
Universal Nails
 Monophase geelin käyttöohje

Universal Nails Monophase UV Geeli on koostumukseltaan 
paksu, helposti muotoiltava yhdevaiheen rakennusgeeli  
luonnon kynnen vahvistuksiin ja rakennekynsille.

3. Alusta kynsi - viilaa muotoon ja aloita
puhdistamalla kynsinauhat huolellisesti.
Kynnelle jäänyt iho irroittaa geelin ja tämä
onkin erittäin tärkeä vaihe joka pitää suorit-
taa huolellisesti.

2. Poista kiilto hellävaraisesti kynnen
pinnasta. Älä ohenna kynttä liikaa - poista
vain kiilto. Samalla saat myös epäpuhtaudet
pois kynnen pinnasta. Ole huolellinen että
viilaat kynnen jokaisen alueen  - erityisesti
reunat ja kynsinauhan alueen.

1. Suihkuta desinfioimisaine Sani Spray omille
ja asiakkaan käsille - voit myös käyttää
Nail Scrub kynnen kuivattajaa joka
kuivaa kynnen välittömästi ja parantaa
geelin pysyvyyttä erityisesti rasvaisessa tai
hyvin uurteisessa kynnessä.

4. Valitse jokaiselle kynnelle sopiva tippi.
Tipin tulisi asettua täydellisesti luonnon-
kynttä vasten.  Karhenna hieman liimapin-
taa tipin alapuolelta. 
Aseta tippa liimaa tippiin - voit napauttaa
ylimääräisen liiman pois.  Aseta tippi 90
asteen kulmasssa ja käännä kiinni kynteen. 
Tarkista ettei alle muodostu ilmakuplia.
Leikkaa tippi haluttuun pituuteen ja
muotoile tippi. Tasoita tipin raja.

Vinkki: voit tipauttaa tipan 
liimaa myös tipin alapuolelle
liimaamisen jälkeen. Tämä on
hyvä keino sulkea tipin ja
luonnonkynnen raja alhaalta.

6. Luonnonkynnen sekä tipin pinnan 
pitäisi olla nyt karhennettu. Ole 
huolellinen ettet koske kynnen tai tipin 
pintaan sormilla. 

Älä myöskään käytä mitään kemikaalia 
pinnan pyyhkimiseen. Paras keino 
kynsipölyn pyyhkimiseen on käyttää 
puhdasta kynsiharjaa. Se riittää. 

Monophase geeli on koostumukseltaan 
paksu, eikä tarvitse erillistä alusgeeliä. 
Kuitenkin on tärkeää levittää 
ensimmäinen kerros huolellisesti niin että 
kerros on ohut ja siveltimen kärki 
koskettaa kynnen pintaa. Aivan kuin 
hieroisit geelin kynnen pintaan. 

Paras tapa levittää ensimmäinen kerros 
on ensin kynsinauhasta kynnen kärkeen 
ja sen jälkeen kahtena ristivetona 
vinoittain kynsinauhan vasemmasta 
reunasta kynnen kärjen oikeaan ja 
vastaavasti vielä toiseen suuntaan.

Rakennuskerros joka levitettään 
suoraan kovettamisen jälkeen geelin 
tahmealle pinnalle tulee levittää niin 
että siveltimen kärki vain ohjaa geeliä.

Jos muokkaat geelin siveltimellä liian 
pitkään, muodostuu siihen "säikeitä" 
jotka haurastuttavat sitä.

Paksumpaa kerrosta geeliä levittäessä 
siveltimen ei enää kuulu koskea 
kynnen pintaan vain ainostaan geelin 
pintaan. Tämä rikkoo geelin 
pintajännitteen ja saa geelin 
liikkumaan haluttuun suuntaan.
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8. Levitä ohut kerros Universal Nails
Monophase  UV geeliä koko kynnelle. 
Ole erittäin huolellinen reunojen ja kynnen 
kärjen kanssa. Varmista että geeli levittyy 
tasaisesti myös kärjessä. 
Jos geeli pääsee kosketukseen ihon kanssa 
kynsinauhan alueella tai reunoilla, pyyhi se 
välittömästi ennen kovettamista. Geeli 
nousee aina ihosta jos jää siihen kiinni.
On hyvä tapa pyöräyttää reunat ja kynsinau-
han alue puhtaaksi kynsinauhatikulla tai 
korjauskynällä.

