Instrukcija žingsnis po žingsnio

CND™ CREATIVE PLAY™
Gelinio lako
Lakavimas ir nuėmimas
CND™ CREATIVE PLAY™ Gelinio lako sistema turi du gelinio

45 MIN

lako pagrindo pasirinkimus bei skirtingus gelinio lako efektus , kurie leidžia išgauti unikalią spalvą pagal jūsų klientų
poreikį ir pageidavimus.

Lakavimas:
ŽINGSNIS 1:

e.

Suformuokite kiekvieno nago kraštą
Kanga™ dildės 240-ies gritų puse arba
Koala Buffer™ poliruokliu.

f.

Uždėkite nedidelį kiekį CuticleAway™
priemonės tolygiai ant kiekvieno nago
odelių*

P.E.P. - Natūralių nagų
paruošimas (be dildymo)

Dėl detalesnių CND P.EP. (manikiūro) rekomendacijų žiūrėti kitą
instrukciją.

1.

P - Atlikti manikiūrą.

a.	Klientas nusiplauna muilu
ir vandeniu rankas, nusausina
jas rankšluosčiu

b. 	Įmasažuojame į kliento rankas
COOLBLUE® priemonę, kurios
sudėtyje nėra vandens. Taip
nuvalome odą ir išvengiame
bakterijų

c. Jeigu nagai nulakuoti arba yra
buvusio lako likučių, pašalinkite nagų
laką naudojant lako valiklį, kuris būtų
acetono pagrindu (SHELLAC® OFFLY
FAST) ir vatos diskelį.
d.	Jeigu reikalinga, nukirpkite nagų galiukus naudodami
karpiklį arba žirklutes.

g. Odelių stūmikliu švelniai pakelkite
negyvus audinius ir odeles nuo nago
plokštelės.

h. Nuvalykite CuticleAway™ likučius.
Naudojant "curette" arba panašų įrankį
pašalinkite negyvas odeles nuo nago
paviršiaus.
i.

Nuvalykite nagus su vandeniu ir muilu.*
Būtinai nusausinkite nagus
rankšluosčiu.

j.	Naudokite manikiūro žnyplutes, kad
pašalinti nago ar odos atplaišas. Kirpkite
švelniai ir niekada nekirpkite gyvų
audinių, nes tai gali sukelti infekciją

* Sausas P.E.P. manikiūras yra puikus pasirinkimas klientams, kurie turi
sveikus, natūralius nagus ir kurių odelės nespėja užaugti tarp kliento
apsilankymų salone. Atliekant tik sausą manikiūrą sutrumpinsite paslaugos
laiką ir kai kuriems klientams tai prailgins lako išsilaikymą
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2.	E – P
 ašalinkite visus paviršiaus nešvarumus ir
P – nuvalykite nago plokštelę.
a.	
Kruopščiai nuvalykite ir laikinai
dehidratuokite nago plokštelės
sluoksnius su ScrubFresh® priemone,
naudojant nesipūkuojantį vatos diskelį.
Nepamirškite nago šonuose esančios
odos ir nago kampų - juos taipogi
kruopščiai nuvalykite. Įsitikinkite kad
visas nagas yra visiškai švarus.

ŽINGSNIS 3:

CND™ CREATIVE PLAY™
Gelinio lako spalvos
Užtepimas:
Kai standartinis lakavimas (ne
Prancūziškas lakavimas)
1. Gerai suplakite laką.

ŽINGSNIS 2:

CND™ CREATIVE PLAY™
Gelinio lako pagrindo
Užtepimas*
Patobulinkite ir pagreitinkite paslaugą lakuodami "CND 5 Taškų
Lakavimo Technika – lengvas, sisteminis būdas išgauti geriausią
lakavimo rezultatą. (daugiau informacijos apie techniką
ieškokite instrukcijoje "CND 5 Taškų Lakavimo Technika
Žingsnis po žingsnio")
* 	Klientams, kurie nori intensyvios spalvos
rinkitės CND™ CREATIVE PLAY™ Gel Polish
Color Activator gelinio lako pagrindą
CDG23338.

