
CONTROL GEL - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ CONTROL GEL

Το Control Gel είναι ένα LED/UV gel, το οποίο αποτελείται από ένα αποκλειστικό 
μείγμα συστατικών που το καθιστά μοναδικό. Είναι γρήγορο και εύκολο στη 
χρήση, καθώς πολυμερίζεται όταν θελήσετε εσείς, διαθέτει self-leveling ιδιότητες, 
και είναι μαλακό και εύπλαστο κατά την εφαρμογή: αυτό το κάνει εύκολο στο 
να το ελέγχετε. Το Control Gel είναι πολύ ελαφρύ σαν υλικό, άοσμο και, όταν το 
λιμάρετε, παράγει λιγότερη σκόνη από τα ακρυλικά και τα παραδοσιακά 
σκληρά τζελ. Σας εξοικονομεί χρόνο ανά πελάτη, διότι είναι εύκολο και γρήγορο 
να δημιουργήσετε ένα σετ νυχιών, χρειάζεται 30 λεπτά για μία απλή υπηρεσία 
επικάλυψης (60 λεπτά για γαλλικό), και το σωληνάριο βγάζει 25-30 πλήρη σετ, 
γεγονός που το καθιστά οικονομικό.

CONTROL GEL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Το ibd Control Gel, όπως τα ακρυλικά, είναι πλαστικά πολυμερή που 
αποτελούνται από μόρια, τα οποία επαναλαμβάνονται σε μια αλυσίδα. Όταν τα 
μόρια πολυμερίζονται ή συνδέονται (διασταυρούμενη σύνδεση), σχηματίζουν 
μακρύτερες αλυσίδες. Όταν τα μόρια πολυμερίζονται, γίνονται πλαστικά. Τα LED 
& UV gel για να πολυμεριστούν, χρησιμοποιούν ενέργεια φωτός με φωτο-
εκκινητές και φως LED ή UV, αντί για θερμική ενέργεια.

Υπάρχει ένας χημικός καταλύτης στη σκόνη ακρυλικού, που κάνει τη σκόνη και 
το υγρό να πολυμεριστούν σε πλαστικό ακρυλικό όταν αναμιχθούν. Το 
μονομερές είναι το συστατικό των ακρυλικών που εξατμίζεται και δημιουργεί μια 
οσμή στον αέρα. Όλα τα τζελ της ibd, συμπεριλαμβανομένου του Control Gel, 
είναι παρόμοια στη χημεία τους, διαφέρουν όμως κυρίως στο χρώμα, τις 
χρωστικές και την πυκνότητα. Τα LED & UV gel περιέχουν ένα ολιγομερές, 
μονομερές ακρυλικού εστέρα, φωτο-εκκινητή και, σε μερικούς τύπους, 
χρωστικές ουσίες. Το ολιγομερές και το μονομερές στο τζελ πολυμερίζονται για 
να σκληρύνουν ή "πλαστικοποιούνται", όταν ο φωτο-εκκινητής εκτίθεται σε LED 
ή UV φως. Ο φωτο-εκκινητής εκτελεί την ίδια λειτουργία με τον χημικό καταλύτη 
στο ακρυλικό. Το ibd Control Gel δεν περιέχει φορμαλδεΰδη ή τολουένιο, για 
βέλτιστη προσκόλληση.
Όταν τα τζελ πολυμερίζονται σε λάμπα LED ή UV, το οξυγόνο εμποδίζει τον 
πολυμερισμό της επιφάνειας του τζελ, αφήνοντας ένα κολλώδες υπόλειμμα. Αυτό 
ονομάζεται κολλώδης επίστρωση και μπορεί να αφαιρεθεί χρησιμοποιώντας το 

ibd Cleanser Plus. To Control Gel παράγει μια πολύ ελαφριά κολλώδη 
επίστρωση.

ΟΛΙΓΟΜΕΡΕΣ: Το ολιγομερές (ένα μερικώς πολυμερισμένο πολυμερές ή μερικά 
μόρια gel που έχουν ήδη συνδεθεί μεταξύ τους) είναι η "σπονδυλική στήλη" του 
τζελ, που καθορίζει την δύναμη, την αντοχή, την ευκαμψία, τη λάμψη και την 
ανθεκτικότητα στις γρατζουνιές. Το ολιγομερές που χρησιμοποιείται στο ibd gel 
διαθέτει πολλές διασταυρούμενες συνδέσεις, καθιστώντας το σκληρότερο και πιο 
ανθεκτικό, με περισσότερη λάμψη.



ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ: Το μονομερές επηρεάζει το χρόνο πολυμερισμού, τη λάμψη, και 
τα χαρακτηριστικά εφαρμογής του τζελ. Ορισμένα μονομερή μπορούν να 
προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος και αλλεργικές αντιδράσεις. Τα ibd gel 
διαθέτουν ένα μη ερεθιστικό μονομερές βασισμένο σε αιθύλιο, που επίσης 
συμβάλει στην έντονη λάμψη. Το μονομερές, μαζί με silica και ακρυλικούς 
εστέρες, χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της πυκνότητας του κάθε τζελ.

ΦΩΤΟ-ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ: Ο φωτο-εκκινητής εκτελεί την ίδια λειτουργία με τον χημικό 
καταλύτη στο ακρυλικό. Ο φωτο-εκκινητής που χρησιμοποιείται στα ibd gel 
είναι πολύ αποτελεσματικός και αντιδρά με τα τζελ χαμηλότερης πυκνότητας 
για την εξουδετέρωση της θερμότητας.
ΟΣΜΗ: Τα ibd gel είναι απαλλαγμένα από οσμή, λόγω της ήδη υπάρχουσας 
αντίδρασης αιθυλίου κατά τη φάση ανάπτυξης του μίγματος. 
ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΑ: Τα ibd gel δεν κιτρινίζουν και έχουν χαμηλό ποσοστό φωτο-
εκκινητών. Το κιτρίνισμα συνήθως προκαλείται από υψηλά ποσοστά φωτο-
εκκινητών.
ΛΑΜΨΗ: Τα ibd gel που εφαρμόζονται σωστά έχουν μια έντονη και μακράς 
διαρκείας λάμψη. Οι περισσότερες χημικές ουσίες, ακόμα και η ακετόνη, δε θα
θαμπώσουν τα τζελ.

ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Τα ibd gel δεν παρασκευάζονται με συστατικά που 
τείνουν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις ή ερεθισμούς του δέρματος, 
όπως οξέα ή συναφή χημικά.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: Τα ibd gel είναι χημικά σταθερά, με διάρκεια ζωής στο ράφι τα 3 
χρόνια. Αποθηκεύστε τα ibd gel μακριά από άμεσο φως του ήλιου και LED/UV 
λάμπες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
1. Σπρώξτε πίσω απαλά το επωνύχιο και απομακρύνετε τυχόν νεκρούς

ιστούς (πετσάκια) από την επιφάνεια του νυχιού.

2. Λιμάρετε το ελεύθερο άκρο.

3. Αφαιρέστε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του νυχιού με μια λίμα Emerald 180-grit.

4. Καθαρίστε τα νύχια με ένα Nail Wipe εμποτισμένο με Nail Prep.

5. Εφαρμόστε Dehydrate σε όλα τα νύχια.

Σημείωση: Αν κάνετε επιμήκυνση με φόρμα ή εφαρμόζετε tips,
ακολουθήστε τα βήματα εφαρμογής για τις φόρμες/tips.

Αν κάνετε φυσική επίστρωση, προχωρήστε στο βήμα του “Bonder”.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΟΡΜΑΣ Ή TIP 

Φόρμες
1. Αφαιρέστε τη φόρμα από το χαρτί της.

2. Εφαρμόστε τη φόρμα, εξασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει κενό μεταξύ
της φόρμας και του φυσικού νυχιού.

3. Ασφαλίστε τη φόρμα, συνδυάζοντας και κολλώντας τα "πτερύγια" μαζί για 
να εξασφαλίσετε μια τέλεια καμπύλη C.

Tips 

1. Βρείτε το κατάλληλο μέγεθος tip για κάθε δάκτυλο και λιμάρετε το άκρο
της θήκης με μια λίμα Emerald 180-grit.

2. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα 5 Second Nail Glue στη θήκη του tip 
και πιέστε το tip στη θέση του για 5 δευτερόλεπτα.

3. Κόψτε το tip στο επιθυμητό μήκος και λιμάρετε για να ενωθεί με το φυσικό 
νύχι, με μια λίμα Emerald 180-grit.

