kärjen. 
5. Kääri sormenpää folioon ja purista folio hellävaraisesti
kiinni sormeen. Ole huolellinen että pumpuli ei liiku tai
ettet purista nestettä kokonaan pois foliosta. 
Pieni paine riittää pitämään folion paikaillaan.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 kaikkiin sormiin.
7. Nyt voit joko kääriä käden froteepyyhkeeseen (lämmön
ylläpitämiseksi tai voit asettaa käden UV uuniin.

4. Aseta nesteeseen kostutettu
pumpuli kynnelle

Seuraava ohje soveltuu Eco Soak Off geelien
poistamiseen niin sormien kuin varpaitten 
kynsistä. Geelilakkojen pinta muuttuu viikkojen
aikana kovemmaksi ja siksi on tärkeää ennen 
liottamista viilalla rikkoa päällimmäistä pintaa.
Tämä nopeuttaa poistoaineen vaikutusta.

5. Kääri sormenpää folioon
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8. Riippuen siitä miten paksulti Soak Off geeliä kynnellä 
on, Soak Off poistonesteen vaikutusaika vaihtelee 5-10 
minuutin välillä. 
Vaikutusajan jälkeen poista pyyhe ja poista folio yhdestä
kynnestä kerrallaan. 

9. Käyttäen Soak Off puhdistinta & lusikkaa, poista loput
Soak Off geelistä asiakkaasi kynneltä. Tähän ei tarvita 
voimaa eikä tämä vaihe vahingoita asiakkaan kynsiä.
Jos jokin kohta ei irtoa helposti, aseta kynsi takaisin folion
sisään hetkeksi ja jatka jotain toista kynttä. 
10. Kun olet irroittanut Soak Off geelin asiakkaasi kaikista
kynsistä, on erittäin tärkeää ,että ennen uuden värin
laittamista asiakkaasi pesee kätensä saippualla ja vedellä.
Tämä poistaa Soak Off nesteessä olevan kosteuttavan
öljyn asiakkaasi kynsistä. Kuivata kynsi aina ennen uuden 
geelin laittamista käyttäen Universal Nails Nail Scrub nestettä.

Alusta kynsi aivan kuten värigeelin kanssa.  Alustaminen on kaikista tärkein vaihe, joten ole sen kanssa hyvin
huolellinen. Seuraavaksi ohje kuinka teet valkoiset (ranskalaiset) kärjet kynsiin käyttäen Soak Off geelejä.
1. Levitä Soak Off alusgeeli kynnelle, kuten aikaisemmassa ohjeessa.
2. Koveta 30 sekunttia.
3. Levitä Pinkki geeli ohuelti koko kynnelle. Ole huolellinen kärjen
kanssa. Jos geeli vetäytyy kärjestä ennen kovettumista, muotoile
kärki vielä uudelleen niin, että geeliä on koko kynnellä tasaisesti.
4. Koveta 3 minuuttia.

2. Geelin pinta on halkeillut

Geelin pinta pitäisi olla halkeillut ja osittain lohkeillut
kynnestä. Tämä tarkoittaa sitä, että geeli on irtaantunut 
asiakkaan kynnen pinnasta. 
Toisin kuin normaalit akryylit, Soak Off geeli ei sula 
nesteeseen, vaan irtaantuu luonnonkynnestä.

Valkoinen kärki - Ranskalainen kärki - Pinkki ja valkoinen Soak Off geeli.

5. Piirrä valkoinen kärki käyttäen Soak Off valkoista geeliä. Tämä geeli
on erittäin pigmenttipitoinen. Piirrä hymy aivan kuin käyttäisit valkoista
kynsilakkaa. 
Jos teet kerroksesta liian ohuen se ei kovetu kunnolla. Mutta älä 
myöskään tee siitä liian paksua.
Muista aina hämmentää valkoinen geeli ennen käyttöä.
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6. Koveta valkoinen kärki 3 minuuttia.
7. Levitä lopuksi väritön Soak Off geeli koko kynnen
pinnalle.  Levitä se aivan, kuten levittäisit kynsilakan.

Tämä suojaa valkoista kärkeä. Koveta vielä 3 minuuttia UV-
uunissa.
8. Poista tahmea pinta viimeisestä kerroksesta aikaisempien ohjeiden
mukaisesti käyttäen Finishing Wipe viimeistelynestettä ja nukkaamat-
tomia puhdistustyynyjä - käytä aina vain yksi tyyny jokaista kynttä kohden.
9. Levitä päällyslakka ja anna kuivua. 