2. Užtepkite vieną ploną sluoksnį
CND™ CREATIVE PLAY™ gelinio nagų lako
ant nago galiuko, o po to ant viso nago.

3.	Užtepkite ant 5 pirštų ir stingdykite
kiekvieną ranką po 1 minutę (mygtukas
2S) CND™ LED lempoje.** Nenuvalykite
nago plokšelės po šio žingsnio.
4.	
Užtepkite po antrą lako sluoksnį ant
nago galiuko krašto bei viso nago. Antras
sluoksnis suteiks spalvai sodrumo.

1. Gerai suplakite
2. Užtepkite vieną ploną sluoksnį
CND™ CREATIVE PLAY™ standartinio
gelinio lako pagrindo arba CND™ CREATIVE
PLAY™ "Color Activator" gelinio lako
pagrindo ant nago galiuko, o po to ant viso
nago

3. Užtepkite ant 5 pirštų ir stingdykite
kiekvieną ranką po 20 sekundžių
(mygtukas 2S) su CND™ LED lempa.*
Nenuvalykite nago plokšelės po šio
žingsnio.

*Jeigu naudojate CND™ UV lempą, stingdykite po 20 sekundžių.
**Jeigu naudojate CND™ UV lempą, stingdykite 2 minutes.
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5.

Užtepkite ant 5 pirštų ir stingdykite
kiekvieną ranką po 1 minutę (mygtukas
2S) CND™ LED lempoje.** Nenuvalykite
nago plokšelės po šio žingsnio.

Kai Prancūziškas manikiūras:
1. Gerai suplakite.
2. Užtepkite vieną ploną sluoksnį
pasirinktos rožinės spalvos ant nago kraštų
ir visos nago plokštelės

3.

Užtepkite ant 5 pirštų ir stingdykite
kiekvieną ranką po 1 minutę (mygtukas
2S) CND™ LED lempoje.** Nenuvalykite
nago plokšelės po šio žingsnio.

ŽINGSNIS 4:

CND™ CREATIVE PLAY™
Gelinio lako viršutinio
sluoksnio užtepimas
1. Gerai suplakite.
2. Užtepkite vieną ploną sluoksnį CND™
CREATIVE PLAY™ gelinio lako apsaugos
(Top Coat) ant nago galiuko, o tada ir ant
viso nago

4. Užtepkite po antrą lako sluoksnį ant nago
galiuko krašto bei viso nago. Antras
sluoksnis suteiks spalvai sodrumo.

5.	
Užtepkite ant 5 pirštų ir stingdykite
kiekvieną ranką po 1 minutę (mygtukas
2S) CND™ LED lempoje.** Nenuvalykite
nago plokšelės po šio žingsnio.

3. Užtepkite ant 5 pirštų ir stingdykite
kiekvieną ranką po 1 minutę (mygtukas
3) CND™ LED lempoje.**

4.

6.	Baltos spalvos CND™ CREATIVE PLAY™
geliniu laku tepkite ploną sluoksnį ant
nagų kraštų ir ant galiukų (kaip parodyta
paveiksliuke). Jeigu reikalinga, galite
pakoreguoti išlenktą liniją su CND™
ProSeries geliui skirtu teptuku "Flat Oval
Brush CDU080987" suvilgę teptuką su 99%
Isopropyl Alcohol
	
7.	
Užtepkite ant 5 pirštų ir stingdykite
kiekvieną ranką po 1 minutę (mygtukas
2S) CND™ LED lempoje.** Nenuvalykite
nago plokšelės po šio žingsnio.
.

Naudodami servetėles suvilgytas
99% Isopropyl Alcohol priemone (grynas
alkoholis netinkamas) švelniai nuvalykite
nagų paviršių.

