
Noname Cosmetics geelilakka on UV ja LED kovetteinen joustava ja juokseva pehmeä geeli, joka kes-
tää kynnellä ainakin kaksi viikkoa. Noname Cosmetics geelilakat eivät sisällä haihtuvia ainesosia. 
Niiden poisto sujuu helposti ja hellävaraisesti E&A Magic poistolappujen tai erillisen poistonesteen 
avulla. 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti kokonaisuudessaan ennen tuotteiden käyttöönottoa. 
Mikäli tästä ohjeesta jää jotain epäselvää, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
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Noname Cosmetics on suomalainen tuotemerkki.

Pese kädet saippuavedellä, näin saat kaiken rasvan ja lian pois käsistä. Poista mahdollinen kynsilakka.
Avaa E&A Magic puhdistulappu ja (1) pyyhi huolellisesti kynnen pinta. Taittelemalla lappua, voit käyttää 
sitä useampaan sormeen. (2) Puhdista kynsinauhan alue, käytä tähän metallista kynsinauhatikkua tai 
hiomatikkua. Ole huolellinen reunojen kanssa. Huomio, että lunulan alue (vaalea alue kynnen alussa) on 
kynnen pehmeää aluetta. Älä viilaa liikaa, ole hellävarainen mutta huolellinen.

(3) Muotoile kynnen kärki ja viilaa reunat. Huomioi, että luonnonkynsi 
ei saa olla liian pitkä. Vapaakärki maksimissaan 1/3 koko kynnen pituu- 
desta. Mikäli kynnelle halutaan pituutta, on se rakennettava käyttäen 
kovia geelejä. (4) Buffaa kynnen kärki ja pinta. Mini hiontapalkit sovel-
tuvat tähän erinomaisesti. Näissä hiontapalkeissa on kaksi puolta. Käytä 
ensin karhempaa ja viimeistele hienommalla. Älä viilaa kynnen pintaa 
liikaa. Poista vain kiilto. Ole huolellinen kynnen kärjen kanssa.
Kun olet viilannut kynnen pinnan, älä koske siihen enää  millään 
kemikaalilla tai omilla sormilla. Käytä pölyharjaa, ja pyyhi sillä kevyes-
ti pölyt pois kynnen pinnalta. Voit myös käyttää kuivaa puhdistuslap-
pua tai muuta vastaavaa. Pieni määrä pölyä kynnellä ei haittaa.

(5) Levitä E&A Bond Aid alusgeeli. Kerroksen kuuluu olla 
ohut ja tasainen. Viimeistele lopuksi kynnen kärki käyt-
täen siveltimen kylkeä. Sipaise silvetimen kyljellä kynnen 
kärkeä puolelta toiselle. Tämä sulkee kynnen kärjen.
Ole huolellinen ettei alusgeeli kosketa kynsinauhoja tai 
ihoa. Jätä noin 1-2mm väli. Voit pyyhkiä reunat ja kynsi-
nauhan alueen puhtaaksi ennen kovettamista käyttäen 
teräväkärkistä kuivaa sivellintä. Pyöräytä siveltimen 
kärjellä kynsinauha ja kynnen reunat puhtaiksi.

(7) Pyyhi alusgeelin tahmeaa pintaa kuivalla ja puhtaalla geelisiveltimellä, kynsinauhan suunnasta kynnen kärkeen parilla vedolla. 
Lopuksi vielä sulje kärki siveltimen kyljellä. Älä työstä tai paina sivellintä liikaa. Muutama kevyt veto kynsinauhan suunnasta kynnen 
kärkeen riittää.

Työstä aina yksi käsi kerralla, levittäen geeli pikkusormesta etusormeen. Jätä peukalot 
viimeiseksi.
(6) Koveta alusgeeli pakkauksen LED uunissa 90 sekuntia, UV uunissa 3 minuuttia. Älä 
käytä mitään kemikaalia kynnelle kovettamisen jälkeen.

Siveltimen kärjessä kuuluu tuntua hieman vastusta. 
Älä kuitenkaan paina liikaa
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Noname Cosmetics käsisaippua.

E&A Bond Aid on tehokas UV/LED 
kovetteinen liima. Helposti levittyvä 
koostumus tasoittaa ja suojaa luonnon-
kynnen pintaa. 

Uusi korkki

Uusi koostumus

Uusi koko

Näyttää aidon värisävyn

TÄYSIN UUSITTU KOOSTUMUS!

Uudet pigmentit
Parempi pysyvyys

Riitoisampi 10 ml

Kovettamisen jälkeen alusgeeli kuuluu jäädä tahmeaksi. 
Älä koske pintaan sormin tai millään kemikaalilla. Voit 
suorittaa kuivapyyhkimisen, “dry-wiping”, mikä tasoittaa 
tahmean pinnan. Käytä siihen kuivaa, tasakärkistä geeli-
sivellintä. Tämä ei ole pakollinen vaihe. Voit myös levittää 
värillisen geelilakan suoraan alusgeelin päälle.
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Valitse haluttu värisävy ja sekoita geelilakka huolellisesti ennen 
käyttöä. 
(8) Levitä ensimmäinen  kerros geelilakkaa ohuena kerroksena 
alusgeelin päälle. Ole huolellinen että kerros on ohut ja tasainen, 
peittäen koko kynnen. Tämän kerroksen ei kuulu olla vielä lopul- 
linen väri, joten älä yritä tehdä kerroksesta liian paksua.
Viimeistele kärki aina siveltimen kyljellä. Sipaise siveltimen kyljellä 
kärkeä sivulta toiselle. 
Älä anna geelilakan koskettaa ihoa, jätä noin 1-2 mm raja. 
(9)Voit pyyhkiä reunat puhtaaksi käyttäen teräväkärkistä kuivaa 
sivellintä.