1. Puhdista kynsinauhojen alue aivan yhtä huolellisesti kuin
aina.
2. Käyttäen 240 gridin kynsiviilaa, poista kiilto kasvualuuelta.
3. Käyttäen samaa viilaa ohenna hieman myös geelin pintaa ja
karhenna koko kynsi. 
4. Levitä ohut kerros Soak Off alusgeeliä vain kasvualueelle.
5. Koveta 30 sekunttia.
6. Levitä ohut kerros pinkkiä geeliä vain kasvualueelle ja koveta
3 minuuttia. 
7. Levitä kerros väritöntä Soak Off geeliä koko kynnelle.
8. Koveta 3 minuuttia.
9. Pyyhi kynnen pinta käyttäen Finishing Wipe viimeistely-
nestettä. Tämä poistaa kynneltä tahmean pinnan. 
Älä käytä samaa lappua muihin kynsiin - vaan aina uusi lappu
jokaista kynttä kohden.  Muuten siirrät vain tahmean pinnan
kynneltä seuraavalle.
10. Levitä lopuksi päällyslakka kynsille ja anna kuivua.

Jos sinun pitää siirtää valkoista hymyä - viilaa valkoinen kärki
pois kohdassa 3.
Levitä valkoinen kärki uudellee kohtien 5 ja 6 välissä.

Ranskalaisten kärkien huolto.
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Geeli nousee kynsinauhan alueelta pelkästään
Syy: Kynsinauhan aluetta ei ole tarpeeksi hyvin alustettu - suurin syy geelien ilmaantumiseen.
Ratkaisu: Ole erittäin huolellinen, kun puhdistat kynsinauhan alueen. Voit kevyesti käyttää kynsiviilaa tai
palkkia alueeseen. Älä anna geelin koskettaa ihoa.

Geeli nousee koko kynnen alueelta
Syy: Öljyä, kosteutta, likaa on jäänyt kynnen pinnalle.
Ratkaisu: Älä käytä hoitavia saippuoita. Puhdista kynsi aina käyttäen Nail Scrub tai Finishing wipe nestettä
ennen geelin levittämistä. Älä koske kynteen omilla sormillasi ennen geelin levittämistä. 

Geeli kesti kynnellä vain kaksi viikkoa - haluaisin sen kestävän pidempään
Syy: Kynnen alustaminen ei ollut riittävä.
Ratkaisu:  Käytä 200 gridin kynsiviilaa ja karhenna hellävaraisesti koko kynnen pinta. Levitä myös ohut kerros 
Primeria kynnelle ennen geelin levittämistä. Anna Primerin kuivua liidun valkoiseksi ennen geelin
levittämistä. Älä myöskään käytä liikaa Primeria.

Geeli kestää kynnellä liian pitkään ja asiakkaani eivät käy niin usein kuin aikaisemmin
Syy: Kynsi on alustettu liian hyvin.
Ratkaisu: Älä käytä Primeria.

Tumma geeli näyttääkin kynnellä hyvin hailakalta.
Syy: Pigmentti on vajonnut geelin pohjaan.
Ratkaisu: Hämmennä/sekoita geeli aina ennen käyttöä. Käytä sekoittamiseen sekoitustikkua.

Kun pyyhin tahmean pinnan viimeiseltä kerrokselta, jää puhdistustyynyyn väriä.
Syy: Tämä on ihan normaalia mutta syynä voi olla myös liian vähäinen kovettamisaika.
Ratkaisu: Tahmeassa pinnassa on aina jäljellä hieman pigmenttiä, joten osa siitä jää puhdistustyynyyn näkyviin. 
Jos kuitenkin pyyhkiessä geeli menettää myös paksuuttaan, on kyseessä liian vähäinen kovettamisaika.

Soak Off geeli jää pehmeäksi ja kumimaiseksi
Syy: Liian vähäinen kovettamisaika tai liian paksu kerros.
Ratkaisu: Vaihda UV-uunin polttimot säännöllisesti. Koveta värigeeli aina vähintään 3 minuuttia. Älä tee 
kerroksista liian paksuja. UV-uunin polttimot on hyvä vaihtaa vähintään 6 kuukauden välein.

Vapaakärki on aivan liian paksu
Syy: Muiden geelien tapainen levittämistapa.
Ratkaisu: Soak Off geelit levitetään aivan kuten kynsilakka.

Asiakkaan tullessa huoltoon kynsien pinta on likainen tai menettänyt väriään
Syy: Geeliä ei ole suojattu
Ratkaisu: Levitä aina normaali päällyslakka tai Universal Sealer Soak Off geelien suojaksi. Muista, nämä geelit 
ovat huokoisia ja voivat määrätyissä tilanteissa likaantua.

Poistettaessa Soak Off geelin huomaan että asiakkaan omat kynnet ovat värjääntyneet
Syy: Soak Off geeli on levitetty suoraan luonnon kynnelle.
Ratkaisu: Käytä aina ensimmäiseen kerrokseen Soak Off väritöntä alus- ja rakennusgeeliä - se parantaa 
värigeelin pysyvyyttä ja suojaa luonnonkynttä värjääntymiltä.

