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NAUJOVIŲ RAIDA
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Naujovių raida
ORLY istorija
Kokybės ir naujovių paveldas
Kai 1975 m. Jeff Pink įkūrė ORLY, jį motyvavo paprasta idėja: pakeisti natūralią
nagų priežiūrą. Kuriant produktus, kurie skirti ne tik gražinti, bet ir stiprinti bei
tvarkyti nagus, ORLY pakeitė supratimą apie tai, kaip moterys turėtų save lepinti.
Dabar, jau po trisdešimt vienerių metų, kai sukurta daugiau negu 26 preparatai ir
daugiau negu 150 atspalvių, ORLY sukūrė pilną liniją, kurioje yra nagų lako
pagrindas ir nagų lako viršutinis sluoksnis, stiprinančios priemonės, greitai
džiūstantys nagų lakai, nagų odelių priežiūros produktai, lakai, lako nuėmėjai ir
aksesuarai.
„Savo karjerą grožio pramonėje pradėjau ankstyvajame
aštuntajame dešimtmetyje atidaręs grožio reikmenų
parduotuvę Tarzanoje, Kalifornijos valstijoje.
Aštuntajame dešimtmetyje, Kalifornija, kaip, manau,
žinote, buvo pasaulio nagų sostinė. Mėgau šnekučiuotis
su klientais ir šių pašnekesių metu supratau, kad nagų
priežiūros specialistai neturi daug galimybių rinktis
tarp linijoje esamų produktų. Klientai taip pat nebuvo
patenkinti paslaugų kokybe, kurią jiems teikdavo keli
esami gamintojai. Nereikia nei sakyti, kad manyje
esantis verslininkas čiupo pasitaikiusią galimybę
patenkinti šioje rinkoje esančius poreikius.
Taigi, prieš 30 metų pradėjau klausytis ir tenkinti nagų
priežiūros specialistų poreikius. Jie man sakydavo,
kokio tipo produktų jiems reikia. Aš įtikinau geriausius
su kosmetika dirbančius chemikus padėti kurti šias
priemones ir techniką, kuri iš pagrindų pakeistų nagų
priežiūrą. Taip prasidėjo ORLY International veikla,
kurią taip pavadinti įkvėpė svarbiausia mano gyvenime
moteris, mano žmona – Orly.“
Visuomet pirmasis naujoves pristatantis prekybos ženklas ORLY taip pat patobulino
šių puikiausių produktų pritaikymo metodą. Imant pavyzdį iš profesionalių
specialistų, 2002 m. ORLY pristatė apdovanojimą pelniusį ir patentuotą Gripper
CapTM produktą. Po trijų metų trukusio kūrybinio proceso Italijoje, pasirodė šis
patentuotas, aukščiausios kokybės produktas, kuris džiugino nagų priežiūros
specialistus savo nepriekaištingumu. ORLY nuolat minimas kaip grožio puoselėjimo
lyderis. Toks pripažinimas tęsis, nes ORLY ateityje teiks pažangias koncepcijas
rankoms, pėdoms ir kūnui. ORLY prekybos ženklas užtikrina iš kartos į kartą einančią
kokybę ir atsidavimą, kuriuo pasitiki grožio specialistai daugiau negu 65 šalyse.
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NAGO SANDARA
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Svarbu žinoti, kas sudaro nagą, kas skatina nagą augti ir kelias įprastas, su
nagais susijusias, problemas, nes tai svarbu mokinant savo klientą, kaip
tinkamai prižiūrėti nagus ir tuo pačiu norint savo profesionalumu išsiskirti iš
kitų šioje pramonėje esančių specialistų.

Nago sandara
Pirmiausiai, išnagrinėkime nago sandarą. Tai, ką mes paprastai vadiname nagu yra
nago plokštelė – apsauginis dengiamasis sluoksnis, sudarytas iš negyvųjų ląstelių
sluoksnių, kuriuos laiko drėgmė ir riebalai bei iš matomos nago dalies nuo
pusmėnulio iki laisvojo nago krašto. Jį sudaro suslėgtos ląstelės, kurias gamina nago
gyvuonis ir kuriose nėra jokio kraujo ar nervų. Nors atrodo, kad nago plokštelė
sudaryta iš vieno sluoksnio, ją sudaro trys sluoksniai, kuriuos skiria truputis drėgmės
ir riebalų. Šių sluoksnių konsistencija skiriasi, išorinis sluoksnis yra kiečiausias, o
vidinis sluoksnis, kuris prikibęs prie nago guolio, yra minkščiausias. Nago plokštelė
yra tarsi apsauginis skydas, saugantis apačioje esančio nago guolio minkštuosius
audinius.

Pagrindinės nago sudėtinės dalys yra keratinas, vanduo, kalcio ir geležies lipidai.
Gyvuonis, esantis po oda, yra nago augimo vieta, o baltasis pusmėnulis arba lunula
(lot.) – tai gyvuonies dalis. Odelė – tai odos sluoksnis, kuris saugo nago gyvuonį nuo
išorinių veiksnių, o tai labai svarbu, kad nagas augtų sveikas. Jūsų genetinė sandara,
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mityba, sveikata ir aplinka veikia nago augimą. Nagai geriausiai auga, kai jie yra
apsaugoti, kad nelūžtų, nebūtų pažeisti ir kai prižiūrima, kad odelė būtų minkšta ir
elastinga.
Pagrindinės nago dalys
Nago šaknis ir gyvuonis yra po oda, už nago ir tęsiasi kelis milimetrus gilyn į pirštą.
Čia gaminamos naujos ląstelės ir stumiamos į išorę senosios, negyvos ląstelės, kurios
suformuoja nago plokštelę. Šių ląstelių kokybę ir sveikumą lemia bendra nago, kuris
auga tolyn nuo gyvuonies, būsena.
Gyvuonyje yra daug nervų ir kraujagyslių, maitinančių nagą. Maitinimas būtinas nagų
audinio gamybai ir augimui. Gyvuonis – tai jautriausia nago struktūros dalis, ją
lengvai galima pažeisti. Bet koks nelaimingas atsitikimas arba sužalojimas gali
sutrikdyti normalų nago augimą ir sąlygoti kintančią nago spalvą bei nelygumų
atsiradimą ar kitus nukrypimus nuo normos, kurie atsiranda ant nago plokštelės. Tokie
pažeidimai greitai nuauga, išskyrus tuos atvejus, kai nagas buvo stipriai pažeistas
visam laikui.
Viskas, kas vyksta su žmogaus kūnu, gali būti susiję su nagais. Po gimdymo arba
tokios ligos, kaip pvz., karščiavimas ar plaučių uždegimas, gali atsirasti nelygumai,
kurie susiformuoja ant pusmėnulio ir palaipsniui nuauga ant nago. Netgi psichologinė
trauma gali paveikti gyvuonį ir atsispindėti nago paviršiuje, ant kurio susiformuoja
nelygumai arba gilūs grioveliai.
Pagrindinės nago dalys (tęsinys)
Nago guolis – tai nago gyvuonies tęsinys. Jis palaiko nago plokštelę ir lemia nago
sveikumą, spalvą ir struktūrą. Nago plokštelė sujungta su nago guolio kauburėliais
nuo gyvuonies iki piršto galiuko, kur nagas atsiskiria ir suformuoja laisvą nago kraštą.
Lunula (lot.) arba pusmėnulis – balkšvas pusmėnulis ant nago pagrindo – tai
vienintelė gyvuonies dalis, kuri matosi. Jis ne visuomet būna aiškiai pastebimas, nors
paprastai matosi ant nykščio ir palaipsniui mažėja iki mažojo piršto, ant kurio,
paprastai, jo nesimato.
Hyponychium – tai vieta tarp nago plokštelės ir piršto galiuko. Tai jungtis tarp laisvo
nago krašto ir piršto galiuko odos.
Eponychium – taip, paprastai, vadinama nago odelė, bet, iš tiesų, tai nėra tikroji
odelė. Eponychium stipriai prilimpa prie nago plokštelės ir juda su ja, kai nago
plokštelė auga. Ji apsaugo, kad bakterijos ar infekcija nepatektų ant gyvuonies.
Odelė (Eponychium) – tai odos apvadas, kuris įrėmina nago plokštelę ir saugo nagą.
Visą gyvenimą, nuo odos nuolat atsiskiria negyvos odos ląstelės. Šios negyvos odos
ląstelės prilimpa prie nago plokštelės ir tampa matomos, kai nagas auga. Ši prikibusi
oda vadinama negyvąja oda arba tikrąja odele. Darant manikiūrą, odelė yra stumiama
atgal, kad būtų atidengta „tikroji odelė“, kurią reikia nuolatos pašalinti, kad ji
nesikauptų.
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Odelės nago apačioje ir šonuose – tai odos dalis. Ši odos dalis apsaugo ir
užsandarina nago gyvuonį nuo bakterijų ir purvo.
Nago galiukas arba laisvas nago kraštas – tai laisvas nago guolis ir kyšo už piršto
galiuko. Tai labiausiai pažeidžiama nago dalis, kuriai galima pakenkti smūgiu,
neteisingu dildymu ir t.t.

Nago augimas
Nagas prasideda nuo gyvuonies, kaip epidermio dalis
arba išorinis odos sluoksnis. Jis kietėja ir storėja
keratinizacijos metu, kuomet jis tvirčiau
prisitvirtina prie nago guolio. Augant nagui, jis
tampa plonesnis ir vėl tvirtai prisitvirtina prie
nago guolio bei įgauna rožinį atspalvį. Priklausomai
nuo individualaus augimo greičio, pilnai užauginti
nagą, trunka nuo trijų iki penkių mėnesių. Nagai,
paprastai, auga greičiau ir būna stipresni
vasarą negu žiemą ir greičiau auga dešiniosios
rankos nagai, pas dešiniarankį asmenį ir kairės rankos
nagai – pas kairiarankį. Taip pat, nagai greičiau
auga nėštumo metu.
„Esate tai, ką valgote“ – tai populiarus posakis ir, žinoma, žmogaus mitybą atspindi jo
nagai. Netinkama mityba netik neleidžia nagams normaliai augti, bet ir silpnina juos,
tamsina jų atspalvį, o tai yra dvi labiausiai nepakenčiamos problemos.
Vitaminai, kalcis ir mineralai yra ypač svarbūs norint, kad nagai augtų, būtų tvirti ir
sveiki.

Ar žinote, kad?...
Nagas per savaitę vidutiniškai paauga 0,7mm (0,02 colio), priklausomai nuo amžiaus,
metų laikų, aktyvumo ir paveldėjimo.
Nagai greičiau auga vasarą negu žiemą. Žmogaus nagai auga, kai į juo įsigeria saulės
spinduliai, kuri vasaros metu būna stipresnė.
Rankų nagai auga greičiau negu kojų nagai, nes jie gauna daugiau saulės negu kojų
nagai.
Nagai ant žmogaus dominuojančios rankos (dešinės arba kairės) auga greičiau, nes
trauma nagams taip pat skatina juos augti greičiau. Kadangi dažniau naudojamės savo
dominuojančia ranka, tos rankos nagai yra daugiau stimuliuojami ir todėl auga truputį
greičiau.
Vyrų nagai auga greičiau negu moterų, nebent išskyrus tais atvejais, kai moteris
laukiasi arba senyvame moters amžiuje.
Nagų augimą veikia ligos, hormonų disbalansas ir senėjimo procesas.
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Pažeisti nagai
Taip pat kaip silpna sveikata ir prasta mityba gali sulėtinti nagų augimą, taip ir liga ar
dieta gali paveikti nagus, kurie paprastai būna tvirti. Pažeidimai būna trumpalaikiai, į
juos reikia iš karto atkreipti dėmesį. Dėl problemų sukėlusių vidinių priežasčių, reikia
kreiptis į gydytoją arba dermatologą.
Vidinės priežastys
Apskritai, bet koks cirkuliavimo sutrikimas, kuris sumažina kraujo tiekimą nago
gyvuoniui, neleidžia nagui tinkamai maitintis ir normaliai vystytis. Kitos sveikatos
problemos, kurios gali paveikti nagus: liaukų veiklos sutrikimas, prasta medžiagų
apykaita, alergijos, mažakraujystė, kalcio, tam tikrų amino rūgščių ir kitų svarbių
maistingų medžiagų trūkumas.
Išorinės priežastys
Sveiką nagą galima pažeisti tokiais būdais:
• Tiesioginio kontaktu metu su tirpikliais, stipriomis dezinfekavimo priemonėmis ir
kitais valikliais bei plovikliais.
• Per daug laiko praleidus saulėje arba sauso klimato sąlygomis, stipriai slegiant
arba stipraus smūgio į kietą objektą metu.
• Nagų laką tepant tiesiai ant nago plokštelės, be pirminio, pagrindinio sluoksnio.
Dėl išorinių priežasčių kilusias problemas, kurios susijusios su nagais – kaip ir
natūraliai kilusių problemų atveju – galima sumažinti naudojant ORLY produktus,
kurie būtent tam ir buvo sukurti.
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Nagų problemos
Nagų problemos sudaro maždaug 10 procentų visų odos problemų. Daugelis mūsų,
bent kartą esame prisivėrę pirštus durimis, kentėjome dėl įaugusio nago arba turėjome
bent mažą nagų infekciją. Daugelis mažyčių nagų sužeidimų užgyja patys, bet
rimtesniems sužeidimams arba nago pakitimams reikia profesionalaus gydymo.
Simptomai, kurie praneša apie nago problemas gali būti tokie: spalvos arba formos
pakitimas, odos aplink nagą patinimas ir skausmas.
Onichomikozė (grybelis)
Grybelis – tai vienas iš mažų, augalinių organizmų kurie gyvena ant Jūsų kūno arba
kūno viduje. Kad grybelis išgyventų, jis iš kitų gyvų ir negyvų dalykų pasisavina
maistingų medžiagų. Jie klesti šiltoje, drėgnoje aplinkoje, kaip pvz., po Jūsų kojų
nagais.
Paskaičiuota, kad maždaug 36 milijonai žmonių Jungtinėse Amerikos Valstijose serga
Onichomikoze, grybeline nagų infekcija. Grybelinė nagų infekcija labiau būdinga
kojų nagams, bet ji gali persimesti ir į rankų nagus. Ji labiau būdinga suaugusiems ir
dažnai atsiranda dėl grybelinės pėdų infekcijos. Grybeliu užkrėsti nagai pagelsta,
išdžiūsta ir lūžinėja. Nagas taip pat sustorėja, nes grybelio sluoksniai auga ir žydi.
Nagas gali net gi atsiskirti nuo odos, pakilti nuo kojų piršto ir sukelti Onichomikozę.
Persirengimo kambariuose, viešuose baseinuose, sporto salių dušuose ir nagų
priežiūros salonuose, pėdų vonelėse galima užsikrėsti grybeline infekcija. Grybelis
klesti tokiose karštose, drėgnose aplinkose. Jeigu po pedikiūro pėdų vonelės nėra
tinkamai išvalytos ir išdezinfekuotos, ten gali apsigyventi grybelis, kuriuo apsikrės
kitas, ten įmerkęs pėdas, žmogus.
Net jeigu nejaučiamas skausmas, geriausiai grybelines infekcijas pradėti gydyti
anksti. Negydoma grybelinė infekcija tampa labai skausminga, tampa sunku
vaikščioti, nepatogu dėvėti batus. ORLY FungusMD – tai Maisto ir vaistų tarnyboje
(FDA) registruotas antigrybelinį poveikį turintis gydymas, kuris sukurtas pašalinti
nagų grybelį ir nuo pėdų ir nuo rankų. FungusMD pasižymi tuo, kad jis naudojamas
higieniškai užlašinant jo ant paviršiaus pipete, o ne užtepant teptuku.
Beau linijos (skersiniai nagų ruožai)
Ši problema dažnai pastebima, kai atsiranda nelygumai arba banguotos horizontalios
linijos ant nagų. Tai gali lemti vidinis sutrikimas. Labai maži atvejai gali būti gydomi
atsargiai poliruojant, kad būtų išlyginti nelygumai ir tepant 1-2 ORLY Ridgefiller
sluoksnius. Jis suteikia glotnų, lygų pagrindą, ant kurio galima tepti mėgstamiausią
kliento ORLY nagų lako atspalvį. Dėl sudėtingesnių atvejų kreipkitės į gydytoją.
Baltos dėmės
Baltos dėmės yra įprastos ir dažnai kartojasi. Šios mažos, pusiau apvalios dėmelės
atsiranda sužeidus nago pagrindą (gyvuonį), kur gaminamos nago ląstelės. Jomis
dažniausiai nereikia susirūpinti, nes jos greitai nuauga.
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Hemoragija (nubrozdinti nagai)
Kad nagas nubrozdintas matosi iš kraujo arba mėlynių dėmelių, kurios susižeidus
atsirado po nago plokštele. Tai, kaip augs naujas nagas, priklausys nuo to, kaip
smarkiai jis sužalotas. Jeigu nagas sužeistas smarkiai, kreipkitės į gydytoją. Labai
nedidelius sužeidimus galima gydyti vengiant dar kartą užsigauti ar pažeisti nagą.
Nago nepoliruokite. Užtepkite sluoksnį Nail Armor, du sluoksnius ORLY lako ir
mėgstamiausią viršutinį sluoksnį. Rekomenduojame kas savaitę darytis manikiūrą, kol
nuaugs nubrozdinimas.
Nagų kramtymas (Onychophagy)
Chroniškas nagų kramtymas deformuoja nago plokštelę ir pažeidžia aplink nagą
esantį audinį. Taip susiformuoja nepatrauklūs nagai ir gali patekti bakterijos, kurios
sukelia ligas ir mažas, bet amžinas nago deformacijas. Būtina nuolat darytis
manikiūrą! Siūlome naudoti ORLY No-Bite atgrasinančią graužti nagus priemonę,
kuri padės atsikratyti šio įpročio.
Šerpetojimas
Šerpeta – tai maži įplyšimai arba įtrūkimai nago plokštelėje arba aplink nagą
esančiuose audiniuose. Paprastai tai atsiranda kramtant nagus, bet, tuo pačiu, gali
atsirasti dėl sausos odos arba sužeidimų. Jeigu šerpetojimas nėra gydomas, jis gali
įplyšti labiau, tapti skausmingas. Gali patekti infekcija. Nesunkūs atvejai gali būti
gydomi. Rekomenduojame kas savaitę darytis manikiūrą ir, dienos metu, naudoti
ORLY Cuticle Care Complex, o prieš naktį – Cuticle Therapy Crème. Smarkiai
pažeistas sritis reikėtų gydyti pasitarus su gydytoju.

Dėl bet kokių nago pakitimų kreipkitės pas gydytoją. Nago
pakitimai, patinimas ir skausmas gali būti rimtos problemos
simptomai.
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Pagrindiniai patarimai apie nagų priežiūrą
Kadangi daugelis nagų problemų kyla dėl prastos nagų priežiūros, sveikus nagus
galima turėti padedant klientams išmokti tinkamai prižiūrėti nagus. Prisiminkite šiuos
patarimus:
• Rankos ir rankų nagai turi būti švarūs ir sausi. Taip bakterijos ir kitos infekcijos
nesirenka po nagu. Naudokite ORLY Clean Prep Sanitizer sterilizavimo
priemonę, kuri padeda valyti ir atgaivina rankų bei pėdų odą.
• Jeigu kojų nagai yra stori ir sunkiai įkerpami, pamirkykite juos šiltame vandenyje
5-10 minučių ir naudokite ORLY Cuticle Therapy Crème. Kirpkite kaip
visuomet.
• Kojų nagus reikia kirpti tiesiai, truputį suapvalinant kampus.
• Nepašalinkite odelių, nes taip gali išsivystyti infekcija. Šerpetojimus apkarpykite,
bet nekirpkite aplink visą odelę.
• Naudokite smulkią dildę, kad suformuotumėte nagą ir kad nagas nekibtų.
Dildymas viena kryptimi skatina nagą augti.
• Nekramtykite nagų. Rekomenduojame naudoti ORLY No-Bite atgrasinančią
graužti nagus priemonę, kuri padės atsikratyti šio įpročio.
• Nebandykite „ištraukti“ įaugusio kojų nago, ypač, jeigu yra patekusi infekcija ir
jaučiate skausmą. Galima naudoti ORLY Fungus MD, norint sumažinti infekciją
ir skausmą, bet pasiūlykite klientui apsilankyti pas gydytoją.
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Sterilizacija ir dezinfekcija
Sterilios aplinkos kūrimas paslaugų sferoje
Sterilios aplinkos kūrimas – tai vienas svarbiausių aspektų spa ar grožio salone.
Svarbu, kad aplinka visuomet būtų švari ir patogi.
Ką reiškia „sterilizuoti“ ir „dezinfekuoti“?
Sterilizuoti reiškia sumažinti mikrobų kiekį iki minimumo. Rankas reikia plauti su
antiseptikais. Antiseptikas – tai produktas, kuris nėra kenksmingas odai. Priemones,
kurių negalima sterilizuoti, reikia išmesti arba duoti klientui ir leisti jomis naudotis
namuose.
Dezinfekuoti reiškia sumažinti mikrobų kiekį ant paviršių ir neakytų priemonių
(nerūdijančio plieno stūmiklio, manikiūrinių žnyplių). Tai turi būti daroma pagal
nustatytas taisykles. Dezinfekavimo priemonės kenkia odai ir nagams.
Prisiminkite: Sterilizuoti odą, dezinfekuoti paviršius.
Salone palaikykite švarą ir tvarką:
• Kiekvienas personalo narys turi turėti licenziją. Salono/spa licenzija turi būti
pakabinta netoli įėjimo matomoje vietoje. Asmeninė licenzija turi būti pakabinta
prie to asmens darbo vietos.
•

Kiekvienam klientui reikia duoti švarius rankšluosčius, naudoti šviežio vandens
vonelę, skirtą mirkyti nagus ir naują dildę.

•

Nerūdijančio plieno priemones valykite su karštu vandeniu ir muilu, po to
dezinfekuokite pagal nustatytas taisykles. Išdezinfekuota priemonė turėtų būti
patalpinama į švarią, uždengtą konteinerį, ant kurio aiškiai pažymėta, kad čia
laikomos švarios priemonės. Nešvarios priemonės turėtų būti patalpintos į
talpyklą, ant kurios aiškiai pažymėta, kad viduje esančios priemonės nėra švarios.
Nagų priežiūros priemones geriausiai prižiūrėti naudojant autoklavą (sterilizacija
karštyje), bet daugelyje vietovių leidžiama naudoti sterilizaciją chemikalais, jeigu
priemonės mirksta tirpale mažiausiai 10 minučių prieš naudojant jas, kai
aptarnaujamas kitas klientas. Jeigu naudojate chemikalus, įsitikinkite, kad ant
produkto etiketės yra užrašas „bakterijas naikinanti medžiaga“, kuris nurodo, kad
tirpalas yra pakankamai stiprus, kad išnaikintų bakterijas.

•

Visi konteineriai turi būti uždengti ir pažymėti. Pavyzdžiui, ant konteinerio,
kuriame yra vatos gumulėliai, turi būti aiškus užrašas „vatos gumulėliai“.

•

Jūsų salone arba spa tvyro stiprūs kvapai? Jeigu taip, tai reiškia, kad patalpos
prastai vėdinamos.
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•

Rankas dažnai plaukite antibakteriniu muilu, ypač prieš aptarnaujant naują klientą
ir pasinaudojus tualetu. Įsitikinkite, kad Jūsų klientas taip pat nusiplovė rankas.

•

Naudokite ORLY Clean Prep Sanitizer, kad steriliai nuvalytumėte rankas, nagus
ir pėdas, taip užtikrindami, kad aplinka higieniška.

•

Visa įranga ir paviršiai, su kuriais kontaktavote Jūs ir Jūsų klientai turi būti
kruopščiai nuvalyti ir sterilizuoti po kiekvieno naudojimosi: pedikiūro/manikiūro
mirkymo priemonės, hidroterapijos vonelės, garų vonelės ir t.t.

•

Dušai, garų kabinos, tualetai, plautuvės galvai plauti ir praustuvės turi būti kasdien
kruopščiai valomos ir sterilizuojamos.

•

Prižiūrėkite tualetus ir įsitikinkite, kad juose yra pakankamai antibakterinio muilo,
popierinių rankšluosčių ir tualetinio popieriaus.

•

Ant langų, žaliuzių ar roletų, užuolaidų, lubų, grindų, baldų ir įrangos neturi būti
dulkių ar nešvarumų. Kiekvieną dieną siurbliuokite kilimą, o grindis šluokite ir
plaukite.

•

Visus panaudotus rankšluosčius, paklodes, chalatus, šlepetes ir t.t. prieš skalbimą
laikykite uždarame konteineryje.

•

Kremai, losjonai ir kitos kosmetikos priemonės, kurias naudoja svečiai, reikia
laikyti steriliai, uždaruose konteineriuose.

•

Į saloną gyvūnai turi būti neįleidžiami.

Kai sukuriama sterili aplinka, akcentuokite klientams, kad jums ir jūsų personalui rūpi
jūsų kliento saugumas ir sveikata. Sterilizavimo taisykles įrašykite į savo spa ar
salono paslaugų meniu. Apačioje pateiktas pasiūlymas, kokį užrašą galėtumėte
pateikti virš išvardintų sterilizavimo taisyklių:
Jūsų laukia maloni ir jauki aplinka, kur galite lengvai atsipalaiduoti. Kvalifikuoti
specialistai stengiasi suteikti steriliausias kokias tik galima gauti paslaugas. Visos
mūsų priemonės yra dezinfekuojamos ir atskirai vyniojamos kiekvienam klientui.
Kadangi mums rūpi mūsų svečių sveikata ir gerbūvis, naudojame pilną ORLY
produktų ir preparatų liniją, kuri sukurta nagų, rankų, pėdų ir kūno priežiūrai.
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NAGŲ LAKAS
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Spindintis žavesys
Kadangi ORLY yra vienas garsiausių nagų pramonės vardų, kiekvienam naujam
sezonui ORLY pristato naujus spalvų derinius ir atnaujina turimą kolekciją, kurią
sudaro daugiau negu 120 lakų, kuriuose nėra DBP*, tolueno ir formaldehido.
Kruopščiai analizuojant madas ir tiksliai pagal užsakymus maišant spalvas, ORLY
sukūrė žaismingą paletę, kurią sudaro subtilūs atspalviai, ryškiausios spalvos,
žavingai tviskantys, blizgūs ar neoniniai atspalviai. Be to, kiekvienas ORLY atspalvis
turi apdovanojimą pelniusį GRIPPER CAPTM. GRIPPER CAPTM lengvai atsidaro,
todėl juo labai lengva naudotis darant nepriekaištingus manikiūrus ir pedikiūrus.
*DBP arba dibutilftalatas – tai tamprumą didinantis ingredientas, kurį Europos
Sąjungoje draudžiama naudoti kosmetikos produktuose. DBP – tai potencialus raidos
ir reprodukcijos toksinas, kuris gali sukelti daugybę apsigimimų. ORLY produktuose
nėra DBP.

