POWDER POLYGEL UV/LED GEELI KÄYTTÖOHJE
Powder Polygel on geelin ja akryylin fuusio, ja siinä yhdistyvät akryylin ja geelin parhaimmat
ominaisuudet mahdollistaen ohuet ja kestävät kynnet. Kynsiteknikolle Powder Polygel antaa
akryylin muokattavuuden ja kestävyyden, täysin ilman puuterin ja nesteen sekoittamisen
epäkäytännöllisyyttä ja akryylinesteen tuoksua.
Powder Polygel geelin avulla voidaan toteuttaa ohuet ja luonnollliset kynnet ilman pelkoa
murenemisesta tai ilmaantumisesta.
Powder Polygel kovettuu vasta UV/LED uunissa joten sitä voidaan muokata Slip Solution
nesteen avulla juuri niin kauan kuin tarpeellista. Pitkien kynsien rakentamiseen voidaan
käyttää perinteisiä muotteja tai erityisiä Acrylic Nail Tips-muotteja joiden avulla
Powder Polygel-massa voidaan asettaa kynnelle. Menetelmä on erittäin nopea.
Powder Polygel on valmista, helposti muotoiltavaa tahnaa joka mahdollistaa myös erittäin
ohuen luonnonkynnen vahvistuksen sekä varpaankynsien geelaukset.
Acrylic Nail Tips-muoteissa on valmiit merkit joiden avulla voidaan helposti luoda myös
täydellinen ranskalainen kärki.
POWDER POLYGEL GEELAUS
ACRYLIC NAIL TIPS MUOTEILLA

Valitse sopivan kokoinen Puhdista kynsinauhan
Acrylic Nail Tips-muotti. alue.

Karhenna kynnen pinta Levitä BOND AID Purista tuubista pieni
ja muotoile kärki.
alusgeeli ja koveta. määrä geeliä.

Powder Polygel 2-päinen pensseli/työkalu

Ota Powder Polygeliä ja aseta se
Acrylic Nail Tips muotille.
Käytä 2-päistä pensseli/työkalua.

Kostuta sivellin kevyesti
Slip Solution nesteeseen.
Neste helpottaa geelin
muotoilua.

Paina muotti tiukasti kynteen
kiinni.

Poista ylimääräinen Powder Polygel
joka pursuaa reunojen ylitse.

Muotoile Powder Polygeeli.
Geeli kovettuu vasta uunissa,
joten voit rauhassa muotoilla
sitä kunnes olet aikaansaanut
halutun tuloksen.

Muoteile Powder Polygel
myös alta ja kärjestä.

Koveta LED uunissa 30 sek. tai
UV uunissa 2 min.

Viilaa myös sivut ja tarkista
kynsinauhan alue.

Kovettamisen jälkeen poista
Muotoile kynnen kärki.
Acrylic Nail Tips-muotti.
Muotti irtoaa helposti ensiksi vääntäen sivuttain ja kevyesti nostaen.

Viimeistele pinta vielä Universal Nails Finishing wipe viimeistelynesteellä
ja levitä kynsinauhaöljy. Voit myös käyttää kynsilakkaa tai geelilakkaa.

POWDER POLYGEL GEELAUS LUONNONKYNNELLE KYNSIMUOTEILLA

Alusta kynnet ja aseta muotit.

Aseta Powder Polygel
kynnelle.

Muotoile Powder Polygel siveltimen
ja Slip Solution nesteen avulla.
Viimeistele levittämällä haluamasi
päällyslakka. Voit käyttää myös
kynsilakkaa tai geelilakkaa kynnen
viimeistelyyn.
Lopuksi levitä aina kynsiöljy kynnelle
ja kynsinauhoille.

Koveta LED uunissa 30 sek. tai
UV uunissa 2 min.

Pyyhi tahmea pinta Viimeistelynesteellä ja muotoile kynsi viilalla.
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