GEELILAKKOJEN KÄYTTÖOHJE  ver.4.01  12/2018   sivu2 RENESSANSSI

Noname Cosmetics on suomalainen tuotemerkki.
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Geelilakat kuuluu aina sekoittaa
kunnolla käyttäen sekoitustikkua.
Aseta tikku pulloon ja sekoita.

9 (10) Koveta ensimmäinen värikerros 
LED uunissa 60 sekuntia (405 nm)
UV uunissa 120 sekuntia (365 nm)
Yhdistelmäuuneissa UV+LED seuraa LED kovetusaikaa.
Hyvin tummien ja intensiivisten värien kanssa kovetusaika voi 
olla pidempi. Myös mikäli kerroksesta tuli paksumpi, pidennä 
koveusaikaa. 
Geelilakat voi alikovettaa, mutta ei ylikovettaa.

Kovettamisen jälkeen älä koske kynnen pintaan millään. (11) Levitä toinen kerros geelilakkaa suoraan 
edellisen kerroksen tahmean pinnan päälle. Tämä tuo lopullisen värisävyn esille. Ole huollinen että kerros 
on ohut ja tasainen. Muista aina viimeistellä lopuksi kärki siveltimen kyljellä.
Älä anna geelilakan koskea ihoa tai kynsinauhoja. Voit jälleen kerran käyttää teräväkärkistä sivellintä, ja 
pyyhkiä sillä reunat puhtaiksi. 
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(12) Koveta toinen värikerros kuten ensimmäinen
LED uunissa 60 sekuntia (405 nm), myös UV+LED yhdistelmä uunit.
UV uunissa 120 sekuntia (365 nm)
Hyvin tummien ja intensiivisten värien kanssa kovetusaika voi olla pi-
dempi. Kolmas värikerros ei ole tarpeen, mutta halutessa mahdollinen.
Kovettamisen jälkeen älä koske kynnen pintaan. Värikerroksen kuuluu 
jäädä tahmeaksi. Päällyslakka levitetään sen päälle.

(13) Levitä lopuksi vielä E&A Top Coat päällysgeeli koko kynnelle. Kerroksen kuuluu olla ohut ja 
tasainen, eikä se saa koskea ihoon tai kynsinauhaan. Viimeistele taas kärki siveltimen kyljellä kuten 
aikaisemmin.
(14) Koveta päällysgeeli, eli viimeinen kerros
LED uunissa 90 sekuntia (405 nm), myös UV+LED yhdistelmä uunit.
UV uunissa 3 minuuttia (365 nm)
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E&A Top Coat päällylakka ei jätä tahmeaa pintaa. Kovet-
tamisen jälkeen sitä ei tarvitse enää pyyhkiä kuten muita 
geelilakkoja. Kynnet ovat kovettamisen jälkeen valmiit, ole 
kuitenkin varovainen ensimmäiset kaksi tuntia. Vältä käsien-
pesua, kynsien naputtelua, uimista , saunomista ja voimakas-
ta suoraa auringonvaloa. 
Käytä aina suojakäsineitä liuottimia tai voimakkaita 
pesuaineita käsiteltäessä. Solarium sekä pitkäaikainen 
auringonvalo voivat kellastuttaa päällyslakan sekä muuttaa 
geelilakan värisävyä.

(1) Poista päällyslakka viilalla ja riko 
kevyesti värikerroksen pinta jotta 
poistoaine pääsee imeytymään. 
Ole huolellinen tämän vaiheen 
kanssa, oikein tehtynä nopeuttaa 
huomattavasti poistoaikaa.

POISTAMINEN

(2) Avaa E&A Magic poistolappu ja aseta sormi kostea 
pinta kynttä vasten. Anna vaikuttaa 8-10 min. lämpö-
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tilasta riippuen. Lopuksi rapsuta varovasti geelilakka kyyneltä. Mikäli geelilak-
ka ei irtoa helposti, toista käsittely uudella poistolapulla.

TÄYSIN UUSITTU KOOSTUMUS!
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Hiero lopuksi kynsinauhaöljy kynsille ja 
kynsinauhoille. Öljy aikaansaa suojaavan 
kalvon geelilakan päälle. Tämä ehkäisee 
hapen pääsyn kosketuksiin päällysgeelin 
kanssa ja parantaa/nopeuttaa jälki-
kovettumista. Happi hidastuttaa kemial-
lista reaktiota.
Kynsiöljy myös rauhoittaa ihoa ja kynsin-
auhoja geelilakkauksen jälkeen.