ORLY nagų lako atspalviai
Norėdami pažiūrėti pilną nagų lako atspalvių pasirinkimą, prašome apsilankyti
www.orly.lt
Kodėl skirtingiems klientams skiriasi nagų lako „džiuvimo laikas“?
„Džiuvimo laikas“ – tai laikas, kurio reikia, kad plono sluoksnio tirpikliai pilnai
išgaruotų nuo nago guolio. Džiuvimo laikas skiriasi priklausomai nuo to, kiek
sluoksnių tepama, pigmentacijos ir to, kiek lako užtepama, o tam gali reikėti daugiau
laiko išdžiūti. Paprastam nagų lakui, kurio viršutinis sluoksnis greitai džiūsta, kaip
pvz., ORLY In A Snap, reikia 3-10 minučių, kad jis pilnai išdžiūtų. Atkreipkite
dėmesį į tai, o tai svarbu prisiminti, kad, jeigu lakas pakankamai nudžiūvęs, kad jį
būtų galima liesti, tai nereiškia, kad jis iki galo išdžiūvo. Be to, nago guolio tvirtumas
taip pat lemia, kiek laiko reikia, kad lakas pilnai nudžiūtų. Kuo nago guolis tvirtesnis
ir storesnis, tuo greičiau lakas džiūsta. Todėl pedikiūrai džiūsta greičiau ir laikosi
ilgiau negu manikiūrai.
Kodėl kai kurie lako atspalviai ant nago sudaro pūsleles?
Kai džiūsta lakas, gali atsirasti pūslelės. Pūslelės – tai tarsi maži burbuliukai, kurie
pasirodo ant Jūsų manikiūro, kai tirpikliai džiūsta greičiau negu nagų lakas. Dėl
skirtingų temperatūrų, dėl nagų lako tirštumo ir kietųjų dalelių gali susidaryti pūslelės.
ORLY kruopščiai išbando nagų laką, kad pūslelės nekiltų dėl netinkamos formulės.
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Kas sudaro nagų lako formulę?
Paprastai, nagų laką sudaro šeši pagrindiniai ingredientai:
Pigmentai, dervos, tirpikliai, plastifikatoriai, dispergentai ir UV stabilizatoriai.
Pigmentai (spalvos) – tai svarbiausia lako sudedamoji dalis. Daugeliui lako atspalvių
reikia derinti skirtingus pigmentus, kurie sumaišomi atitinkamomis proporcijomis,
kad būtų išgauta norima spalva. Prieš dedant į laką pigmentus, juos reikia sumalti į
miltelius. Tviskantis nagų lakas kuriamas pridedant blizgančių, tviskančių dalelyčių,
kaip pvz., žėrutis. Dalelyčių dydis lemia tai, kaip spindi lakas.
Derva – tai kieta medžiaga, kuri suteikia lakui patvarumo. Dervos – tai tam tikros
rūšies „polimeras“, o tai reiškia, kad jos sudarytos iš didelių molekulių, kurias sudaro
mažesnės molekulės sujungtos į grandines ir tinklus. ORLY naudoja nitroceliuliozės
dervą, kad lakas būtų stiprus, o paviršius blizgėtų.
Tirpiklis – tai lako sudėtinė dalis, kuri garuoja ir skleidžia stiprų kvapą. Tirpiklis turi
būti suderinamas su derva, kad derva galėtų pasiskirstyti ant nago paviršiaus. Užtepus
laką ant paviršiaus, tirpiklis turi tolygiai išgaruoti, suformuodamas glotnų, kietą
paviršių. (Veikimas labai panašus į dažų.) Tirpikliai, kurie per lėtai arba per greitai
garuoja, gali sugadinti lako paviršių arba sudaryti pūsleles. Jeigu viršutinis sluoksnis
džiūsta per greitai, tirpiklis sulaikomas apačioje, nors jis dar tebegaruoja. Taigi,
svarbu parinkti tinkamą tirpiklio kombinaciją.
Plastifikatoriai – tai priedai, dėl kurių derva išlieka lanksti, kai ji išdžiūsta.
Plastifikatoriai yra tarsi molekulinis „lubrikantas“ tarp dervos (polimero) grandinių,
kuris leidžia dervai truputį daugiau judėti nesulūžtant. Tai sutvirtina dervą ir ji tampa
atsparesnė lūžinėjimui.
Dispergentai – tai priedai, kurie leidžia pigmentams maišytis su derva ir tirpikliu. Kai
kuriems pigmentams būdinga atsiskirti nuo tirpiklio/dervos mišinio. Dispergentai iš
dalies nuo to apsaugo. Tačiau netgi su geriausiais dispergentais, gali būti, kad
pigmentai, galiausiai, atsiskirs. Todėl, prieš pradedant naudotis, lako buteliuką svarbu
suplakti (arba dar geriau – pasukioti).
UV stabilizatoriai – tai priedai, kurie neleidžia lakui keisti spalvos, kai jis gauna per
daug UV spindulių. Kai kurie UV stabilizatoriai yra tokie patys chemikalai, kurie
naudojami apsauginiuose losjonuose nuo saulės.
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ORIGINALUS PRANCŪZIŠKAS MANIKIŪRAS
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Originalus prancūziškas manikiūras
ORLY – nagų priežiūros specialistų vardas, kuris diktuoja madas. ORLY pristatė
pirmąsias unikalias manikiūro priemones. Nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio, kai jį
pirmą kartą sukūrė Jeff Pink, originalus prancūziškas manikiūras iki dabar yra labai
madingas. Darbe ar šokių aikštelėje, pirmo pasimatymo metu ar per vestuves –
prancūziškas manikiūras visuomet tinka. Jeff sukūrė šį universalų manikiūrą, kad jis
derintųsi prie viso Holivudo žvaigždžių garderobo. Po to jis buvo pristatytas
Paryžiaus podiumams, kur jis iš karto tapo klasika. ORLY prancūziško manikiūro
kolekcijoje yra visos pagrindinės priemonės, kurių reikia norint padaryti
nepriekaištingą prancūzišką manikiūrą.
Prancūziško manikiūro istorija
Mintis apie prancūzišką manikiūrą man atėjo
1975 m., pradedant kurti ORLY. Režisieriai
norėjo tokio universalaus nagų stiliaus, kuris
tiktų prie viso Holivudo žvaigždės garderobo.
Jiems reikėjo, kad vienas manikiūras derintųsi
prie daugybės rūbų derinių, kuriuos per vieną
dieną dažnai turėjo keisti aktorės. Prieš
sukuriant
prancūzišką
manikiūrą,
manikiūrininkės kelis kartus per dieną turėjo
keisti nagų laką, kad jis derintųsi prie apdarų.
Tam, savaime suprantama, reikėjo pernelyg
daug laiko. Kai kino žvaigždžių stilistai pradėjo
lakuoti nagų galiuką ir tepti permatomą nagų
lako sluoksnį, įžymybėms tai labai patiko!
Supratau, kad pati elegantiškiausia ir
universaliausia nagų išvaizda – tai natūraliai
atrodantys nagai.
Jeffo draugams iš kino verslo labai patiko toks manikiūras, kai baltu laku lakuojami
tik nagų galiukai, o pagrindas lakuojamas permatomu nagų laku, kad nagai tolygiai
blizgėtų. Jeff pristatė savo manikiūrą, kuris tuo metu buvo vadinamas „Natūralia nagų
išvaizda“, Paryžiaus podiumams, kur modeliams ir dizaineriams labai patiko šis
elegantiškas manikiūras. Keliaudamas lėktuvu namo į Jungtines Amerikos Valstijas,
Jeff nusprendė pervadinti savo kūrinį į „Prancūziškas manikiūras“, savo naujųjų
draugų Paryžiuje garbei. Visa kita, kaip sakoma, yra jau istorija.
Šiandien, prancūziškas manikiūras toks pats populiarus, koks jis buvo aštuntajame
dešimtmetyje. Nuo pat pradžių, ORLY kūrė prancūziško manikiūro rinkinius,
prancūziško manikiūro vadovus, naujus permatomus atspalvius ir netgi nagus
atstatantį produktą, kuris sukurtas kaip tik šiam klasikiniam manikiūrui. Norėdami
sužinoti paskutines šio manikiūro tendencijas ir naudojimosi technikas, apsilankykite:
www.frenchmanicure.com <http://www.frenchmanicure.com>.
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Prancūziško manikiūro pamokos
Pagal šiuos paprastus nurodymus sukursite nepriekaištingą ORLY prancūzišką
manikiūrą:
1. Užtepkite pagrindą ant nagų. ORLY rekomenduoja BONDER nagų lako pagrindą
su kaučiuku, kad lakas geriau prikibtų prie nagų.
2. Nago galiuką arba laisvąjį nago kraštą lakuokite su ORLY WHITE TIPS arba
POINTE BLANCHE taip, kad baltu nagų laku būtų suformuotas pusmėnulis.
Pointe Blanche turi tikslų tam pritaikytą teptuką, kad būtų lengviau lakuoti.
Leiskite nudžiūti.
3. Visą nagą padenkite permatomu ORLY French Manicure nagų laku.
4. Pabaigai, užtepkite MAGNIFIQUE viršutinį sluoksnį, kad užtvirtintumėte nago
spalvą. Šis specialus prancūziško manikiūro viršutinis sluoksnis turi ypatingų
optinių blizgodarių, kurie ilgiau išlaiko prancūzišką manikiūrą ir suteikia jam
spindesio.
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POINTE BLANCHE
Baltas nagų lakas ant nagų galiukų
tepamas tiksliu teptuku
Ypatybės:
Lakas ir kaučiukas – viskas viename.
Teptuke yra dvigubai mažiau šerelių negu
standartiniame lako teptuke, todėl lakas
užtepamas ypatingai tiksliai.

Nauda:
Paprasta ir lengva užtepti laką ant nagų
galiukų. Dėl tikslaus šepetėlio, lako
neužtepama per daug, todėl manikiūro nereikia
taisyti.

Naudojimas:
Ant nagų galiuko arba laisvojo nagų
krašto užtepkite POINTE BLANCHE baltą laką,
kad suformuotumėte pusmėnulį.

Namuose rekomenduojama:
Naudokite ORLY WHITE TIP GUIDES
baltas juosteles nagų galiukams, kad tiksliai
užteptumėte laką.

Teptukas
kaip Orly
nagų lako

Pagrindinai ingredientai:
Prikibimą gerinančioje medžiagoje
esantys ypatingai balti pigmentai.

Naudokite su:
Bet kuriuo ORLY French Manicure
atspalviu. Baltos juostelės nagams WHITE TIP
GUIDES – padeda nepriekaištingai užtepti
baltą nagų laką.
MAGNIFIQUE – šis viršutinis sluoksnis
visuomet padeda išlaikyti French
Manicure ypatingai blizgų, o UV filtrai apsaugo
nuo pageltimo.
Taip pat tinka nagų dailei.

Galimi dydžiai: 18ml,

0,6 Fl. Oz.,

PREKĖ # 42503

POINTE
BLANCHE
specialus
teptukas
prancūziškam
manikiūrui
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MAGNIFIQUE
French Manicure viršutinis sluoksnis su
Optiniais blizgodariais
Ypatybės:
MAGNIFIQUE – tai ypatingas French
Manicure viršutinis sluoksnis kuris
nefluorescuoja ir turi UV apsaugą, kad
lakas greičiau džiūtų, ilgiau išsilaikytų ir
ypatingai spindėtų.

Nauda:
Paryškina permatomą spalvą ir tuo pačiu
apsaugo nuo UV spindulių, greitai džiūsta
ir ilgai išlieka.

Naudojimas:
Užtepkite vieną arba du sluoksnius
ant bet kokio ORLY French Manicure
arba permatomo lako.

Šį produktą naudokite su:
Kad spalva išliktų kiek įmanoma ilgiau, pradėkite nuo BONDER nagų lako pagrindo
su kaučiuku. Tuomet tepkite POINTE BLANCHE, ORLY baltą laką, skirtą nagų
galiukams, kuris tepamas plonu teptuku, taip užtikrinant, kad prancūziško manikiūro
nagų galiukai nepriekaištingai nulakuoti.

Pagrindiniai ingredientai:
Nefluorescuojanti medžiaga – labai aktyvus ingredientas, kuris neleidžia spalvai
nublukti nuo UV spindulių poveikio.

Galimi dydžiai:
18ml, 0,6 Fl Oz, PREKĖ # 44260B
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WHITE TIP GUIDES
Ypatybės:
Pusmėnulio formos French Manicure
baltos juostelės nagų galiukams.

Nauda:
Kiekvieną kartą užtikrina nepriekaištingą
prancūzišką manikiūrą.

Naudojimas:
Kai nudžiuvo pagrindinis sluoksnis, atlupkite vieną juostelę. Ją
uždėkite tiesiai po nagų galiukais, pagal natūralų nagų kraštelio
išlinkimą. Gerai prispauskite. Baltą laką tepkite virš juostelės.
Palaukite, kol nudžius. Nulupkite juostelę ir užtepkite du
mėgstamiausio perregimo atspalvio sluoksnius. Kad nagai greitai
nudžiūtų ir būtų apsaugoti nuo aplinkos poveikio, užtepkite viršutinį
MAGNIFIQUE sluoksnį.

Namuose rekomenduojama:
Naudokite ORLY WHITE TIP GUIDES
baltas juosteles nagų galiukams, kad tiksliai
užteptumėte laką.

Naudokite su:
Bet kuriuo ORLY French Manicure
atspalviu.
POINTE BLANCHE – ypatingai
gerai prikimbantis baltas nagų lakas nagų galiukams.
MAGNIFIQUE – šis viršutinis sluoksnis
visuomet padeda išlaikyti prancūzišką
manikiūrą ypatingai blizgų, o UV filtrai apsaugo
nuo pageltimo.

Galimi dydžiai:
White Tip Guides baltos juostelės (26 juostelės) PREKĖ # 42012
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Prancūziško manikiūro rinkinys
Ypatybės:
Kompaktiškame French Manicure rinkinyje yra trumpas
vadovas, kuriame pateikta keletas pasiūlymų ir pilnos
French Manicure instrukcijos bei BONDER
nagų lako pagrindas su kaučiuku, IN A SNAP viršutinis
sluoksnis, WHITE TIPS nagų lakas ir vienas iš trijų
French Manicure permatomų nagų lako atspalvių –
kiekvienas jų yra patogiame 7,3 ml (0,25 Fl Oz)
buteliuke. Rinkinyje taip pat yra WHITE TIP
GUIDES baltos juostelės nagų galiukams.

Nauda:
Prancūzišką manikiūrą galima pasidaryti namuose.

Naudojimas:
Pirmiausia užtepkite BONDER nagų lako pagrindą su kaučiuku. Kai pagrindas
išdžiūsta, ORLY WHITE TIP GUIDES baltas juosteles uždėkite tiesiai po nagų
galiukais, pagal natūralų nagų kraštelio išlinkimą. Užtepkite ORLY WHITE TIPS
vieną sluoksnį virš juostelės. Norėdami pasiekti maksimalaus rezultato, nagų laką
tepkite vertikaliai. Palaukite, kol nudžius. Atsargiai nulupkite juostelę. Jeigu ant nago
lieka klijų nuo juostelės, paimkite apelsinmedžio ar kitokią mentelę ir pamirkykite ją į
ORLY GENTLE arba EXTRA STRENGTH LACQUER REMOVER lako nuėmėją ir
juo nuvalykite klijus.
Visą nago paviršių padenkite mėgiamiausiu ORLY prancūziško manikiūro
permatomu laku. Rekomenduojame naudoti PINK NUDE rausvą atspalvį arba
NAKED IVORY smėlinį atspalvį. Pabaigoje, užtepkite paskutinį IN A SNAP
sluoksnį, kad užtvirtintumėte nagų lako spalvą. IN A SNAP greitai džiūvantis
sluoksnis neleis jūsų nagų lakui pagelsti nuo UV spindulių ir apsaugos nuo lūžinėjimo
bei blukimo.

Šį produktą naudokite su:
CLEAN PREP – norėdami užtikrinti, kad lakas tinkamai prikibtų, užpurkškite
CLEAN PREP ant vatos gumulėlio ir nagų, pavalykite nago plokštelę.

Dydžiai:
The Original French Manicure Kit rinkinys – smėlinis atspalvis PREKĖ # 42019
The Original French Manicure Kit rinkinys – rausvas atspalvis PREKĖ # 42030
The Original French Manicure Kit rinkinys – rožinis atspalvis PREKĖ # 42040
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BEVERLY HILLS MANICURE KIT
Beverli Hilso manikiūro rinkinys
Ypatybės:
Kompaktiškame rinkinyje yra trumpas
vadovas, kuriame pateikta keletas pasiūlymų ir pilnos
French Manicure instrukcijos bei BONDER
nagų lako pagrindas su kaučiuku, IN A SNAP viršutinis
sluoksnis, SHEER WHITE TIPS lakas nagų galiukams
ir BEVERLY HILLS PLUM nagų lakas – kiekvienas
jų yra patogiame 7,3 ml (0,25 Fl Oz) buteliuke.

Nauda:
Labiau perregimas negu prancūziškas manikiūras. Naudokite šį rinkinį namuose,
norėdami pasidaryti labiau perregimą, dar natūralesnį prancūzišką manikiūrą.

Naudojimas:
Norėdami užtikrinti, kad lakas tinkamai prikibtų, užpurkškite CLEAN PREP ant vatos
gumulėlio ir nagų bei pavalykite nago plokštelę. Po to užtepkite BONDER nagų lako
pagrindą su kaučiuku. Užtepkite BEVERLY HILLS PLUM nagų laką ant viso nago.
Užtepkite SHEER WHITE TIPS nagų laką tik ant laisvojo nagų krašto arba ant nagų
galiuko. Palaukite, kol visiškai nudžius. Užtepkite antrą BEVERLY HILLS PLUM
nagų lako sluoksnį ant viso nago. Pabaigai, užtepkite paskutinį IN A SNAP sluoksnį,
kad užtvirtintumėte nagų lako spalvą. IN A SNAP greitai džiūvantis sluoksnis neleis
jūsų nagų lakui pagelsti nuo UV spindulių ir apsaugos nuo lūžinėjimo bei blukimo.

Šį produktą naudokite su:
CLEAN PREP – norėdami užtikrinti, kad lakas tinkamai prikibtų, užpurkškite
CLEAN PREP ant vatos gumulėlio ir nagų bei pavalykite nago plokštelę.

Dydis:
Beverly Hills Manicure Kit rinkinys PREKĖ # 42210

26

ORLY PRODUKTŲ YPATYBĖS IR NAUDA

27

Nagų odelių priežiūra
Nagų odelės – odos sluoksnis, kuris apsaugo nago gyvuonį nuo
aplinkos poveikio, yra labai svarbios, kad nagas augtų sveikas.
Nagai geriausiai auga, kai jie apsaugoti nuo
lūžinėjimo ar pažeidimų, o nagų odelės yra minkštos.

CUTIQUE
Odelių ir dėmių nuėmėjas
Ypatybės:
CUTIQUE švelniai pašalina negyvą audinį ir suminkština odeles,
kurios tampa elastingos. Nagas tampa baltesnis. Puikiai tinka
pedikiūrui.

Nauda:
Pašalina negyvą audinį aplink odeles ir padeda nagui augti
sveikam ir tvirtam. Taip pat nuo nago pašalina dėmes.

Naudojimas:
Užtepkite ant odelių ir palaikykite 30-60 sekundžių. Odeles švelniai stumkite
apelsinmedžio ar kitokia mentele. Kruopščiai nuplaukite šiltu vandeniu. Dėmėms
panaikinti pamirkykite vatos gumulėlį ir tepkite vietą, kol dėmelės išnyks. Nedarykite
to ilgiau negu 5min. Kruopščiai nuplaukite šiltu vandeniu.

Šį produktą naudokite su:
CLEAN PREP – paskalaukite pirštus su CLEAN PREP, kad išvalytumėte, steriliai
nuvalytumėte ir pašalintumėte riebalus bei chemikalus, kad lakas tinkamai prikibtų.
NAIL WHITENER – kovojant su sunkiai pašalinamomis dėmėmis ar pageltimais
naudokite CUTIQUE ir NAIL WHITENER.

Pagrindiniai ingredientai:
Sezamų sėklų aliejus – natūraliai veikia ir drėkina nagų odeles.
Kalio hidroksidas – mineralas, kuris gaunamas iš šarminės medžiagos, natūraliai
minkština odeles.

Dėmesio:
Nelaikykite ant odos ilgiau negu 5min. Nuplaukite šiltu vandeniu. Netinka jautriai
odai. Tik išoriniam naudojimui. Laikykite atokiau nuo akių, burnos ar kitų ertmių.
Pajutus dirginimą, nebenaudokite skysčio ir gerai nuplaukite jį vandeniu.
AKTYVUS INGREDIENTAS: šarmas.

Galimi dydžiai:

7,5 ml /0,25 Fl Oz, PREKĖ # 44511
18 ml/0,6 Fl Oz, PREKĖ # 44510B
120 ml/4 Fl Oz, PREKĖ # 44514
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Nagų odelių priežiūra
Nagų odelės – odos sluoksnis, kuris apsaugo nago gyvuonį nuo aplinkos poveikio, yra
labai svarbios, kad nagas augtų sveikas. Nagai geriausiai auga, kai jie apsaugoti nuo
lūžinėjimo ar pažeidimų, o nagų odelės yra minkštos.

CUTICLE CARE COMPLEX
Aliejus odelėms ir nagams
Ypatybės:
CUTICLE CARE COMPLEX įsiskverbia į nago gyvuonį,
veikia odeles ir skatina augti sveiką nagą.

Nauda:
Drėkina odeles, apsaugo nuo odelių šerpetojimo ir išsausėjimo.

Naudojimas:
Vieną lašelį aliejaus įmasažuokite į odeles, ant nelakuoto arba
lakuoto nago.

Šį produktą naudokite su:
NAIL DEFENSE – stipresniems, sveikesniems nagams. Užtepkite
du sluoksnius prieš pradėdami gydyti odeles su CUTICLE
THERAPY CRÈME kremu.

Pagrindiniai ingredientai:
Vynuogių sėklų aliejus – minkštinantis antioksidantas.
Alavijas, beta karotinas, šalavijas, papaja ir ananasas – veikia raminamai, maitina ir
gydo.
Vitaminai A ir E – stiprūs antioksidantai, kurie padeda apsaugoti nuo stiprių
pažeidimų.

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz, PREKĖ # 44540B
120ml/4 Fl Oz, PREKĖ # 44544
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Nagų odelių priežiūra
Nagų odelės – odos sluoksnis, kuris apsaugo nago gyvuonį nuo aplinkos poveikio, yra
labai svarbios, kad nagas augtų sveikas. Nagai geriausiai auga, kai jie apsaugoti nuo
lūžinėjimo ar pažeidimų, o nagų odelės yra minkštos.

CUTICLE THERAPY CRÈME kremas
su vitaminais A ir E
Ypatybės:
CUTICLE THERAPY CRÈME gydo sugrubusias, sausas
rankas, alkūnes ir nagų odeles. Stipri antioksidantų formulė
skatina augti sveiką nagą.

Nauda:
Minkština odeles prieš nukerpant šerpetojimus ir negyvą audinį.

Naudojimas:
Tepkite ant kiekvieno nago pagrindo ir įmasažuokite į odeles.
Įtrinkite į sausas rankas, alkūnes ir pėdas.

Namuose rekomenduojama:
Norėdami, kad nagai ir odelės būtų sveiki, naudokite kremą kiekvieną dieną.

Šį produktą naudokite su:
NAIL DEFENSE – stipresniems, sveikesniems nagams. Užtepkite du sluoksnius prieš
tepdami CUTICLE THERAPY CRÈME kremą ant odelių.

Pagrindiniai ingredientai:
Vitaminai A ir E – stiprūs antioksidantai, kurie padeda apsaugoti nuo stiprių
pažeidimų.
Avokadų ir sezamų aliejus – puikiai veikia ir drėkina sausą odą ir odeles.

Galimi dydžiai:
14g/ 0,5 Fl Oz, PREKĖ # 44530
60g/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 44520
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Nagų odelių priežiūra
Nagų odelės – odos sluoksnis, kuris apsaugo nago gyvuonį nuo aplinkos poveikio, yra
labai svarbios, kad nagas augtų sveikas. Nagai geriausiai auga, kai jie apsaugoti nuo
lūžinėjimo ar pažeidimų, o nagų odelės yra minkštos.

CUTICLE OIL+
Kondicionuoja odeles, skatina nagus augti
CUTICLE OIL+ nagų ir odelių kondicionieriuje yra maistingų
medžiagų, kurios puikiai drėkina odeles, padeda nagui augti
sveikam ir ilgam. Nepaprastai saldus citrusinių vaisių aromatas
atgaivina rankas ir odeles.

Nauda:
Gydo labai problematiškas odeles. Odelės tampa daug gražesnės,
tvarkingesnės.

Naudojimas:
Vieną lašelį aliejaus įmasažuokite į odeles, ant nelakuoto arba
lakuoto nago. Buteliuko pipetė leidžia greitai, lengvai ir higieniškai
užlašinti aliejuką.

Namuose rekomenduojama:
Norėdami, kad nagai ir odelės būtų sveiki, aliejuką naudokite kas
vakarą prieš miegą.

Šį produktą naudokite su:
TOUGH COOKIE – per dvi savaites užaugs ilgesni ir stipresni nagai.

Pagrindiniai ingredientai:
Apelsino žiedai – ramina ir atgaivina.
Laukinės vyšnios ekstraktas – kondicionuoja, ramina ir švelnina.

Galimi dydžiai:
30ml/ 1Fl Oz, PREKĖ # 44555
120ml/ 4Fl Oz, PREKĖ # 44554
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Nagus stiprinančios priemonės
Kartais, kad nagai būtų sveiki ir stiprūs, jiems reikia pagalbos. ORLY nagus
stiprinančių priemonių linija siūlo klientams visą tai, ko gali prireikti, norint tinkamai
auginti nagus.

CALCIUM SHIELD
Nagus atstatanti priemonė su kalciu
Ypatybės:
CALCIUM SHIELD – kalciu praturtinta, nagus
atstatanti priemonė nagą apgaubia tarsi skydu,
kad nagas būtų storas, stiprus ir lankstus.
Naudokite klientams, kurių nagai silpni ir sluoksniuoti.

Nauda:
Atstato viršutinį nago sluoksnį. Ypač tinka klientams,
kuriems nuimti dirbtini nagai.

Naudojimas:
Užtepkite vieną sluoksnį, o ant jo – mėgiamą ORLY nagų lako atspalvį. Arba tepkite
tiesiog du sluoksnius.
§

Namuose rekomenduojama:
Procedūrą kartokite kas savaitę, kad nagai būtų stiprūs ir ilgesni.

Šį produktą naudokite su:
NAIL DEFENSE – stipresniems, sveikesniems nagams. Užtepkite du sluoksnius prieš
tepdami CUTICLE THERAPY CRÈME kremą ant odelių.

Pagrindiniai ingredientai:
Kalcis – natūraliai stiprina nagus.

Galimi dydžiai:
7,5ml/0,25 Fl Oz, PREKĖ # 44411
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44410B
120ml/4 Fl Oz PREKĖ #44414
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Nagus stiprinančios priemonės
Kartais, kad nagai būtų sveiki ir stiprūs, jiems reikia pagalbos. ORLY nagus
stiprinančių priemonių linija siūlo klientams visą tai, ko gali prireikti, norint tinkamai
auginti nagus.

NAIL DEFENSE®
Proteinu praturtinta nagus stiprinanti priemonė
Ypatybės:
NAIL DEFENSE – tai proteinu praturtinta formulė,
skirta apsaugoti ir sustiprinti lengvai lūžinėjančius nagus.
Suriša nagų sluoksnius ir apsaugo nagų galiukus nuo lūžinėjimo.

Nauda:
Nagai tampa storesni, stipresni ir atsparesni skilinėjimui bei
lūžinėjimui.

Naudojimas:
Užtepkite kaip pagrindą ir kaip viršutinį sluoksnį. Galima naudoti
kartu su ORLY nagų laku arba vieną, kaip permatomą laką.

Namuose rekomenduojama:
Naudokite kas antrą dieną. Kai nagai sutvirtėja, naudokite kas 4-5 dienas.

Šį produktą naudokite su:
CUTICLE CARE COMPLEX – įmasažuokite vieną lašelį į odeles, kad per 10 dienų
nagai taptų stipresni.

Pagrindiniai ingredientai:
Proteinas – iš augalų išgautas proteinas padeda sustiprinti ir atstatyti nagą.

Galimi dydžiai:
7,5ml/0,25 Fl Oz, PREKĖ # 44421
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44420B
120ml/4 Fl Oz PREKĖ #44424
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Nagus stiprinančios priemonės
Kartais, kad nagai būtų sveiki ir stiprūs, jiems reikia pagalbos. ORLY nagus
stiprinančių priemonių linija siūlo klientams visą tai, ko gali prireikti, norint tinkamai
auginti nagus.

NAIL ARMOR®
Skystas nagų apvalkalas su Ridgefiller®
Ypatybės:
NAIL ARMOR skystas nagų apvalkalas su RIDGEFILLER
sustiprina ir išlygina nagą su tikro šilko plaušeliais. Šis apvalkalas
nagą padaro stipresnį, glotnesnį ir, tuo pačiu, patekęs į rieveles,
sukuria apsauginį „skydą“.

Nauda:
Glotnesni, stipresni nagai. Sukuria tvirtą, glotnų pagrindą nagų
lakui.

Naudojimas:
Buteliuką gerai suplakite. Užtepkite du sluoksnius kaip pagrindą, o
paskui, užtepkite ORLY nagų laką. Kiekvienam sluoksniui leiskite
nudžiūti.

Šį produktą naudokite su:
Puikiai tinka naudoti kaip pagrindą perregimam ar mėgstamo atspalvio nagų lakui.
Taip pat, galima naudoti vieną (2 sluoksnius), kad nagai būtų glotnūs ir tuo pačiu
įgautų perregimą atspalvį.

Pagrindiniai ingredientai:
Šilko plaušeliai – sukuria lankstų skydą, kad nagai būtų stiprūs.

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ # 44440B
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Nagus stiprinančios priemonės
Kartais, kad nagai būtų sveiki ir stiprūs, jiems reikia pagalbos. ORLY nagus
stiprinančių priemonių linija siūlo klientams visą tai, ko gali prireikti, norint tinkamai
auginti nagus.

TOUGH COOKIE®
Nagus stiprinanti priemonė su Okoume
Ypatybės:
Tough Cookie – tai puiki nagus stiprinanti priemonė, praturtinta
Afrikoje augančio Okoume medžio (gabonmedžio) ekstraktais.
Stiprina minkštus nagus ir sulėtina keratino irimą.

Nauda:
Ilgi, stiprūs ir glotnūs nagai.

Naudojimas:
Užtepkite kaip pagrindą ir viršutinį sluoksnį. Galima naudoti
kartu su ORLY nagų laku arba vieną, kaip permatomą laką.

Namuose rekomenduojama:
Naudokite kas tris dienas vien tik šią priemonę arba kaip viršutinį
sluoksnį. Nagai akivaizdžiai sustiprės po dviejų savaičių.

Šį produktą naudokite su:
CUTICLE OIL+ – įmasažuokite vieną lašelį į odeles, kad nagai taptų stipresni ir
sveikesni. Tepkite kas vakarą prieš einant miegoti ant nagų, kurie apsaugoti su
TOUGH COOKIE.

Pagrindiniai ingredientai:
Okoume ekstraktas – unikalus ekstraktas gaunamas iš Afrikoje augančio Okoume
medžio (gabonmedžio). Šis ekstraktas natūraliai stiprina nagus.

Galimi dydžiai: 18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ # 44450B
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Nagų lako pagrindas
Nagų lako pagrindas naudojamas, norint pagerinti sukibimą su nago emaliu ir padeda
apsaugoti nuo pageltimų ir spalvinių dėmių. Prieš tepant nagų laką, visuomet
naudokite nagų lako pagrindą.

BONDER®
Sukibimą gerinantis nagų lako pagrindas su kaučiuku
Ypatybės:
BONDER, unikalus pagrindas su kaučiuku, ilgam pritvirtina laką
prie nagų paviršiaus. Lakas tampa lankstus, todėl jis nelūžinėja ir
išlieka iki dviejų savaičių.

Nauda:
Visada ilgiau išliekantis natūralus manikiūras ir pedikiūras.
Sukurdamas apsauginį sluoksnį ant nago paviršiaus, apsaugo
nagus nuo tamsių nagų lako atspalvių.

Naudojimas:
Užtepkite vieną sluoksnį, kaip pagrindą, o tada tepkite ORLY
nagų laką.

Šį produktą naudokite su:
GLOSSER, kuris suteiks ypatingą spindesį, o manikiūras ir pedikiūras visuomet išliks
ilgai.

Pagrindiniai ingredientai:
Kaučiukas – gerina sukibimą ir nagų lako tamprumą.

Galimi dydžiai:
7,5ml/ 0,25 Fl Oz PREKĖ # 44111
18ml/ 0,6 Fl Oz PREKĖ # 44110B
120ml/ 4 Fl Oz PREKĖ # 44114
240ml/ 8Fl Oz PREKĖ # 44118
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Nagų lako pagrindas
Nagų lako pagrindas naudojamas, norint pagerinti sukibimą su nago emaliu ir padeda
apsaugoti nuo pageltimų ir spalvinių dėmių. Prieš tepant nagų laką, visuomet
naudokite nagų lako pagrindą.

TOP 2 BOTTOM®
Pagrindas ir viršutinis sluoksnis viename
Ypatybės:
TOP 2 BOTTOM pagrindas ir viršutinis sluoksnis prikabina ir apsaugo
nagų laką. Manikiūras ir pedikiūras išlieka ilgiau ir spindi labiau.

Nauda:
Efektyvi, du viename formulė.
Puikiai tinka greitai darant paprastą manikiūrą arba pedikiūrą.

Naudojimas:
Užtepkite vieną sluoksnį kaip pagrindą ir viršutinį sluoksnį su bet
kokiu ORLY nagų laku.

Šį produktą naudokite su:
CLEAN PREP – pašalina riebalines nuosėdas ir nešvarumus nuo nago
plokštelės, kad lakas lengvai prikibtų ir ilgai išliktų ant pagrindo.
SPRITZ DRY – greitai džiovina ir kondicionuoja nagus po manikiūro. Užtepus TOP
2 BOTTOM kaip viršutinį sluoksnį, užpurkškite jį ant nagų.

Pagrindiniai ingredientai:
Patobulinta formulė, kuri sąveikaujančiai sujungia pagrindinius aktyvius ingredientus
iš pagrindinio sluoksnio ir viršutinio sluoksnio.

Galimi dydžiai:

7,5ml/0,25 Fl Oz, PREKĖ # 44131
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44130B
120ml/4 Fl Oz PREKĖ #44134
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Nagų lako pagrindas
Nagų lako pagrindas naudojamas, norint pagerinti sukibimą su nago emaliu ir padeda
apsaugoti nuo pageltimų ir spalvinių dėmių. Prieš tepant nagų laką, visuomet
naudokite nagų lako pagrindą.

RIDGEFILLER
Glotnumą suteikiantis nagų lako pagrindas
Ypatybės:
RIDGEFILLER nagų lako pagrindas užpildo nelygumus ir sulygina
nago paviršių.

Nauda:
Paslepia nago plokštelės trūkumus, suteikia lygų pagrindą.

Naudojimas:
Buteliuką gerai suplakite. Užtepkite vieną arba du sluoksnius, kad
paviršius taptų lygus. Tuomet užtepkite mėgstamą ORLY nagų laką.

