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Οδηγίες Εφαρμογής
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 Όταν χρησιμοποιείτε το tip Velocity™ White, η πελάτισσά σας
θα πρέπει να έχει έστω και ένα ελάχιστο ελεύθερο άκρο, έτσι ώστε 
να γίνει σωστή τοποθέτηση του smile line (χαμόγελου).

2.  Πλαϊνό Τοίχωμα - αν υπάρχει  
κάποια προεξοχή κατά μήκος του 
πλαϊνού τοιχώματος του tip (και
πιστεύετε πως δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μικρότερο 
μέγεθος ή αν τα νύχια είναι φαγωμένα και έχουν παραπανήσιο
δέρμα στα πλαϊνά) χρησιμοποιήστε μια λίμα ή ένα κοφτερό,
καμπυλωτό ψαλιδάκι και διαμορφώστε ένα τόξο, που θα επιτρέψει
στο tip να προσαρμοστεί άνετα στα πλαϊνά, φροντίζοντας ώστε
να μην πιέζεται μέσα στο δέρμα. Δουλέψτε μόνο στην περιοχή
της προεξοχής - μην αφαιρέσετε άλλα σημεία από τα πλαϊνά.
Απομονώστε την περιοχή με το πρόβλημα, και κάντε αλλαγές
μόνο σε αυτή την περιοχή. Μπαφάρετε το tip για να εξομαλύνετε

 

όλες τις άκρες. Αυτό θα ελαττώσει το λιμάρισμα για την ένωση 
 του tip μόλις το κολλήσετε στο νύχι.      

ΒΗΜΑ 3:

    Εφαρμόστε το Tip    

1.  Καθορίστε τον βαθμό του άνω και
κάτω τόξου - Για να προσαρμοστεί 
σε επίπεδο νύχι ή σε νύχια που πετάνε
προς τα πάνω οι άκρες, το tip θα πρέπει 
να τοποθετηθεί ελαφρώς σε γωνία προς
τα κάτω. Όσο πιο έντονη η καμπύλη, τόσο πιο έντονη 
πρέπει να είναι η γωνία προς τα κάτω που θα τοποθετήσετε το tip.
Δεν υπάρχει πρόβλημα αν η περιοχή επαφής υψωθεί λίγο πιο πάνω
από την επιφάνεια του νυχιού, αρκεί το σημείο της θήκης που
προσαρμόζεται στο νύχι να είναι πλήρως επικολλημένο στο
άκρο του φυσικού νυχιού. Αυτή η περιοχή θα χρειαστεί να αφαι-
ρεθεί κατά τη διάρκεια του λιμαρίσματος στις Ζώνες. Χρησιμο- 
ποιήστε την κόλλα GelBond™ όταν χρειάζεται να διαμορφώσετε 
μεγαλύτερο τόξο, για να εξασφαλίσετε πλήρη επαφή με το φυσικό
νύχι.

ΒΗΜΑ 1:

Βρείτε το κατάλληλο Tip

1.  Ταιριάξτε - Επιλέξτε το σωστό tip, που να ταιριάζει 
στην καμπύλη C του φυσικού νυχιού.       

2.  Προσαρμόστε - το tip πρέπει να προσ-
αρμόζεται εύκολα από το ένα πλαϊνό ώς
το άλλο στο φυσικό νύχι και πρέπει να 
περικλείει το ελεύθερο άκρο του φυσικού 
νυχιού ακριβώς. Με μια λίμα Kanga™ σχη- 
ματίστε το φυσικό νύχι, ώστε να ταιριάζει 
το tip τέλεια στο σημείο επαφής του άκρου
του φυσικού νυχιού.

ΒΗΜΑ 2:

Διαμορφώστε το Τip 

1. Περιοχή επαφής - η περιοχή επαφής του
tip θα πρέπει να μην καλύπτει πάνω από
το ⅓ του φυσικού νυχιού πριν από την
εφαρμογή. Αυτό θα εξασφαλίσει γρήγορη
εφαρμογή και λιμάρισμα του tip, καθώς και
την βέλτιστη επαφή του Υγρού & Σκόνης
Ακρυλικού ή του UV gel πάνω στο φυσικό νύχι.

 Για να μειώσετε την περιοχή επαφής, λιμάρετε ελαφρά
το παραπανήσιο υλικό με μια λίμα 180-grit. Λιμάρετε
το σημείο επαφής σε γωνία 45° για να διαμορφώσετε σταδιακά 
ένα σχήμα “C” όμοιο με αυτό της γραμμής της θήκης. Λιμά-
ρετε προς την άκρη για να το λεπτύνετε. Μπορείτε επίσης να 
επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε έναν κόφτη για tips ή ψαλιδάκι
επωνυχίου καμπυλωτό, για να κόψετε την περιοχή επαφής.

Εφαρμογή των CND Tips
10 ΛΕΠΤΑ  Χρησιμοποιήστε τα CND Tips για να επεκτείνετε το φυσικό νύχι σε ένα επι- 

θυμητό μήκος ή για να διορθώσετε την όψη των κακοσχηματισμένων νυχιών.
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ΒΗΜΑ 5:

Σχηματίστε και Λιμάρετε το Tip

1.  Φορμάρετε το ελεύθερο άκρο του tip με μια
λίμα 180-grit (Hot Shot™ ή Blizzard™), για να 
δημιουργήσετε το επιθυμητό σχήμα. Ξεκινήστε 
με τη λίμα παράλληλα στο ελεύθερο άκρο και
περιστρέψτε την αργά κάτω από το νύχι, για να
στρογγυλέψετε τις γωνίες. Όσο πιο βαθιά είναι η
οβάλ γωνία, τόσο πιο πολύ θα πρέπει περιστρέψετε
τη λίμα κάτω από το νύχι. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει
να συνδέσει ομοιόμορφα μεταξύ τους τα πλαϊνά τοιχώματα.  
Τώρα πια η λίμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεγάλες
κινήσεις για να τελειοποιήσετε αυτή τη γραμμή, ώσπου
να έχει τέλειο και συμμετρικό σχήμα.    