5. Pamaitinkite nagus bei odeles
aliejuku - SOLAROIL™ . Rekomenduokite
klientams, kad šį aliejuką naudotų kasdien.

.

Jeigu naudojate CND™ UV lempą, stingdykite 2 minutes.
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Nuėmimas:

4. Palikite įvyniotus pirštus į "CND™ Foil
Remover Wrap" 20 minučių.

ŽINGSNIS 1:

CND™ CREATIVE PLAY™
Gelinio lako nuėmimas

5.	. Savo nykščio pagalvėle tvirtai suspauskite
nago paviršių, kaip parodyta paveiksliuke.

1. Klientas nusiplauna muilu
ir vandeniu rankas, nusausina jas
rankšluosčiu.

2.	Įmasažuokite COOLBLUE™ priemonę į
kliento rankas, kad oda taptų švari

3. Suvyniokite visus 10 pirštų su "CND™ Foil
Remover Wraps" folija.
a.	
OFFLY FAST™
priemone gausiai
suvilgykite “CND™
Foil Remover Wraps”
folijos medvilninę dalį

6. Pamasažuokite ir sukamu judesiu
suspaudus foliją nuimkite kartu su nagų lako
likučiu. Jeigu ant nago liko didelis kiekis
CND™ CREATIVE PLAY gelinio lako (dėl per
ilgo nešiojimo ar kitų nenumatytų sąlygų),
užvyniokite foliją pakartotinai, kaip
nurodyta 3 žingsnyje ir palaikykite dar 3-5
minutes.
7. Jeigu reikalinga, naudodami
apelsinmedžio lazdelę švelniai
pašalinkite lako likučius nago augimo
kryptimi. Būkite atsargūs ir
nepažeiskite natūralaus nago.

b.	 Ant kiekvieno piršto pradedant mažuoju
pirštu uždėkite foliją po pirštu taip, kaip
parodyta paveikslėlyje.

c.	Sulenkite foliją taip, kad medvilninė
pagalvėlė būtų prispausta tiesiai
ant nago plokštelės

d.	Paspaudykite "CND™ Foil Remover
Wrap" foliją aplink pirštus, kad
įsitikintumėte, kad suvyniota standžiai.
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8. Jeigu dar liko lako likučių,
pašalinkite juos vatos diskeliu
arba nagų šepetėliu,
suvilgytu OFFLY FAST ™
priemone.

REIKALINGI PRODUKTAI
COOLBLUE™ rankų valiklis CDU913391
OFFLY FAST™ maitinantis nagų lako nuėmėjas CDU913261
CuticleAway™ profesionali priemonė odelių šalinimui
CDU070506
SCRUBFRESH™ Nago plokšelės valiklis CDU913353
PROSERIES GEL FLAT OVAL #6, TEPTUKAS GELIUI, OVALUS
CDU080987
CND™ Dildės ir blokeliai CDU110424, CDU110431
GELINIO NAGŲ LAKO PAGRINDAS CREATIVE PLAY GEL CDG20504
GELINIO NAGŲ LAKO PAGRINDAS CREATIVE PLAY GEL
ACTIVATOR CDG23338
GELINIS NAGŲ LAKAS CREATIVE PLAY GEL
GELINIO NAGŲ LAKO VIRŠUTINIS SLUOKSNIS CREATIVE PLAY
GEL CDG20511
FOIL REMOVER WRAPS- FOLIJOS SHELLAC LAKO NUĖMIMUI.
250 VNT. CDU905990
SOLAROIL™, Aliejukas odelėms ir nagams CDU130132

REIKALINGI ĮRANKIAI
CND™ LED lempa CDU908229
Rankų rankšluostis
Rankų muilas
Nesipūkuojančios pagalvėlės
Nagų šepetėlis*
Kempinėlė*
Apelsinmedžio lazdelė*
99% Isopropyl Alcohol BA029
Odelių atstūmiklis
Manikiūro žnyplutės
Nagų karpiklis
"Curette" įrankis
*neprivalomi
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