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Step-by-step 

  Γλυστρίστε ελαφρά ένα 
cuticle pusher στην   
επιφάνεια του νυχιού
προς την περιοχή του
επωνυχίου και κατά
μήκος των πλαϊνών,
ώστε να σηκώσετε τυχόν
νεκρούς ιστούς από την επιφάνεια του νυχιού.
Με ένα curette απομακρύνετε τον νεκρό ιστό
από το επωνύχιο και τις άκρες των πλαϊνών. 

 ζ.   Με ένα κοφτάκι επωνυχίου αφαιρέστε
προσεκτικά τα υπολείμματα του χαλα-
ρωμένου νεκρού ιστού, καθώς και τυχόν
παρωνυχίδες. Να κάνετε απαλές κινήσεις
κατά την αφαίρεση του νεκρού ιστού,
ώστε να προστατέψετε τις σφραγίσεις.

 η.  Τρίψτε καλά τα νύχια με σαπούνι και ένα υγρό
βουρτσάκι του μανικιούρ, και μετά ξεβγάλτε με 
ζεστό νερό για να αφαιρέσετε το Cuticle Away και
το σαπούνι. Σκουπίστε με μια καθαρή πετσέτα.

2.  Αφαιρέστε τη γυαλάδα από την επιφάνεια
του νυχιού με τα 240grit ενός 
προς την κατεύθυνση που μεγαλώνει το

  

φυσικό νύχι.

ΒΗΜΑ 1:

.P.E.R.P 

1. Κάντε ένα μανικιούρ.

α. Παροτρύνετε την πελάτισσά σας να πλύνει τα χέρια της
με νερό και σαπούνι και να τα σκουπίσει με μια πετσέτα.

β .  Κάντε μασάζ με το CoolBlue™ στα 
χέρια της πελάτισσας για απολύμανση.

 γ.   Αφαιρέστε το υπάρχον βερνίκι νυχιών
με ένα αφαιρετικό βασισμένο στο ασετόν
(ή με ScrubFresh™) και ένα nail wipe ή   
pad που δεν αφήνει κατάλοιπα.

δ.  Εφόσον χρειάζεται, κόψτε το μήκος των νυχιών
με έναν νυχοκόπτη.

ε . Δώστε σχήμα στο ελεύθερο άκρο κάθε
νυχιού με τα 240grit της λίμας Kanga™
ή του ™.    

 
στ.  Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα 

Cuticle Away ομοιόμορφα γύρω από το
επωνύχιο του κάθε νυχιού.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΝΥΧΙΑ

Επιπρόσθετα νύχια με 
Υγρό & Σκόνη Ακρυλικού - 
Ενίσχυση φυσικού νυχιού

1  ΩΡΑ  Μία υπηρεσία ιδανική για πελάτισσες με υγιή φυσικά νύχια χεριών και
ποδιών, που απαιτούν προστασία και ενίσχυση του χρώματος.
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ΒΗΜΑ 4:

Ζώνη 2 - Κορυφή και
Άνω Τόξο

1. Εφαρμόστε τη δεύτερη μπάλα προϊόντος
στη Ζώνη 2 και πιέστε σταθερά για να
ενώσετε το υλικό με αυτό της Ζώνης 1. 

2. Πιέστε το προϊόν από πλευρά σε πλευρά, 
προσέχοντας ώστε να έχει πλήρη επαφή 
με την επιφάνεια του νυχιού. Να κρατήσετε την μεγαλύτερη 
ποσότητα του υλικού στην κορυφή (apex) και να λεπτύνετε
προς τα πλαϊνά, δημιουργώντας μια λεπτή άκρη, χωρίς να 
ακουμπάτε στο δέρμα. Περάστε ελαφρά με το πινέλο σας το 
προϊόν στη Ζώνη 1.

3. Η Ζώνη 2 θα πρέπει να είναι το πιο παχύ σημείο του επι-
πρόσθετου, ώστε να προστατεύει την περιοχή πίεσης, 
όπου συνήθως σπάνε κάποια νύχια. Το υψηλότερο σημείο 
του τόξου, που ονομάζεται κορυφή, θα πρέπει να τοπο- 
θετείται ακριβώς ανάμεσα στη γραμμή του επωνυχίου και 
το προεκτεινόμενο άκρο, για σωστή ισορροπία και ομορφιά.
Από την κορυφή, το προϊόν θα πρέπει να λεπταίνει προς τις άκρες, 
προς όλες τις κατευθύνσεις.

ΒΗΜΑ 5:

Ζώνη 3 - Περιοχή Επωνυχίου

1.  Τοποθετήστε μια μπάλα προϊόντος στο   
κέντρο της Ζώνης 3 για να ολοκληρώσετε 
το τόξο. Πιέστε από πλευρά σε πλευρά 
ώσπου όλη η περιοχή να έχει καλυφθεί, 
αφήνοντας ένα μικρό περιθώριο τριγύρω
από τα πλαϊνά και το επωνύχιο.