2.  Λεπτύνετε όλο το tip ομοιόμορφα με μια λίμα των
180-grit με μια κυκλική κίνηση, δίνοντας προσοχή 
στις γωνίες του tip. Αυτή η περιοχή συχνά παγιδεύει 
σκόνη και παραπανήσια κόλλα - γι›αυτό θα πρέπει
να λιμάρεται προσεκτικά.     

3.  Τελειοποιήστε τη Ζώνη 1 και λεπτύνετε προς  
την άκρη, λιμάροντας από το κέντρο του tip
προς το ελεύθερο άκρο, χρησιμοποιώντας 
κινήσεις προς μια κατεύθυνση.

4.  Τελειοποιήστε και λεπτύνετε τα πλαϊνά τοιχώ- 
ματα με μια λίμα 180-grit. Λιμάρετε προς τα 
κάτω στις πλευρές του νυχιού, δουλεύοντας από 
το κέντρο του tip προς τα κάτω και προς τα πλαϊνά,
για να αποφύγετε την πλατειά όψη στη Ζώνη 2.     

5.  Τελειοποιήστε τη Ζώνη 2 με μια λίμα 180-grit.
Λεπτύνετε την περιοχή επαφής του tip και λιμάρετε
απαλά το εναπομείναν υλικό του tip από το νύχι,
χρησιμοποιώντας το Koala Bu�er™ (240-grit),   
ώστε να αποφύγετε τις «σκιάσεις» και την ανασή-
κωση στο κέντρο του νυχιού. Φροντίστε ώστε το tip
να είναι λεπτό και διαφανές.     

6.  Αφαιρέστε την παραπανήσια σκόνη με
ένα πινέλο και καθαρίστε την επιφάνεια 
του νυχιού με ScrubFresh™.  
Να αποφεύγετε το tip όταν καθαρίζετε το
νύχι με το ScrubFresh, καθώς οι διαλύτες
μπορεί να λιώσουν το tip και αυτό θα
προκαλέσει ράγισμα.

2.  Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα κόλλας στην περιοχή
επαφής του tip και μοιράστε την ομοιόμορφα, προσέχοντας
ιδιαίτερα να καλύψετε τις γωνίες. Τοποθετήστε μια μικρή
γραμμή από την κόλλα στην επιφάνεια του ελεύθερου άκρου
του φυσικού νυχιού. Κρατήστε το tip ανάμεσα στον αντίχειρα
και τον δείκτη, όταν εφαρμόζετε την κόλλα.

3. Απλώστε την κόλλα απαλά με το tip, για να καλύψετε 
εντελώς όλο το ελεύθερο άκρο του νυχιού. Χρησιμοποιήστε
μία ή δύο γρήγορες κινήσεις για να το κάνετε αυτό. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να καλύψετε καλά τις γωνίες του
φυσικού νυχιού και τα πλαϊνά της περιοχής επαφής με κόλλα.
  

4.  Ασφαλίστε το tip, κρατώντας το σε
γωνία 45° και πιέστε ελαφρά τη θήκη
επαφής ενάντια στο ελεύθερο άκρο
του φυσικού νυχιού. Χαμηλώστε την
περιοχή επαφής με μια αργή κίνηση 
προς τα κάτω, σταματώντας όταν έχετε επιτύχει το επιθυμητό
πλαϊνό τόξο, ενώ παράλληλα έχετε πιέσει για να φύγουν 
όλες οι φυσαλίδες της κόλλας. 

5.  Πιέστε σταθερά ενάντια στο ελεύθερο άκρο για 5-10 
δευτερόλεπτα, ασφαλίζοντας το σημείο που σταματάει 
το tip στο φυσικό νύχι (stop point).

6.  Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα κόλλας με ένα nail wipe 
που δεν αφήνει κατάλοιπα.

ΒΗΜΑ 4:

Κόψτε το Tip

1. Προσδιορίστε το επιθυμητό μήκος και κρατήστε σταθερά
την επιφάνεια του νυχιού της πελάτισσάς σας.

2.  Κόψτε το tip, χρησιμοποιώντας έναν κόφτη ή ένα καμπυ-
λωτό ψαλιδάκι με ευρεία λεπίδα ή έναν μεγάλο νυχοκόπτη. 
Φροντίστε να αποφύγετε το τράβηγμα τη στιγμή που κόβετε
και να μην ασκήσετε άσκοπη πίεση στο υλικό του tip (αυτό 
θα προκαλέσει κάθετα λευκά σημάδια πάνω στο tip).

  Σημείωση: Πάντα να χρησιμοποιείτε κοφτερή λεπίδα - οι 
αμβλείες λεπίδες μπορεί να κάνουν τα tips επίπεδα, να τα 
σχίσουν ή και να τα σπάσουν. Χρησιμοποιήστε μια πιο βαριά 
λίμα για να λεπτύνετε την παραπανήσια ποσότητα του tip και 
μετά λειάνετε με μια πιο απαλή λίμα, κάνοντας πάντα ελαφριές
κινήσεις.
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

ScrubFresh™

CND Tips

CND Κόλλες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πετσέτες χεριών

Κόφτης tip

Πινέλο ή βουρτσάκι απομάκρυνσης της σκόνης*

Ψαλιδάκι επωνυχίου καμπυλωτό*

Nail wipes που δεν αφήνουν κατάλοιπα

*Προαιρετικό

CND Λίμες & Bu�er




