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T3 Kuitugeelin käyttöohje                                  08/2011

Yhden vaiheen lasikuituvahvisteiset geelit silkin tai lasikuidun kanssa käytettäväksi. T3 kuitugeeli 
ylläpitää kynnen luonnollisen paksuuden erityisten lämpöaktiivisten kuitukiinnitteiden ansiosta, 
tehden kynsistä kestäviä ja joustavia - aivan kuten asiakkaasikin.

! Hämmennä geeliä hellävaraisesti ennen käyttöä !
! Pidä omat kädet ja kaikki tarvittavat työvälineet puhtaina!
! Säilytä T3 kuitugeeli paikassa jossa ne eivät ole suorassa auringonvalossa !

KÄYTTÖOHJE SORMIEN TAI VARPAIDEN KYNSIIN:
Ennen aloittamista poista huolellisesti mahdollinen kynsilakka asiakkaan kynsistä. Tarkista aina 
kynsien kunto, jos huomaat että asiakkaan kynsissä on sairauksia kuten sieni-infektio pyydä häntä 
tarkistamaan geelauksen sopivuus lääkäriltään.

1. Puhdista asiakkaan kädet ja kynnet Universal Nails SaniSpray desinfioimisaineella.

2. Työnnä kynsinauhat hellävaraisesti käyttäen kynsinauhatikkua. Jos käytät kynsinauhavettä 
tai muuta kynsinauhoja pehmittävää ainetta, ole huolellinen että poistat sen kokonaan ennen 
geelien käyttöä. Öljypohjaiset aineet heikentävät geelien pysyvyyttä.

3. Tarkista että kynsi on puhdas ihosta (kynsinauhojen alue) ja liasta.
4. Viilaa kynnen kärki haluttuun pituuteen ja muotoon. Karhenna kevyesti kynnen pintaa 

erityisesti kynnen kärjestä ja kynsinauhojen alueelta. Älä ohenna kynttä.
5. Pyyhi kynsi puhtaaksi aineella joka poistaa rasvan ja lian kynneltä. Tähän solveltuu 

erinomaisesti Universal Nails Nail Scrub neste. 

Voit tehdä vain yhden käden kerrallaan. Tämä mahdollistaa sen että asiakkaasi voi esimerkiksi 
juoda kahvia tai vastata puhelimeen toisella kädellä. Jos alustat molemmat käden kerralla, huolehdi 
että asiakkaasi ei likaa jo puhdistamiasi kynsiä. Jos asiakkaasi koskee puhdistettuun kynteen, pyyhi 
se aina Universal Nails Nail Scrub nesteellä. Kahden käden yhtäaikainen työstäminen nopeuttaa 
työtäsi huomattavasti, koska voit levittää geeliä toiseen käteen samalla kun toinen on UV-uunissa. 
Kokeilemalla löydät itsellesi soveltuvan työtavan.

Jos haluat käyttää tippiä, aseta nyt tässä vaiheessa. Liimaa haluttu tippi, leikkaa se haluttuun 
pituuteen ja tasoita tipin raja (eli viilaa liimapinta niin ettei se näy enää luonnonkynnen päällä). Tätä
helpottaaksesi voit käyttää Universal Nails Tip Blender tipin sulattajaa. Tipin sulattaja pehmittää 
muoviainesta ja helpottaa näin tipin viilaamista kynnen päältä. Karhenna koko tipin pinta.
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6. Pyyhi kynnen ja tipin pinta Finishing Wipe viimeistelynesteellä poistaaksesi pölyn.

Levitä Primer kynnelle. Älä levitä Primeria tipin päälle jos olet liimannut tipin. Anna 
Primerin kuivua liidunvalkoiseksi. Älä levitä Primeria tipin tai aikaisempien geelien päälle. 
Jos primeria joutuu iholle tai Primer polttaa asiakasta, voit neutraloida Primerin vaikutuksen
sekoittamalla ruokasoodaa ja vettä.