BONDER

PowerBond 

1. Απλώστε με φειδώ το PowerBond στην επιφάνεια του φυσικού νυχιού, από
το επωνύχιο ως το ελεύθερο άκρο. Δε χρειάζεται να πολυμερίσετε.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε LED/UV Bonder ή UV 
Bonder αντί του PowerBond. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

LED/UV Bonder or UV Bonder 

1. Απλώστε με φειδώ το LED/UV Bonder ή UV Bonder στην επιφάνεια του
φυσικού νυχιού, από το επωνύχιο ως το ελεύθερο άκρο.

2. Ταμπονάρετε το παραπανήσιο Bonder με ένα καθαρό και στεγνό 
Nail Wipe ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟ. Η υπερβολική ποσότητα 
bonder θα προκαλέσει ανασήκωση του τζελ.

Σημείωση: Το νύχι θα πρέπει να έχει μια θαμπή, κοκκώδη εμφάνιση.

3. Πολυμερίστε:

UV Lamp: 1 λεπτό.

LED Lamp: 30 δευτερόλεπτα.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΝΑ ΧΡΩΜΑ 

1. Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα Control Solution σε ένα καθαρό dappen dish.

2. Επιλέξτε την επιθυμητή απόχρωση Control Gel και πιέστε το σωληνάριο
για να βγει έξω το υλικό.

3. Κόψτε την επιθυμητή ποσότητα με την ibd Spatula και τοποθετήστε
απαλά το προϊόν πάνω στο νύχι.

4. Βυθίστε το Control Gel Brush μέσα στο Control Solution και αφαιρέστε
τυχόν παραπανήσιο υγρό, πιέζοντας το πινέλο πάνω σε ένα στεγνό
Nail Wipe.

5. Δημιουργήστε το νύχι, κτυπώντας και σπρώχνοντας ελαφρά το Control Gel
πρώτα προς το επωνύχιο, μετά προς τα πλαϊνά, και τέλος στο ελεύθερο
άκρο. Ξαναβυθίστε το πινέλο στο Control Solution, εφόσον χρειαστεί.

6. Μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό σχήμα στο ένα χέρι, πολυμερίστε για 1
λεπτό σε λάμπα LED, ή για 2 λεπτά σε λάμπα UV.

7. Επαναλάβετε τα βήματα 2-6 στο άλλο χέρι.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε φόρμες νυχιών, μπορείτε να τις αφαιρέσετε
μετά τον πολυμερισμό και να γυρίσετε το χέρι, ώστε να πολυμερίσετε την
κάτω πλευρά των νυχιών (1 λεπτό σε LED, 2 λεπτά σε UV).

8. Λιμάρετε απαλά και δώστε σχήμα στα τεχνητά νύχια με μια λίμα Emerald 180-grit.

9. Καθαρίστε τα νύχια με ένα καθαρό και στεγνό Nail Wipe.

Σημείωση: Έχετε πολλές επιλογές φινιρίσματος σε ένα μανικιούρ με Control
Gel, δείτε παρακάτω:

Φινίρισμα με Intense Seal

1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση PowderBond σε όλα τα νύχια.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση LED/UV Intense Seal προσέχοντας να μη 
μαζευτεί υλικό στο επωνύχιο και φροντίζοντας να σφραγίσετε καλά το 
ελεύθερο άκρο. Κάντε το αυτό σε 5 νύχια και πολυμερίστε για 30 
δευτερόλεπτα σε λάμπα LED ή για 3 λεπτά σε UV.

3. Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα στο άλλο χέρι και ολοκληρώστε
εφαρμόζοντας λαδάκι επωνυχίου σε όλα τα επωνύχια.



Φινίρισμα με Gel Polish (μόνιμο βερνίκι νυχιών)

1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση PowderBond σε όλα τα νύχια.

2. Ακολουθήστε τα συνηθισμένα βήματα εφαρμογής base coat, gel polish, top coat.

3. Ολοκληρώστε εφαρμόζοντας λαδάκι επωνυχίου σε όλα τα επωνύχια.

Φινίρισμα με Nail Lacquer (παραδοσιακό βερνίκι νυχιών)
1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση PowderBond σε όλα τα νύχια.

2. Δε χρειάζεται να εφαρμόσετε base coat, εφαρμόστε απευθείας χρώμα και top coat.