Šį produktą naudokite su:
LIGHT LACQUER SHADES – RIDGEFILLER yra švelnios spalvos pagrindas,
skirtas švelnaus atspalvio nagų lakui. Puikus pagrindas tamsesnės odos atspalviams,
kai užtepamas lengvas kremas arba permatomas atspalvis.

Pagrindiniai ingredientai:
Talkas (magnio silikatas) – natūralus mineralas, kuris patenka tarp nago nelygumų –
taip paviršius tampa glotnus.

Galimi dydžiai:
7,5ml/0,25 Fl Oz, PREKĖ # 44121
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44120B
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Viršutinis sluoksnis
Viršutinis sluoksnis išryškina nagų lako sodrumą ir blizgesį bei padeda apsaugoti
nagų laką nuo lūžinėjimo ir nusidėvėjimo.

GLOSSER®
Ypatingai spindintis viršutinis sluoksnis
Ypatybės:
GLOSSER suteikia nagams ilgalaikę apsaugą ir ypatingą spindesį.

Nauda:
Sudaro įspūdį, kad nagai šlapi. Puikiai tinka nagų dailei.

Naudojimas:
Galima naudoti kaip perregimą sluoksnį arba kaip viršutinį
sluoksnį, kad sustiprintų ORLY nagų laką.

Šį produktą naudokite su:
Tepkite ant mėgiamiausio, ryškiausio neoninio ar kokio kito HOT STUFF nagų lako
atspalvio, kad manikiūras taptų ypatingai blizgus. Suteikia spindesį, apsaugo bet
kokio nagų lako paviršių.

Pagrindiniai ingredientai:
Jame yra dvigubai daugiau unikalaus spindesį skatinančio derinio, kad baigus
manikiūrą, nagai nuostabiai blizgėtų.

Galimi dydžiai:
7,5ml/0,25 Fl Oz, PREKĖ # 44211
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44210B
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Viršutinis sluoksnis
Viršutinis sluoksnis išryškina nagų lako sodrumą ir blizgesį bei padeda
apsaugoti nagų laką nuo lūžinėjimo ir nusidėvėjimo.

SUNSCREEN FOR NAILS®
UV apsauginis viršutinis sluoksnis.
Ypatybės:
SUNSCREEN FOR NAILS UV blokuojantis viršutinis sluoksnis
apsaugo laką nuo UV spindulių, kurie nublukina nagų laką arba
suteikia gelsvą atspalvį.

Nauda:
Padeda apsaugoti nagų laką, kad jis nenubluktų arba nepagelstų.
Puikiai tinka naudoti ant pastelinių atspalvių arba prancūziško manikiūro.

Naudojimas:
Užtepkite vieną sluoksnį ant ORLY nagų lako.

Šį produktą naudokite su:
Pradžioje užtepkite BONDER nagų lako pagrindą su kaučiuku, kad spalva išliktų dar
ilgiau. Užtepkite ant mėgstamo lako atspalvio arba French Manicure atspalvio, kad
spalva nebluktų nuo saulės poveikio.
Puikiai tinka naudoti nagų dailėje, kad manikiūras būtų ryškus ir spindintis.

Pagrindiniai ingredientai:
UV apsauga padeda atspindėti UV spindulius ir neleidžia pakeisti nagų lako spalvos.

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44220B
120ml/4 Fl Oz, PREKĖ # 44224
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Viršutinis sluoksnis
Viršutinis sluoksnis išryškina nagų lako sodrumą ir blizgesį bei padeda apsaugoti
nagų laką nuo lūžinėjimo ir nusidėvėjimo.

WON’T CHIP®
Apsauginis polimerinis sluoksnis
Ypatybės:
WON’T CHIP apsauginis polimerų viršutinis sluoksnis
neleidžia nagų lakui atsilupti ir lūžinėti. Nagų lakas išlieka
iki dviejų savaičių.

Nauda:
Manikiūras ir pedikiūras išlieka ilgiau.

Naudojimas:
Užtepkite vieną sluoksnį kaip viršutinį sluoksnį ant ORLY nagų lako.

Šį produktą naudokite su:
Pradžioje užtepkite BONDER nagų lako pagrindą su kaučiuku, kad spalva išliktų dar
ilgiau.

Pagrindiniai ingredientai:
Akrilo-kaučiuko derva – apsaugo, suriša sluoksnius ir užtvirtina spalvą.

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44230B
120ml/4 Fl Oz, PREKĖ # 44234
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Viršutinis sluoksnis
Viršutinis sluoksnis išryškina nagų lako sodrumą ir blizgesį bei padeda apsaugoti
nagų laką nuo lūžinėjimo ir nusidėvėjimo.

MATTE TOP
Glotnumą suteikiantis viršutinis sluoksnis
Ypatybės:
MATTE TOP spindintį nagų laką paverčia matiniu unikaliu glotniu
paviršiumi.

Nauda:
Suteikia matinį, nespindintį paviršių ir apsaugo nuo lūžinėjimo. Puikiai
tinka nagų dailei.

Naudojimas:
Užtepkite vieną arba du sluoksnius ant ORLY nagų lako, kai kuriate
nagų dailę ar norite spindinčiam nagų lakui suteikti matinį atspalvį.

Šį produktą naudokite su:
Pradžioje užtepkite BONDER nagų lako pagrindą su kaučiuku, kad
spalva išliktų dar ilgiau.

Pagrindiniai ingredientai:
Silicio dioksidas – nagų paviršiui suteikia natūralų matinį atspalvį.

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44250B
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Viršutinis sluoksnis
Viršutinis sluoksnis išryškina nagų lako sodrumą ir blizgesį bei padeda apsaugoti
nagų laką nuo lūžinėjimo ir nusidėvėjimo.

MAGNIFIQUE
Prancūziško manikiūro viršutinis sluoksnis su optiniais
blizgodariais
Ypatybės:
MAGNIFIQUE – tai ypatingas prancūziško manikiūro viršutinis
sluoksnis su optiniais blizgodariais ir UV apsauga. Nagų lakas ilgiau
išlieka, greitai džiūsta ir ypatingai spindi.

Nauda:
Paryškina perregimas spalvas, apsaugo nuo UV spindulių ir greitai
džiūsta.

Naudojimas:
Užtepkite vieną arba du sluoksnius ant bet kurio ORLY French
Manicure arba perregimo nagų lako.

Šį produktą naudokite su:
Pradžioje užtepkite BONDER nagų lako pagrindą su kaučiuku, kad
spalva išliktų dar ilgiau. Užtepkite POINTE BLACHE, ORLY baltą
laką, skirtą prancūziško manikiūro nagų galiukams.

Pagrindiniai ingredientai:
Optiniai blizgodariai – stiprus, aktyvus ingredientas, kuris padeda apsaugoti spalvą,
kad ji nebluktų nuo UV spindulių.

Galimi dydžiai: 18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44250B
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Nagų lako džioviklis
Kai salone lankosi daug klientų, efektyvus ir greitai džiūvantis viršutinis sluoksnis –
puiki išeitis. Taip pat tinka nuolat skubantiems klientams, kurie nori nepriekaištingo,
greitai džiūvančio manikiūro arba pedikiūro.

SEC’N DRY®
Greitai įsigeriantis ir džiūvantis viršutinis sluoksnis
Ypatybės:
SEC’ N DRY greitai įsigeria ir džiovina visus nagų lako sluoksnius
vienu metu. Taip sukuriamas tvirtas, apsauginis sluoksnis.

Nauda:
Greitai džiovina visus nagų lakus ir kitų preparatų sluoksnius, tarp
jų ir šilko ar lino pluoštus.

Naudojimas:
Užtepkite vieną sluoksnį ant ORLY nagų lako.

Šį produktą naudokite su:
Pradžioje užtepkite BONDER nagų lako pagrindą su kaučiuku, kad spalva išliktų dar
ilgiau. Pabaigoje naudokite SPRITZ DRY nagų laką džiovinančią nagų priemonę be
aerozolio, kad nagai nudžiūtų dar greičiau.

Pagrindiniai ingredientai:
Unikali formulė pagreitina baigto manikiūro ar pedikiūro džiūvimą.

Galimi dydžiai:

7,5ml/0,25 Fl Oz, PREKĖ # 44311
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44310B
120ml/4 Fl Oz PREKĖ #44314
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Nagų lako džioviklis
Kai salone lankosi daug klientų, efektyvus ir greitai džiūvantis viršutinis sluoksnis –
puiki išeitis. Taip pat tinka nuolat skubantiems klientams, kurie nori nepriekaištingo,
greitai džiūvančio manikiūro arba pedikiūro.

IN A SNAP®
Per kelias minutes išdžiovina nagų laką
`

Ypatybės:
IN A SNAP – viršutinis sluoksnis vos per kelias minutes išdžiovina
nagų laką. Jame yra UV apsauga nuo saulės spindulių.

Nauda:
Puikiai tinka manikiūrus ir pedikiūrus darant labai skubantiems
klientams. Tinkamas naudoti ant akrilo nagų. Perregimą nagų lako
sluoksnį apsaugo nuo pageltimo.

Naudojimas:
Užtepkite vieną sluoksnį ant ORLY nagų lako.

Šį produktą naudokite su:
Pradžioje užtepkite BONDER nagų lako pagrindą su kaučiuku, kad spalva išliktų dar
ilgiau. Pabaigoje naudokite SPRITZ DRY nagų laką džiovinančią nagų priemonę be
aerozolio, kad nagai nudžiūtų dar greičiau.

Pagrindiniai ingredientai:
Apsauginė formulė su tirpikliu padeda lakui greičiau nudžiūti.

Galimi dydžiai:

7,5ml/0,25 Fl Oz, PREKĖ # 44321
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44320B
120ml/4 Fl Oz PREKĖ #44324
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Nagų lako džioviklis
Kai salone lankosi daug klientų, efektyvus ir greitai džiūvantis viršutinis sluoksnis –
puiki išeitis. Taip pat tinka nuolat skubantiems klientams, kurie nori nepriekaištingo,
greitai džiūvančio manikiūro arba pedikiūro.

SPRITZ DRY
Purškiamas nagų lako džioviklis
`

Ypatybės:
Aerozolio neturintis SPRITZ DRY greitai džiovina nagų laką ir, tuo
pačiu, natūraliais augalų aliejais kondicionuoja nagus.

Nauda:
Purškiama migla manikiūrui suteikia glotnumo, per kelias minutes
sukietina paviršių ir neleidžia jo sugadinti. Greitai džiovina laką, todėl
taupo kliento laiką. Natūralūs augaliniai aliejai neleidžia odai išsausėti,
nes vitaminas E maitina odą.

Naudojimas:
Iš 10-15cm atstumo purkškite priemonę ant ką tik nulakuotų nagų, kad
migla padengtų visą nagą. Galima naudoti tarp sluoksnių.

Šį produktą naudokite su:
Naudokite baigę daryti manikiūrą ar pedikiūrą, norėdami sutaupyti klientų laiką.
Naudokite po SEC’N DRY arba IN A SNAP, kad nagai dar greičiau išdžiūtų.

Pagrindiniai ingredientai:
Sezamų aliejus, jojobos aliejus, vitaminas E, avokadų aliejus – kondicionuoja ir
stiprina nagus ir odeles.
Galimi dydžiai:
120ml/4 Fl Oz PREKĖ #44350
480ml/16 Fl Oz PREKĖ # 44360
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Nagų lako džioviklis
Kai salone lankosi daug klientų, efektyvus ir greitai džiūvantis viršutinis sluoksnis –
puiki išeitis. Taip pat tinka nuolat skubantiems klientams, kurie nori nepriekaištingo,
greitai džiūvančio manikiūro arba pedikiūro.

FLASH DRYTM
Nagų laką džiovinantys lašai
Ypatybės:
Greičiau džiovina nagų laką ir suteikia jam ypatingą blizgesį.

Nauda:
Greitai džiovina nagų laką ir apsaugo manikiūro ir pedikiūro
paviršių, kad jis nesusigadintų. Stiprina nagus ir maitina odeles.
Suteikia ypatingą spindesį.

Naudojimas:
Užlašinkite 1-2 FLASH DRY lašus po vienos minutės, kai buvo
užteptas ORLY nagų lakas ir viršutinis sluoksnis.

Namuose rekomenduojama:
Baigiant daryti manikiūrą arba pedikiūrą, užlašinkite po vieną lašą
ant kiekvieno nago, kad nagų paviršius greičiau nudžiūtų.
Naudokite tuomet, kai neturite laiko laukti, kada nudžius nagai.

Šį produktą naudokite su:
Naudokite baigiant daryti manikiūrą ar pedikiūrą, norėdami sutaupyti klientų laiką.
Naudokite po SEC ‘N DRY arba IN A SNAP, kad nagai dar greičiau išdžiūtų.

Pagrindiniai ingredientai:
Provitaminas B5 padeda geriau išlaikyti drėgmę ir sustiprinti nagus. Šis ingredientas
drėkina ir maitina odą bei nagus.
Kviečių daigų aliejus – natūraliai praturtintas vitaminais, mineralais, proteinais ir
esminėmis riebalų rūšimis. Vitaminas E ir esminės riebalų rūšys skatina formuotis
odos ląstelių ir maitina sausą, pažeistą odą ir odeles. Veikia sudirgintą odą ir kovoja
su oksidatoriais (laisvaisiais radikalais).

Galimi dydžiai:

18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ #44340
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Ypatinga linija
ORLY sukūrė unikalią ypatingų produktų liniją, kuri sukurta norint patenkinti kliento
poreikius.

SMUDGE FIXER®
Taiso sugadintą nagų lako paviršių
`

Ypatybės:
SMUDGE FIXER taiso sugadintą nagų lako paviršių nenuimant nagų
lako ir netepant naujo jo sluoksnio.

Nauda:
Tik vienas potepis gali atitaisyti sugadintą lako paviršių nenuimant
nagų lako ir netepant naujo nagų lako sluoksnio. Taip taupomas laikas
ir pinigai. Puikus produktas tinkantis klientams, kurie, išeidami iš
salono, netyčia sugadino nagų lako paviršių.

Naudojimas:
Atsargiai tepkite ant drėgno nagų lako paviršiaus, kol sugadintas
paviršius išsilygins. Tepkite tik ant sugadintos paviršiaus vietos.
Nebūtina tepti ant viso nago.

Šį produktą naudokite su:
Gali panaikinti bet kokias dėmes, įbrėžimus ant nagų lako. Po to užpurkškite SPRITZ
DRY, kad nagų lakas greitai nudžiūtų.

Pagrindiniai ingredientai:
Specialūs polimerai ir mineralai užpildo sugadintas nagų lako vietas taip jas slėpdami
.

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ # 44620B
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Ypatinga linija
ORLY sukūrė unikalią ypatingų produktų liniją, kuri sukurta norint patenkinti kliento
poreikius.

NAILS FOR MALES®
Matinis sluoksnis skirtas vyrams
Ypatybės:
NAILS FOR MALES – unikalus, vyrams skirtas, matinis sluoksnis
apsaugo nagus ir suteikia išskirtinį, ilgai išliekantį matinį atspalvį.

Nauda:
Suteikia apsauginį viršutinį sluoksnį ir matinį atspalvį.

Naudojimas:
Buteliuką gerai suplakite ir užtepkite du sluoksnius ant sutvarkytų,
švarių, nelakuotų nagų.

Šį produktą naudokite su:
Pradžioje naudokite CLEAN PREP, kad užtikrintumėte, jog nago paviršius yra
švarus, kad neliko riebalinių ir cheminių dalelių.

Pagrindiniai ingredientai:
Silicio dioksidas – suteikia natūralų matinį atspalvį.

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ # 44240B
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Ypatinga linija
ORLY sukūrė unikalią ypatingų produktų liniją, kuri sukurta norint patenkinti kliento
poreikius.

NO BITE®
Nagus graužti atgrasinanti priemonė
Ypatybės:
NO BITE – tai kartaus skonio priemonė, kuri atgrasina žmogų
graužti nagus.

Nauda:
Padeda atsikratyti bjauraus įpročio graužti nagus. Atsikračius šio
įpročio nagai augs sveiki.

Naudojimas:
Užtepkite ant viso nagų paviršiaus. Leiskite iki galo nudžiūti. Galima
tepti ant nelakuoto nago arba ant ORLY nagų lako. Jeigu reikia,
užtepkite dar kartą.

Šį produktą naudokite su:
CUTICLE OIL+ užlašinkite vieną lašiuką ant odelių po to, kai užtepėte NO BITE
sluoksnį. Atgaivina problematiškas nagų odeles ir padeda augti pažeistam nagui.

Pagrindiniai ingredientai:
Denatonio benzoatas – karti medžiaga, kuri padeda atgrasinti graužti nagus.

Dėmesio:
Netinka vaikams, jaunesniems negu 5 metai. Naudokite tik ant nagų paviršiaus.
Netepkite ant odelių arba odos.

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ # 44610B
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Ypatinga linija
ORLY sukūrė unikalią ypatingų produktų liniją, kuri sukurta norint patenkinti kliento
poreikius.

FUNGUS MD®
Maksimalaus efektyvumo antigrybelinis gydymas
`
Ypatybės:
Maksimalaus efektyvumo formulė. Higieniška pipete preparatą galima
lengvai užlašinti ant rankų ar kojų nagų.

Nauda:
Padeda naikinti grybelį ir bakterijas, pagerina nago estetinę išvaizdą.

Naudojimas:
Gerai nuplaukite ir nusausinkite rankas ir pėdas. Užlašinkite ant
pažeistų vietų. Jeigu reikia, procedūrą kartokite.

Namuose rekomenduojama:
Lašinkite ant pažeistų vietų du kartus per dieną, kol pažeidimai sumažėja. Jeigu būklė
pablogėja, kreipkitės į gydytoją.

Pagrindiniai ingredientai:
Tolnaftatas – tai Maisto ir vaistų tarnyboje (FDA) registruotas antigrybelinį poveikį
turintis ingredientas.

Dėmesio:
Naudokite tik išorėje. Venkite kontakto su akimis. Nenaudokite prie akių arba ausų.
Jeigu preparato pateko į akis, nedelsiant nuplaukite po tekančiu vandeniu. Jeigu
atsiranda išbėrimas ar sudirginimas, preparato nebenaudokite ir kreipkitės į gydytoją.
Nelaikykite prie vaistų akims. Netinka vaikams iki 2 metų, nebent taip nurodė
gydytojas. Nenaudokite ant vietų, kurios išbertos nuo vystyklų. Neefektyvus
naudojant ant odos. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Aktyvi medžiaga: Tolnaftatas

Galimi dydžiai:
18ml/0,6 Fl Oz PREKĖ # 44690B
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Ypatinga linija
ORLY sukūrė unikalią ypatingų produktų liniją, kuri sukurta norint patenkinti kliento
poreikius.

CLEAN PREP
Sterilizuojantis ir dezinfekuojantis preparatas
Ypatybės:
CLEAN PREP sterilizuojanti priemonė paruošia nagus, rankas ir
pėdas higieniškam manikiūrui ir pedikiūrui. Speciali aerozolio
neturinti formulė taip pat pašalina riebalines daleles ir kitus
nešvarumus, kad geriau prikibtų nagų lakas arba kitas preparatas.

Nauda:
Sterilizuoja ir atgaivina nagus, rankas ir pėdas, apsaugo nuo
nešvarumų tiek klientą tiek nagų priežiūros specialistą. TAI
PRIVALOMA PRIEMONĖ STERILIAI NAGŲ PRIEŽIŪRAI.
Pašalina riebalines daleles ir kitus nešvarumus, kad nagų lakas ar
kitas preparatas geriau prikibtų.

Naudojimas:
Darant MANIKIŪRĄ– užpurkškite ant kliento rankų, kad jas steriliai nuvalytumėte ir
atgaivintumėte. Kad nagų lakas ir kiti preparatai gerai prikibtų, užpurkškite CLEAN
PREP ant vatos gumulėlio ir nagų, valykite nago plokštelę.
Darant PEDIKIŪRĄ – kruopščiai nupurkškite pėdas su CLEAN PREP po kojų
mirkymo. Kad nagų lakas ir kiti preparatai gerai prikibtų, užpurkškite CLEAN PREP
ant vatos gumulėlio ir nagų, valykite nago plokštelę.

Namuose rekomenduojama:
Puikiai tinka naudoti namuose ir sporto salėje. Norėdami sterilizuoti, užpurkškite ant
pėdų, spa šlepečių, jogos kilimėlių ir t.t.

Pagrindiniai ingredientai:
Izopropilo alkoholis – dezinfekuoja paviršius.
Kviečių gemalų baltymų hidrolizatai – kondicionuoja, drėkina ir apsaugo nuo
išsausėjimo.

Galimi dydžiai:
120ml/4 Fl Oz PREKĖ # 44670
480ml/16 Fl Oz PREKĖ # 44660
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Ypatinga linija
ORLY sukūrė unikalią ypatingų produktų liniją, kuri sukurta norint patenkinti kliento
poreikius.

NAIL WHITENER
Nagus balinanti priemonė su arbatmedžio aliejumi
Ypatybės:
Putojanti vonelė su gaivinančiu arbatmedžio aliejumi, kuris veikia
kaip švelnus antiseptikas.

Nauda:
Pašalina dėmes, balina ir šviesina natūralius nagus. Suteikia
spindintį baltą atspalvį.

Naudojimas:
Darant MANIKIŪRĄ – į vonelę įpilkite 1/3 puodelio šilto
vandens, kad liktų pakankamai vietos mirkyti 10 pirštų. Suberkite
visą NAIL WHITENER pakelio turinį į paruoštą vandenį.
Darant PEDIKIŪRĄ – į pedikiūrui skirtą vonelę įpilkite 4 litrus
šilto vandens, kad liktų pakankamai vietos mirkyti 10 kojų pirštų.
Suberkite keturių NAIL WHITENER pakelių turinį į paruoštą
vandenį. Švelniai judinkite pirštus vandenyje. Mirkykite 5 minutes.

Namuose rekomenduojama:
Darant MANIKIŪRĄ: vadovaukitės viršuje minimais nurodymais.
Darant PEDIKIŪRĄ: vadovaukitės viršuje minimais nurodymais.

Šį produktą naudokite su:
CUTIQUE – nagams, kurie yra ypač dėmėti arba pageltę, naudokite CUTIQUE kartu
su NAIL WHITENER.

Pagrindiniai ingredientai:
Arbatmedžio aliejus – švelnus antiseptikas, kuris padeda steriliai nuvalyti,
dezinfekuoti ir paruošti nagus manikiūrui. Turi antibakterinių savybių.
Citrinos rūgštis – natūraliai gaunama iš citrusinių augalų. Švelniai naikina dėmes ir
nešvarumus nuo nagų.

Galimi dydžiai:
15g 12 pakelių/0,5 Oz PREKĖ # 44640
480g 34 pakeliai/16 Oz PREKĖ # 44680E
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Lako nuėmėjas ir nagus stiprinančios priemonės
Grynas acetonas gali pakenkti nagams ir juos susilpninti. ORLY nagų lako nuėmėjų
linija kondicionuoja nagus ir tuo pačiu saugiai, bet efektyviai nuima nagų laką.

GENTLE FORMULA REMOVER
Natūraliems ir akriliniams nagams
Ypatybės:
GENTLE FORMULA REMOVER nagų lako nuėmėjo sudėtyje nėra
aliejų ir acetono. Nagų lakas pašalinamas greitai. Tinka dirbtiniams
nagams.

Nauda:
Greitai nuima laką. Nedžiovina ir nepalieka riebalinių dėmių. Tinka
nuimti laką nuo natūralių arba dirbtinių nagų.

Naudojimas:
Sudrėkinkite vatos gumulėlį ir uždėkite ant nago paviršiaus, kad nagų
lakas suminkštėtų. Valykite nagų laką nuo nagų pagrindo iki nagų
galiuko, kol nuvalysite visą nagų laką.

Namuose rekomenduojama:
SLIP-IT-OFF GENTLE – rekomenduojame naudoti SLIP-IT-OFF nagų lako
nuėmimo sistemą su kempinėle. Siūlome klientams, kurie nori paprastai nuimti nagų
laką namuose. Pakuotės dydis puikai tinka kelionei.

Pagrindiniai ingredientai:
Metiletilketonas – švelnesnis, bet efektyvus tirpiklis, skirtas nuimti nagų laką.

Dėmesio:
Laikykite atokiai nuo liepsnos ir karščio, dažytos medienos ar plastikinių paviršių.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai nenaudojate nuėmėjo, buteliuką
laikykite sandariai uždarytą.

Galimi dydžiai:
100ml/ 3,4 Fl Oz SLIP-IT-OFF GENTLE PREKĖ # 43205
120ml/4 Fl Oz GENTLE REMOVER PREKĖ # 43207
480ml/16 Fl Oz GENTLE REMOVER PREKĖ # 43209
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Lako nuėmėjas ir nagus stiprinančios priemonės
Grynas acetonas gali pakenkti nagams ir juos susilpninti. ORLY nagų lako nuėmėjų
linija kondicionuoja nagus ir tuo pačiu saugiai, bet efektyviai nuima nagų laką.

EXTRA STRENGTH REMOVER
Greitai nuima nagų laką
Ypatybės:
Sukurtas nuimti nagų laką nuo natūralių nagų. ORLY EXTRA
STRENGTH NAIL LACQUER REMOVER ypač stiprus lako
nuėmėjas – tai formulė, kuri greitai nuima nagų laką.

Nauda:
Greitai nuima laką. Nedžiovina ir nepalieka riebalinių dėmių. Tinka
nuimti laką nuo natūralių arba dirbtinių nagų.

Naudojimas:
Sudrėkinkite vatos gumulėlį ir uždėkite ant nago paviršiaus, kad nagų
lakas suminkštėtų. Valykite nagų laką nuo nagų pagrindo iki nagų
galiuko, kol nuvalysite visą nagų laką.

Namuose rekomenduojama:
SLIP-IT-OFF GENTLE – rekomenduojame naudoti SLIP-IT-OFF nagų lako
nuėmimo sistemą su kempinėle. Siūlome klientams, kurie nori paprastai nuimti nagų
laką namuose. Pakuotės dydis puikai tinka kelionei.

Pagrindiniai ingredientai:
Acetonas – greitai veikiantis ir efektyvus tirpiklis, skirtas greitai nuimti nagų laką.

Dėmesio:
Laikykite atokiai nuo liepsnos ir karščio, dažytos medienos ar plastikinių paviršių.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai nenaudojate nuėmėjo, buteliuką
laikykite sandariai uždarytą.

Galimi dydžiai:
100ml/ 3,4 Fl Oz SLIP-IT-OFF EXTRA STRENGHT PREKĖ # 43105
120ml/4 Fl Oz EXTRA STRENGHT REMOVER PREKĖ # 43107
480ml/16 Fl Oz EXTRA STRENGHT REMOVER PREKĖ # 43109
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Lako nuėmėjas ir nagus stiprinančios priemonės
Grynas acetonas gali pakenkti nagams ir juos susilpninti. ORLY nagų lako nuėmėjų
linija kondicionuoja nagus ir tuo pačiu saugiai, bet efektyviai nuima nagų laką.

ARTIFICIAL NAIL REMOVER
Efektyvi dirbtinų nagų nuėmimo sistema su kempinėle
Ypatybės:
Ši dirbtinų nagų nuėmimo sistema su kempinėle padeda greitai
nuimti dirbtinius nagus.

Nauda:
Lengvai, be skausmo ar nepažeidžiant nago guolio nuima dirbtinius
nagus.

Naudojimas:
Įkiškite nagą į kempinėlės vidurį. Švelniai sukiokite nagą, kol
dirbtinis nagas atsipalaiduos ir atsiskirs nuo nago paviršiaus.

Namuose rekomenduojama:
Rekomenduokite ARTIFICIAL NAIL REMOVER sistemą su kempinėle klientams,
kad jie lengvai ir greitai galėtų nuimti dirbtinius nagus namuose. (Naudokitės
dirbtinių nagų nuėmimo instrukcijomis, kurios pateiktos viršuje.) Niekada netraukite
ar neplėškite dirbtinio nago nuo nago guolio. Nagus mirkykite tol, kol dirbtiniai nagai
atsilaisvins ir atsiskirs.

Šį produktą naudokite su:
CALCIUM SHIELD, kad sustiprintumėte nagus, kuriuos nualino dirbtiniai nagai.

Pagrindiniai ingredientai:
Dviguba acetono dozė – padeda greitai ir efektyviai nuimti dirbtinius nagus.

Dėmesio:
Laikykite atokiai nuo liepsnos ir karščio, dažytos medienos ar plastikinių paviršių.
Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Kai nenaudojate nuėmėjo, buteliuką
laikykite sandariai uždarytą.

Galimi dydžiai:
100ml/ 3,38 Fl Oz ARTIFICIAL NAIL REMOVER PREKĖ # 43013
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Lako nuėmėjas ir nagus stiprinančios priemonės
Vis pamirštate tinkamai užsukti nagų lako buteliuko kamštelį? ORLY gali pasiūlyti
priemonę sutirštėjusiam nagų lakui.

LACQUER THINNER
Tirpiklis
Ypatybės:
NAIL LACQUER THINNER – tai unikali formulė patogiame
buteliuke su pipete.

Nauda:
Atnaujina sutirštėjusį nagų laką. Saugus, patikimas pasirinkimas.

Naudojimas:
Užlašinkite 1-2 lašus į sutirštėjusį nagų laką. Gerai suplakite. Jeigu
reikia, įlašinkite daugiau. Taip pat galima naudoti, valant šepetėlius
ir teptukus.

Šį produktą naudokite su:
Puikiai tinka naudoti su bet kuriuo ORLY nagų laku, kuris, laikui bėgant, sutirštėja.
Galima naudoti valant nagų lako ir kitų preparatų šepetėlius.

Pagrindiniai ingredientai:
Grynas tirpiklis sumaišytas taip, kad būtų ypač veiksmingas.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz PREKĖ # 43135
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Lako nuėmėjas ir nagus stiprinančios priemonės
ORLY specialių papildomų produktų linija palengvina nagų priežiūros procedūras.

BRUSH-ON GLUE
Klijai teptuku lengvai užtepami ant įskilusio ar susisluoksniavusio nago. Taip pat
galima naudoti dedant dirbtinius nagus.

Nauda:
ORLY nagų klijai tiksliai užtepami teptuku. Taip klijai nepatenka
ant odos.

Naudojimas:
Užtepkite klijų ant lūžusio nago ir švelniai suspauskite dilde.
Palaikykite 10 sekundžių. Nevalykite teptuko į buteliuką.
Saugokitės, kad klijų nepatektų ant odelių.

Namuose rekomenduojama:
Lengvai užtepamas ant nago, galima naudoti namuose. Naudokite
pagal viršuje pateiktas instrukcijas.

Šį produktą naudokite su:
ORLY NAIL REPAIR POWDER milteliais ir ORLY BUFFING TRIO triguba nagų
dilde.

Pagrindiniai ingredientai:
Cianoakrilatas – tai saugus, efektyvus nagų klijų ingredientas.

Dėmesio:
Venkite kontakto su oda ir akimis. Akimirksniu sulipina odą ir akis. Dirgina odą ir
akis. Jeigu klijų pateko į akis, nedelsiant išskalaukite dideliu kiekiu vandens ir
kreipkitės į gydytoją. Jeigu susilipino oda, pamirkykite nagų lako nuėmėju ir švelniai
atlupkite. Jeigu nurijote preparato, nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šio
produkto etiketę. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Galimi dydžiai:
5g dėžutė su 12 buteliukų/ 0,18 Fl Oz PREKĖ # 44710
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Lako nuėmėjas ir nagus stiprinančios priemonės
ORLY specialių papildomų produktų linija palengvina nagų priežiūros procedūras.

