
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1  Αν θέλετε να καλύψετε ομοιόμορφα όλο το νύχι, τότε μην αφήσετε κενό το άκρο του νυχιού 
στο ΒΗΜΑ 10 και παραλείψτε το ΒΗΜΑ 11.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  2  Αν θέλετε να εφαρμόσετε χρωματιστό gel polish, μπορείτε να το κάνετε μετά το ΒΗΜΑ 12.

Η Nέα Eξελιγμένη Φόρμουλα 
επιμήκυνσης φυσικού νυχιού!

ΒΗΜΑ 1
Σπρώξτε τα πετσάκια προς τα πίσω με
ένα pusher.

ΒΗΜΑ 2
Σχηματίστε το φυσικό νύχι με 
μια λίμα 180grit.

ΒΗΜΑ 3
Αφαιρέστε απαλά τη γυαλάδα 
από την επιφάνεια του νυχιού 
με ένα buffer 180grit.

ΒΗΜΑ 4
Απομακρύνετε τη σκόνη και καθαρί-
στε το νύχι, χρησιμοποιώντας ένα 
nail wipe εμποτισμένο με υγρό 
διάλυμα Solution.

ΒΗΜΑ 5
Εφαρμόστε Primer.

ΒΗΜΑ 6
Εφαρμόστε το Base Coat σε 
λεπτή στρώση και σφραγίστε 
την άκρη του νυχιού.

ΒΗΜΑ 7
Τοποθετήστε το χέρι σε λάμπα LED 
για 30 δευτερόλεπτα, ή σε λάμπα UV 
για 2 λεπτά.

ΒΗΜΑ 8
Πιέστε την επιθυμητή ποσότητα Gel 
από το σωληνάριο και κόψτε το 
με την ειδική σπάτουλα.

ΒΗΜΑ 9
Τοποθετήστε το Gel στην επιφάνεια 
του νυχιού. Εφαρμόστε σε όλα 
τα νύχια του ενός χεριού.

ΒΗΜΑ 12
Σκουπίστε τα νύχια με ένα nail wipe 
εμποτισμένο με Solution και δώστε 
τους σχήμα με τη λίμα επιλογής σας. 
Απομακρύνετε τη σκόνη.

ΒΗΜΑ 13
Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση Non
Wipe Top Coat από το επωνύχιο ως 
το ελεύθερο άκρο. Σφραγίστε καλά 
το άκρο.

ΒΗΜΑ 14
Τοποθετήστε το χέρι σε λάμπα LED 
για 30 δευτερόλεπτα, ή σε λάμπα UV 
για 2 λεπτά.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ:
Μετά τον πολυμερισμό του Non
Wipe Top Coat, δεν χρειάζεται να
σκουπίσετε το νύχι!

ΒΗΜΑ 10
Με το πινέλο και μια μικρή ποσότητα 
διαλύματος, απλώστε το gel σε όλα 
τα νύχια του χεριού, αφήνοντας κενό 
το άκρο του νυχιού. Τοποθετήστε το 
χέρι σε λάμπα LED για 30” ή σε UV για 2’.

ΒΗΜΑ 11
Εφαρμόστε το λευκό gel και σφρα-
γίστε το άκρο. Τοποθετήστε το χέρι 
σε λάμπα LED για 30” ή σε UV για 2’.
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