3. Αφήστε τα νύχια να στεγνώσουν και εφαρμόστε προσεκτικά λαδάκι επωνυχίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 Μην χρησιμοποιείτε υπερβολικά το Control Solution. Η υπερβολική 
ποσότητα θα κάνει το προϊόν πολύ μαλακό, με συνέπεια να μην έχετε καλό 
έλεγχο στην εφαρμογή του. Μπορεί επίσης να προκαλέσει σκασίματα στο 
νύχι, επειδή μπορεί να επηρεάσει τη σύσταση του προϊόντος.

 Μπορεί να χρειαστεί να δουλέψετε αυτό το υλικό χρησιμοποιώντας περισσότερη
πίεση από ότι στην εφαρμογή ενός hard gel, για καλύτερη προσκόλληση.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 Το Control Gel κολλάει στο πινέλο – Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί με το
λευκό Control Gel. Φροντίστε να διατηρείτε το πινέλο υγρό με Control Solution,
αλλά όχι υπερβολικά υγρό, ώστε να μπορείτε να το δουλέψετε σωστά.

 Τα νύχια ραγίζουν – Βεβαιωθείτε πως έχετε κτίσει αρκετά στο σημείο της
κορυφής (apex), για περισσότερη αντοχή. Η υπερβολική πίεση του
υλικού στα πλαϊνά, μπορεί να λεπτύνει τα σημεία που είναι ευάλωτα και
αυτό να οδηγήσει σε ραγίσματα.

 Τα νύχια ανασηκώνονται – Σιγουρευτείτε ότι ακολουθείτε τα πλήρη
βήματα προετοιμασίας και βεβαιωθείτε πως δεν έχουν μείνει υπολείμματα
ή νεκροί ιστοί πάνω στην επιφάνεια των νυχιών. Εφαρμόστε bonder

φειδωλά, καθώς υπερβολική ποσότητα μπορεί να προκαλέσει
ανασήκωση. Εφαρμόστε 2 στρώσεις Dehydrate σε προβληματικά νύχια.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Το Control Gel μπορεί να "συμπληρωθεί" ακριβώς όπως το hard gel ή το ακρυλικό, 
και συνιστούμε οι πελάτες σας να επιστρέφουν για συντήρηση κάθε 2 εβδομάδες. 
Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν προκαλείται ζημιά στο φυσικό νύχι και παρέχει την όψη 
μακριών, όμορφων νυχιών για πολλές εβδομάδες - ώσπου ο πελάτης σας 
αποφασίσει να τα αφαιρέσει.

1. Αφαιρέστε με τη λίμα Ruby 100-grit ή με τροχό νυχιών όσο περισσότερο 
από το παλιό προϊόν γίνεται, αλλά αφήστε στο τέλος μια μεσαία προς 
λεπτή στρώση Control Gel. Προσέξτε να μη λιμάρετε στο σημείο που έχει 
μεγαλώσει φυσικά το νύχι (επωνύχιο).

2. Κάνετε τη συνηθισμένη προετοιμασία (δείτε παραπάνω), αλλά εφαρμόστε 
Dehydrate μόνο στο ακάλυπτο σημείο όπου έχει μεγαλώσει το νύχι 
(επωνύχιο).

3. Όταν εφαρμόζετε PowerBond ή LED/UV Bonder, κάντε το σε όλο το νύχι, 
ακόμα και πάνω από το παλιό προϊόν.

4. Συνεχίστε με την εφαρμογή του Control Gel, τροποποιώντας την ποσότητα
που παίρνετε από το σωληνάριο και τοποθετώντας την πάνω στο νύχι, πιο
κοντά στην περιοχή του επωνυχίου.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 

1. Το Control Gel είναι ίδιο με το hard gel κατά την αφαίρεση, θα χρειαστεί να 
αφαιρεθεί με μια λίμα (ibd Ruby 100-grit) ή με τροχό (με τραχύ sanding band).

2. Φροντίστε να μη λιμάρετε το φυσικό νύχι. Μόλις δείτε ότι πλησιάζετε στο να
λιμάρετε το φυσικό νύχι, αφήστε τη λίμα και πάρτε το Diamond Buffer
(220/280-grit) για να "σβήσετε" το υλικό με ασφάλεια.

3. Συνεχίστε με μια νέα υπηρεσία νυχιών, ή ολοκληρώστε εφαρμόζοντας λαδάκι
επωνυχίου.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ – ΚΛΑΣΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ (PINK & WHITE) 

Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για Προετοιμασία, Εφαρμογή φόρμας και Bonder.

1. Τοποθετήστε μια μικρή ποσότητα Control Solution σε ένα καθαρό dappen dish.