NAIL RESCUE KIT
Šiame nagų priežiūros rinkinyje yra BRUSH-ON GLUE užtepami
klijai, NAIL REPAIR POWDER nagus atstatantys milteliai ir MINI
BUFFER maža poliravimo dildė. Tai priemonės, skirtos trimis
paprastais žingsniais tvarkyti įskilusius ar lūžusius nagus.

Nauda:
Įskilęs ar lūžęs nagas sutvarkomas švariai, greitai ir lengvai. Taip pat
galima naudoti, norint apsaugoti nagą.

Naudojimas:
Klijus užtepkite tolygiai ant viso nago. Tepkite atsargiai, kad klijai nepatektų ant
odelių. Iš karto pamerkite visą nagą į miltelius, kad jis visas būtų lygiai padengtas.
Nuvalykite miltelių perteklių. Leiskite nudžiūti ir truputį nupoliruokite nagą, kad
paviršius būtų glotnus. Užtepkite mėgstamą ORLY laką, kad pabrėžtumėte savo nagų
grožį. Kad nagas būtų stipresnis, pakartokite 1-3 veiksmus. Gerai nusausinkite nagą ir
prieš dar kartą užtepant klijų, teptuku nuvalykite visą miltelių perteklių.

Šį produktą naudokite su:
RIDGEFILLER – prieš užtepant nagų laką, naudokite RIDGEFILLER, kad paviršius
būtų ypač glotnus. Naudokite ORLY ARTIFICIAL NAIL REMOVER dirbtinų nagų
nuėmėją, kol klijai ištirpsta. Nelupkite nuo nago.

Dėmesio:
PERSPĖJIMAS DĖL KLIJŲ: Cianokrilatas. Pavojinga. Venkite kontakto su oda ir
akimis. Akimirksniu sulipina odą ir akis. Dirgina odą ir akis. Jeigu klijų pateko į akis,
nedelsiant išskalaukite dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją. Jeigu susilipino
oda, pamirkykite nagų lako nuėmėju ir švelniai atlupkite. Jeigu nurijote preparato,
nedelsiant kreipkitės į gydytoją ir parodykite šio produkto etiketę. Laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.
PERSPĖJIMAS DĖL MILTELIŲ: Jeigu miltelių pateko į akis, netrinkite jų. 15
minučių akis skalaukite po tekančiu vandeniu ir, jeigu jaučiate dirginimą, kreipkitės į
gydytoją. Po kontakto su produktu, nusiplaukite rankas. Laikykite vaikams
nepasiekiamoje vietoje.

Galimi dydžiai:
3 preparatų rinkinys. 4,4ml/0,15 Oz milteliai PREKĖ # 44720
5ml/0,18 Oz klijų
mini nagų dildė
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Lako nuėmėjas ir nagus stiprinančios priemonės
ORLY gali patenkinti Jūsų ir Jūsų kliento poreikius, nepriklausomai nuo to, su kokia
problema susidūrėte: ar tai silpni nagai, sutirštėjęs nagų lakas ar sugadintas nagų lako
paviršius; ar tokiais atvejais, kai norite saugaus, švelnaus nagų lako arba greitai ir
lengvai nuimti dirbtinius nagus. ORLY siūlo pilną lako nuėmėjų liniją ir nagus
stiprinančius produktus, kurie sukurti pagal skirtingas formules ir pateikiami skirtingo
dydžio talpose. Garantuojame, kad kiekvieną kartą klientai liks patenkinti
nepriekaištingai sutvarkytais nagais!

FLAWLESS FIX
Nagų lako korektorius
Ypatybės:
Greitai ir tiksliai nuvalo ir pataiso neteisingus nagų lako
potepius. Kiekvienas korektorius turi tris pakeičiamus antgalius.

Nauda:
Lengvai, greitai ir tiksliai – FLAWLESS FIX valo nagų lako
perteklių aplink nago guolį.

Naudojimas:
Veskite pagal odelių liniją, kad pašalintumėte nagų lako
perteklių. Korektoriaus antgalį nuvalykite į servetėlę. Norėdami
pakeisti antgalį, ištraukite senąjį ir įkiškite naują antgalį.
Pakreipkite korektorių vertikaliai, kad antgalis būtų sudrėkintas.

Šį produktą naudokite su:
Šį produktą naudokite manikiūro arba pedikiūro pabaigoje, kad nuvalytumėte ar
pataisytumėte neteisingus nagų lako potepius.

Pagrindiniai ingredientai:
Acetonas, skirtas nuvalyti nagų laką.

Galimi dydžiai:
3ml/0,1 Fl Oz Korektorius PREKĖ # 43015
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Nagų dildės
ORLY nagų dildės yra labai kokybiškos, padengtos ilgalaikėmis abrazyvinėmis
dalelėmis, naudojamos lyginti ir formuoti nagų kraštą. Jos sukurtos taip, kad būtų
galima naudoti formuojant tiek natūralius tiek dirbtinius nagus.

BUFFING TRIO
Triguba nagų poliravimo dildė
Suderintos trijų rūšių abrazyvinės dalelės, kad nago paviršius būtų
nepriekaištingai nupoliruotas.

Ypatybės:
240 dalelių juodas paviršius lygina nago nelygumus ir netaisyklingą formą.
400 dalelių lygus baltas paviršius suteikia švelnų matinį atspalvį.
Pilkas paviršius be dalelių suteikia nagams ypatingą blizgesį.

Nauda:
Nagai natūraliai spindi be nagų lako ar kitų preparatų.

Naudojimas:
Pradėkite nuo juodo paviršiaus (240 dalelių), kad išlygintumėte nago nelygumus.
Naudokite 400 dalelių baltą paviršių, kad nagas įgautų švelnų matinį atspalvį.
Pabaigoje naudokite paviršių be dalelių, kad nagas ypatingai spindėtų.

Šį produktą naudokite su:
CUTICLE THERAPY CREME – naudokite kasdieną. Tepkite ant nelakuoto,
sutvarkyto nago, kad antnaginės odelės būtų sveikos.

Galimi dydžiai:
Dėžutė, kurioje yra 74 vienetų PREKĖ # 43571
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Nagų dildės
ORLY nagų dildės yra labai kokybiškos, padengtos ilgalaikėmis
abrazyvinėmis dalelėmis naudojamos lyginti ir formuoti nagų
kraštą.

BLACK BOARD
Ypatybės:
Vidutinio šiurkštumo 180 dalelių dildė. Aštri ir šiurkšti. Sukurta
dirbtiniams nagams.

Nauda:
Greitai ir lengvai nagui suteiksite norimą formą. Naudojant šią
dildę, dildymas užtrunka trumpiau nei paprastai.

Šį produktą naudokite su:
Po to, kai suteikiate nagui formą, naudokite CLEAN PREP, kad
nuvalytumėte nuo nago nešvarumus.

Galimi dydžiai:
Dėžutė, kurioje yra 100 vienetų PREKĖ # 43574
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Nagų dildės
ORLY nagų dildės yra labai kokybiškos, padengtos ilgalaikėmis
abrazyvinėmis dalelėmis naudojamos lyginti ir formuoti nagų kraštą.

GARNET BOARD
Ypatybės:
120 dalelių dildė. Aštri ir patvari. Puikiai tinka storiems nagams.

Nauda:
Greitai ir lengvai suteikia nagui formą. Naudojantis šia dilde, forma
suteikiama daug greičiau.

Šį produktą naudokite su:
Po to, kai suteikiate nagui formą, naudokite CLEAN PREP, kad
nuvalytumėte nuo nago nešvarumus.

Galimi dydžiai:
Dėžutė, kurioje yra 100 vienetų PREKĖ # 43573

63

Nagų dildės
ORLY nagų dildės yra labai kokybiškos, padengtos ilgalaikėmis
abrazyvinėmis dalelėmis naudojamos lyginti ir formuoti nagų kraštą.

ZEBRA FOAM BOARD
Ypatybės:
Dvipusė dildė: viena pusė sudaryta iš 100 dalelių, o kita – 180
vidutinio šiurkštumo dildė. Patvari ir ilgalaikė.

Nauda:
100 dalelių pusė skirta dildyti ir formuoti nagų kraštą, o vidutinio
šiurkštumo 180 dalelių pusė – lyginti nagų kraštą, kad manikiūras ar
pedikiūras būtų nepriekaištingas.

Šį produktą naudokite su:
Po to, kai suteikiate nagui formą, naudokite CLEAN PREP, kad
nuvalytumėte nuo nago nešvarumus.

Galimi dydžiai:
Dėžutė, kurioje yra 74 vienetai PREKĖ # 43575
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Nagų dildės
ORLY nagų dildės yra labai kokybiškos, padengtos ilgalaikėmis abrazyvinėmis
dalelėmis naudojamos lyginti ir formuoti nagų kraštą.

DOUBLE TIME SHINE
Ypatybės:
Švelni dviguba dildė. Dvi funkcijos vienoje, patvarioje dildėje.

Nauda:
Suteikia dirbtiniams ir natūraliems nagams spindesio, kad manikiūras ar
pedikiūras būtų nepriekaištingas. Žalioji dildės pusė lygina nagą, padaro
jį glotnų ir naikina nelygumus. Baltoji dildės pusė poliruoja nagą,
nenaudojant kremo ar aliejuko.

Naudojimas:
Pradžioje nagus dildykite žaliąja puse. Pabaigoje naudokite baltąją pusę,
kol nagas ims spindėti.

Šį produktą naudokite su:
CUTICLE THERAPY CREME – naudokite kasdieną. Tepkite ant
nelakuoto, sutvarkyto nago, kad antnaginės odelės būtų sveikos.
Taip pat tinka norint išlyginti nelygumus ant nago paviršiaus prieš
užtepant nagų laką.

Galimi dydžiai:
Dėžutė, kurioje yra 45 vienetai PREKĖ # 43578
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Sheer Radiance® Losjonai
Ši losjonų, skirtų rankoms, pėdoms ir kūnui, linija yra švelni, todėl tinka naudoti
kasdieną. Losjonas maitina ir apsaugo išsausėjusią odą. Maitinamojoje formulėje yra
ramunėlių, alyvų aliejaus, alavijo ir aromatingų ekstraktų, kurie rankų ir kūno odą
padaro glotnią ir kvapnią.

SWEET
Rankų, pėdų ir kūno losjonas
Ypatybės:
Aromatingi apelsino ir pasifloros vaisiaus ekstraktai.

Nauda:
Pakankamai švelnus losjonas, kurį galima naudoti darant manikiūrą ir
pedikiūrą. Praturtintas maistinga formule, kuri maitina ir apsaugo
sausą rankų, pėdų ar viso kūno odą.

Naudojimas:
Naudokite šį lengvą, maitinantį losjoną, kai manikiūro ar pedikiūro
metu darote masažą.

Šį produktą naudokite su:
Naudokite po SMOOTH Gentle Exfoliator šveitiklio ir VITAL Restorative Masque
atstatančios kaukės, kad atgaivintumėte, pagydytumėte ir sudrėkintumėte rankas.

Pagrindiniai ingredientai:
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Ramunėlės minkština ir ramina sausą, sudirgintą odą.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46003
240ml/ 8Fl Oz, PREKĖ # 46023
480ml/ 16 Fl Oz, PREKĖ # 46042
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Sheer Radiance® Losjonai
Ši losjonų, skirtų rankoms, pėdoms ir kūnui, linija yra švelni, todėl tinka naudoti
kasdieną. Losjonas maitina ir apsaugo išsausėjusią odą. Maitinamojoje formulėje yra
ramunėlių, alyvų aliejaus, alavijo ir aromatingų ekstraktų, kurie rankų ir kūno odą
padaro glotnią ir kvapnią.

VIBRANT
Rankų, pėdų ir kūno losjonas su antioksidantais
Ypatybės:
Antioksidantų formulėje yra vitaminų A ir E, kurie atgaivina ir
švelnina sausą odą. Praturtintas persikų ir imbiero aromatu.

Nauda:
Pakankamai švelnus losjonas, kurį galima naudoti darant manikiūrą
ir pedikiūrą. Praturtintas maistinga formule, kuri maitina ir apsaugo
sausą rankų, pėdų ar viso kūno odą.

Naudojimas:
Naudokite šį lengvą, maitinantį losjoną, kai manikiūro ar pedikiūro
metu darote masažą.

Šį produktą naudokite su:
Naudokite po SMOOTH Gentle Exfoliator šveitiklio ir VITAL Restorative Masque
atstatančios kaukės, kad atgaivintumėte, pagydytumėte ir sudrėkintumėte rankas.

Pagrindiniai ingredientai:
Vitaminas A – apsaugo sveiką odą, drėkina ir padeda kovoti su saulės pažeistomis
vietomis.
Vitaminas E – antioksidantas, kuris apsaugo nuo didelių pažeidimų ir stabdo senėjimo
procesą.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46004
240ml/ 8Fl Oz, PREKĖ # 46024
480ml/ 16 Fl Oz, PREKĖ # 46043
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Sheer Radiance® Losjonai
Ši losjonų, skirtų rankoms, pėdoms ir kūnui, linija yra švelni, todėl tinka naudoti
kasdieną. Losjonas maitina ir apsaugo išsausėjusią odą. Maitinamojoje formulėje yra
ramunėlių, alyvų aliejaus, alavijo ir aromatingų ekstraktų, kurie rankų ir kūno odą
padaro glotnią ir kvapnią.

LUMINOUS
Tviskantis rankų, pėdų ir kūno losjonas
Ypatybės:
Ši tviskėjimą suteikianti formulė sumaišyta su mažyčiais
mikrokristalais, kurie suteikia odai blizgesį. Praturtintas mandarinų ir
magnolijų aromatu.

Nauda:
Pakankamai švelnus losjonas, kurį galima naudoti darant manikiūrą
ir pedikiūrą. Praturtintas maistinga formule, kuri maitina ir apsaugo
sausą rankų, pėdų ar viso kūno odą.

Naudojimas:
Naudokite šį lengvą, maitinantį losjoną, kai manikiūro ar pedikiūro
metu darote masažą.

Šį produktą naudokite su:
Naudokite po SMOOTH Gentle Exfoliator šveitiklio ir VITAL Restorative Masque
atstatančios kaukės, kad atgaivintumėte, pagydytumėte ir sudrėkintumėte rankas.

Pagrindiniai ingredientai:
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Ramunėlės minkština ir ramina sausą, sudirgintą odą.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46005
240ml/ 8Fl Oz, PREKĖ # 46025
480ml/ 16 Fl Oz, PREKĖ # 46044

68

Sheer Radiance® Losjonai
Ši losjonų, skirtų rankoms, pėdoms ir kūnui, linija yra švelni, todėl tinka naudoti
kasdieną. Losjonas maitina ir apsaugo išsausėjusią odą. Maitinamojoje formulėje yra
ramunėlių, alyvų aliejaus, alavijo ir aromatingų ekstraktų, kurie rankų ir kūno odą
padaro glotnią ir kvapnią.

FRESH
Rankų ir kūno losjonas
Ypatybės:
Praturtintas Ylang Ylang ir Kubebo pipirų aromatu.

Nauda:
Rankų ir kūno oda tampa glotni, švytinti ir ypatingai kvapni.
Pakankamai švelnus losjonas, kurį galima naudoti darant manikiūrą ir
pedikiūrą. Praturtintas maistinga formule, kuri maitina ir apsaugo
sausą rankų, pėdų ar viso kūno odą.

Naudojimas:
Naudokite šį lengvą, maitinantį losjoną, kai manikiūro ar pedikiūro
metu darote masažą.

Šį produktą naudokite su:
Naudokite po SMOOTH Gentle Exfoliator šveitiklio ir VITAL
Restorative Masque atstatančios kaukės, kad atgaivintumėte,
pagydytumėte ir sudrėkintumėte rankas.

Pagrindiniai ingredientai:
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Ramunėlės minkština ir ramina sausą, sudirgintą odą.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46002
240ml/ 8Fl Oz, PREKĖ # 46022
480ml/ 16 Fl Oz, PREKĖ # 46041
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Rich Renewal kremai
ORLY linijos ypač drėkinantys rankų, pėdų ir kūno kremai odą padaro elastingą ir
švytinčią. Naudokite Rich Renewal linijos kremu po kiekvienos procedūros ir
rekomenduokite klientams kremu naudotis namuose, kad oda būtų kiekvieną dieną
maitinama. Visi keturi aromatai pateikiami trijose skirtingose talpose, taip pat siūloma
patogi 60ml/ 2Oz pakuotė, skirta kelionėms arba pabandymui ir 950ml/ 32 Oz
pakuotė, skirta profesionalams.

PEACE
Ypač drėkinantis kremas
Šildo ir ramina odą su vanilės ir baltos arbatos aromatu.

Nauda:
Maitina, drėkina ir apsaugo odą giliai į ją įsigerdamas. Atgaivina sausą,
suskilinėjusią odą, ypač tinka žiemos metu. Greitai įsigeria į odą. Oda
tampa minkšta, nelieka riebalinių dalelių.

Naudojimas:
Įmasažuokite šį kremą į rankas, pėdas arba kūną, kad oda būtų
maitinama ir drėkinama.

Šį produktą naudokite su:
SugarFIX – naudokite šį kremą kartu su mėgiamiausiu SugarFIX aromatu.
Rekomenduojame kakavos arba čai (indiškos arbatos su prieskoniais) aromato
SugarFIX, kuris šildo ir atpalaiduoja.

Pagrindiniai ingredientai:
Shea ir kakavos sviestas – minkština sausas vietas ir apsaugo odą nuo atšiauraus oro.
Kremo antioksidantų savybės padeda atgaivinti visų odos tipų epidermines ląsteles.
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Vitaminai A ir E turi antioksidacinių savybių ir padeda apsaugoti odą nuo aplinkos
užterštumo ir kitų neigiamų aplinkos veiksnių. Skatina gijimą, maitina ir minkština
odą.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46017
240ml/ 8 Fl Oz, PREKĖ # 46027
950ml/ 32 Fl Oz, PREKĖ # 46037
60ml/ 2 Fl Oz, 24 vienetai Mixed Scent Canister PREKĖ # 46020
240ml/ 8 Fl Oz, 12 vienetų Mixed Scent Display PREKĖ # 46030
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Rich Renewal kremai
ORLY linijos ypač drėkinantys rankų, pėdų ir kūno kremai odą padaro elastingą ir
švytinčią. Naudokite Rich Renewal linijos kremu po kiekvienos procedūros ir
rekomenduokite klientams kremu naudotis namuose, kad oda būtų kiekvieną dieną
maitinama. Visi keturi aromatai pateikiami trijose skirtingose talpose, taip pat siūloma
patogi 60ml/ 2Oz pakuotė, skirta kelionėms arba pabandymui ir 950ml/ 32 Oz
pakuotė, skirta profesionalams.

PASSION
Ypatingai drėkinantis kremas
Ypatybės:
Praturtintas aromatiniais Neem lapų ir Feijoa vaisių ekstraktais.

Nauda:
Maitina, drėkina ir apsaugo odą giliai į ją įsigerdamas. Atgaivina
sausą, suskilinėjusią odą, ypač tinka žiemos metu. Greitai įsigeria
į odą. Oda tampa minkšta, nelieka riebalinių dalelių.

Naudojimas:
Įmasažuokite šį kremą į rankas, pėdas arba kūną, kad oda būtų
maitinama ir drėkinama.

Šį produktą naudokite su:
SugarFIX – naudokite šį kremą kartu su mėgiamiausiu SugarFIX
aromatu. Rekomenduojame tropinių vaisių aromato CitrusFIX,
kuris tonizuoja.

Pagrindiniai ingredientai:
Shea ir kakavos sviestas – minkština sausas vietas ir apsaugo odą nuo atšiauraus oro.
Kremo antioksidantų savybės padeda atgaivinti visų odos tipų epidermines ląsteles.
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Vitaminai A ir E turi antioksidacinių savybių ir padeda apsaugoti odą nuo aplinkos
užterštumo ir kitų neigiamų aplinkos veiksnių. Skatina gijimą, maitina ir minkština
odą.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46019
240ml/ 8 Fl Oz, PREKĖ # 46029
950ml/ 32 Fl Oz, PREKĖ # 46039
60ml/ 2 Fl Oz, 24 vienetai Mixed Scent Canister PREKĖ # 46020
240ml/ 8 Fl Oz, 12 vienetų Mixed Scent Display PREKĖ # 46030
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Rich Renewal kremai
ORLY linijos ypač drėkinantys rankų, pėdų ir kūno kremai odą padaro elastingą ir
švytinčią. Naudokite Rich Renewal linijos kremu po kiekvienos procedūros ir
rekomenduokite klientams kremu naudotis namuose, kad oda būtų kiekvieną dieną
maitinama. Visi keturi aromatai pateikiami trijose skirtingose talpose, taip pat siūloma
patogi 60ml/ 2Oz pakuotė, skirta kelionėms arba pabandymui ir 950ml/ 32 Oz
pakuotė, skirta profesionalams.

PUCKER
Ypatingai drėkinantis kremas
Ypatybės:
Papajos ir raudonojo greipfruto aromatas.

Nauda:
Maitina, drėkina ir apsaugo odą giliai į ją įsigerdamas. Atgaivina
sausą, suskilinėjusią odą, ypač tinka žiemos metu. Greitai įsigeria į
odą. Oda tampa minkšta, nelieka riebalinių dalelių.

Naudojimas:
Įmasažuokite šį kremą į rankas, pėdas arba kūną, kad oda būtų
maitinama ir drėkinama.

Šį produktą naudokite su:
SugarFIX – naudokite šį kremą kartu su mėgiamiausiu SugarFIX aromatu.
Rekomenduojame tropinių vaisių aromato CitrusFIX, kuris tonizuoja.

Pagrindiniai ingredientai:
Shea ir kakavos sviestas – minkština sausas vietas ir apsaugo odą nuo atšiauraus oro.
Kremo antioksidantų savybės padeda atgaivinti visų odos tipų epidermines ląsteles.
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Vitaminai A ir E turi antioksidacinių savybių ir padeda apsaugoti odą nuo aplinkos
užterštumo ir kitų neigiamų aplinkos veiksnių. Skatina gijimą, maitina ir minkština
odą.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46016
240ml/ 8 Fl Oz, PREKĖ # 46026
950ml/ 32 Fl Oz, PREKĖ # 46036
60ml/ 2 Fl Oz, 24 vienetai Mixed Scent Canister PREKĖ # 46020
240ml/ 8 Fl Oz, 12 vienetų Mixed Scent Display PREKĖ # 46030
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Rich Renewal kremai
ORLY linijos ypač drėkinantys rankų, pėdų ir kūno kremai odą padaro elastingą ir
švytinčią. Naudokite Rich Renewal linijos kremu po kiekvienos procedūros ir
rekomenduokite klientams kremu naudotis namuose, kad oda būtų kiekvieną dieną
maitinama. Visi keturi aromatai pateikiami trijose skirtingose talpose, taip pat siūloma
patogi 60ml/ 2Oz pakuotė, skirta kelionėms arba pabandymui ir 950ml/ 32 Oz
pakuotė, skirta profesionalams.

PARADISE
Ypatingai drėkinantis kremas

Ypatybės:
Švelniai saldus nefeliumo vaisiaus ir granato aromatas.

Nauda:
Maitina, drėkina ir apsaugo odą giliai į ją įsigerdamas. Atgaivina
sausą, suskilinėjusią odą, ypač tinka žiemos metu. Greitai įsigeria į
odą. Oda tampa minkšta, nelieka riebalinių nuosėdų.

Naudojimas:
Įmasažuokite šį kremą į rankas, pėdas arba kūną, kad oda būtų
maitinama ir drėkinama.

Šį produktą naudokite su:
SugarFIX – naudokite šį kremą kartu su mėgiamiausiu SugarFIX aromatu.
Rekomenduojame tropinių vaisių aromato CitrusFIX, kuris tonizuoja.

Pagrindiniai ingredientai:
Shea ir kakavos sviestas – minkština sausas vietas ir apsaugo odą nuo atšiauraus oro.
Kremo antioksidantų savybės padeda atgaivinti visų odos tipų epidermines ląsteles.
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Vitaminai A ir E turi antioksidacinių savybių ir padeda apsaugoti odą nuo aplinkos
užterštumo ir kitų neigiamų aplinkos veiksnių. Skatina gijimą, maitina ir minkština
odą.

Galimi dydžiai:
60ml/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46018
240ml/ 8 Fl Oz, PREKĖ # 46028
950ml/ 32 Fl Oz, PREKĖ # 46038
60ml/ 2 Fl Oz, 24 vienetai Mixed Scent Canister PREKĖ # 46020
240ml/ 8 Fl Oz, 12 vienetų Mixed Scent Display PREKĖ # 46030
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SugarFIX spa procedūra
Rudojo cukraus pagrindu pagamintas rankų, pėdų ir kūno šveitiklis. Ypatingas
natūralių ingredientų ir aliejų mišinys odą daro švelnią, glotnią ir kvapnią.

CHAI SUGARFIX
Kūno šveitiklis
Ypatybės:
Praturtintas, aliejaus pagrindu pagamintas šveitiklis, kuriame
suderintas baltos arbatos ir vanilės švelnus, kvapnus aromatas.

Nauda:
Lengvai tirpsta ir nuplauna senų ląstelių sluoksnį nuo rankų, pėdų ir
kūno. Šveitiklis atnaujina odą, padaro ją švelnią ir glotnią. Drėkina
odą, tad ji tampa švytinti. Produktas puikiai tinka mažmeninei
prekybai.

Naudojimas:
Prieš naudojant buteliuką suplakite. Mažą šveitiklio kiekį švelniai įmasažuokite į
drėgną odą. Tai darykite maždaug 30 sekundžių. Nuplaukite ir išdžiovinkite. Dėl
natūralių ingredientų produkto spalva ir aromatas skiriasi. Laikyti vėsioje, sausoje
vietoje. Saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Namuose rekomenduojama:
Šveitiklį naudokite prausdamiesi duše. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
prausdami rankas, pėdas ir kūną, produktą naudokite kartą savaitėje. Dėmesio: dėl
sudėtyje esančių aliejų, vonios paviršius tampa slidus.

Pagrindiniai ingredientai:
Rudasis cukrus – puikiai žinomas dėl savo antibakterinių ir šveitiklio savybių, odą
padaro glotnią ir skatina odos sveikimą bei gijimą.
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Vitaminai A ir E maitina ir atgaivina odą.
Abrikoso sėklos – stimuliuoja cirkuliaciją ir padeda nuprausti negyvų ląstelių
sluoksnį.
Graikinio riešuto aliejus – ypatingai drėkina, stabdo senėjimą, regeneruoja ir tonizuoja
odą.
Vynuogių sėklų aliejus, kuriame yra vienas turtingiausių šaltinių – linolo rūgšties –
apsaugo odą ir padaro ją švelnią. Jis labai malonus odai.
Saldus migdolų aliejus – neriebus, bet natūraliai minkštinantis aliejus. Puiki jo
formulė padeda lengvai įsigerti į odą, bet neužkimšti porų.
Rozmarino aliejus – antioksidantas, kuris atgaivina ir stimuliuoja odą. Šis aliejus turi
antibiotiko ir antigrybelinio preparato savybių.

Galimi dydžiai:

230g/ 8 Oz PREKĖ # 43033
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SugarFIX spa procedūra
Rudojo cukraus pagrindu pagamintas rankų, pėdų ir kūno šveitiklis. Ypatingas
natūralių ingredientų ir aliejų mišinys odą daro švelnią, glotnią ir kvapnią.

CITRUS SUGARFIX
Kūno šveitiklis
Ypatybės:
Praturtintas, aliejaus pagrindu pagamintas šveitiklis, kuriame
suderintas mandarininių apelsinų, mandarinų ir laimų aromatas.

Nauda:
Lengvai tirpsta ir nuplauna senų ląstelių sluoksnį nuo rankų, pėdų ir
kūno. Šveitiklis atnaujina odą, padaro ją švelnią ir glotnią. Drėkina
odą, tad ji tampa švytinti. Produktas puikiai tinka mažmeninei
prekybai.

Naudojimas:
Prieš naudojant buteliuką suplakite. Mažą šveitiklio kiekį švelniai įmasažuokite į
drėgną odą. Tai darykite maždaug 30 sekundžių. Nuplaukite ir išdžiovinkite. Dėl
natūralių ingredientų produkto spalva ir aromatas skiriasi. Laikyti vėsioje, sausoje
vietoje. Saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Namuose rekomenduojama:
Šveitiklį naudokite prausdamiesi duše. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
prausdami rankas, pėdas ir kūną, produktą naudokite kartą savaitėje. Dėmesio: dėl
sudėtyje esančių aliejų, vonios paviršius tampa slidus.

Pagrindiniai ingredientai:
Rudasis cukrus – puikiai žinomas dėl savo antibakterinių ir šveitiklio savybių, odą
padaro glotnią ir skatina odos sveikimą bei gijimą.
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Vitaminai A ir E maitina ir atgaivina odą.
Abrikoso sėklos – stimuliuoja cirkuliaciją ir padeda nuprausti negyvų ląstelių
sluoksnį.
Graikinio riešuto aliejus – ypatingai drėkina, stabdo senėjimą, regeneruoja ir tonizuoja
odą.
Vynuogių sėklų aliejus, kuriame yra vienas turtingiausių šaltinių – linolo rūgšties –
apsaugo odą ir padaro ją švelnią. Jis labai malonus odai.
Saldus migdolų aliejus – neriebus, bet natūraliai minkštinantis aliejus. Puiki jo
formulė padeda lengvai įsigerti į odą, bet neužkimšti porų.
Rozmarino aliejus – antioksidantas, kuris atgaivina ir stimuliuoja odą. Šis aliejus turi
antibiotiko ir antigrybelinio preparato savybių.

Galimi dydžiai:

230g/ 8 Oz, PREKĖ # 43031; 540g/ 19 Oz, PREKĖ # 43034
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SugarFIX spa procedūra
Rudojo cukraus pagrindu pagamintas rankų, pėdų ir kūno šveitiklis. Ypatingas
natūralių ingredientų ir aliejų mišinys odą daro švelnią, glotnią ir kvapnią.

COCOA SUGARFIX
Kūno šveitiklis
Ypatybės:
Kvapnus, praturtintas, juodojo šokolado triufelių pagrindu pagamintas
aromatas.

Nauda:
Lengvai tirpsta ir nuplauna senų ląstelių sluoksnį nuo rankų, pėdų ir
kūno. Šveitiklis atnaujina odą, padaro ją švelnią ir glotnią. Drėkina odą,
tad ji tampa švytinti. Produktas puikiai tinka mažmeninei prekybai.

Naudojimas:
Prieš naudojant buteliuką suplakite. Mažą šveitiklio kiekį švelniai
įmasažuokite į drėgną odą. Tai darykite maždaug 30 sekundžių.
Nuplaukite ir išdžiovinkite. Dėl natūralių ingredientų produkto spalva ir
aromatas skiriasi. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo
tiesioginės saulės spindulių.