Vinkki: käytä pensselin kylkeä ja
muotoile kärki 90 asteen 
kulmassa - tämä takaa että 
geeli tulee tasaisesti kärkeen.

HUOLTO
Huolto tulisi suorittaa aina jos kynnet 
katkeilevat, liskoittuvat tai kasvavat 
liian pitkiksi. Normaali huoltoväli on 
2-3 viikkoa.

1. Poista kynsilakka käyttäen Asetoni-
tonta kynsilakan poistoainetta.
2. Viilaa irtaantunut geeli - älä vedä 
tai väännä.
3. Puhdista, muotoile ja viilaa kynsin-
auhojen alue.
4. Viilaa kasvualue käyttäen nelipuol-
isen hiontapalkin karheinta osaa.
5. Kevyesti viilaa irronneen geelin 
alue tasoittaen se luonnon kynteen.
6. Poista hiontapöly.
7. Levitä Monopahse UV geeli 
kasvu-alueelle.  Puhdista kynsi- 
nauhojen alue appelsiinipuutikulla tai 
kynsilakan korjauskynällä.
8. Koveta 2 minuuttia.
9. Levitä toinen kerros koko 
kynnelle. Levitä geeli myös kynnen 
vapaan päädyn ylitse antaen sille 
lisävahvuutta.
10. Koveta 3 minuuttia. 

12. Käytä Finishing Wipe viimeistely-
nesteeseen kostutettua puhdistu-
styynyä poistaaksesi tahmean 
kerroksen. Älä hankaa vaan kevyesti 
taputtele. 
Levitä Quick Dry kynsiöljy kynsin-
auhoille ja hiero kunnes kuivunut.
13. Pese kädet Nail Scrub käsien
pesuaineella.
14. Tarkista kynnet. Jos geeliä
joudutaan lisäämään joihinkin
kohtiin - toista vaiheet 8-13.
15. Neuvo aina asiakastasi
oikeanoppiseen tapaan hoitaa
kynsinauhoja huoltojen välissä
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9. Koveta 2 minuuttia UV valossa. Huom. älä
koskaan pyyhi pintaa - geeli tulee levittää
aina joko karhennetulle tai tahmealle
pinnalle. LED uunissa riittää 90 sekuntia.
Tässä vaiheessa voit käyttää valkoista tai 
haluttua värigeeliä jos haluat ranskalaisen 
kärken. Koveta. 

10. Levitä toinen kerros, niin kutsuttu raken-
nuskerros geeliä kynnelle. Tässä vaiheessa
voit käyttää hyväksi  Monophase geelin
paksua koostumusta aikaan- 
saadaksesi kynnelle kauniin kaarevuuden.
Vedä geeli koko matkan kynnen päädyn
ylitse - painele kärkeä pensselin kyljellä.
Ole huolelinen reunojen kanssa.
Koveta uunille sopiva aika 90 - 120 sekuntia.

Vinkki: Puhdista aina reunat 
ennen kovettamista.

11. Poista tahmea pinta käyttäen nuk-
kaamatonta puhdistuslappua.  Taputele - älä
hankaa. 
Nyt voit muotoilla kynnen viilalla. Viilaa kärki
ja reunat sekä tasoita mahdolliset epäta-
saisuudet. Ole huolellinen että “suljet”

12. Buffaa koko kynsi - niin että kiilto on pois kauttaaltaan.

Nyt voit levittää kynsilakan jos asiakas niin tahtoo. Jos ei, niin levitä pintaan 
Sealer, kiiltogeeli tai voit myös levittää normaalin ilmakovetteisen päällyslakan. 

Lopuksi levitä vielä kynsiöljy kynsinauhoille.

VAROITUKSET
1. Älä laita geeliä rikkinäisen tai haljenneen kynnen päälle.
2. Jos asiakas kärsii ihoallergioista tai on lääkekuurilla, on syytä tarkistaa
     lääkäriltä soveltuvuus ennen kynsien laittoa.
3. Tee aina allergiatesti ennen ensimmäista kynsien laittokertaa.
4. Jos käytät primeria suoraan kynsilakkapullon tyyppisestä pakkauksesta

ole erittäin huolellinen ettet levitä liikaa primeria tai saa sitä valumaan
kynsinauhoille. Käytä aina mielummin Primer kynää!

Lisää kysymyksiä, vastauksia tai muuta tuotetukea - ota yhteys Sky Group asiakaspalveluun. www.skygroup.fi

vapaan kärjen viilalla. Käytä 240 grid viilaa.
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