2. Επιλέξτε τις επιθυμητές ροζ/λευκές αποχρώσεις Control Gel.

3. Ξεκινήστε με τη ροζ απόχρωση, πιέστε το σωληνάριο για να βγει το υλικό.
Κόψτε την επιθυμητή ποσότητα με την ibd Spatula και τοποθετήστε απαλά
το προϊόν πάνω στο νύχι.

4. Βυθίστε το Control Gel Brush μέσα στο Control Solution και αφαιρέστε τυχόν
παραπανήσιο υγρό, πιέζοντας το πινέλο πάνω σε ένα στεγνό Nail Wipe.

5. Δημιουργήστε το νύχι, κτυπώντας και σπρώχνοντας ελαφρά το Control
Gel πρώτα προς το επωνύχιο, μετά προς τα πλαϊνά, και τέλος επεκτείνετε
προς το ελεύθερο άκρο (μπορείτε να κτίσετε έως τη φυσική γραμμή του
χαμόγελου ή και πιο πέρα, ανάλογα με το επιθυμητό look). Ξαναβυθίστε
το πινέλο στο Control Solution, εφόσον χρειαστεί.

6. Τελειοποιήστε το smile line (χαμόγελο), πιέζοντας απαλά το πινέλο 

στην περιοχή του smile line. Αφήστε ένα πολύ μικρό κενό στα πλαϊνά 
τοιχώματα, για το λευκό τμήμα που θα καλύψει το νύχι.

7. Μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό σχήμα στο ένα χέρι, πολυμερίστε για 1
λεπτό σε λάμπα LED ή για 2 λεπτά σε UV.

8. Επαναλάβετε τα βήματα 3-7 στο άλλο χέρι.

9. Λιμάρετε το smile line σε όλα τα νύχια με μια λίμα Emerald 180-grit, για 
να τα κάνετε όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται. Καθαρίστε τα νύχια με ένα 
καθαρό και στεγνό Nail Wipe.

10.Πάρτε τη λευκή σας απόχρωση και πιέστε το σωληνάριο. Κόψτε την 
επιθυμητή ποσότητα με την ibd Spatula και τοποθετήστε απαλά το προϊόν
στο ελεύθερο άκρο του νυχιού.

11.Βυθίστε το Control Gel Brush μέσα στο Control Solution και αφαιρέστε τυχόν 
παραπανήσιο υγρό, πιέζοντας το πινέλο πάνω σε ένα στεγνό Nail Wipe.

12.Δημιουργήστε το ελεύθερο άκρο, κτυπώντας και σπρώχνοντας ελαφρά 
το Control Gel πρώτα προς το smile line, μετά προς τα πλαϊνά, και τέλος 
επεκτείνετε το νύχι ώσπου να επιτύχετε το επιθυμητό look (μην ανησυχείτε 
αν το λευκό καλύπτει το ροζ χρώμα, θα το λιμάρετε αργότερα.)



13. Μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό σχήμα στο ένα χέρι, πολυμερίστε για 1 λεπτό
σε λάμπα LED ή για 2 λεπτά σε UV.

14. Επαναλάβετε τα βήματα 10-13 στο άλλο χέρι.

15. Αφαιρέστε τις φόρμες από όλα τα νύχια.

16.Γυρίστε τα χέρια και πολυμερίστε την κάτω πλευρά των νυχιών για 1 λεπτό 
σε λάμπα LED ή για 2 λεπτά σε UV.

17.Λιμάρετε απαλά και δώστε σχήμα στα τεχνητά νύχια με τη λίμα Emerald 180-grit.

18. Σκουπίστε τα νύχια με ένα καθαρό και στεγνό Nail Wipe.

Φινίρισμα με Intense Seal

1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση PowderBond σε όλα τα νύχια.

2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση LED/UV Intense Seal, προσέχοντας να μη
μαζευτεί υλικό στο επωνύχιο και φροντίζοντας να σφραγίσετε καλά το
ελεύθερο άκρο. Κάντε το αυτό σε 5 νύχια και πολυμερίστε για 30
δευτερόλεπτα σε λάμπα LED ή για 3 λεπτά σε UV.

3. Επαναλάβετε το παραπάνω βήμα στο άλλο χέρι και ολοκληρώστε,
εφαρμόζοντας λαδάκι επωνυχίου σε όλα τα επωνύχια.




