
BEAUTQ GEELILAKAT
LED/UV KOVETTEISET

K ÄY T TÖOHJE

Ennen geelausta, suorita asiakkaalle 
minimanikyyri: puhdista kynsinauhan 
alue, viilaa kynsi muotoon sekä poista 
kiilto kynnen pinnasta kevyesti peh-
meää hiontapalkkia apuna käyttäen. 
Tämä ei ohenna luonnonkynttä vaan 
poistaa kiillon ja lian kynnen pinnasta.
Poista pöly kynsiharjan avulla.

1. Pyyhkäise kynsi NAIL SCRUB kynnen 
kuivattajalla. Anna kuivua.
2. Levitä väritön ALUS/PÄÄLLYSGEELI
hyvin ohuelti toisen käden kynsille.
Ole huolellinen, että geeli peittää koko 
kynnen ohuena kerroksena.
Koveta LED uunissa 45 sekuntia. UV 
uunissa kovetusaika on 90 sekuntia.
Toista toimenpide toiseen käteen ja 
koveta.
ÄLÄ KOSKE geelatun kynnen pintaan.

3. Levitä erittäin ohut kerros haluttua 
geelilakkaa. Tämä on ensimmäinen 
kerros eikä ole lopullinen väri. On 
tärkeää että kerros on tasainen ja 
peittää koko kynnen.
Koveta LED uunissa 45 sekuntia tai UV 
uunissa 90 sekuntia. Tummat värit 
voivat vaatia pidemmän kovetusajan.
Levitä väri ensin yhden käden kynsiin, 
koveta ja sen jälkeen toisen käden 
kynsiin.

4. Levitä toinen ohut kerros haluttua 
geelilakkaa kynnelle. Tämä voi olla 
ensimmäistä kerrosta hieman 
paksumpi. Koveta LED uunissa 45 
sekuntia tai UV uunissa 90 sekuntia.

Tummat värisävyt voivat vaatia pidem-
män kovetusajan.
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Huom. ravista geelilakat hyvin aina ennen käyttöä!
Kaikki geelilakat täytyy sekoittaa ravistamalla tai 
sekoitustikun avulla aina ennen käyttöä.



BEAUTQ GEELILAKAT
5. Levitä viimeisen värikerroksen päälle väritön ALUS/PÄÄLLYSLAKKA. Yksi ohut ja 
tasainen kerros riittää. Tarkista että kerros peittää koko kynnen. 
Koveta LED uunissa 45 sekuntia tai UV uunissa 90 sekuntia.
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6. Pyyhi lopuksi tahmea pinta käyttäen Universal 
Nails viimeistelynestettä.
Käytä jokaiseen kynteen omaa puhdistuslappua. 
Muuten siirrät tahmean pinnan kynnestä toiseen. 

Lopuksi levitä kynsinauhaöljy ja hiero.

VINKKEJÄ:   MUISTA RAVISTAA GEELILAKKA !
1. Älä anna geelien koskettaa kynttä reunustavaa 
ihoa tai kynsinauhaa. Jos näin tapahtuu, pyyhkäise 
alue puhtaaksi kevyesti viimeistelynesteeseen 
kostutetulla pensselillä.

POISTAMINEN
1. Käyttäen 180 GRID kynsiviilaa, riko kevyesti geelilakan pinta koko kynnen 
alueelta. Tämä nopeuttaa poistonesteen vaikutusta.

2. Aseta poistonesteeseen kostutettu pumpulin pala kynnelle. Muista
ravistaa poistonestettä ennen käyttöä. 
Kääri sormi folioon. Voit asettaa käden UV uuniin, jonka lämpö nopeuttaa
geelilakan irtoamista kynnestä.
3. Anna vaikuttaa 7-10 minuuttia. Geelilakat voi helposti poistaa myös
viilamalla 220 GRID viilalla tai käyttäen sähköviilaa.
4. Poista folio ja pumpuli. Jos geelilakkaa on vielä kynnellä, irroita se kevyesti
metallisella kynsinauhatikulla raaputtamalla.

Ennen uuden geelilakan levittämistä, puhdista kynsi erittäin huolellisesti
poistonesteessä olevista öljyistä ja ihoa hoitavista aineista.
Universal Nails poistonesteessä olevat erityiset öljyt nopeuttavat geelilakkojen
irtoamista luonnonkynnestä.

2. Levitä alusgeeli ohuelti kevyesti pensselin kärjellä kynteen “hieroen”. Näin geeli
tarttuu paremmin luonnonkynteen.
3. Tarkista ennen kovettamista, ettei ensimmäinen värigeelikerros ole päässyt 
vetäytymään kynnen kärjestä. Jos näin on tapahtunut, sipaise lisää geeliä kärkeen.
4. Ole erittäin huolellinen, ettet itse koske tai anna asiakkaasi koskea sormillaan
alustettuun kynteen. Sormista siirtyy rasvaa kynnen pintaan, joka ehkäisee
geelien tarttumisen. 