2. Ελέγξτε το επιπρόσθετο νύχι για καθαρές, συνεχόμενες
γραμμές στο άνω και κάτω τόξο. Προσθέστε προϊόν όπου
χρειαστεί. Να θυμάστε να ελέγχετε το επιπρόσθετο νύχι
ώστε να εντοπίσετε τυχόν υψηλά ή χαμηλά σημεία στο
προϊόν που έχετε εφαρμόσει.

3.  Μια λεπτή εφαρμογή στη Ζώνη 3, θα σας εξασφαλίσει 
επιπρόσθετα με μεγάλη διάρκεια και φυσική όψη, και 
επίσης θα βοηθήσει στην πρόληψη της ανασήκωσης. 

3.   Εξαλείψτε τους παράγοντες μόλυνσης και 
καθαρίστε την επιφάνεια του νυχιού.   

α. Καθαρίστε καλά και
αφυδατώστε προσω-
ρινά την επιφάνεια
του φυσικού νυχιού 
με το ScrubFresh™, 
χρησιμοποιώντας ένα 
ένα nail wipe ή pad
που δεν αφήνει χνούδι ή κατάλοιπα. Τρίψτε καλά όλο 
το νύχι και τα πλαϊνά, ώστε να βεβαιωθείτε πως όλα
τα σημεία του νυχιού είναι εντελώς καθαρά. 

ΒΗΜΑ 2:

Εφαρμογή Primer (προαιρετικό)
Αυτό το βήμα είναι για πελάτισσες με νύχια που έχουν πρόβλημα
λιπαρότητας και παρουσιάζουν τάση ανασήκωσης.

1. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Nail Prime στην επιφάνεια
του φυσικού νυχιού (σε 2-3 νύχια τη φορά), εξασφαλίζοντας 
ότι το πινέλο έχει αρκετό υγρό ώστε να καλύψει καλά και 
ομοιόμορφα το κάθε νύχι. Επαναλάβετε αυτό το βήμα ώσπου
όλα τα νύχια να είναι ομοιόμορφα καλυμμένα. 

 Υπενθύμιση: Όταν εφαρμόζετε Nail Prime, να μην αγγίζετε
το δέρμα και να μην αφήνετε το προϊόν να «λιμνάσει» στην
περιοχή του επωνυχίου.

ΒΗΜΑ 3:

Ζώνη 1 - Smile Lines

1.  Τοποθετήστε μια μπάλα προϊόντος στο  
κέντρο της Ζώνης 1 κοντά στο  προεκτεινό-. 
μενο άκρο. Πιέστε σταθερά ώστε να έχετε 
καλύτερο έλεγχο στο κτίσιμο και να εξ- 
ασφαλίσετε τη σωστή αναλογία μείγματος.

2. Στη συνέχεια, πιέστε την μπάλα από πλευρά σε πλευρά
για να καλύψετε τη Ζώνη 1.  Να κάνετε μικρές και ελεγχό-
μενες κινήσεις πίεσης. Απλώστε σε ολόκληρη τη Ζώνη
για να εξασφαλίσετε μια ομοιόμορφη, επίπεδη επιφάνεια.
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ΒΗΜΑ 6:

Τελειοποίηση σχήματος

1. Τελειοποιήστε το σχήμα του
νυχιού με την πλευρά των 180grit  
μιας λίμας Hot Shot™.

2. Λειάνετε την επιφάνεια με την
πλευρά των 240grit  ενός

.

3. Εφαρμόστε μια σταγόνα SolarOil™ σε κάθε νύχι και

 

μπαφάρετε με την πλευρά των 1200grit 

 

για την εξομάλυνση τυχόν γρατσουνιών. Αν περισσέψει
λαδάκι πάνω στο νύχι, τρίψτε το κάνοντας μασάζ στο νύχι 
και το περιβάλλον δέρμα.

ΒΗΜΑ 7:

Έντονη γυαλάδα

1. Φινίρετε τα νύχια, προσδίδοντάς τους γυα- 
λάδα με το , το Glossing 

ή το Glossing Block.

  

 Εναλλακτικά, μπορείτε να παραλεί- 
ψετε την εφαρμογή του SolarOil
και μετά το μπαφάρισμα με το 

 
 

  
Brisa Gloss. Πολυμερίστε για 2 
λεπτά στην CND UV Lamp.  
Μετά αφαιρέστε την κολλώδη επίστρωση  
με το ScrubFresh™. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Υγρά ακρυλικού Retention+™, Radical SolarNail™
ή Moxie™

Σκόνες ακρυλικού Perfect Color ή Retention+ 

CoolBlue™

CuticleAway

ScrubFresh

NailPrime

ProSeries Liquid & Powder Brush

Brisa Gloss*

SolarOil

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πετσέτες χεριών

Nail wipes ή pads που δεν αφήνουν κατάλοιπα

Αφαιρετικό βερνικιού

Cuticle pusher

Πενσάκι επωνυχίου

Νυχοκόπτης

Curette

Dappen dish

CND UV Lamp*

*Προαιρετικά

CND Files & Bu�ers