Soak Off geeli ei näytä kynnellä saman väriseltä kuin pitäisi.
Syy: Värikerros on liian ohut.
Ratkaisu: Levitä värigeeliä kaksi kerrosta. Jos väri on vieläkin liian hailakka - ovat kerrokset liian ohuita.

Eco Soak Off geelien mahdollisten ongelmien ratkaisuja



Eco Soak Off geelilakat voidaan käyttää myös lyhyen tipin kanssa. Tässä perusohje tipin liimaamiseen. On tärkeää
että kynnen päälle jäänyt tippi viilataan kokonaisuudessaan pois ennen geelin levittämistä. Myös alusgeeli täytyy
tippiä käytettäessä levittää paksumpana kerroksena erityisesti tipin ja luonnonkynnen raja-alueelle.

Tipin liimaaminen
Valitse oikean kokoinen tippi tarkistaen leveys ja C-kaarevuus.
Muista aina valita tippi ja kokeilla sitä luononkynteen ennen 
liimaamista. 
Aseta pieni määrä liimaa kontaktialueelle ja levitä se koko leveydelle 
liimapullon nokkaa hyväksikäyttäen.
Aseta tippi 45 asteen kulmassa kynnen vapaaseen kärkeen niin että 
se on täysin suorassa ja päätypiste on oikeassa kohdassa. Aseta tippi 
kääntämällä se kiinni kynteen niin että pieni määrä liimaa pursuaa 
tipin alta luonnonkynnelle ja tippi on oikeassa kulmassa. Pidä 
paikallaan 5 sekunttia työntäen sormea ylös päin, ei alas päin.
- Toista kaikkiin 10 sormeen. 
Leikkaa tippi haluttuun pituuteen tippileikkureilla. Pidä tippileikku-
ria pystyasenossa. 
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1 - Tipin kontaktipinta
Syvennys, alue joka tulee luonnonkynnen päälle
2 - Päätypiste
Täytyy asettua täydellisesti luonnonkynnen mukaisesti
3 - Tipin reuna
Reunan tulee asettua luonnonkynnen reunasta reunaan. Liian pieni
tippi näyttää kynnen kasvaessa rumalta.

Tipin sulauttaminen luonnonkynteen
Kun tippi on liimattu luonnonkynteen,  täytyy se sulauttaa (tasoittaa) jotta se näyttäisi luonnolliselta. Älä kiirehdi 
tämän asian kanssa, koska tämän vaiheen jos teet huonosti niin lopputulos ei näytä kauniilta.

Käyttäen 240 gridin kynsiviilaa tasoita tipin reuna pitäen viilaa tipin kanssa saman suuntaisena. Tipin ei pitäisi olla 
luonnonkynttä leveämpi. Viilaa tipin kärki haluttuun muotoon. 
Poista kiilto tipin pinnasta ja vaihe vaiheelta etene tipin kärjestä kohti kontaktialuetta. Viilaa kontaktialue kunnes 
se ei enää erotu luonnonkynnestä. Ole erittäin varovainen ettet vahingoita luonnonkynttä.
Jos tippi on liimattu oikealla tavalla, oikeassa kulmassa, on kontaktialue luonnonkynnen yläkaaren kohdalla ja näin 
luonnonkynnen välttäminen viilatessa on helpompaa.
Kun tippi on sulautettu luonnonkynteen poista pöly kynsiharjalla.

- Tipin sulauttaminen käyttäen Tipin Sulattajaa
Tämä on vaihtoehtoinen tapa sulauttaa tippi luonnonkynteen. Levitä pieni määrä ainetta kontaktialueelle ja anna 
vaikuttaa hetki kunnes muovi on sopivasti pehmentynyt. Tämän jälkeen kynsiviilaa käyttäen, kevyesti viilaa. Tippi 
kuorituu pois kynnen päältä. Jos tarpeellista, toista käsittely kunnes tippi on täysin sulautettu luonnonkynteen.

Geelin levittäminen tipin liimaamisen jälkeen
- Tipin liimaamisen jälkeen levitä Primer ainostaan luonnonkynnelle.
- Levitä väritön geeli ohuelti koko kynnelle (luonnonkynsi + tippi) ja koveta UV uunissa.
- Levitä uusi kerros väritöntä geeliä niin että tipin ja luonnonkynnen raja-alueelle tulee hieman paksumpi kerros.
- Koveta UV uunissa ja pyyhi tahmea pinta
- Viilaa reunat, kärki ja poista kiilto koko kynneltä. Levitä haluttu Eco Soak O� värigeeli sivun 4 ohjeen mukaisesti.

Tipin liimaaminen ja tasoittaminen luonnonkynteen.