Namuose rekomenduojama:
Šveitiklį naudokite prausdamiesi duše. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
prausdami rankas, pėdas ir kūną, produktą naudokite kartą savaitėje. Dėmesio: dėl
sudėtyje esančių aliejų, vonios paviršius tampa slidus.

Pagrindiniai ingredientai:
Rudasis cukrus – puikiai žinomas dėl savo antibakterinių ir šveitiklio savybių, odą
padaro glotnią ir skatina odos sveikimą bei gijimą.
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Vitaminai A ir E maitina ir atgaivina odą.
Abrikoso sėklos – stimuliuoja cirkuliaciją ir padeda nuprausti negyvų ląstelių
sluoksnį.
Graikinio riešuto aliejus – ypatingai drėkina, stabdo senėjimą, regeneruoja ir tonizuoja
odą.
Vynuogių sėklų aliejus, kuriame yra vienas turtingiausių šaltinių – linolo rūgšties –
apsaugo odą ir padaro ją švelnią. Jis labai malonus odai.
Saldus migdolų aliejus – neriebus, bet natūraliai minkštinantis aliejus. Puiki jo
formulė padeda lengvai įsigerti į odą, bet neužkimšti porų.
Rozmarino aliejus – antioksidantas, kuris atgaivina ir stimuliuoja odą. Šis aliejus turi
antibiotiko ir antigrybelinio preparato savybių.

Galimi dydžiai:

230g/ 8 Oz, PREKĖ # 43032
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SugarFIX spa procedūra
Rudojo cukraus pagrindu pagamintas rankų, pėdų ir kūno šveitiklis. Ypatingas
natūralių ingredientų ir aliejų mišinys odą daro švelnią, glotnią ir kvapnią.

SUGARFIX TO•GO
Kūno šveitiklis
Ypatybės:
Praturtintas, kremo pagrindu pagamintas šveitiklio mišinys,
patalpintas į lengvo naudojimo tūbelę su atkemšamu kamšteliu.

Nauda:
Lengvai tirpsta ir nuplauna senų ląstelių sluoksnį nuo rankų, pėdų
ir kūno. Šveitiklis atnaujina odą, padaro ją švelnią ir glotnią.
Drėkina odą, tad ji tampa švytinti. Produktas puikiai tinka
mažmeninei prekybai.

Naudojimas:
Mažą šveitiklio kiekį švelniai įmasažuokite į drėgną odą. Tai
darykite maždaug 30 sekundžių. Nuplaukite ir išdžiovinkite. Dėl
natūralių ingredientų produkto spalva ir aromatas skiriasi. Laikyti
vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių.

Namuose rekomenduojama:
Šveitiklį naudokite prausdamiesi duše. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų,
prausdami rankas, pėdas ir kūną, produktą naudokite kartą savaitėje. Puikiai tinka
kelionėje.

Pagrindiniai ingredientai:
Rudasis cukrus – puikiai žinomas dėl savo antibakterinių ir šveitiklio savybių, odą
padaro glotnią ir skatina odos sveikimą bei gijimą.
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Vitaminai A ir E maitina ir atgaivina odą.
Abrikoso sėklos – stimuliuoja cirkuliaciją ir padeda nuprausti negyvų ląstelių
sluoksnį.
Graikinio riešuto aliejus – ypatingai drėkina, stabdo senėjimą, regeneruoja ir tonizuoja
odą.
Vynuogių sėklų aliejus, kuriame yra vienas turtingiausių šaltinių – linolo rūgšties –
apsaugo odą ir padaro ją švelnią. Jis labai malonus odai.
Saldus migdolų aliejus – neriebus, bet natūraliai minkštinantis aliejus. Puiki jo
formulė padeda lengvai įsigerti į odą, bet neužkimšti porų.
Rozmarino aliejus – antioksidantas, kuris atgaivina ir stimuliuoja odą. Šis aliejus turi
antibiotiko ir antigrybelinio preparato savybių.

Galimi dydžiai:

170g/ 6 Oz, PREKĖ # 43035
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Rankų spa
Nuostabios rankos vos po trijų procedūrų. Šioje paprastoje programoje yra trys
specialios procedūros, kurios atjaunina rankų odą. Pradėkite nuo šveitiklio, o paskui
naudokite giliai įsigeriančią, maitinamąją kaukę. Pabaigoje naudokite mėgstamiausią
ORLY drėkinamąjį kremą iš RICH RENEWAL arba SHEER RADIANCE linijos.
Sukurtas atlikti rankų spa procedūras.

SMOOTH
Švelnus šveitiklis
Ypatybės:
Unikalūs ingredientai sukurti ypač švelniam, bet efektyviam
šveitimui. Pritaikytas sausai rankų odai.

Nauda:
Drėkina, atnaujina ir gydo odą. Pagerina cirkuliaciją ir rankų
išvaizdą.

Naudojimas:
Švelniai įmasažuokite mažą SMOOTH švelnaus šveitiklio kiekį į
kliento rankas ir delnus. Šveitiklį švelniai masažuokite į kliento
rankas maždaug dvi-tris minutes, kol jis nušveis sausą, negyvos
odos sluoksnį. Produktą nuplaukite nuo kliento rankų šiltu
vandeniu ir kempine arba manikiūro vonelėje.

Pagrindiniai ingredientai:
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Agurkų ekstraktas – natūralus antioksidantų, kalcio, kalio, vitamino B1 ir C šaltinis.
Puikiai drėkina, tonizuoja sausą odą ir padaro ją glotnią, švelnią.
Paprastasis kaštonas – pagerina ir padeda išlaikyti sveiką kraujo cirkuliaciją.
Vitaminas A – apsaugo odą nuo išsausėjimo, normalizuoja ląstelių atsinaujinimą,
stabdo fotosenėjimą (senėjimas, kurį skatina ultravioletiniai spinduliai ir saulė).
Drėkina sausą odą ir mažina riebalinį sluoksnį.

Naudokite su:
VITAL atstatomąja kauke, SHEER RADIANCE losjonu arba RICH RENEWAL
kremu, kaip vieną iš trijų procedūrų rankų spa programoje.

Galimi dydžiai:
Profesionalams skirta 450g/ 16 Oz talpa PREKĖ # 46087E
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Rankų spa
Nuostabios rankos vos po trijų procedūrų. Šioje paprastoje programoje yra trys
specialios procedūros, kurios atjaunina rankų odą. Pradėkite nuo šveitiklio, o paskui
naudokite giliai įsigeriančią, maitinamąją kaukę. Pabaigoje naudokite mėgstamiausią
ORLY drėkinamąjį kremą iš RICH RENEWAL arba SHEER RADIANCE linijos.
Sukurtas atlikti rankų spa procedūras.

VITAL
Atstatomoji kaukė
Ypatybės:
Intensyvi, giliai drėkinanti, penkias minutes trunkanti procedūra.
Šioje rankų kaukėje yra maitinančių ekstraktų, kurie sukurti būtent
rankoms.

Nauda:
Gydo, ramina, tonizuoja ir apsaugo odą.

Naudojimas:
Įmasažuokite į kliento rankas ir delnus. Leiskite klientui
atsipalaiduoti 3-5 minutes, kol kaukė maitina odą. Nuimkite kaukę
su šiltu audiniu.

Pagrindiniai ingredientai:
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Ramunėlės minkština ir ramina sausą, sudirgintą odą.
Vitaminas A – apsaugo odą nuo išsausėjimo, normalizuoja ląstelių atsinaujinimą,
stabdo fotosenėjimą (senėjimas, kurį skatina ultravioletiniai spinduliai ir saulė).
Drėkina sausą odą ir mažina riebalinį sluoksnį.
Vitaminas E – antioksidantas, kuris apsaugo nuo didelių pažeidimų ir stabdo senėjimo
procesą.

Naudokite su:
VITAL atstatomąja kauke, SHEER RADIANCE losjonu arba RICH RENEWAL
kremu, kaip vieną iš trijų procedūrų rankų spa programoje.

Galimi dydžiai:
Profesionalams skirta 450g/ 16 Oz talpa PREKĖ # 46088E
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Spa pedikiūras
Visapusiška pedikiūro produktų linija sukurta, kad atitiktų kiekvieno spa ar grožio
salono specialisto poreikius. Nuo druskų iki šveitiklių, nuospaudų šveitiklių ir
šildančių gelių, ORLY turi pilną liniją nuostabių produktų, skirtų pedikiūrui. Sukurtas
atlikti spa pedikiūro procedūras ir pagerinti siūlomų paslaugų meniu.

LUXURIOUS
Gaivinantis pedikiūro tirpalas
Ypatybės:
Unikali raminanti formulė.

Nauda:
Pagyvina, atnaujina ir kondicionuoja skaudančias, pavargusias
pėdas.

Naudojimas:
Prieš naudojant produktą suplakite. Į šiltą vandenį įdėkite 2
kupinus valgomuosius šaukštus tirpiosios druskos ir švelniai
maišykite, kol ji ištirps. Pėdas mirkykite 5-10 minučių. Dėl
natūralių ingredientų, produkto spalva gali skirtis.

Pagrindiniai ingredientai:
Negyvosios jūros druskos kondicionuoja odą.
Eukaliptas – natūralus antiseptikas, kuris gydo pūlinius ar kitus odos susirgimus.
Ramunėlės minkština ir ramina sausą, sudirgintą odą.

Naudokite šį produktą su:
Mirkymo metu naudokite POLISHED Liquid Pumice skystą pemzą, kad
nušveistumėte sukietėjusią pėdų odą. Po mirkymo, naudokite COOL Refreshing Gel
vėsinantį gelį, kuris padeda atgaivinti pavargusias, skaudančias pėdas.

Galimi dydžiai:
230g/ 8 Oz, PREKĖ # 46063
450g/ 16 Oz, PREKĖ # 46069E
1820g/ 64 Oz, PREKĖ # 46070E
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Spa pedikiūras
Visapusiška pedikiūro produktų linija sukurta, kad atitiktų kiekvieno spa ar grožio
salono specialisto poreikius. Nuo druskų iki šveitiklių, nuospaudų šveitiklių ir
šildančių gelių, ORLY turi pilną liniją nuostabių produktų, skirtų pedikiūrui. Sukurtas
atlikti spa pedikiūro procedūras ir pagerinti siūlomų paslaugų meniu.

REFRESHING
Citrusinis pedikiūro tirpalas
Ypatybės:
Citrusinių vaisių aromatą sudaro apelsinų ir greipfrutų kvapai.

Nauda:
Atgaivina ir kondicionuoja pavargusias pėdas. Citrusinių vaisių
aromatas, suteikia energijos ir stimuliuojančiai veikia.

Naudojimas:
Prieš naudojant produktą suplakite. Į šiltą vandenį įdėkite 2
kupinus valgomuosius šaukštus tirpiosios druskos. Švelniai
maišykite, kol ji ištirps. Pėdas mirkykite 5-10 minučių.

Pagrindiniai ingredientai:
Melionas – natūralus ir stiprus antioksidantas. Padeda atgaivinti odą.
Apelsinas ir greipfrutas – natūralus ir stiprus antioksidantas. Stipriai veikia
fitochemikalus.
Agurkas, salieras ir serbentai – ramina odą.
Avokadų aliejus – kondicionuoja ir minkština.
Vitaminas E – antioksidantas, kuris apsaugo nuo didelių pažeidimų ir stabdo senėjimo
procesą.

Šį produktą naudokite su:
Po mirkymo naudokite CITRUS SUGARFIX šveitiklį. Pabaigoje naudokite klientui
patinkantį RICH RENEVAL kremą.

Galimi dydžiai:
450g/ 16 Oz, PREKĖ # 46064
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Spa pedikiūras
Visapusiška pedikiūro produktų linija sukurta, kad atitiktų kiekvieno spa ar grožio
salono specialisto poreikius. Nuo druskų iki šveitiklių, nuospaudų šveitiklių ir
šildančių gelių, ORLY turi pilną liniją nuostabių produktų, skirtų pedikiūrui. Sukurtas
atlikti spa pedikiūro procedūras ir pagerinti siūlomų paslaugų meniu.

POLISHED
Skysta pemza
Ypatybės:
Tai tarsi pemzos akmuo buteliuke, tik dar geriau! Praturtintas
pėdų šveitiklis su alaviju, levandomis ir ramunėlėmis.

Nauda:
Šveičia ir atnaujina sausą, sukietėjusią ir pavargusių pėdų odą.

Naudojimas:
Naudokite POLISHED skystą pemzą ant drėgnų pėdų. Švelniai
masažuokite 2-3 minutes, ypatingai sukietėjusias vietas.
Nuplaukite pėdų vonelėje.

Pagrindiniai ingredientai:
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Eukaliptas – natūralus antiseptikas, kuris gydo pūlinius ar kitus odos susirgimus.
Levanda – saldus gėlių aromatas. Veikia raminančiai. Padeda gydyti žaizdeles.
Ramunėlės – gydo išsausėjusią, sudirgusią, nuo saulės nudegusią. Veikia uždegimus.
Rekomenduojama naudoti gydant žaizdeles ir egzemą. Ramina ir minkština odą.

Šį produktą naudokite su:
Prieš šveitimą, labai sukietėjusioms vietoms naudokite SLEEK Callus Eraser. Po to
naudokite PERFECT pedikiūro kaukę, kuri ypatingai giliai įsiskverbia ir drėkina
nušveistą, minkštą pėdų odą.

Galimi dydžiai:
115g/ 4 Oz, PREKĖ # 46062
450g/ 16 Oz, PREKĖ # 46067E
1820g/ 64 Oz, PREKĖ # 46068E
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Spa pedikiūras
Visapusiška pedikiūro produktų linija sukurta, kad atitiktų kiekvieno spa ar grožio
salono specialisto poreikius. Nuo druskų iki šveitiklių, nuospaudų šveitiklių ir
šildančių gelių, ORLY turi pilną liniją nuostabių produktų, skirtų pedikiūrui. Sukurtas
atlikti spa pedikiūro procedūras ir pagerinti siūlomų paslaugų meniu.

SLEEK
Nuospaudų šveitiklis
Ypatybės:
Žalioji japoniška arbata ir natūralūs ingredientai švelniai
pašalina nuospaudas.

Nauda:
Švelnina odą ir greitai pašalina nuospaudas stipriai
nešveičiant ar nenaudojant aštrių priemonių. Natūralūs
ingredientai ramina pėdų odą.

Naudojimas:
Vatos gumulėlį suvilgykite SLEEK nuospaudų šveitikliu ir
užtepkite pažeistas odos vietas. Įvyniokite pėdas į
rankšluostį ir palaukite 5 minutes. Nuimkite rankšluostį ir
nuplaukite pėdas.

Pagrindiniai ingredientai:
Dumbliai – padeda palaikyti jaunatvišką odos išvaizdą. Stangrina odą, mažina
uždegimą ir apsaugo nuo UV spindulių, aplinkos užterštumo ir streso.
Žalioji japoniška arbata – gydo odos pažeidimus, mažina uždegimą.

Naudokite su:
POLISHED skysta pemza. Naudokite prieš užtepdami skystą pemzą, kad
suminkštintumėte nuospaudas. Taip bus lengviau nušveisti pėdas.

Galimi dydžiai:
60m/ 2 Fl Oz, PREKĖ # 46065
240ml/ 8 Fl Oz, PREKĖ # 46073
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Spa pedikiūras
Visapusiška pedikiūro produktų linija sukurta, kad atitiktų kiekvieno spa ar grožio
salono specialisto poreikius. Nuo druskų iki šveitiklių, nuospaudų šveitiklių ir
šildančių gelių, ORLY turi pilną liniją nuostabių produktų, skirtų pedikiūrui. Sukurtas
atlikti spa pedikiūro procedūras ir pagerinti siūlomų paslaugų meniu.

PERFECT
Maitinanti kaukė pedikiūrui
Ypatybės:
Unikalioje dumblo pagrindu sukurtoje formulėje yra alavijo ir
imbiero. Ypatingai giliai įsigeria ir drėkina pėdas.

Nauda:
Tonizuoja ir drėkina pėdų odą, ramina skausmingas, sausas
vietas.

Naudojimas:
Ištepkite visą pėdą su PERFECT kauke. Įvyniokite pėdas į
plastiką ir šiltą rankšluostį. Palaukite 5 minutes. Kaukę nuimkite
šiltame vandenyje sudrėkintu rankšluosčiu.

Pagrindiniai ingredientai:
Aloe Vera (alavijas) – drėkina ir gydo sausą, pažeistą odą. Pagreitina gijimą ir
sumažina tikimybę, kad liks randai. Oda tampa sveika, švytinti.
Ramunėlės ir vitaminas A – tonizuoja ir drėkina odą.

Naudokite su:
WARM Thermal Massage Enhancer šildantį tepalą, kad pėdų kaukė dar labiau
drėkintų odą. Ištepkite WARM ant visos pėdos ir blauzdos. Po to naudokite
PERFECT kaukę. Uždenkite pėdas šiltu rankšluosčiu. Leiskite klientui 5 minutes
atsipalaiduoti.

Galimi dydžiai:
115g/ 4 Oz, PREKĖ # 46066
450g/ 16 Oz, PREKĖ # 46071E
1820g/ 64 Oz, PREKĖ # 46072E
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Spa pedikiūras
Visapusiška pedikiūro produktų linija sukurta, kad atitiktų kiekvieno spa ar grožio
salono specialisto poreikius. Nuo druskų iki šveitiklių, nuospaudų šveitiklių ir
šildančių gelių, ORLY turi pilną liniją nuostabių produktų, skirtų pedikiūrui. Sukurtas
atlikti spa pedikiūro procedūras ir pagerinti siūlomų paslaugų meniu.

PEDICURE SPA KIT
Spa pedikiūro rinkinys
Ypatybės:
Šioje aromatingų priežiūros priemonių pakuotėje yra šeši
preparatai, kurie sukurti tam, kad atgaivintų ir pagražintų pėdas.
Preparatai praturtinti naudingais, natūraliais ingredientais, kurie
pagerina odos struktūrą.
230g/ 8 Oz LUXURIOUS Invigorating Pedicure Soak – tirpalas
pedikiūrui
115g/ 4 Oz CLEAN PREP Sanitizer – sterilizuojanti priemonė
115g/ 4 Oz POLISHED Liquid Pumice – skysta pemza
57g/ 2 Oz SLEEK Callus Eraser – nuospaudų šveitiklis
115g/ 4 Oz PERFECT Replenishing Masque – maitinamoji
kaukė.
230g/ 8 Oz Sheer Radiance Fresh Lotion – losjonas

Nauda:
Puikus būdas išbandyti įvairius ORLY pedikiūro linijos produktus, kurie visi
pateikiami viename rinkinyje kartu su naudojimo instrukcija. Tai viskas, ko reikia
atliekant pedikiūrą.

Galimi dydžiai:
Spa pedikiūro rinkinys (6 vienetai) PREKĖ # 46061
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Spa pedikiūras – specialus asortimentas
Pedikiūro produktai skirti papildomoms procedūroms. Visapusiška pedikiūro
produktų linija, sukurta, kad atitiktų kiekvieno spa ar grožio salono specialisto
poreikius. Nuo druskų iki šveitiklių, nuospaudų šveitiklių ir šildančių gelių, ORLY
turi pilną liniją nuostabių produktų, skirtų pedikiūrui. Sukurtas atlikti spa pedikiūro
procedūras ir pagerinti siūlomų paslaugų meniu.

COOL REFRESHING GEL
Šaldantis gaivinantis gelis
Ypatybės:
Stiprūs, efektyvūs ingredientai – eukaliptas ir mentolis – labai
padeda atsipalaiduoti.

Nauda:
Pagyvina pavargusias pėdas ir kojas, stimuliuoja cirkuliaciją
pėdose ir kojų raumenyse, drėkina odą.

Naudojimas:
Užtepkite ant pėdų ir blauzdų, masažuokite sukamaisiais
judesiais iki kelių. Naudokite ORLY CLEAN PREP, kad
nuvalytumėte nešvarumus prieš tepant nagų laką. Produktą
laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių
saulės spindulių. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pagrindiniai ingredientai:
Eukaliptas ir mentolis pagyvina skaudančius raumenis, pipirmetė suteikia jėgų ir
stimuliuoja cirkuliaciją, alavijas ir jūros žolių ekstraktai drėkina odą.

Šį produktą naudokite su:
Taip pat tinka blauzdos raumenims, plaštakoms ir rankoms, kai atliekama sportinio
masažo technika. Kai kliento pėdos yra ypatingai pavargusios ir skausmingos,
naudokite LUXURIOUS Pedicure Soak tirpalą, kad oda gautų dvigubai daugiau
eukalipto.

Galimi dydžiai:
240ml/ 8 Fl Oz PREKĖ # 46074
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Spa pedikiūras – specialus asortimentas
Pedikiūro produktai skirti papildomoms procedūroms. Visapusiška pedikiūro
produktų linija, sukurta, kad atitiktų kiekvieno spa ar grožio salono specialisto
poreikius. Nuo druskų iki šveitiklių, nuospaudų šveitiklių ir šildančių gelių, ORLY
turi pilną liniją nuostabių produktų, skirtų pedikiūrui. Sukurtas atlikti spa pedikiūro
procedūras ir pagerinti siūlomų paslaugų meniu.

WARM
Šildantis masažo tepalas
Ypatybės:
Specialus preparatas, kurio unikalių ingredientų formulė šildo odą,
kai preparatas užtepamas ant odos.

Ypatybės:
Drėkina ir ramina pėdų bei kojų odą.

Naudojimas:
Du kartus spustelėkite dozatorių (tris, jeigu norite drėgnesnės odos)
ir užtepkite WARM Thermal Massage Enhancer ant kliento kojų ir
pėdų. Švelniai masažuokite sukamaisiais judesiais 2-3 minutes,
ypatingai tose vietose, kur oda išsausėjusi. Kojas nuvalykite
naudodami šiltu vandeniu sudrėkintus rankšluosčius arba pėdų
vonelę.

Pagrindiniai ingredientai:
Medus – savo sudėtyje turi cukraus. Jis padeda išvalyti giluminius odos sluoksnius, o
antibakteriniai fitochemikalai kovoja su uždegimais.
Imbieras – stimuliuoja ir gerina cirkuliaciją, kad kraujas plūstų į pėdas. Mažina
raumenų skausmą. Imbieras puikiai veikia masažuojant pėdas po pedikiūro.

Šį produktą naudokite su:
Vietoje įprasto masažo aliejaus naudokite WARM preparatą arba naudokite jo vos
kelis lašus kartu su klientui patinkančiu ORLY RICH RENEWAL kremu. Tokiu
būdu, rankų ir kojų oda bus drėkinama ir švelni netgi žiemos metu.

Galimi dydžiai:
250ml/ 8 Fl Oz PREKĖ # 46075
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INGRIDIENTŲ APŽVALGA
INGREDIENTAS

FUNKCIJA
Stiprus tirpiklis, kuris nuima nagų laką
(Achillea Naudojamas gydant uždegimus

Acetonas
Paprastosios kraujažolės
Mellefolium) ekstraktas
Paprastasis
kaštonas
(Aesculus Naudojamas gydant uždegimus
Hippocastanum)
Denatūruotas alkoholis (etanolis)
Tirpiklis, kuris formulėje ištirpina arba
paskirsto vieną arba daugiau ingredientų
Dumblių ekstraktas
Drėkina odą
Alavijų ekstraktas
Minkština odą
Alavijų gelis
Minkština odą
Alavijų lapų ekstraktas
Minkština odą
Alavijų aliejus
Minkština odą
Aminometilpropanolis
Naudojamas kaip emulsijos ingredientas
Ananasų (Ananas Sativas) ekstraktas
Šveičia odą, ji pradeda luptis sluoksniais
Ramunėlių
(Anthemis
Nobilis) Ramina sudirgintą odą. Veikia kaip
ekstraktas
antioksidantas.
Kalninės arnikos ekstraktas
Augalinis priedas
Bentonitas
Į molį panašus mineralas, kosmetikoje
naudojamas kaip absorbentas
Beta karotinas (CI 75130)
Antioksidantas
Butilhidroksitoluenas (BHT)
Antioksidantas
Butyl Methoxydibenzoylmethane
Apsaugo nuo UV spindulių
Butilparabenas
Kosmetikoje naudojamas, kad apsaugotų
nuo grybelio
Shea sviestas (Butyrospermum Parkii) Minkština, ramina odą
Vaistinių medetkų ekstraktas
Turi antibakterinių ir antioksidanto
savybių
Žaliosios japoniškos arbatos (Camellia Augalinis priedas
Oleifera) ekstraktas
Baltos arbatos (Camellia Sinensis) Augalinis priedas
ekstraktas
Ylang ylang (Cananga Odorata) gėlių Augalinis priedas
ekstraktas
Kaprilo-kaprino trigliceridas
Išgaunamas iš kokoso. Puikiai minkština
odą
Karbomeras
Tirštinanti medžiaga
Karboksimetilceliuliozė
Rišamoji, tirštinanti medžiaga
Papajos (Carica Papaya) ekstraktas
Šveičia odą, ji pradeda luptis sluoksniais
Dažinio
dygmino
(Carthamus Natūralus aliejus, kuriame yra daug
Tinctorius) aliejus
antioksidantų
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Cetearilo alkoholis

Minkštiklis,
emulsiklis,
emulsijų
stabilizatorius, drumstiklis, klampumo
reguliavimo medžiaga
Cetearilo alkoholis ir cetearetas 20
Minkštiklis,
emulsiklis,
emulsijų
stabilizatorius, drumstiklis, klampumo
reguliavimo medžiaga. Naudojama, kad
sumaišytų ir surištų ingredientus.
Cetilo alkoholis
Minkštiklis, emulsiklis ir tirštiklis
Vaistinių ramunėlių ekstraktas
Ramina sudirgintą odą. Antioksidantas.
Ceiloninių cinamonų lapų eterinis Augalinis priedas
aliejus
Citrinos rūgštis
Balansuoja pH
Laimo (Citrus Aurantifolia) aliejus
Augalinis priedas
Apelsino žiedų (Citrus Aurantium Odos kondicionierius
Dulcis) ekstraktas
Apelsinų (Citrus Aurantium Dulcis) Odos kondicionierius
ekstraktas
Apelsinų (Citrus Aurantium Dulcis) Odos kondicionierius
aliejus
Greipfrutų (Citrus Grandis) aliejus Augalinis priedas
šveitimui
Citrinos (Citrus Medica Limonum) Valo, šviesina, gydo uždegimus. Veikia
aliejus šveitimui
kaip antioksidantas.
Mandarininio apelsino (Citrus nobilis) Augalinis priedas
aliejus šveitimui
Mandarinų
(Citrus
Tangerina) Augalinis priedas
ekstraktas
Mandarinų (Citrus Tangerina) aliejus Mandarinas
gaivina,
padeda
šveitimui
atsipalaiduoti, pamiršti stresą.
Kvapiųjų sakų (Commiphora Myrrh) Turi
antigrybelinių,
antibakterinių
ekstraktas
savybių
Kvapiųjų sakų (Commiphora Myrrh) Turi
antigrybelinių,
antibakterinių
aliejus
savybių
Kalendros (Coriandrum Sativum)
Augalinis priedas
vaisių aliejus
Agurkų (Cucumis Sativus) ekstraktas
Gydo uždegimus
Ciklometikonas
Padeda atstatyti odos drėgmę. Minkština
odą
D & C žalia Nr. 5 (CI 61570)
Suteikia atspalvį
D & C raudona Nr. 17 (CI 26100)
Suteikia atspalvį
D & C raudona Nr. 33 (CI 17200)
Suteikia atspalvį
D & C violetinė Nr. 2 (CI 60725)
Suteikia atspalvį
D & C geltona Nr. 11 (CI 47000)
Suteikia atspalvį
D & C violetinė Nr. 2 (CI 60725)
Suteikia atspalvį
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Dimetikonas

Padeda atstatyti odos drėgmę. Minkština
odą
Kardamono (Elettaria Cardamomum) Augalinis priedas
sėklų aliejus
Etilo acetatas
Tirpiklis
Etilheksilo metoksicinamatas
Apsaugo nuo saulės poveikio
Etilheksilo stearatas
Tirštiklis
Etilparabenas
Apsauginė priemonė
Eukalipto
(Eucalyptus
Globulus) Turi antibakterinių, antigrybelinių ir
ekstraktas
antivirusinių savybių.
Eukalipto (Eucalyptus Globulus) lapų Natūraliai vėsina
aliejus
Gvazdikėlių (Eugenia Caryophyllus) Augalinis priedas
lapų aliejus
FD & C mėlyna Nr. 1 (CI 142090)
Suteikia atspalvį
FD & C raudona Nr. 4 (CI 14700)
Suteikia atspalvį
FD & C geltona Nr. 5 (CI 19140)
Suteikia atspalvį
FD & C geltona Nr. 6 (CI 15985)
Suteikia atspalvį
FD&C mėlyna Nr. 1 (CI 42090)
Suteikia atspalvį
Feijoa Sellowiana vaisių ekstraktas
Augalinis priedas
Aromatas (kvepalai)
Suteikia kvapnesnį aromatą
Glicerinas
Tirpiklis ir minkštiklis
Glicerino stearatas
Emulsiklis ir odos kondicionierius
Glicerino stearatas ir PEG 100 Kosmetikoje naudojamas kaip minkštiklis
stearatas
ir tirštiklis
Glikolinė rūgštis
Natūrali odą šveičianti rūgštis
Medvilnės (Gossypium Herbaceum) Kondicionuojanti medžiaga
sėklų aliejus
Medaus ekstraktas
Kosmetikoje naudojamas, kad suteiktų
spalvą, aromatą ir veiktų kaip minkštiklis
Hridolizuoti kviečių proteinai
Kondicionuojanti medžiaga
Hidroksietilceliuliozė
Rišamoji
medžiaga,
emulsijų
stabilizatorius ir tirštiklis
Izopropilo alkoholis
Tirpiklis
Izopropilo miristatas
Minkštiklis
Graikinio riešuto (Juglans Regia) Minkštiklis
aliejus
Kaolinas
Į molį panašus mineralas, kosmetikoje
naudojamas kaip absorbentas
Pieno rūgštis
Šveitiklis
Sėmenų (Linum Usitatissimum) sėklų Emulsiklis, tirštiklis, antioksidantas.
ekstraktas
Gydo uždegimus.
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Nefeliumas (Litchi Chinensis)
Japòninio laurẽnio (Litsea Cubeba)
vaisių aliejus
Agurkinių magnolijų ekstraktas
Maliko rūgštis
Melia Azadirachta (Nimo lapų)
ekstraktas
Pipirmetės
(Mentha
Piperita)
ekstraktas
Mentolis
Metiletilketonas
Mirtos (Myrtus Communis) aliejus
Oktilpalmitatas
Nakvišų (Oenothera Biennis) aliejus

Augalinis priedas
Turi antibakterinių savybių
Augalinis priedas
Natūrali odą šveičianti rūgštis
Augalinis priedas
Turi antimikrobinių savybių

Vėsina odą
Apsauginė priemonė
Natūralus eterinis aliejus
Minkštiklis
Turi antiuždegiminių ir minkštiklio
savybių
Alyvų (Olea Europaea) aliejus
Naudojamas kaip antioksidantas ir
drėkinanti medžiaga
Ženšenio (Panax Ginseng) ekstraktas
Augalinis priedas
Mineralinis (Paraffinum Liquidum) Antioksidantas/ drėkina nedirgindamas
aliejus
odos
Valgomosios pasifloros (Passiflora Augalinis priedas
Edulis) ekstraktas
PEG-100 stearate
Emulsiklis
PEG-40 hidrintas ricinos aliejus
Surfaktantas
Avokadų (Persea Gratissima) aliejus
Minkštiklis
Petrolatumas
Minkštiklis. Padeda gyti odai
Fenoksietanolis
Apsauginė priemonė
Polietilenas
Šlifuojamoji medžiaga
Polietileno glikolis
Humektantas
Polisirbatas 20
Emulsuojanti medžiaga
Polisirbatas 80
Emulsuojanti medžiaga
Kalio hidroksidas
Reguliuoja pH
Kalio sorbatas
Apsauginė priemonė
PPG-26 Buteth-26
Emulsiklis
Propileno glikolis
Humektantas
Propilparabenas
Apsauginė medžiaga
Saldžiųjų migdolų (Prunus Amygdalus Minkštiklis
Dulcis) aliejus
Persikų (Prunus Persica) aliejus
Minkštiklis
Laukinės vyšnios (Prunus Serotina) Augalinis priedas
žievė
Pemza
Šveitiklis
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Granatas (Punica Granatum)
Vitaminas A (Retinyl Palmitate)
Rozmarino (Rosemarinus Officinalis)
aliejus
Šalavijo (Salvia Officinalis) ekstraktas
Kvapiojo šalavijo (Salvia Sclarea)
aliejus
Sezamų (Sesamum Indicum) sėklų
aliejus
Natrio akrilato kopolimeras
Sorbo rūgštis
Sorbitano stearatas
Sorbitolis
Stearetas 20
Stearino rūgštis
Stearilo alkoholis

Augalinis priedas
Ląstelių stabilizatorius
Antioksidantas
Antioksidantas
Antioksidantas
Minkštiklis

Fiksuojanti medžiaga ir tirštiklis
Apsauginė priemonė
Emulsiklis
Humenktantas. Slidi medžiaga
Emulsiklis
Minkštiklis ir tirštiklis
Minkštiklis, emulsiklis, tirštiklis ir
ingredientus maišanti medžiaga
Sacharozė (cukrus)
Šlifuojamoji medžiaga
Trietanolaminas (TEA)
Reguliuoja pH
Kakavos (Theobroma Cacao) sėklų Apsaugo odą
sviestas
Titaniumo dioksidas (CI 77891)
Tirština, balina, apsaugo nuo saulės
poveikio
Vitaminas E (Tocopheryl Acetate)
Antioksidantas ir odos kondicionierius
Vanilės (Vanilla Planifolia) vaisiaus Antioksidantas. Naudojamas gydant
ekstraktas
uždegimus
Vynuogių (Vitis Vinifera) sėklų aliejus Antioksidantas
Vanduo
Pagrindinė visų gyvųjų organizmų
sudedamoji
dalis
ir
pagrindinis
ingredientas,
kuris
naudojamas
kosmetikos pramonėje
Ksantano guma
Natūralus tirštiklis
Imbiero
(Zingiber
Officinale) Antiuždegiminė priemonė
ekstraktas
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FIRMINĖS PASLAUGOS
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ORLY manikiūras
Gražaus manikiūro pagrindas – stiprūs ir sveiki nagai. ORLY sukūrė daugybę
manikiūro procedūrų, kurias galima atlikti Jūsų salone arba spa. Šios specializuotos
paslaugos atitiks kiekvieno kliento pageidavimus tiek puošiant tiek gydant nagus.
Klientams, kurie kiekvieną savaitę daro manikiūrą, bet negali daug laiko praleisti
salone ar spa, mes sukūrėme EXPRESS MANICURE greitai atliekamą manikiūrą.
Klientams, kuriems patinka mėgautis išskirtinėmis spa procedūromis, mes sukūrėme
HANDSPA MANICURE rankų spa manikiūrą. Šiose procedūrose naudojame
geriausias nagų priežiūros priemones ir HANDSPA produktus. ORLY atsižvelgė ir į
tai, kad vis daugiau vyrų susirūpina savo nagų išvaizda ir sukūrė nagų priežiūros
paslaugas vyrams. Rūpinamės, kad klientai mėgautųsi atliekamomis procedūromis ir
visada pas Jus sugrįžtų.