7. Ota reilu määrä T3 lasikuitugeeliä geelipensselin kärkeen. Levitä geeli ristivedoin 
kynsinauhalta kynnen kärkeen, tämä levitystekniikka takaa tasaisen kerroksen. Lopuksi 
viimeistele ensimmäinen geelikerros kolmella suoralla vedolla kynsinauhoilta kärkeen aivan
kuten levittäisit kynsilakkaa. Pyyhi pensseli puhtaaksi molemmilta puolilta geelipurki 
reunaan ja kevyesti taputtele kynnen kärki ja sivut.

8. Koveta UV uunissa 60 sekunttia. 
9. Ota uudelleen reilu määrä T3 kuitugeeliä geelipensselin kärkeen.  Levitä geeli kuten 

aikaisemmin.
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10. Ennen kovettamista aseta sopivan kokoinen ja muotoinen pala lasikuitua suoraan kostean 
geelin päälle. Jätä noin milli vapaaksi kynnen sivuista ja kynsinauhan alueesta. Painele 
lasikuitupala geeliin käyttäen appelsiinipuutikkua. Tarkista huolellisesti että lasikuitu on 
kokonaisuudessaan imeytynyt geeliin ja on kauttaaltaan geelissä. Pyyhi pensseli purkin 
reunoihin kuten aikaisemmin ja siisti kärki ja reunat sekä kynsinauhan alue. Tässä on 
tärkeää että pensselissä on hieman geeliä mutta ei missään nimessä liikaa.

11. Koveta 2 minuuttia
12. Ota vielä kerran reilu määrä T3 lasikuitugeeliä pensselin kärkeen. Käyttäen aikaisemmin 

mainittua levittämistapaa levitä geeli koko kynnelle ja taputtele reunat ja kärki purkin 
reunaan pyyhityllä pensselillä.

13. Koveta kolme minuuttia. Poista tahmea pinta käyttäen Universal Nails Finishing Wipe 
viimeistelynesteeseen kostutetulla nukkaamattomalla puhdistuslapulla. 
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Jos viimeinen kerros ei ole täydellinen voit käyttää 180 griding valkoista palkkia tasoittaaksesi 
kynnen pintaa. Ole varoivainen ettet riko geelin suojakalvoa reunoilta tai kärjestä. 

Levitä lopuksi kynsiöljy.

TÄYTTÖHUOLTO:

1. Puhdista omat ja asiakkaat kädet ja kynnet käyttäen SaniSpray desinfioimissuihketta.
2. Suorita minimanikyyri. Muotoile kynsi, lyhennä ja tasapainoita jos tarpeellista. Karkenna  

pinta kauttaaltaan. Puhdista huolellisesti kynsinauhojen alue.
3. Pyyhi kynnet puhtaaksi Viimeistelynesteellä.
4. Levitä Primer kasvualueelle. Anna kuivua liidunvalkoiseksi. Levitä VAIN luonnonkynnelle.
5. Levitä T3 lasikuitugeeli kynsinauhan alueelle ja siitä vapaaseen kärkeen käyttäen kolmen 

ristivedon tekniikkaa.
6. Koveta 2 minuuttia.
7. Levitä vielä toinen kerros ja koveta 3 minuuttia. Pyyhi tahmea pinta. Viilaa jos tarpeellista. 

Levitä kynsiöljy.

TASAPAINOTUSHUOLTO:

Tasapainotushuolto on suoritettava joka toinen huoltokerta tai jos asiakas on jättänyt jonkin huollon 
väliin. Tasapainotushuolto tehdään kuten täyttöhuolto, paitsi että kynsi tasapainoitetaan ja 
kovettamattoman geelin päälle asetetaan uusi lasikuituvahvistus.

– Jos geeli koskettaa jossain vaiheessa ihoa tai kynsinauhoja, pyyhi se aina puhtaaksi 
appelsiinipuutikkua apuna käyttäen. Geeli irtoaa aina ihosta.

– Työstä geeliä hitaasti ja kevyellä painolla.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 09-7277250 
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