
                                         Star Nail International Ilmakovetteinen Geeli

Wrap Gel / Light-less Gel – ilmakovetteinen geeli
Gel Cure – kovettajasuike
Valmistusmaa: USA

Ilmakovetteinen geeli voidaan käyttää joko tipin kanssa tai ilman.

ILMAN TIPPIÄ

- Ennen aloittamista, pese asiakkaan kädet käyttäen Sani Scrub käsienpesuainetta.
- Suorita minimanikyyri. Työnnä kynsinauha taakse kynsinauhatikkua käyttäen. Viilaa kynnen pääty ja poista     
   kiilto kynnen pinnasta kevyesti käyttäen valkoista hiontapalkkia.
- Poista kynsipöly kuivalla ja puhtaalla kynsiharjalla. Suihkuta Sanispray ja odota että kynsi on kuiva ennen   
   jatkamista.
- Levitä geeli kynnen keskelle tasaisena viivana kynnen päädystä kynsinauhaan päin, käytä tarvittaessa erillistä  
   levitysnokkaa.
- Tasoita geeli kynnen pintaan levitysnokan sivua tai pensseliä käyttäen vasemmalta oikealle.
- Suihkuta kovettaja.
- Jos kynnessä näkyy jotain huomattavia epätasauksia, voit käyttää 100 tai 180 gridin kynsiviilaa muotoillaksesi kynnen
  sekä valkoista kynsipalkkia viimeistelyyn.
- Pyyhi kynnen pinta finishing wipe nesteellä käyttäen puhdasta kynsilappua.
- Jos kynnessa on vieläkin jonkinlaisia epätasauksia, voit viimeistellä hiomalla kynnen pinnan tasaiseksi valkoisella
   hiontapalkilla.
- Levitä lopuksi kynsinauhaöljy kynsinauhan alueelle ja hiero.

TIPIN KANSSA

- Ennen aloittamista, pese asiakkaan kädet käyttäen Sani Scrub käsienpesuainetta.
- Suorita minimanikyyri. Työnnä kynsinauha taakse käyttäen kynsinauhatikkua.
- Viilaa kynnen pääty ja poista kiilto kynnen pinnasta kevyesti käyttäen valkoista hiontapalkkia.
- Poista kynsipöly puhtaalla ja kuivalla kynsiharjalla.
- Suihkuta Sanispray ja odota että kynsi on kuiva ennen jatkamista.

Tipin laitto

- Käyttäen haluttua tippiliimaa tai esimerkiksi Star Nail Resiiniliimaa, liimaa halutun muotoinen tippi kynnen pintaan.
- Leikkaa ja muotoile tippi.
- Helpottaaksesi tipin reunan tasaamista, levitä tipin ja kynnen rajaan Tip Blender - rajausainetta jota on myös saatavilla 
   kätevässä rajauskynässä.
- Käyttäen valkoista palkkia, tasoita tipin raja.
- Viilaa sivut käyttäen kynsiviilaa.
- Suihkuta sanispray ja odota että kynsi on kuiva ennen jatkamista.
- Levitä primer käyttäen primer kynää. Levitä primer ainoastaan luonnon kynnelle, ei tipille.
- Kun kynnen pinta on kuiva, levitä geeli edellisen ohjeen mukaan.



Esimmäinen kerros:

- Levitä geeli kynnen keskelle tasaisena viivana kynnen päädystä kynsinauhaan päin, käytä tarvittaessa erillistä  
   levitysnokkaa.
- Tasoita geeli kynnen pintaan levitysnokan sivua tai pensseliä käyttäen vasemmalta oikealle.
- Suihkuta kovettaja

Toinen kerros:

- Levitä geeli vain luonnon kynnen alueelle, tasoita oikealta vasemmalle ja lopuksi tasoita myös tipin päälle.
- Taputtele kynnen pääty ja reunat.
- Puhdista kynsinauha ja kynnen alusta geelistä - suihkuta kovettaja.

Viimeistely:

- Jos kynnessä näkyy jotain huomattavia epätasauksia, voit käyttää 100 tai 180 gridin kynsiviilaa muotoillaksesi kynnen
   sekä valkoista kynsipalkkia viimeistelyyn.
- Pyyhi kynnen pinta finishing wipe nesteellä käyttäen puhdasta kynsilappua.
- Jos kynnessa on vieläkin jonkinlaisia epätasauksia, voit viimeistellä hiomalla kynnen pinnan tasaiseksi valkoisella
   hiontapalkilla.
- Levitä lopuksi kynsinauhaöljy kynsinauhan alueelle ja hiero.

HUOM: Älä levitä geeliä kynsinauhalle tai kynnen alle - aiheuttaa geelin irtoamisen, eli jätä noin 1 mm rako 
kynnen reunoihin.

HUOLTO

- Aloita pesemällä asiakkaan kädet Sani Scrub käsienpesuaineella.
- Suorita minimanikyyri työntämällä taakse asiakkaan kynsinauhat käyttäen kynsinauhatikkua.
- Viilaa kasvualue ja poista kynsipöly käyttäen puhdasta ja kuivaa kynsiharjaa.
- Primerin käyttö on valinnaista ja voidaan tarvittaessa jättää pois.
- Levitä geeli ensin kasvualueen keskelle käyttäen levitysnokkaa. Levitä geeli sitten vasemmalta oikealla. Lopuksi
   tasoita geeli vielä kynsinauhan suunnasta kynnen päätyyn päin.
- Toista käsittely tarvittaessa. Viimeistele normaalisti.

Ota rohkeasti yhteyttä asiakaspalveluumme mikäli ilmakovetteisen geelin käytöstä ilmenee kysyttävää.

Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki
Y-tunnus 1780012-7
09 72 77 250
asiakaspalvelu@skygroup.fi