Nagų forma
Prieš pradėdami dildyti kliento nagus, atkreipkite dėmesį, į rankų formą, pirštų ilgį ir
odelių formą. Įprastos nagų formos:
Pusiau kvadratas pusiau ovalas (angl. Squoval)
Šios formos nagai tik truputėlį išsikiša už piršto galiuko,
o nago kampai truputėlį nuapvalinti. Nago krašto plotis
išlieka tokio pačio ilgio.
Apvalūs
Apvalūs nagai turi būti truputį nusmailinti. Laisvas nago
kraštas truputėlį išsikiša už piršto galiuko.

Ovalas
Ovalo formos nagai tinka daugeliui moterų. Tai
kvadrato forma, tik nuapvalintais kampais.

Smailūs
Smailūs nagai tinka plonoms rankoms, siauram nago
guoliui. Nagas turi būti kiek ilgesnis negu paprastai, kad
rankos atrodytų dar laibesnės. Tokie nagai gali būti
silpni ir lengvai lūžti, todėl pasiūlykite naudoti nagus
stiprinančias priemones.
Kvadratas
Kvadratiniai
nagai
paliekami
tiesūs,
kraštai
neapvalinami. Nagų ilgis priklauso nuo kliento norų.
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Nagų dildymo technika
Nuėmus nagų laką, dildykite ir formuokite nagą, kol jis yra sausas. Niekada
nedildykite nago po mirkymo, nes mirkymas suminkština nagą, todėl, dildymo metu,
jis gali lengvai lūžti arba įskilti. Ilgesniems nagams kirpti naudokite nagų žnyples.
Jūsų dildės turi būti aštrios, 240 arba daugiau dalelių, kad natūralių nagų kraštas
nesuskeldėtų ir nebūtų pažeistas. Suteikiant formą, nagą dildyti reikia tolygiai,
nekreipiant dildės tam tikru kampu. Norime, kad nago galiukas būtų kiek įmanoma
stipresnis, o dildant nagą tam tikru kampu, kraštas tampa silpnesnis. Nedildykite nago
per daug įnirtingai. Pradėkite dildyti nuo nago krašto vidurio ir pagal šią dalį
formuokite nagą. Taip pat, galima pradėti nuo abiejų šonų ir dildyti link vidurio.
DOUBLE TIME SHINE

Švelni dviguba dildė.
dirbtiniems nagams.

Tinka

natūraliems

ir

BUFFING TRIO

240/400/poliravimui skirta pusė. Tinka natūraliems
ir dirbtiniems nagams.
BLACK BOARD

180 dalelių. Rekomenduojama dirbtiniams nagams.
ZEBRA BOARD

100/200 dalelių. Rekomenduojama dirbtiniams
nagams.
GARNET BOARD

120 dalelių. Rekomenduojama dirbtiniams nagams.
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ORLY EXPRESS MANICURE greitas manikiūras
25 minutės
Nauda klientui:
Ši greitai suteikiama paslauga puikiai tinka klientams, kurie neturi laiko, bet nori
nepriekaištingai atrodyti. Taip pat, pasiūlykite ORLY EXPRESS MANICURE
paslaugą klientui, kuris laukia, kol jį priims plaukų priežiūros specialistas.

Nauda salonui:
Greitai atliekamas EXPRESS manikiūras – tai puikus būdas padidinti kasdieninį
salono pelną. Salone, kur teikiamos įvairios paslaugos, manikiūrą pasidaryti
pasiūlykite klientui, kuriam pvz., dažomi plaukai.

Paslaugų meniu aprašymas:
Neturite laiko? Jums tinkamu laiku, išbandykite ORLY EXPRESS MANICURE,
kurio metu naudojami ORLY apdovanojimą pelnę produktai, kurie stiprina ir maitina
nagus. Pirmiausia, pasimėgausite odelių priežiūros procedūra ir nagų balintoju, kuris
atgaivins Jūsų nagus. Po to, užtepamas lengvas drėkinamasis kremas, kuris odą
padaro švelnią. Galiausiai, užtepus ORLY nagų laką, būsite pasiruošusi sutikti naujus
gyvenimo nuotykius.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Extra Strength Nail Lacquer Remover – ypač stiprus nagų lako nuėmėjas
Buffing Trio – triguba dildė
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Sheer Radiance Lotion – losjonas
ORLY Nail Lacquer – ORLY nagų lakas
Top2Bottom – pagrindas ir viršutinis sluoksnis
Spritz Dry – džiovina nagų laką.

Reikalingos priemonės:
Vatos gumulėliai
2-4 sausi rankšluosčiai rankoms
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Popierinės servetėlės
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ORLY EXPRESS MANICURE PAVYZDYS
1. Sterilizuokite
• Sterilizuokite priemones.
• Užpurkškite CLEAN PREP ant
kliento rankų, kad jos būtų švarios ir
gaivios.
2. Nuimkite
• Naudodami Extra Strength Nail
Lacquer Remover ypač stiprų nagų
lako nuėmėją ir vatos gumulėlius
nuimkite nagų laką.
3. Formuokite
• Naudodami ORLY dildę, dildykite ir
formuokite laisvąjį nago kraštą.
• Naudodami Buffing Trio dildę,
poliruokite nago plokštelę.
4. Sutvarkykite nagus
• Ant kiekvieno piršto antnaginių odelių užtepkite truputį CUTICLE THERAPY
CREME ir švelniai įmasažuokite.
• Mirkykite rankas vonelėje su šiltu muiluotu vandeniu.
• Ištraukite rankas iš muiluoto vandens ir nuvalykite rankas sausu rankšluosčiu.
• Švelniai stumkite odeles tolyn, kol jos dar drėgnos. Atsargiai nukirpkite negyvą
odelių sluoksnį ir šerpetojančias odeles.
• Naudodami apelsinmedžio mentelę, išvalykite panages.

5. Drėkinkite
• Užtepkite SHEER RADIANCE
LOTION losjoną ant plaštakų bei
riešų ir masažuokite rankas, kol jis
pilnai įsigers.
• Virš vonelės, nagus pavalykite
drėgnu nagų šepetėliu.
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ORLY EXPRESS MANICURE PAVYZDYS
(tęsinys)
6. Paruoškite nagus lakui
• Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų, kad
nuvalytumėte nešvarumus ir riebalines daleles.
Kruopščiai nuvalykite nagų plokštelę, kad geriau
prikibtų nagų lakas.

7. Užtepkite pagrindą
• Užtepkite vieną ORLY TOP 2 BOTTOM sluoksnį
kaip pagrindą.

8. Užtepkite nagų laką
• Užtepkite 2 klientui patinkančio ORLY nagų lako
sluoksnius.
• Prieš tepant antrą sluoksnį, palaukite 1 minutę.

9. Užtepkite viršutinį sluoksnį
• Užtepkite vieną ORLY TOP 2 BOTTOM sluoksnį
kaip viršutinį sluoksnį.

10. Užpurkškite SPRITZ DRY
• Užpurkškite ant nagų lako, kad jis ypatingai greitai
nudžiūtų.
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ORLY firminis manikiūras
45 minutės
Nauda klientui:
ORLY firminis manikiūras puikiai tinka klientams, kurie nori, kad jų nagai būtų
stiprūs, augtų sveiki, o odelės būtų nepriekaištingai sutvarkytos.

Nauda salonui:
ORLY firminis manikiūras – tai tinkamiausias pasirinkimas Jūsų salonui, nes jame
naudojami produktai, kurių reikia norint suteikti kokybiškas paslaugas per trumpą
laiką. Puiki paslauga, kurią galima pademonstruoti namuose arba atlikti tuo metu, kai
laukiama kitos paslaugos.

Paslaugos meniu aprašymas:
Gražūs, natūralūs nagai – visuomet madingi. Pirmiausiai, kad nagai būtų natūralūs ir
sveiki, mirkykite juos balinančioje vonelėje. Po to, tvarkomos Jūsų odelės, kurios yra
sveikai augančio nago pagrindas. Į Jūsų odą įmasažuojamas lengvas, pasirinkto
aromato losjonas. Galiausiai, tepamas ilgai išliekantis nagų lakas.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Extra Strength Nail Lacquer Remover – ypač stiprus nagų lako nuėmėjas
Buffing Trio – triguba dildė
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Cutique – odelių nuėmėjas
Cuticle Oil+ - aliejus odelėms
Nail Whitener – nagus balinanti priemonė
Sheer Radiance Lotion – losjonas
Bonder Rubberized Basecoat – nagų pagrindas su kaučiuku
ORLY Nail Lacquer – ORLY nagų lakas
Won’t Chip – apsauginis viršutinis sluoksnis
Spritz Dry – džiovina nagų laką.

Reikalingos priemonės:
2-4 sausi rankšluosčiai rankoms
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY firminio manikiūro pavyzdys
1. Sterilizuokite
• Sterilizuokite priemones.
• Užpurkškite CLEAN PREP ant kliento rankų, kad
jos būtų švarios ir gaivios.

2. Nuimkite
• Naudodami Extra Strength Nail Lacquer
Remover ypač stiprų nagų lako nuėmėją ir vatos
gumulėlius nuimkite nagų laką.
3. Formuokite
• Naudodami ORLY dildę, dildykite ir formuokite
laisvąjį nago kraštą.
• Naudodami Buffing Trio dildę, poliruokite nago
plokštelę.
4. Sutvarkykite nagus
• Paruoškite vonelę nagams. Naudokite vieną pakelį arba vieną šaukštelį nagus
balinančios priemonės NAIL WHITENER.
• Ant kiekvieno piršto antnaginių odelių užtepkite truputį CUTICLE THERAPY
CREME ir švelniai įmasažuokite.
• 5 minutes mirkykite rankas vonelėje su NAIL WHITENER.
• Nuvalykite muilą nuo rankų.
• Užtepkite CUTIQUE ant kiekvieno piršto odelių. Po 30-60 sekundžių, naudodami
apelsinmedžio mentelę arba stūmiklį, švelniai stumkite odeles tolyn.
• Atsargiai nukirpkite negyvų odelių sluoksnį ir šerpetojimus.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų šepetėliu.
• Naudodami apelsinmedžio mentelę, išvalykite panages.
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ORLY firminio manikiūro pavyzdys
(tęsinys)
5. Drėkinkite
• Ant kiekvieno piršto odelių užlašinkite po lašelį
CUTICLE OIL+ aliejaus.
• Užtepkite SHEER RADIANCE LOTION losjoną
ant plaštakų bei riešų ir masažuokite rankas, kol jis
pilnai įsigers.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.
6. Paruoškite nagus lakui
• Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų, kad
nuvalytumėte nešvarumus ir riebalines daleles.
Kruopščiai nuvalykite nagų plokštelę, kad geriau
prikibtų nagų lakas.
7. Užtepkite pagrindą
• Užtepkite vieną ORLY BONDER sluoksnį kaip pagrindą.

8. Užtepkite nagų laką
• Užtepkite 2 klientui patinkančio ORLY nagų lako sluoksnius.
• Prieš tepant antrą sluoksnį, palaukite 1 minutę.

9. Užtepkite viršutinį sluoksnį
• Užtepkite vieną ORLY WON’T CHIP sluoksnį kaip viršutinį sluoksnį.
10. Užpurkškite SPRITZ DRY
• Užpurkškite ant nagų lako, kad jis ypatingai greitai nudžiūtų.
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ORLY manikiūras su karštu aliejumi
55 minutės
Nauda klientui:
Ypatingai drėkinanti procedūra puikiai tinka sausai odai ir pažeistoms odelėms
gydyti.

Nauda salonui:
Giliai įsigerianti ir drėkinanti priemonė odą padaro švelnią kaip šilkas – tokio
poveikio odai klientas niekada nepamirš ir norės grįžti dar kartą.

Paslaugos meniu aprašymas:
Pamerkite sausas rankas į šiltą vonelę su aliejumi ir gaivinančiu apelsinų aromatu.
Vonelė minkština ir drėkina sausas, pažeistas odeles ir drėkina sausus, trapius nagus.
Pabaigoje pamasažuokite rankas ir užtepkite odą drėkinančias priemones. Šis
manikiūras švelnina odą, stiprina ir atgaivina odeles.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Extra Strength Nail Lacquer Remover – ypač stiprus nagų lako nuėmėjas
Buffing Trio – triguba dildė
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Cutique – odelių nuėmėjas
Cuticle Oil+ – aliejus odelėms
Rich Renewal Crème – drėkinamasis kremas
Bonder Rubberized Basecoat – nagų pagrindas su kaučiuku
ORLY Nail Lacquer – ORLY nagų lakas
Won’t Chip – apsauginis viršutinis sluoksnis
Spritz Dry – džiovina nagų laką.

Reikalingos priemonės:
2-4 sausi rankšluosčiai rankoms
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY manikiūro su karštu aliejumi pavyzdys
Kartokite 1-3 veiksmus pagal ORLY firminio
manikiūro procedūrą.
Pakeiskite 4 ir 5 veiksmus pagal šiuos nurodymus:
4. Sutvarkykite nagus
• 1 valgomąjį šaukštą (apie 14 gramų) CUTICLE
OIL+ aliejaus apie 20 sekundžių (laikas gali kisti)
šildykite
nedideliame
indelyje
mikrobangų
krosnelėje.
• Mirkykite pirštų galiukus aliejuje 3-5 minutes.
• Įmasažuokite aliejų į plaštakas ir riešus, ypač į
odeles ir nagus.
• Užtepkite CUTIQUE ant odelių. Po 30-60
sekundžių, naudodami apelsinmedžio mentelę arba
stūmiklį, švelniai nustumkite odeles atgal.
• Atsargiai nukirpkite negyvų odelių sluoksnį ir
šerpetojimus.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.
• Naudodami apelsinmedžio mentelę, išvalykite
panages.
5. Drėkinkite
• Užtepkite
RICH
RENEWAL
ULTRAHYDRATING CREME kremą ant plaštakų bei
riešų ir masažuokite rankas, kol jis pilnai įsigers.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.

Kartokite 6-10 veiksmus pagal ORLY firminio manikiūro procedūrą.
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ORLY rankų spa manikiūras
60 minutės
Nauda klientui:
Rankos atrodys jaunesnės ir gaivesnės, o nagai ir odelės bus tinkamai drėkinami ir
prižiūrėti. Klientas bus patenkintas puikiais rankų spa procedūros pojūčiais.

Nauda salonui:
Spa paslaugos – tai viena maloniausių salono paslaugų. Sukurkite unikalias spa
paslaugas, darydami HandSpa Manicure rankų spa manikiūrą tiems klientams, kurie
nori skirti daugiau laiko ir tikisi gauti visas rankų priežiūros procedūras.

Paslaugos meniu aprašymas:
Rankos dažnai pirmosios parodo senėjančios odos požymius, bet jomis dažnai
nesirūpinama. Atsipalaiduokite ir mėgaukitės rankas gydančiais spa malonumais.
Pirmiausiai, rankos švelniai, bet gerai nušveičiamos su agurkų ir paprastojo kaštono
mišiniu. Praturtinta, drėkinamoji kaukė su alaviju ir vitaminais A ir E gydo bei ramina
odą. Kitas drėkinamasis sluoksnis įmasažuojamas į odą. Šių spa procedūrų pabaigoje,
nagai nulakuojami kliento pasirinktu atspalviu.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Extra Strength Nail Lacquer Remover – ypač stiprus nagų lako nuėmėjas
Buffing Trio – triguba dildė
Smooth Gentle Exfoliator – švelnus šveitiklis
Cutique – odelių nuėmėjas
Vital Restorative Masque – atstatomoji kaukė
Sheer Radiance Crème – drėkinamasis kremas
Bonder Rubberized Basecoat – nagų pagrindas su kaučiuku
ORLY Nail Lacquer – ORLY nagų lakas
TOP 2 BOTTOM – pagrindas ir viršutinis sluoksnis
Spritz Dry – džiovina nagų laką.

Reikalingos priemonės:
4 drėgni rankšluosčiai
2-4 sausi rankšluosčiai rankoms
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY rankų spa manikiūro pavyzdys
Kartokite 1-3 veiksmus pagal ORLY firminio manikiūro procedūrą.
4. Šveiskite
• Ant kiekvienos rankos užtepkite SMOOTH Gentle
Exfoliator šveitiklio. Masažuokite į plaštakos viršutinę
dalį ir delnus. Kiekvieną ranką masažuokite po 2-3
minutes, kad nušveistumėte negyvos odos sluoksnį.
• Produktą nuvalykite šiltu, drėgnu rankšluosčiu ar
kempine.
• Nusausinkite rankas sausu rankšluosčiu.

5. Uždėkite drėkinamąjį kaukę
• Užtepkite VITAL Restorative Masque kaukę ant plaštakų
viršutinės dalies ir delnų.
• Įvyniokite rankas į šiltą, drėgną rankšluostį.
• Leiskite klientui atsipalaiduoti 3-5 minutes, kol kaukė
skverbiasi į odą.
• Nuimkite rankšluosčius. Produktą nuvalykite šiltu drėgnu
rankšluosčiu arba kempine.
• Nusausinkite rankas sausu rankšluosčiu.
6. Sutvarkykite nagus
• Užtepkite CUTIQUE ant odelių. Po 30-60 sekundžių,
naudodami apelsinmedžio mentelę arba stūmiklį, švelniai
nustumkite odeles atgal.
• Atsargiai nukirpkite negyvų odelių sluoksnį ir
šerpetojimus.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų šepetėliu.
• Naudodami apelsinmedžio mentelę, išvalykite panages.
7. Drėkinkite
• Užtepkite RICH RENEWAL CRÈME kremą ant plaštakų
bei riešų ir 3-5 minutes masažuokite rankas, kol jis pilnai
įsigers.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų šepetėliu.
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ORLY rankų spa manikiūro pavyzdys
(tęsinys)
8. Paruoškite nagus lakui
• Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų, kad nuvalytumėte
nešvarumus ir riebalines daleles. Kruopščiai nuvalykite
nagų plokštelę, kad geriau prikibtų nagų lakas.

9. Užtepkite pagrindą
• Užtepkite vieną ORLY TOP 2 BOTTOM sluoksnį kaip
pagrindą.

10. Užtepkite nagų laką
• Užtepkite 2 klientui patinkančio ORLY nagų lako
sluoksnius.
• Prieš tepant antrą sluoksnį, palaukite 1 minutę.

11. Užtepkite viršutinį sluoksnį
• Užtepkite vieną ORLY TOP 2 BOTTOM sluoksnį kaip
viršutinį sluoksnį.

12. Užpurkškite SPRITZ DRY
• Užpurkškite ant nagų lako, kad jis ypatingai greitai
nudžiūtų.
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ORLY EXPRESS greitas manikiūras vyrams
25 minutės
Nauda klientams:
Pasiūlykite šią paslaugą vyrui, kuris paprastai nesidaro manikiūro, tuomet, kai jis
laukia, kol jam bus atliekamos kitos procedūros. Jeigu jį spaudžia laikas, priminkite
klientui, kad padaryti manikiūrą trunka 25 minutes, per kurias jis galės mėgautis
trumpa, bet atpalaiduojančia procedūra.

Nauda salonui:
EXPRESS MANICURE greitas manikiūras puikiai tinka klientams, kurie pirmą kartą
darosi manikiūrą ir nori, kad nagai būtų sutvarkyti greitai, bet profesionaliai.

Paslaugos meniu aprašymas:
Susitvarkykite nagus ir rankas per labai trumpą laiką. Nagai nuvalomi, odelės
pakerpamos, drėkinamasis kremas įmasažuojamas į sausą, šiurkščią rankų odą.
Pabaigoje, nagai nupoliruojami, kad įgautų matinį atspalvį.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Buffing Trio – triguba dildė
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Sheer Radiance Lotion – drėkinamasis losjonas
Nails for Males – matinis sluoksnis skirtas vyrams
Double-Time Shine – dviguba dildė

Reikalingos priemonės:
2-4 sausi rankšluosčiai rankoms
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Popierinės servetėlės
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ORLY EXPRESS greito manikiūro vyrams
pavyzdys
1. Sterilizuokite
• Sterilizuokite priemones.
• Užpurkškite CLEAN PREP ant kliento rankų, kad jos
būtų švarios ir gaivios. Nuvalykite nago plokštelę.

2. Formuokite
• Nagus nukirpkite nagų žnyplėmis.
• Nagų kraštus dildykite ir formuokite nagą naudodami
ORLY nagų dildę.
• Naudodami BUFFING TRIO trigubą dildę, švelniai
poliruokite nago plokštelę.

3. Sutvarkykite nagus
• Ant kiekvieno piršto odelių užtepkite truputį CUTICLE
THERAPY CREME ir švelniai įmasažuokite.
• Mirkykite kliento rankas vonelėje su šiltu vandeniu ir
muilu.
• Nuvalykite muilą ir nusausinkite rankas rankšluosčiu.
• Švelniai nustumkite odeles, kol jos drėgnos. Atsargiai
nukirpkite negyvų odelių sluoksnį ir šerpetojimus.
• Naudodami apelsinmedžio mentelę, išvalykite panages.
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ORLY EXPRESS greito manikiūro vyrams
pavyzdys
(tęsinys)
4.Drėkinkite
• Užtepkite SHEER RADIANCE LOTION
losjono ant plaštakų bei riešų ir masažuokite
rankas, kol jis pilnai įsigers.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.

5. Paruoškite nagus lakui
• Užpurkškite CLEAN PREP ant kliento rankų,
kad neliktų nešvarumų ir riebalinių dalelių.
Nuvalykite nago plokštelę.

6. Paskutinis potepis
• Užtepkite vieną NAILS FOR MALES sluoksnį,
kad nagas įgautų matinį atspalvį. Nagus
poliruokite su DOUBLE-TIME SHINE
dviguba dilde, kad nagas ypatingai spindėtų.
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ORLY rankų spa manikiūras vyrams
45 minutės

Nauda klientui:
Šiurkščios rankos atrodo nepatraukliai, o neprižiūrėtus nagus gali skaudėti. Po šios
paslaugos, nagai atrodo tvarkingai, o masažas padeda atsipalaiduoti ir mažina įtampą.

Nauda salonui:
Kai klientas vieną kartą išbandys greitą manikiūrą EXPRESS SERVICE, jam labai
patiks išskirtinės rankų spa manikiūro procedūros.

Paslaugos meniu aprašymas:
Atsipalaiduokite ir mėgaukitės ypatingomis rankų spa procedūromis. Pirmiausia,
negyvos odos sluoksnis nušveičiamas su agurkų ir paprastojo kaštono mišiniu.
Drėkinamasis mišinys su alaviju ir vitaminais A bei E gydo ir ramina odą. Kitas
drėkinamasis sluoksnis įmasažuojamas į odą. Šių spa procedūrų pabaigoje
sutvarkomos odelės, o nagai nupoliruojami, kad įgautų matinį atspalvį.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Buffing Trio – triguba dildė
Smooth Gentle Exfoliator – švelnus šveitiklis
Vital Restorative Masque – atstatančioji kaukė
Rich Renewal Crème – drėkinantis kremas
Cutique – odelių nuėmėjas
Nails for Males – matinis lakas skirtas vyrams
Double-Time Shine – dviguba dildė

Reikalingos priemonės:
4 drėgni rankšluosčiai
2-4 sausi rankšluosčiai rankoms
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY rankų spa manikiūro vyrams pavyzdys
1. Sterilizuokite
• Sterilizuokite priemones.
• Užpurkškite CLEAN PREP ant kliento
rankų, kad jos būtų švarios ir gaivios.
Nuvalykite nago plokštelę.
2. Formuokite
• Nagus nukirpkite nagų žnyplėmis.
• Nagų kraštus dildykite ir formuokite
nagą naudodami ORLY nagų dildę.
• Naudodami BUFFING TRIO trigubą
dildę, švelniai poliruokite nago plokštelę.
3. Šveiskite
• Ant kiekvienos rankos užtepkite
SMOOTH Gentle Exfoliator šveitiklio.
Masažuokite į plaštakos viršutinę dalį ir
delnus. Kiekvieną ranką masažuokite po 23 minutes, kad nušveistumėte negyvos
odos sluoksnį.
• Produktą nuvalykite šiltu, drėgnu
rankšluosčiu ar kempine.
• Nusausinkite rankas sausu rankšluosčiu.
4. Uždėkite drėkinamąjį kaukę
• Užtepkite VITAL Restorative Masque
kaukę ant plaštakų viršutinės dalies ir
delnų.
• Įvyniokite rankas į šiltą, drėgną
rankšluostį.
• Leiskite klientui atsipalaiduoti 3-5
minutes, kol kaukė skverbiasi į odą.
• Nuimkite
rankšluosčius.
Produktą
nuvalykite šiltu drėgnu rankšluosčiu.
• Nusausinkite rankas sausu rankšluosčiu.
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ORLY rankų spa manikiūro vyrams pavyzdys
(tęsinys)
5. Sutvarkykite nagus
• Užtepkite CUTIQUE ant kiekvieno
piršto odelių. Po 30-60 sekundžių,
naudodami apelsinmedžio mentelę arba
stūmiklį, švelniai stumkite odeles tolyn.
• Atsargiai nukirpkite negyvų odelių
sluoksnį ir šerpetojimus.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu
nagų šepetėliu.
• Naudodami apelsinmedžio mentelę,
išvalykite panages.
6.Drėkinkite
• Užtepkite RICH RENEWAL CREME
kremą ant plaštakų bei riešų ir 3-5 minutes
masažuokite rankas, kol jis pilnai įsigers.
• Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu
nagų šepetėliu.
7. Paruoškite nagus lakui
• Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų,
kad nuvalytumėte nešvarumus ir riebalines
daleles.
Kruopščiai
nuvalykite nagų
plokštelę.
8. Paskutinis potepis
• Užtepkite vieną NAILS FOR MALES
sluoksnį, kad nagas įgautų matinį atspalvį.
Nagus poliruokite su DOUBLE-TIME
SHINE dviguba dilde, kad nagas ypatingai
spindėtų.
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ORLY pedikiūras
ORLY sukūrė procedūras, kurios atitinka kiekvieno kliento poreikius. Visi žinome,
kad pavargusios pėdos nusipelnė ypatingos priežiūros. Išskirtinė ORLY PEDICURE
SPA spa pedikiūro produktų linija ir procedūros apima ne tik mūsų firminį pedikiūrą,
kurio metu naudojami įvairūs pėdų muiliukai ir šveitikliai, bet ir papildomas spa
procedūras, kaip pvz., spa pedikiūras, šildantis arba vėsinantis pedikiūras su masažu.
Padidinkite savo pelną ir laukite grįžtančių klientų, kurie nori pakartoti šią malonią
procedūrą.

ORLY firminis pedikiūras
45 minutės

Nauda klientui:
ORLY firminis pedikiūras puikiai tinka klientams, kurie nori, kad jų kojų nagų odelės
būtų prižiūrėtos, nagai sveiki, o pėdų oda pakankamai sudrėkinta.

Nauda salonui:
ORLY firminis pedikiūras – tai tinkamiausias pasirinkimas Jūsų salonui, nes jame
naudojami produktai, kurių reikia norint suteikti kokybiškas paslaugas per trumpą
laiką. Puiki paslauga, kurią galima pademonstruoti namuose arba atlikti tuo metu, kai
laukiama kitos paslaugos.

Paslaugos meniu aprašymas:
Paslauga skirta prižiūrėti pavargusias pėdas, kurių oda sausa. Pamerkite pėdas į šiltą
vonelę su negyvosios jūros druskomis ir levandomis, kad pavargusios pėdos atgytų.
Skysta pemza švelniai įmasažuojama į odą, kad būtų nušveistas negyvos odos
sluoksnis ir nuospaudos. Maitinamaisiais kremais patepamos odelės, o po to
masažuojamos pėdos ir blauzdos. Procedūros pabaigoje nagai nulakuojami pasirinktu
lako atspalviu.

Reikalingi produktai:

Reikalingos priemonės:

Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Luxurious Pedicure Soak – tirpalas pedikiūrui
Extra Strength Nail Lacquer Remover –
ypač stiprus nagų lako nuėmėjas
Buffing Trio – triguba dildė
Polished Liquid Pumice – skysta pemza
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Cutique – odelių nuėmėjas
Cuticle Care Complex – aliejus odelėms ir nagams
Sheer Radiance Lotion – drėkinantis losjonas
Bonder Basecoat – pagrindas
Orly Nail Lacquer – Orly nagų lakas
In a Snap Topcoat – viršutinis sluoksnis
Spritz Dry – džiovina nagų laką

2-4 sausi rankšluosčiai
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY firminio pedikiūro pavyzdys
1. Sterilizuokite
• Sterilizuokite priemones.
• Užpurkškite CLEAN PREP ant kliento rankų,
kad jos būtų švarios ir gaivios. Nuvalykite nago
plokštelę.
2. Mirkykite
• Paruoškite vonelę pėdoms su šiltu vandeniu ir
dvejais kaušeliais LUXURIOS Invagorating
Pedicure Soak tirpalo. Maišykite, kol ištirps
tirpiosios druskos.
• Leiskite klientui atsipalaiduoti, kol pėdos
mirksta 3-5 minutes.
3. Nuimkite nagų laką
• Naudodami EXTRA STRENGTH NAIL
LACQUER REMOVER ypatingai stiprų lako
nuėmėją nuimkite nagų laką nuo kojų nagų.

4. Formuokite
• Nagus nukirpkite nagų žnyplėmis.
• Nagų kraštus dildykite ir formuokite nagą
naudodami ORLY nagų dildę.
• Naudodami BUFFING TRIO trigubą dildę,
švelniai poliruokite nago plokštelę.
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ORLY firminio pedikiūro pavyzdys
(tęsinys)
5. Šveiskite
•
Ant kiekvienos pėdos užtepkite POLISHED
Liquid Pumice Exfoliator šveitiklio. Masažuokite į
pėdas. Kiekvieną pėdą masažuokite po 2-3 minutes, kad
nušveistumėte negyvos odos sluoksnį ir/arba
nuospaudas.
•
Produktą nuplaukite vonelės vandeniu.
•
Nusausinkite pėdas sausu rankšluosčiu.
6. Sutvarkykite nagus
•
Ant kiekvieno piršto odelių užtepkite truputį
CUTICLE
THERAPY
CREME
ir
švelniai
įmasažuokite.
•
Užtepkite CUTIQUE ant kiekvieno piršto
odelių. Po 30-60 sekundžių, naudodami apelsinmedžio
mentelę arba stūmiklį, švelniai stumkite odeles tolyn.
•
Atsargiai nukirpkite negyvų odelių sluoksnį.
•
Kojų nagus pavalykite drėgnu nagų šepetėliu.
•
Naudodami apelsinmedžio mentelę, išvalykite
panages.
7. Drėkinkite
•
Ant kiekvieno piršto odelių užlašinkite po lašelį
CUTICLE CARE COMPLEX aliejaus.
•
Užtepkite SHEER RADIANCE LOTION
losjoną ant pėdų ir masažuokite jas 3-5 minutes, kol jis
pilnai įsigers.
•
Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.
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ORLY firminio pedikiūro pavyzdys
(tęsinys)
8. Paruoškite nagus lakui
•
Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų, kad
nuvalytumėte nešvarumus ir riebalines daleles.
Kruopščiai nuvalykite nagų plokštelę, kad geriau
prikibtų nagų lakas.

9. Užtepkite pagrindą
•
Užtepkite vieną ORLY BONDER sluoksnį kaip
pagrindą.

10. Užtepkite nagų laką
•
Užtepkite 2 klientui patinkančio ORLY nagų
lako sluoksnius.
•
Prieš tepant antrą sluoksnį, palaukite 1 minutę.

11. Užtepkite viršutinį sluoksnį
•
Užtepkite vieną ORLY IN A SNAP sluoksnį
kaip viršutinį sluoksnį.

12. Užpurkškite SPRITZ DRY
•
Užpurkškite ant nagų lako, kad jis ypatingai
greitai nudžiūtų.
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ORLY spa pedikiūras
60 minučių

Nauda klientui:
Per valandą trunkančią procedūrą, klientas pajus kaip ši maloni spa pedikiūro
procedūra padeda jam atsipalaiduoti. Spa pedikiūras skirtas klientui, kuris vertina
pilną pėdų priežiūrą.

Nauda salonui:
Spa paslaugos – tai viena maloniausių salono paslaugų. Sukurkite unikalias spa
paslaugas, darydami ORLY Spa pedikiūrą tiems klientams, kurie nori skirti daugiau
laiko ir tikisi gauti visas pėdų priežiūros procedūras.

Paslaugos meniu aprašymas:
Atsipalaiduokite ir mėgaukitės spa pedikiūro teikiamais malonumais. Pamerkite pėdas
į šiltą vonelę su negyvosios jūros druskomis ir levandomis, kad pavargusios pėdos
atgytų. Skysta pemza švelniai įmasažuojama į odą, kad būtų nušveistas negyvos odos
sluoksnis ir nuospaudos. Po to, ant nuospaudų užtepamas nuospaudas šalinantis gelis,
o ant odelių – maitinamasis kremas. Ypatingai drėkinantis kremas įmasažuojamas į
pėdas ir blauzdas, atidžiai masažuojant skaudančius raumenis ir vietas, kur oda
išsausėjusi. Procedūros pabaigoje nagai nulakuojami pasirinktu lako atspalviu.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Luxurious Pedicure Soak – tirpalas pedikiūrui
Extra Strength Nail Lacquer Remover – ypač stiprus nagų lako nuėmėjas
Buffing Trio – triguba dildė
Polished Liquid Pumice – skysta pemza
Sleek Callus Eraser – nuospaudų šveitiklis
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Cuticle Care Complex – aliejus odelėms ir nagams
Rich Renewal Crème – drėkinantis kremas
Bonder Basecoat – pagrindas
Orly Nail Lacquer – Orly nagų lakas
Sec’N Dry Topcoat – viršutinis sluoksnis
Spritz Dry – džiovina nagų laką

Reikalingos priemonės:
2 drėgni rankšluosčiai
2-4 sausi rankšluosčiai
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY spa pedikiūro pavyzdys
Kartokite 1-5 veiksmus pagal ORLY firminio pedikiūro procedūrą.
6. Nuospaudų šalinimas ir nagų tvarkymas
• Ant kiekvieno piršto antnaginių odelių užtepkite truputį
CUTICLE
THERAPY
CREME
ir
švelniai
įmasažuokite.
• Vatos gumulėlį sudrėkinkite su SLEEK Callus Eraser
nuospaudų šveitikliu ir patrinkite pažeistas odos vietas.
• Kiekvieną pėdą įvyniokite į atskirą rankšluostį.
• Po 3-5 minučių, nuimkite rankšluosčius, bet
nenuvalykite SLEEK Callus Eraser nuospaudų
šveitiklio nuo pėdų.
• Naudodami apelsinmedžio mentelę arba stūmiklį,
švelniai stumkite odeles tolyn.
• Atsargiai nukirpkite negyvų odelių sluoksnį.
• Šveiskite sausą odą ir/arba nuospaudas su pėdų
brūžikliu arba gremžtuku.
• Kojas kruopščiai nuplaukite vonelėje.
• Kojų nagus pavalykite drėgnu nagų šepetėliu.
• Išvalykite panages.
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ORLY spa pedikiūro pavyzdys
(tęsinys)
7. Uždėkite drėkinamąjį kaukę
•
Užtepkite PERFECT Replenishing Masque
kaukę ant pėdų ir blauzdų.
•
Įvyniokite pėdas į šiltus, drėgnus rankšluosčius.
•
Leiskite klientui atsipalaiduoti 3-5 minutes, kol
kaukė skverbiasi į odą.
•
Nuimkite rankšluosčius. Nuvalykite produktą.
8. Drėkinkite
•
Ant kiekvieno piršto antnaginių odelių
užlašinkite CUTICLE CARE COMPLEX ir švelniai
įmasažuokite.
•
Užtepkite
RICH
RENEWAL
ULTRAHYDRATING CREME ypatingai drėkinantį kremą ant
pėdų bei blauzdų ir 3-5 minutes masažuokite pėdas, kol
jis pilnai įsigers.
•
Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.
9. Paruoškite nagus lakui
•
Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų, kad
nuvalytumėte nešvarumus ir riebalines daleles.
Kruopščiai nuvalykite nagų plokštelę, kad geriau
prikibtų nagų lakas.
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ORLY spa pedikiūro pavyzdys
(tęsinys)
10. Užtepkite pagrindą
•
Užtepkite vieną ORLY BONDER sluoksnį kaip
pagrindą.

11. Užtepkite nagų laką
•
Užtepkite 2 klientui patinkančio ORLY nagų
lako sluoksnius.
•
Prieš tepant antrą sluoksnį, palaukite 1 minutę.

12. Užtepkite viršutinį sluoksnį
•
Užtepkite vieną ORLY SEC’N DRY sluoksnį
kaip viršutinį sluoksnį.

13. Užpurkškite SPRITZ DRY
•
Užpurkškite ant nagų lako, kad jis ypatingai
greitai nudžiūtų.
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ORLY šildantis spa pedikiūras
60 minučių

Nauda klientui:
Puikiai tinka klientams, kurių kraujo cirkuliacija pėdose yra prasta arba tiems,
kuriems patinka šildantis poveikis. Puikiai tinka šaltesniu metų laiku.

Nauda salonui:
Papildoma paslauga leis Jūsų salonui išsiskirti iš kitų. Ši paprasta, bet ypatinga
procedūra daro Jūsų saloną išskirtiniu ir vilioja klientus apsilankyti dar kartą.

Paslaugos meniu aprašymas:
Pamerkite pėdas į šiltą vonelę ir mėgaukitės šildančiu pedikiūru. Vonelėje yra
negyvosios jūros druskų ir levandų mišinys, kuris atgaivina pavargusias pėdas. Skysta
pemza švelniai įmasažuojama į odą, kad būtų nušveistas negyvos odos sluoksnis ir
nuospaudos. Po to, ant nuospaudų užtepamas nuospaudas šalinantis gelis, o ant odelių
– maitinamasis kremas. Ypatingai šildantis serumas ir drėkinamasis kremas
įmasažuojami į odą, atidžiai masažuojant skaudančius raumenis ir vietas, kur oda
išsausėjusi. Procedūros pabaigoje nagai nulakuojami pasirinktu lako atspalviu.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Luxurious Pedicure Soak – tirpalas pedikiūrui
Extra Strength Nail Lacquer Remover – ypač stiprus nagų lako nuėmėjas
Buffing Trio – triguba dildė
Polished Liquid Pumice – skysta pemza
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Cutique – odelių nuėmėjas
Cuticle Care Complex – aliejus odelėms ir nagams
Warm Massage Enhancer – šildantis tepalas
Rich Renewal Crème – drėkinantis kremas
Bonder Basecoat – nagų lako pagrindas
Orly Nail Lacquer – Orly nagų lakas
Sec’N Dry Topcoat – viršutinis sluoksnis
Spritz Dry – džiovina nagų laką

Reikalingos priemonės:
2 drėgni rankšluosčiai
2-4 sausi rankšluosčiai
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY šildančio spa pedikiūro pavyzdys
Ši procedūra gali būti papildoma procedūra darant ORLY spa pedikiūrą.
Kartokite 1-7 veiksmus pagal ORLY spa pedikiūro procedūrą.
Pakeiskite 8 veiksmą pagal šiuos nurodymus:
8. Drėkinkite
•
Ant kiekvieno piršto antnaginių odelių
užlašinkite CUTICLE CARE COMPLEX.
•
Užtepkite Warm Massage Enhancer šildančio
tepalo ant pėdų ir blauzdų.
•
Užtepkite
RICH
RENEWAL
ULTRAHYDRATING CREME ypatingai drėkinantį kremą ant
pėdų bei blauzdų ir masažuokite pėdas mažiausiai 5
minutes.
•
Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.

Sekite tolimesnius veiksmus pagal ORLY spa pedikiūrą.
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ORLY vėsinantis spa pedikiūras
60 minučių

Nauda klientui:
Puikiai atgaivina pavargusias ir skaudančias klientų pėdas. Tinka šiltu metų laiku.

Nauda salonui:
Papildoma paslauga leidžia Jūsų salonui išsiskirti iš kitų. Ši paprasta, bet ypatinga
procedūra daro Jūsų saloną išskirtiniu ir vilioja klientus apsilankyti dar kartą.

Paslaugos meniu aprašymas:
Pailsinkite pėdas ir atvėsinkite kūną šio gaivinančio spa pedikiūro metu. Pamerkite
pėdas į vonelę su negyvosios jūros druskomis ir levandų mišiniu, kuris atgaivina
pavargusias pėdas. Skysta pemza švelniai įmasažuojama į odą, kad būtų nušveistas
negyvos odos sluoksnis ir nuospaudos. Po to, ant nuospaudų užtepamas nuospaudas
šalinantis gelis, o ant odelių – maitinamasis kremas. Ypatingai vėsinantis serumas ir
drėkinamasis kremas įmasažuojamas į odą, atidžiai masažuojant skaudančius
raumenis ir vietas, kur oda išsausėjusi. Procedūros pabaigoje nagai nulakuojami
pasirinktu lako atspalviu.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Luxurious Pedicure Soak – tirpalas pedikiūrui
Extra Strength Nail Lacquer Remover – ypač stiprus nagų lako nuėmėjas
Buffing Trio – triguba dildė
Polished Liquid Pumice – skysta pemza
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Cutique – odelių nuėmėjas
Cuticle Care Complex – aliejus odelėms ir nagams
Cooling gel – vėsinantis gelis
Rich Renewal Crème – drėkinantis kremas
Bonder Basecoat – pagrindas
Orly Nail Lacquer – Orly nagų lakas
Sec’N Dry Topcoat – viršutinis sluoksnis
Spritz Dry – džiovina nagų laką

Reikalingos priemonės:
2 drėgni rankšluosčiai
2-4 sausi rankšluosčiai
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY vėsinančio spa pedikiūro pavyzdys
Ši procedūra gali būti papildoma procedūra darant ORLY spa pedikiūrą.
Kartokite 1-8 veiksmus pagal ORLY spa pedikiūro procedūrą.
Prieš tepant nagų laką, atlikite šią vėsinančią procedūrą:
9. Vėsinanti procedūra
• 2-3 kartus spustelėkite COOL Refreshing Gel
dozatorių ir užtepkite vėsinantį tirpalą ant pėdų ir
blauzdų.
• Švelniai įmasažuokite į odą.
• Stimuliuokite ir gaivinkite pėdų ir blauzdų odą lengvai
plekšnodami užteptą gelį.
10. Paruoškite nagus lakui
• Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų, kad nuvalytumėte
nešvarumus ir riebalines daleles. Kruopščiai nuvalykite
nagų plokštelę, kad geriau prikibtų nagų lakas.
11. Užtepkite pagrindą
• Užtepkite vieną ORLY BONDER sluoksnį kaip
pagrindą.
12. Užtepkite nagų laką
• Užtepkite 2 klientui patinkančio ORLY nagų lako
sluoksnius.
• Prieš tepant antrą sluoksnį, palaukite 1 minutę.

13. Užtepkite viršutinį sluoksnį
• Užtepkite vieną ORLY SEC’N DRY sluoksnį kaip
viršutinį sluoksnį.

•

14. Užpurkškite SPRITZ DRY
Užpurkškite ant nagų lako, kad jis ypatingai greitai
nudžiūtų.
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ORLY firminis pedikiūras vyrams
45 minutės

Nauda klientui:
ORLY firminis pedikiūras vyrams sukurtas tokiems vyrams, kurie ieško kokybiškos
nagų priežiūros ir tuo pačiu nori mėgautis raumenų skausmą mažinančiu masažu.

Nauda salonui:
Šis ORLY firminis pedikiūras puikiai tinka vyrams. Šią dovaną mylimam vyrui gali
įteikti jo gyvenimo moteris. Priminkite apie šią paslaugą moterims, kad jos apie ją
užsimintų savo vyrams.

Paslaugos meniu aprašymas:
Skirtas pavargusioms pėdoms ir jų išsausėjusiai odai. Pamerkite pėdas į vonelę su
negyvosios jūros druskomis ir levandų mišiniu, kuris atgaivina pavargusias pėdas.
Skysta pemza švelniai įmasažuojama į odą, kad būtų nušveistas negyvos odos
sluoksnis ir nuospaudos. Sutvarkomi nagai ir odelės, masažuojamos pėdos ir
blauzdos.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Luxurious Pedicure Soak – tirpalas pedikiūrui
Buffing Trio – triguba dildė
Polished Liquid Pumice – skysta pemza
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Cutique – odelių nuėmėjas
Cuticle Care Complex – aliejus odelėms ir nagams
Sheer Radiance Lotion – drėkinantis losjonas
Double Time Shine or Nails for Males – dviguba dildė arba nagų lakas vyrams

Reikalingos priemonės:
2 drėgni rankšluosčiai
2-4 sausi rankšluosčiai
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY firminio pedikiūro vyrams pavyzdys
1. Sterilizuokite
•
Sterilizuokite priemones.
•
Užpurkškite CLEAN PREP ant savo rankų ir
kliento pėdų, kad jos būtų švarios ir gaivios.
2. Mirkykite
•
Paruoškite vonelę pėdoms su šiltu vandeniu ir
dvejais kaušeliais LUXURIOS Invagorating Pedicure
Soak tirpalo. Maišykite, kol ištirps druskos.
•
Leiskite klientui atsipalaiduoti, kol pėdos
mirksta 3-5 minutes.
3. Formuokite
•
Nagus nukirpkite nagų žnyplėmis.
•
Nagų kraštus dildykite ir formuokite nagą
naudodami ORLY nagų dildę.
•
Naudodami BUFFING TRIO trigubą dildę,
švelniai poliruokite nago plokštelę.
4. Šveiskite
•
Ant kiekvienos pėdos užtepkite POLISHED
Liquid Pumice Exfoliator šveitiklio. Masažuokite
pėdas ir blauzdas po 2-3 minutes, kad nušveistumėte
negyvos odos sluoksnį ir/arba nuospaudas.
•
Produktą nuplaukite vonelės vandeniu.
•
Nusausinkite pėdas sausu rankšluosčiu.
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ORLY firminio pedikiūro vyrams pavyzdys
(tęsinys)
5. Sutvarkykite nagus
•
Ant kiekvieno piršto odelių užtepkite truputį
CUTICLE
THERAPY
CREME
ir
švelniai
įmasažuokite.
•
Užtepkite CUTIQUE ant kiekvieno piršto
odelių. Po 30-60 sekundžių, naudodami apelsinmedžio
mentelę arba stūmiklį, švelniai stumkite odeles tolyn.
•
Atsargiai nukirpkite negyvų odelių sluoksnį.
•
Kojų nagus pavalykite drėgnu nagų šepetėliu.
•
Naudodami apelsinmedžio mentelę, išvalykite
panages.
6. Drėkinkite
•
Ant kiekvieno piršto odelių užlašinkite po lašelį
CUTICLE CARE COMPLEX aliejaus.
•
Užtepkite SHEER RADIANCE LOTION
losjoną ant pėdų bei blauzdų ir masažuokite jas 3-5
minutes, kol jis pilnai įsigers.
•
Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.
7. Paruoškite nagus lakui
•
Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų, kad
nuvalytumėte nešvarumus ir riebalines daleles.
Kruopščiai nuvalykite nagų plokštelę.

8. Paskutinis potepis
•
Užtepkite vieną NAILS FOR MALES sluoksnį,
kad nagas įgautų matinį atspalvį arba poliruokite nagą
su DOUBLE-TIME SHINE dilde, kad jo paviršius
blizgėtų.
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ORLY spa pedikiūras vyrams
60 minutės

Nauda klientui:
Per valandą trunkančią procedūrą, klientas pajus kaip ši maloni spa pedikiūro
procedūra padeda jam atsipalaiduoti. Spa pedikiūras skirtas vyrui, kuris vertina visas
pėdų priežiūros procedūras.

Nauda salonui:
Po to, kai klientas išbandys šią paslaugą, jis dar kartą norės pajusti spa pedikiūro
teikiamus malonumus.

Paslaugos meniu aprašymas:
Atsipalaiduokite ir mėgaukitės spa pedikiūro teikiamais malonumais. Pamerkite pėdas
į šiltą vonelę su negyvosios jūros druskomis ir levandomis, kad pavargusios pėdos
atgytų. Skysta pemza švelniai įmasažuojama į odą, kad būtų nušveistas negyvos odos
sluoksnis ir nuospaudos. Po to, ant nuospaudų užtepamas nuospaudas šalinantis gelis,
o ant odelių – maitinamasis kremas. Procedūra baigiama atpalaiduojančiu pėdų ir kojų
masažu.

Reikalingi produktai:
Clean Prep – sterilizavimo priemonė
Luxurious Pedicure Soak – tirpalas pedikiūrui
Buffing Trio – triguba dildė
Polished Liquid Pumice – skysta pemza
Sleek Callus Eraser – nuospaudų šveitiklis
Cuticle Therapy Crème – kremas odelėms
Cuticle Care Complex – aliejus odelėms ir nagams
Rich Renewal Crème – drėkinantis kremas
Cooling Gel – vėsinantis gelis
Double Time Shine or Nails for Males – dviguba dildė arba nagų lakas vyrams

Reikalingos priemonės:
2 drėgni rankšluosčiai
2-4 sausi rankšluosčiai
1 vonelė mirkymui
Nagų dildė
1 žnyplės
Apelsinmedžio mentelė
Vatos gumulėliai
Popierinės servetėlės
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ORLY spa pedikiūro vyrams pavyzdys
Kartokite 1-5 veiksmus pagal ORLY firminio pedikiūro vyrams procedūrą.
6. Nuospaudų šalinimas ir nagų tvarkymas
•
Vatos gumulėlį sudrėkinkite su SLEEK Callus
Eraser nuospaudų šveitikliu ir patrinkite pažeistas
vietas.
•
Ant kiekvieno piršto antnaginių odelių užtepkite
truputį CUTICLE THERAPY CREME ir švelniai
įmasažuokite.
•
Kiekvieną pėdą įvyniokite į atskirą rankšluostį.
•
Po 3-5 minučių, nuimkite rankšluosčius, bet
nenuvalykite SLEEK Callus Eraser nuospaudų
šveitiklio nuo pėdų.
•
Naudodami apelsinmedžio mentelę arba
stūmiklį, švelniai stumkite odeles tolyn.
•
Atsargiai nukirpkite negyvų odelių sluoksnį.
•
Šveiskite sausą odą ir/arba nuospaudas su pėdų
brūžikliu arba gremžtuku.
•
Kruopščiai nuplaukite kojas vonelėje.
•
Kojų nagus pavalykite drėgnu nagų šepetėliu.
•
Išvalykite panages.
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ORLY spa pedikiūro vyrams pavyzdys
(tęsinys)
7. Drėkinkite
•
Ant kiekvieno piršto antnaginių odelių
užlašinkite CUTICLE CARE COMPLEX ir švelniai
įmasažuokite.
•
Užtepkite
RICH
RENEWAL
ULTRAHYDRATING CREME ypatingai drėkinantį kremą ant
pėdų bei blauzdų ir 3-5 minutes masažuokite pėdas, kol
jis pilnai įsigers.
•
Virš vonelės, nagus pavalykite drėgnu nagų
šepetėliu.
8. Vėsinanti procedūra
•
2-3 kartus spustelėkite COOL Refreshing Gel
dozatorių ir užtepkite vėsinantį tirpalą ant pėdų ir
blauzdų.
•
Švelniai įmasažuokite į odą.
•
Stimuliuokite ir gaivinkite pėdų ir blauzdų odą
lengvai plekšnodami užteptą gelį.
9. Paruoškite nagus lakui
•
Užpurkškite CLEAN PREP ant nagų, kad
nuvalytumėte nešvarumus ir riebalines daleles.
Kruopščiai nuvalykite nagų plokštelę.
10. Paskutinis potepis
•
Užtepkite vieną NAILS FOR MALES sluoksnį,
kad nagas įgautų matinį atspalvį. Nagus poliruokite su
DOUBLE-TIME SHINE dviguba dilde, kad nagas
ypatingai spindėtų.
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Rankų masažas
Pradžioje sušildykite losjoną tarp delnų. Švelniai spausdami įtrinkite losjoną į
plaštakas ir dilbį.
1 veiksmas: Dilbio masažas
• Viena ranka laikykite kliento riešą.
• Laisvąja ranka slyskite į viršų per dilbį, nykščiu spausdami vidinę dilbio dalį. Taip
masažuokite ranką nuo riešo iki alkūnės. Veiksmą kartokite tris kartus.
• Pasukite kliento riešą ir kartokite masažą iš apačios į viršų, spausdami išorinę
dilbio dalį. Veiksmą kartokite tris kartus.
2 veiksmas: Delno masažas
• Pasukite kliento plaštaką delnu į viršų.
• Plaštaką laikykite abejomis rankomis, nykščius įremkite į kliento delną.
• Nykščiais švelniai spauskite kliento delną, masažuokite visą delną.
3 veiksmas: Pirštų masažas
• Suimkite kliento pirštą tarp savo nykščio ir kitų pirštų, nykštį laikykite ant piršto
vidinės dalies.
• Savo nykščiu spauskite kliento pirštą, tuo pačiu masažuodami sukamaisiais
judesiais. Masažuokite pirštą nuo apačios į viršų, link piršto galiuko.
• Prie piršto galiuko sustokite ir švelniai masažuokite pirštą žemyn, apačioje
masažuojamu judesiu slyskite prie kito piršto.
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Pėdų masažas
Pradžioje sušildykite losjoną tarp delnų. Švelniai spausdami įtrinkite losjoną į pėdas ir
blauzdas.
1 veiksmas: Pradėkite nuo pėdos apačios
• Viena ranka prilaikydami kliento pėdą už apačios, kitos rankos krumpliais
braukite per padą nuo pirštų iki kulno.
• Nykščio pagalvėle braukite per visą padą. Nykščio galiuką spauskite tose pado
vietose, kur jaučiama įtampa pade. Dėl šio judesio masažuojant, reikėtų, kad Jūsų
nagai būtų trumpi.
2 veiksmas: Pėdos viršus
• Nykščio pagalvėlėmis trinkite pado viršų: pradėkite nuo vietų tarp kiekvieno kojos
piršto ir kilkite iki čiurnos. Ten, kur pėda labiau kaulėta, masažuojamą paviršių
spauskite mažiau, o ten, kur audinio daugiau, masažuodami spauskite stipriau.
• Sukamaisiais judesiais masažuokite kulkšnį. Sausgysles masažuokite sukamaisiais
judesiais arba tempdami jas, visuomet judėkite koja į viršų. Kai kurios sausgyslės
tęsiasi nuo kojos iki pėdos pabaigos.
3 veiksmas: Pirštų masažas
• Laikykite kiekvieną kojos pirštą tarp savo pirštų ir jį lėtai sukite. Jeigu kojų pirštą
apvyniotumėte rankšluosčiu, kad jis neslystų, šia procedūra galima išjudinti visus
kojų pirštų sąnarius.
• Tempkite pirštus. Viena ranka laikykite kliento pėdą už kulno, o kita ranka
laikykite už kojų piršto. Tempkite pirštą tolyn. Šią procedūrą atlikite švelniai, nes
daugumos klientų pėdos nebus lanksčios, kadangi daugumai klientų toks masažas
bus pirmas arba jie tiesiog nedaro tempimo pratimų.
• Tempkite sausgysles ir raumenis į priešingą pusę. Viena ranka prilaikykite koją, o
kita švelniai lenkite kojų pirštus į kumštį.
• Vieną po kito švelniai lenkite kojų pirštus. Tokiu būdu tempiami pėdos ir kojos
raumenys.
• Po to, kai atpalaidavote sausgysles, viena ranka laikykite kulną, o kita ranka sukite
pėdą sukamaisiais judesiais, įremdami kitos rankos nykštį į duobutę pėdos
viduryje.
4 veiksmas: Masažuokite kojos raumenis
• Naudodami abi rankas, pradedant nuo čiurnos, lėtai judėkite į viršų per kojos
raumenį. Pagal tai, kiek išsitempęs raumuo ir ar klientui nesukeliamas
diskomfortas, nuspręskite, kiek reikėtų spausti raumenis. Raumenis masažuokite iš
vidurio į šonus ir aukštyn bei žemyn.
• Pabaigoje pirštais švelniai masažuokite kurią nors blauzdikaulio pusę.
5 veiksmas: Pabaikite masažą abejomis rankomis spausdami pėdą
• Vieną ranką uždėkite po kliento padu, o kitą ant jo pėdos. Spauskite rankas
tarpusavyje ir slyskite abejomis rankomis kojos pirštų link.
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VERSLO KŪRIMO PRAKTIKA
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Dėkojame, kad savo salone darydami manikiūrą, pedikiūrą ir teikdami kitas
paslaugas, naudojate ORLY produktus! Malonu žinoti, kad teikiate profesionalias
paslaugas. Dėkojame už laiką, praleistą peržiūrint ORLY produktų naudojimo
vadovą. Pateikta informacija labai padės sėkmingam verslui Jūsų salone.
Šiame paskutiniame skyriuje norime paminėti kelis būdus, kaip galima
pareklamuoti produktus savo salone ir kaip padidinti pelną. Pirmiausia, pateiksime
kelis patarimus administratoriams, kurie yra vieni svarbiausių, tačiau dažnai
pamirštamų, darbuotojų. Paskui pasiūlysime šešis būdus, kuriais galima padidinti
prekių pardavimą Jūsų salone. Reikia išmokti reklamuoti produktus, turėti planą ir
apie produktus informuoti klientus. Peržvelgsime būdus, kuriais tai galima padaryti ir
parodysime, kaip tiesioginis paštas, nekertant per kišenę, gali padėti tiesiogiai kreiptis
į klientą. Galiausiai, sužinosime, kaip kiekvienas darbuotojas gali prisidėti prie
produkto pardavimo naudojant „įtikinėjimo“, o ne „pardavimo“ techniką.

ORLY klientų sutikimas
Patarimai administratoriui/kasininkui/konsultantui
Kai klientas apsilanko Jūsų salone arba spa, daug ką lemia pirmasis įspūdis.
Kiekvienas toks įspūdis yra kaupiamas atmintyje, kur jis ilgai išlieka. Po
apsilankymo, klientas bus susidaręs bendrą įspūdį. Asmuo, pasitinkantis ir išlydintis
klientus dažnai būna paskutinis asmuo, su kuriuo Jūsų klientas kontaktuoja. Tačiau
kasininkas arba administratorius dažnai būna mažiausiai apmokyti darbuotojai.
Praleiskite šiek tiek laiko su administratoriumi, kad užtikrintumėte, jog jie, savo
veiksmais, tinkamai atspindi Jūsų kompanijos įvaizdį.
Keli administratoriams skirti patarimai, kurie gali lemti sėkmę:
- Pasitikite ir išlydėkite klientą su draugiška šypsena.
- Atpažinkite pastovius klientus ir kreipkitės į juos vardu.
- Į telefono skambučius su šypsena atsiliepkite po pirmųjų dviejų skambučio
signalų.
- Nelaukite, kol klientas paprašys Jūsų pagalbos. Įėjus klientui, pagaukite jo akių
žvilgsnį ir paklauskite „Kuo galėčiau Jums padėti?“ Jeigu klientas atsisako
pagalbos, nusišypsokite ir sakykite „Mano vardas __________. Jeigu reikės
pagalbos, kreipkitės į mane.“
- Net jeigu aptarnaujate kitą klientą ar padedate kitam personalo nariui, kai ateina
kitas klientas, iš karto nusišypsokite ir užmegzkite akių kontaktą.
- Visuomet palydėkite klientą iki vietos, kur jam bus suteikiama tam tikra paslauga.
- Pasiūlykite atsigerti.
- Prieš klientui išeinant pasiūlykite užsiregistruoti kitam apsilankymui.
- Suteikite informacijos apie produktus, kurie bus naudojami procedūros metu.
- Pasiūlykite naudoti produktą namuose, kad rezultatai išliktų iki kito apsilankymo.
- Pirkinius įvyniokite ir įdėkite į maišelį taip, tarsi tai būtų dovana.
- Visiems naujiems klientams į maišelį įdėkite paslaugų meniu ir vizitines korteles.
- Jeigu nežinote, kada grožio specialistas galės priimti klientą, pasakykite, jog
netrukus sužinosite ir nedelsiant pranešite klientui.
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6 pagrindiniai patarimai, kaip parduoti produktą
Jūsų salone
Reklamuojamus produktus išdėliokite ant lentynų. Ant lentynų išdėliokite tam tikru sezonu
reikalingus arba naujus produktus. Produktai ant lentynėlės turėtų atrodyti patraukliai, bet ne per daug
pedantiškai, kad klientas nebijotų sugadinti tvarkos, paimdamas produktą į ranką. Lentynėlėje esančius
produktus keiskite kas šešias arba aštuonias savaites, kad jų kaita atitiktų su sezono kaita ar tam
tikromis šventėmis.
Siūlydami specialias akcijas padidinkite produkto pardavimą. Viena didžiausių akcijų – siūlyti
vieno prekybinio ženklo produktus išpardavimui. Stenkitės, kad prekių asortimentas būtų pakankamai
didelis, kad patrauktų kliento dėmesį į pristatomų produktų įvairovę. Prisiminkite, kad Jūsų tikslas –
skatinti staigų pirkimą. Kad klientas susidomėtų, kaina turėtų būti bent jau 30% mažesnė.
Vidutinio dydžio akcijos metu stenkitės, kad klientas įsigytų kelis produktus, kaip pvz.,
„Pirkite paslaugą ir įsigykite laką su 50% nuolaida!“ Klientą vilioja tai, kad jis gali sutaupyti
naudodamas 50% nuolaidą. Salonas iš tiesų teikia tik 25% nuolaidą, nes parduodami du produktai –
nagų priežiūros paslauga ir nagų lakas.
Mažesnės akcijos metu, derinkite kelias procedūras paslaugų paketuose už mažą nuolaidą arba
įteikite „dovanėlę perkant“ (angl. gift with purchase), kai klientas registruojasi arba užsisako iš anksto
sumokėtą paslaugų paketą.
Tikrinkite, ar turite užtektinai produktų. Harvardo verslo mokyklos tyrimas parodė, kad pats
svarbiausias dalykas klientui įsigyjant produktą yra „prekės pasiekiamumas“. Jeigu produkto nėra
sandelyje arba jeigu jis yra užsakytas, bet dar tik keliauja – tai dvi paprastos priežastys, dėl kurių
klientas prekės eina ieškoti kitur. Klientai, kurie produkto ieško kitur, galiausiai ir paslaugų pradės
ieškoti kitur, nes taip yra patogiau ir greičiau.
Nagrinėkite mėnesio pardavimus. Nuspręskite, kiek produktų vienetų norite pasilikti ir
kelioms savaitėms jo užtektų. Galite apsvarstyti trijų savaičių inventorių, nes tai garantuos, kad turėsite
pakankamai prekių, jeigu tam tikrą savaitę pardavimai šokteltų. Paskaičiuokite, kiek produkto vienetų
turėtų užtekti ir kiek jo reiktų turėti atsargoje.
Pvz., jeigu Jūsų tikslas vieno produkto turėti užtektinai trims savaitėms, o produktas
parduodamas 6 vienetai kas 4 savaites, iš viso per savaitę parduodama 1,5 vieneto. Ant lentynos
turėtumėte turėti 4 arba 5 produkto vienetus (1,5 x 3 = 4,5).
Pirmenybė teikiama dažniausiai parduodamiems produktams. Turėkite omenyje, kokie 10 ar 15
produktų parduodami dažniausiai. Visada turėkite jų atsargoje. Jeigu kas savaitę pardavimai svyruoja,
šių produktų turėkite užtektinai keturioms savaitėms.
Sekite, kas madinga. Kad neatsiliktumėte nuo kas sezoną kintančios mados, pakalbėkite su savo nagų
priežiūros specialistais. Skaitykite mados ir grožio žurnalus. Įsitikinkite, kad Jūsų salonas turi
produktus, kurie atitinka madą. Nepamirškite, kad mada keičiasi, neprikaupkite per daug produktų.
Skirtingų prekinių ženklų linijos: dalis, kurią užima produktas turi atitikti jo populiarumą.
Paskaičiuokite procentą, kiek vietos kiekvienas prekybos ženklas užima Jūsų salono lentynose.
Pavyzdžiui, Prekybos ženklas A užima 4 linijines pėdas, todėl iš viso užima 40 linijinių pėdų. Taigi
prekybos ženklas A užima iki 10% visų mažmeninių pardavimų. Tuomet paskaičiuokite pardavimo
kiekio procentą kiekvienam prekybos ženklui salone. Pvz., prekybos ženklo A metinio pardavimo
kiekis siekia 5000 JAV dolerių, o visų prekių pardavimo kiekis – 100000 JAV dolerių. Prekybos
ženklas A siekia 5% viso prekybos ženklo pardavimo. Prekybos ženklui A, pagal šiuos paskaičiavimus,
yra skiriama per daug vietos. Sumažinkite jam skiriamą vietą, nuimdami neperkamus, to paties
produkto dydžius (240g ir 450g). Tą vietą skirkite produktams, kurie užima didesnę dalį pardavimuose.
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Veiksminga reklama
Didelę reklamą ar akciją rekomenduojame vykdyti 4-6 kartus per metus, vietoj
paprastos reklamos kiekvieną mėnesį. Stenkitės padidinti produkto ir paslaugos vertę,
o ne mažinti jos kainą. Pavyzdžiui, priedai labai skatina įsigyti prekę.

Keli veiksmai padeda vykdyti sėkmingą reklamą:
- Planuokite - prekybos kalendorių sudarykite šešiems mėnesiams į priekį,
nuspręskite, kokios reklamos Jūs norite ir ko tam reikia. Kurkite skirtingas reklamas,
nes jos patrauks skirtingas klientų grupes.
-

Suformuluokite savo tikslus:
Norite prisivilioti naujų klientų?
Norite, kad buvę klientai apsilankytų dar kartą ir išbandytų naujas procedūras ar
produktus?
Norite pristatyti naujus produktus?

-

Įsitikinkite, kad turite pakankamai prekių atsargoje: tiek profesionalių tiek
mažmeninių prekių, kurios bus reklamuojamos.

-

Apmokykite - praneškite personalui apie rengiamą akciją, kada ji bus rengiama ir
pasiūlykite darbuotojams paskatinimą, kuris padėtų parduoti produktą.

-

Informuokite - pasakykite klientams apie rengiamą akciją! Nusiųskite jiems
atviruką ir sukurkite logotipą. Jeigu turite kliento elektroninio pašto adresą,
nusiųskite jam pranešimą apie rengiamą akciją ir siūlomas naujoves.
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Tiesioginis pranešimas
Įrodyta, kad pats veiksmingiausias būdas pranešti apie procedūras, produktus ir
akcijas – tiesiogiai siunčiant jiems pranešimus. Į tiesioginį paštą susilaukiama daugiau
reakcijos negu į reklamą laikraštyje, nes tiesioginis pranešimas labiau orientuotas į
klientą ir didesnė tikimybė, kad jis paskaitys gautą pranešimą pašto dėžutėje negu
kažkur laikraštyje.
Svarbiausia, reikia užtikrinti, kad visi duomenys Jūsų duomenų bazėje yra 100%
atnaujinti ir kad nėra jokių rašybos klaidų. Neapsimoka ką nors siųsti klientui, kuris
pakeitė gyvenamąją vietą arba kreiptis į klientą „pone“, „panele“, nes tai gali
nuliūdinti klientą. Jeigu norite susilaukti naujų klientų, vertėtų įsigyti tikslinės grupės
adresų sąrašą.

Patarimai siunčiant tiesioginį paštą:
-

Praneškite klientui apie naujus produktus, procedūras ir akcijas.
Nusiųskite klientui ranka rašytus, asmeninius padėkos atvirukus, po apsilankymo.
Susisiekite su klientais, kurie jau seniai nesilankė, kad pakviestumėte juos vėl
apsilankyti.
Nusiųskite atviruką, kuris primintų apie būsimą apsilankymą.
Potencialiems naujiems klientams pateikite specialų pasiūlymą arba pasiūlykite
konsultaciją.
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Įtikinėjimo technika
Daugeliui profesionalų, žodis „mažmeninė prekyba“ iš karto asocijuojasi su žodžiu
„parduoti“ ir beveik visada kelia nemalonias asociacijas. Tiesa ta, kad mes kiekvieną
dieną imamės įvairios pardavimo arba „įtikinėjimo“ taktikos.
Kodėl bijome „parduoti“?
- Bijome spausti žmogų.
- Neturime pakankamai žinių apie produktą.
- Bijome, kad klientas atsisakys.
Mes, kaip profesionalai, turime į prekybą žiūrėti pozityviau. Iš tikrųjų, mes darome
meškos paslaugą klientui, kai nesuteikiame jam informacijos apie produktą,
neduodame produkto naudotis namuose ar nepaaiškiname, kaip juo naudotis.
Konsultuodami žmogų, galite patenkinti kliento pageidavimus ir nespausti jo pirkti
arba nekišti nereikalingų produktų.

Praktika ir įtikinėjimo įgūdžiai gali padėti Jums tapti ekspertu:
Įgykite pasitikėjimą/užmegzkite ryšį. Būdami patikimu asmeniu ir naudodami tam
tikrą techniką kuriant tarpusavio ryšį, daug greičiau ir veiksmingiau užmegsite ryšį su
klientu. Štai keli patarimai:
- Būkite nuoširdus.
- Tikėkite produktu ar paslauga, kurią bandote parduoti.
- Raskite panašumų. Bandykite rasti panašių pomėgių ar vertybių su klientu. Taip
lengviau užmezgamas ryšys.
- Prieš procedūrą ar baigus ją, palieskite kliento ranką ar riešą. Taip užmezgamas
ryšys. Todėl klientai taip laisvai atsiveria ir pasakoja asmeniškus dalykus ar kalba
apie jausmus per masažą ar veido priežiūros procedūrą.
- Pritaikykite žodžius, frazes ir balso tembrą prie kliento. Klausykite, ką jie sako ir
atsakykite pagal jų pačių manierą. Klientas pradės galvoti, kad jūs esate panašūs.
- Priderinkite kūno kalbą prie kliento. Kai du žmonės turi tarpusavio ryšį, jie tai
daro natūraliai, nes tai atsitinka nesąmoningai ir palengvina bendravimą.
Atspindėkite kliento kūno kalbą per pirmąsias pokalbio minutes. Tai sukuria
artumo jausmą.

Klauskite klausimų…ir klausykitės! Trys pagrindiniai įgūdžiai,
kurių reikia, norint suprasti kliento poreikius, norus ir vertybes:
Klauskite klausimų. Vedamas pokalbis ir klausimai padeda suasmeninti paslaugas ir
produktus, kurie atitinka kiekvieno kliento poreikius. Štai keli patarimai, kurie gali
padėti paklausti tinkamus klausimus:
- Svarbu žinoti ne tik, ko paklausti, bet ir kada paklausti. Paprastas patarimas: kai
tiktai įmanoma, klauskite atvirų klausimų, nes tokiems klausimams reikia ilgesnio
atsakymo negu vien tik „taip“ arba „ne“. taip galėsite apie klientą sužinoti kiek
įmanoma daugiau.
- Klauskite uždarų klausimų (klausimų, kurie gali būti atsakyti trumpai ir aiškiai
arba tiesiog „taip“ arba „ne“), kad pasitikslintumėte, koks kliento požiūris ir kad
pakeistumėte pokalbio temą arba kontroliuotumėte pokalbį.
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Klausykitės, ką Jums sako klientas. Jeigu reikia, klauskite papildomų klausimų,
kad gautumėte daugiau informacijos arba daugiau sužinotumėte apie kliento
poreikius.

Tinkamai klausykitės. Klausymasis – tai sudėtinga užduotis ir daugeliui mūsų tai
nelabai sekasi. Priežastis yra tame, kad mūsų protas klausosi 450-600 žodžių per
minutę, o mes pasakome maždaug 125 žodžių per minutę. Mums reikia priverstinai
sulėtinti savo protą ir susikaupus klausyti kalbėtojo. Štai keli patarimai, kurie padės
tapti geresniu klausytoju:
- Užmegzkite akių kontaktą.
- Atspindėkite kliento kūno kalbą, bet darykite tai subtiliai.
- Pritariamai linksėkite ir darykite atitinkamas veido išraiškas; niekada nespoksokite
į klientą.
- Venkite veiksmų ar gestų, kurie jus blaško.
- Nepertraukite kalbėtojo.
- Atsargiai keiskite klausytojo ir kalbėtojo vaidmenis. Paklauskite, „Ar galėčiau
Jūsų paklausti?“
Supratimas. Supratimas yra užuojautos pagrindas. Nors klientui gali atrodyti, kad Jūs
jį suprantate ir kad jums rūpi, Jūs nebūtinai turite jam pritarti. Kai nepritariate
klientui, sakykite tokias frazes, kaip pvz.:
„Aš suprantu, kaip jaučiatės.“
„Suprantu, ką norite pasakyti.“
„Suprantu, ką turite omenyje.“
- Tai, kad suprantate klientą, išreikškite savais žodžiais. Pvz., klientas pasakoja ilgą
istoriją apie tai, kaip jos kaimynės nagų lakas atsilupo jau kitą dieną po manikiūro.
Galite atsakyti: „Suprantu, kaip jaučiatės. Man taip pat būdavo, kol nesužinojau,
kad tai lemia daug veiksnių. Pvz., ar žinojote, kad nagų lakas gali pradėti luptis,
jeigu nagų priežiūros specialistas, prieš lakuodamas nagus, nekruopščiai nuvalė
nuo nago nešvarumus?“
- Supratimas padeda sukurti tarpusavio ryšį ir santykius, kur vyrauja tarpusavio
pasitikėjimas ir supratimas.
„Įtikinkite“ sąžiningai. Niekada nežeminkite ar nepašiepkite konkurento paslaugų ar
produktų.
- Vietoje to, paklauskite, ar klientas patenkintas įsigytų produktų teikiamais
rezultatais. Jeigu ne, paklauskite, kodėl. Tuomet, pasiūlykite produktą, kuris
atitinka kliento pageidavimus, kurių nepatenkino buvęs produktas.
- Jeigu klientas patenkintas savo produktais, paklauskite, kuo jie jam patinka.
Vietoje to, kad pasiūlytumėte kitokį produktą, pasiūlykite tokį produktą, kuris
papildo turimus produktus.
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Pasirengęs pirkti. Klientai paprastai duoda užuominų, kurios vadinamos „pirkimo
signalais“, kai klientas jau pasirengęs apsispręsti ir pirkti:
- Teigiamos veido išraiškos. Jeigu klientas šypsosi, juokiasi arba pritariamai linksi,
reiškia, kad klientas turbūt pasiruošęs pirkti.
- Teigiamos frazės. Jeigu išgirdote tokius žodžius kaip „Puiku!“, „Oi, kaip man
patinka šie pojūčiai“, „Oho!“ ir t.t. klientas duoda Jums užuominas.
- Smulkūs klausimai. Klausimai apie tai, kaip naudoti produktą, apie arčiau namų
esančias paslaugas ir produktus – visa tai yra geras ženklas.
- Jeigu klientas laiko rankoje testerį arba lygina kelis produktus, tai rodo, kad jis
tuojau apsispręs.
- Išsitraukia piniginę. Jeigu klientas išsiėmė savo piniginę, čekių knygelę ar vizitinę
kortelę – tai reiškia, kad jis jau apsisprendė.
Būkite pasiruošę, kad pasitikėdami savimi, atsakytumėte į šiuos signalus. Jūsų
žodžiai, išraiška ir kūno kalba turi rodyti, kad Jūs esate užtikrintas tuo, kad Jūsų ir
kliento bendras sprendimas bus naudingas.
Perėjimas. Prieš pradėdami naudoti „įtikinimo“ techniką, turėtumėte nepastebimai
pereiti nuo klausimų prie produkto ar paslaugos pristatymo. Pereiti prie produkto
pristatymo galite taip:
- „Turint omenyje, ką Jūs man pasakėte, turime kelis produktus, kurie atitiks Jūsų
reikalavimus. Gal galėčiau juos Jums parodyti?“
- „Manau, suprantu, ko Jūs ieškote. Atliekame kelias procedūras, kurios, manau,
Jums labai patiks. Gal galėčiau apie jas Jums papasakoti?“
Produkto/paslaugos pristatymas
- Siūlykite pasirinkti: Pasiūlykite klientui daugiau negu vieną paslaugą ar
produktą, bet mažiau negu tris. Jeigu pasiūlysite iš karto per daug produktų,
klientas gali pasimesti, o tai gali sutrukdyti klientui iš karto apsispręsti.
- Pristatykite tobulą produktą: Kita vertus, kai rodote klientui tiktai vieną
produktą, jam gali pasirodyti, kad jis neturi iš ko rinktis. Net gi tuo atveju, kai yra
vienas tobulai tinkantis produktas ar paslauga, kuri puikiai atitiktų kliento
poreikius, vis tiek suteikite klientui kitą pasirinkimą.
- Vienintelis pasiūlymas: Kai jau užmezgėte tam tikrus santykius su klientu,
nebūtina siūlyti klientui rinktis. Tokiu atveju, Jūsų klientas žino, kad esate
patikimas ekspertas. Jis jau matė rezultatus, po paskutinio siūlyto produkto, todėl
pasitikės siūlomu produktu ar paslauga, kuri geriausiai atitiks kliento poreikius.
- Ypatybės ir nauda: Pristatant paslaugas ir produktus, svarbu suprasti skirtumus
tarp jų ypatybių ir teikiamos naudos.
- Ypatybės nusako paslaugas ir produktus (kas tai yra).
- Nauda – tai tam tikri rezultatai, kuriuos klientas gali pamatyti, pajausti ir
įvertinti (ką jis daro).
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Visada parodykite klientui, ką paslauga ar produktas daro, o ne tai, kas tai yra.
- Išmanykite apie produktą: Kad tinkamai pristatytumėte produktą, Jūs
PRIVALOTE apie jį puikiai išmanyti. Priešingu atveju, galite nesugebėti paaiškinti
klientui, kuo tam tikra paslauga ar produktas yra naudingi. Jeigu nežinote, kuo
siūlomos paslaugos ar produktai yra naudingi, nesugebėsite to paaiškinti klientui.
Numatykite pardavimą. Kai kurie klientai nepirks produkto, kol nepasiūlysite jo
įsigyti. Puikūs „įtikinėtojai“ numato pardavimą ir žino, kad klientas pirks. Jie žino,
kad jie gali padėti klientui, pagerinti jų gyvenimą, sveikatą ir grožį. Spėdami, ar
klientas pirks, turėtumėte:
- Klausti akių žvilgsniu.
- Klausti su nuoširdžiu įsitikinimu.
- Klausti pasitikėdami savimi.
- Būkite mandagus.
- Elkitės pagarbiai.
Jeigu atrodo, kad gaunate atsaką iš kliento, palydėkite klientą ir padėkite jam išsirinkti
produktus, ir/arba palydėkite jį iki administratoriaus stalo, kad pasitikrintumėte
tvarkaraštį ir pasiūlytumėte kitą susitikimą.
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DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
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Dažnai užduodami klausimai
Kadangi esate profesionalus nagų priežiūros specialistas, Jūsų kasdieną klaus daug
klausimų apie nagus, ilgai išliekančius manikiūrus ir t.t. Čia pateikiamas dažnai
užduodamų klausimų pavyzdys ir atsakymai į juos.
Kl.: Kodėl mano nagų lakas atsilupa tą pačią dieną, kai nulakuoju nagus?
Svarbūs veiksmai, kuriais užtikrinama, kad nagų lakas ilgai išliktų:
- Paruoškite nagų paviršių: nusiplaukite ir nusausinkite rankas, naudokite Clean
Prep, kad nuvalytumėte nago plokštelę nuo nešvarumų ir riebalinių dalelių.
- Užtepkite pagrindą. ORLY Bonder pagrindas su kaučiuku pagerina lako sukibimą
su nago paviršiumi, tad jis ilgiau išlieka. Kruopščiai užtepkite ant viso nago.
- Užtepkite 2 sluoksnius ORLY lako: pirmą sluoksnį tepkite plonai, kad jis laisvai
pasiskirstytų. Palaukite, kol nudžius.
Tepkite lengvai ir greitai, trimis potepiais, pradedant nuo nago pagrindo tepkite
link laisvo nago krašto.
- Užtepkite viršutinį sluoksnį. ORLY Won’t Chip puikus viršutinis sluoksnis
suformuoja tvirtą polimerų „skydą“, kuris iki dviejų savaičių apsaugo paviršių,
neleidžia jam luptis ir suteikia jam spindesio. Užtepkite vieną sluoksnį ant viso
nago. Tepkite kas dvi dienas, kad nagas blizgėtų.
Kl.: Užtepus nagų lako, kai jis džiūsta, susidaro mažos pūslelės.
Pūslelės atsiranda dėl šių priežasčių:
- Nepakankamai laiko duodama, kad užteptas sluoksnis nudžiūtų ir tepamas kitas
sluoksnis. Jeigu nagų lakui neužtenka laiko nudžiūti prieš tepant kitą sluoksnį,
tirpikliai skverbiasi į viršų ir taip sudaro mažas pūsleles.
- Užtepamas per storas lako sluoksnis. Tirpiklis negali taip greitai garuoti, kaip
turėtų, todėl jis užstringa tarp sluoksnių ir jam garuojant, susiformuoja pūslelės.
- Stipriai suplakus buteliuką. Taip atsiranda burbuliukų, kurie prikimba prie
šepetėlio ir taip patenka ant nago. Buteliuką visada pasukiokite tarp delnų.
- Pūslelių gali atsirasti dėl bet kokio veiksnio, dėl kurio lakas džiūsta nelygiai. Tai
gali nutikti dėl didelės drėgmės, žemos kambario temperatūros arba saulės kaitros.
Kl.: Dėl ko pagelsta mano nagai ir kaip galėčiau pašalinti geltonas dėmes?
Tamsesnis nagų lakas gali sukelti cheminę reakciją tarp medžiagos, kuri suteikia
spalvą, ir nago plokštelės, todėl nagas įgauna gelsvą atspalvį. Kadangi kiekvieno
asmens nagai į tai reaguoja skirtingai, tokia reakcija gali atsirasti po kelių dienų arba
savaičių, kol nagai nulakuoti. Norėdami išvengti pageltimų, visada, prieš lakuojant,
užtepkite pagrindą. Jeigu nagai jau yra pageltę, mirkykite nagus ORLY Nail
Whitener tirpale su arbatmedžio aliejumi. Taip pat, galima naudoti ORLY Cutique
odelių ir dėmių nuėmėją. Norėdami pašalinti dėmes, sudrėkinkite vatos gumulėlį ir
valykite pageltusias nago vietas tol, kol dėmės išnyks. Gerai nuplaukite šiltu vandeniu
arba naudodami didesnį kiekį Clean Prep.
Kl.: Iš ko sudaryti nagai ir kas skatina juos augti?
Tai, ką mes paprastai vadiname nagais, yra nago plokštelė – apsauginis dangalas, kurį
sudaro negyvos ląstelės. Ji užpildyta baltymais, vadinamu keratinu, kurį, pagrinde,
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sudaro amino rūgštys, panašios į tas, kurių galima rasti ir plaukuose. Gyvuonis,
esantis po oda, yra gyvoji nago dalis, o baltas pusmėnulis arba lunula (lot.) yra
vienintelė matoma gyvuonies dalis.
Jūsų odelės – tai odos sluoksnis, kuris apsaugo gyvuonį nuo išorinio poveikio. Todėl
odelės yra labai svarbios, kad nagas augtų sveikas. Nagai geriausiai auga tuomet, kada
jie yra apsaugoti nuo lūžinėjimo ir pažeidimų, o odelės yra minkštos ir elastingos.
ORLY nagus stiprinančių produktų ir odelių priežiūros produktų įvairovė sukurta tam
tikrai nagų būklei gerinti ir padeda nagams augti stipriems.
Kl.: Kramtau nagus, todėl jie yra labai trumpi ir man juos skauda. Kaip juos
auginti ir rūpintis, kad jie būtų sveiki?
Galite atsikratyti šio bjauraus įpročio, naudodami ORLY kartaus skonio No Bite
nagus graužti atgrasinančią priemonę. Užtepkite ant viso nago, o, jeigu reikia,
užtepkite dar kartą. Galima tepti ant nelakuoto nago arba ant ORLY nagų lako.
Kl.: Kodėl mano nagai aplink odeles yra tokie sluoksniuoti? Kas tai sukelia?
Jeigu tai nėra alerginė reakcija, panašu, kad tai sukelia sausumas. ORLY Cuticle
Care Complex giliai kondicionuojantis nago guolį ir odeles produktas su natūraliais
aliejais. Įmasažuokite į odeles, ant lakuoto arba nelakuoto nago, kad aliejus maitintų,
kondicionuotų nagą ir skatintų jį augti. Naudokite prieš miegą 10 dienų.
Kl.: Mano nagai pradžioje auga, o po kiek laiko pradeda sluoksniuotis ir nustoja
augti. Kaip tai sustabdyti?
Jūsų nagams reikia papildomos apsaugos, kad padėtumėte jiems augti. ORLY Nail
Armor skystas nagų apvalkalas su nelygumus lyginančiais Ridgefiller tikro šilko
plaušeliais stiprina nagą ir padaro jį glotnų. Užtepkite du sluoksnius kaip viršutinį
sluoksnį; leiskite pirmajam sluoksniui nudžiūti, prieš tepant antrąjį. Užtepkite
mėgstamiausią ORLY nagų laką ir viršutinį sluoksnį, kad nagai kas dieną būtų
apsaugoti.
Kl.: Mano antnaginės odelės yra labai sausos, o nagai auga silpni ir trapūs. Ką
turėčiau daryti?
Jūsų nagams ir odelėms reikia ORLY produktų derinio, kad būtų išspręsta ši
problema. Tough Cookie – nagus stiprinanti priemonė be formadehilo, bet su
Afrikoje augančio Okoume medžio (gabonmedžio) ekstraktais, kurie lėtina keratino
irimą. Tepkite du kartus per savaitę ant nelakuoto nago arba kaip pagrindą po ORLY
nagų laku. Naudokite kaip pagrindą kas tris dienas. Naudokite su Cuticle Oil +
aliejumi, kad nagas būtų drėkinamas ir augtų sveikas bei gražus.
Kl.: Dėl ko nagai būna ploni ir ką daryti, kad jie būtų tvirtesni?
Jeigu bendra sveikata yra gera ir Jūs nesusiduriate su jokiais stipriais chemikalais,
kurie galėtų paveikti nagus, panašu, kad ploni nagai yra paveldėti. Tokiu atveju, galite
naudoti produktus, kurie sukurti sustiprinti nagus. ORLY Calcium Builder suteikia
nagui storą, apsauginį kalcio sluoksnį, kuris akimirksniu sustiprina plonus nagus.
Nagai tampa lankstūs, bet pakankamai tvirti, kad nelūžinėtų ir augtų sveiki. Taip pat
naudokite kaip pagrindą po mėgiamiausiu ORLY nagų laku.
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Kl.: Neseniai nusiėmiau akrilinius nagus, o mano nagai yra minkšti ir silpni. Ką
turėčiau daryti?
ORLY Nail Defense – tai baltymais praturtinta priemonė, kuri stiprina silpnus nagus.
Kas antrą dieną užtepkite kaip pagrindą ir viršutinį sluoksnį (galima naudoti su ORLY
nagų laku arba vieną). Kai nagų būklė pagerėja, naudokite kas 3-4 dienas. Naudokite
kartu su ORLY Cuticle Care Complex, kad nagai būtų tinkamai drėkinami ir, kad jie
augtų tvirti. Norėdami pasiekti maksimalių rezultatų, taip pat rekomenduojame kas
savaitę darytis manikiūrą, kurio metu naudojamos nagus stiprinančios ir odeles
drėkinančios priemonės.
Kl.: Ar saugu besilaukiančiai moteriai naudoti nagų laką ir nagus stiprinančias
priemones?
Nėra jokių įrodymų, kad kartas nuo karto naudojant nagų laką, kiltų grėsmė
vaisingumui arba vaisiui. Daugybė chemijos ir medicinos ekspertų teigia, kad
besilaukiančioms moterims saugiau būtų naudotis priemonėmis, kuriose nėra
formaldehino, DBP ir tolueno. Nei viename ORLY nagų lake ir nagus gydančiame
produkte nėra formaldehino, DBP ar tolueno.
Kl.: Ar galima daryti manikiūrą ar pedikiūrą besilaukiančiai moteriai?
Nėra jokių medicininių tyrimų, kurie rodytų neigiamą manikiūro ar pedikiūro poveikį
besilaukiančiai moteriai. Tačiau griežtai patariame darant manikiūrą/pedikiūrą
atsižvelgti į šiuos veiksnius:
Įsitikinkite, kad salonas yra tinkamai vėdinamas. Stenkitės procedūrą atlikti prie
atviro lango ar durų, kad neerzintų kvapai.
• Tepkite vieną tam tikro produkto ar lako sluoksnį, o ne kelis skirtingų produktų
sluoksnius.
• Džiovinant laką, nepūskite į jį ir stenkitės neįkvėpti garuojančio lako. Rankas
laikykite toli nuo savęs ir būkite gerai išvėdintoje patalpoje.
• Nuimant nagų laką, reikia laikytis tų pačių sąlygų, kaip ir lakuojant nagus.
Nuėmus nagų laką, gerai muilu nusiplaukite rankas, kad neliktų jokių chemikalų
arba nagų lako nuėmėjo.
•

