POLY GEL

Комплект за удължаване на нокти

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Скъпи клиенти, благодарим Ви за закупуването на нашия кумплект
за нокти Poly Gel.
Poly Gel е перфектният комплект за всеки, който с удоволствие се грижи за ноктите си. Процесът е прост и
резултатите са невероятни. Направете ноктите си красиви, без да губите време и пари в салони за
красота.
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
1 x тубичка Poly Gel от 30 ml 100 x
връхчета за нокти (различни размери)

1 x четка за лакиране и инструмент за
премахване на кожички

1 x пила за нокти

1x LED лампа
1 x USB кабел

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. Пазете от деца.
2. Пазете от слънце и топлина.
3. След употреба съхранявайте плътно затворено.
4. Следвайте инструкциите за употреба.
5. Преустановете употреба, ако се появи чувствителност.
6. Нормално е гелът да се сгъсти в зависимост от температурата.
7. При контакт с очите: Изплакнете с голямо количество вода за 15 минути. Ако дразненето продължава,
потърсете лекарска помощ.

8. При контакт с кожата: Ако кожата се раздразни, измийте обилно със сапун и вода. Ако дразненето
продължава, потърсете лекарска помощ.
9. Не използвайте киселинна течност за почистване, това ще причини обезцветяване.
10. Не поставяйте и не изпускайте Led лампата или USB кабела във вода или в друга течност.
11. Избягвайте контакт с кожата. Ако се появи зачервяване или други признаци, спрете употребата
незабавно, пазете на място, недостъпно за деца. Съхранявайте плътно затворено, пазете от слънце.
ОПИСАНИЕ НА КОМПЛЕКТА
POLI GEL
Poly Gel е истински хибрид между твърд гел и акрил, който в комбинация предлага
най-добрите свойства - силата на акрила и стабилността на гела. Има гъста и
гумообразна консистенция, така че е необходимо да се овладее работата със самия
материал и техниката за нанасяне. Лесен е за оформяне и чудесен за рязане.
Технически спецификации:
•
•
•
•
•
•

6 LED лампи
Максимална консумирана мощност: 6W
DC изход 5V
Размер: 131*67*19 mm
Дължина на вълната: 365 + 405 nm
2 настройки на таймера:
45 секунди, 60 секунди

Инструкции за употреба:
•
•
•

Свържете с USB.
Натиснете бутона за захранването - времето по
подразбиране е 45 секунди,
При продължително натискане на бутона на захранването
(за 2 секунди) – настройката е 60 секунди.

ЧАСТИ НА LED ЛАМПАТА
1 – Бутон за захранване
2 – USB вход
3 – LED лампи
4 – Сгъваеми крачета

ВРЪХЧЕТА ЗА НОКТИ
Всеки комплект съдържа 100 връхчета за нокти.
Множество комплекти от естествени, здрави на вид нокти.
Носете ги до 10 дни, като имайте предвид, че носенето под 10 дни не се препоръчва.
Защо 100 нокътя?
Удвоихме популярните размери на ноктите, за да ви дадем 100 броя, т.е. по
един перфектно прилягащ маникюр във всеки комплект! Така можете да имате
най-подходящия маникюр.
СЪВЕТИ:
•
Почистете добре всички чужди материи от ноктите си
•
Подрежете и изпилете, за да премахнете всички чужди материи
•
Подрежете и изпилете върховете н ноктите си
•
Изберете подходящият размер за всеки пръст, уверявайки се, че стои
естествено

2-В-1 ЧЕТКА ЗА ОБРАБОТКА НА НОКТИ + ИНСТРУМЕНТ ЗА КОЖИЧКИ
Дизайн с два края: шпатула - подходяща за захващане и нарязване на
гела за нокти. Проектирана за използване с гел за поставяне на
фалшиви гел-нокти или накрайници за удължаване. Можете също да я
използвате, за да избутате кожичките си назад. Четката с форма на език
се използва за смесване на гела за оформяне на върховете на ноктите.

ПИЛА ЗА НОКТИ
Основен инструмент за обработване на
ноктите преди третиране / удължаване
на ноктите / маникюр. Може да се
използва за изпилване на естествени
нокти, фалшиви нокти, удължени нокти
и т.н.
КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОМПЛЕКТА

1. Почистете ръцете и ноктите си. Отстранете всякакви остатъци от лак или мазнина от естествените си
нокти. Избутайте обратно кожичките и леко изпилете повърхността на ноктите с фина пила, за да
увеличите максимално сцеплението.
2. Нанесете тънък слой от основния лак за нокти (не е включен)
3. Втвърдете с LED лампа за 30 секунди.
4. Изберете върха на ноктите, който пасва на естествения ви нокът.
Когато избирате изкуствен връх за нокти, трябва да внимавате върхът да е достатъчно голям. Не
трябва да се позиционира по такъв начин, че да контактува с цялата си повърхност върху ноктите това означава, че е твърде малък. Когато поставите върха в края на кутикулата, трябва да има
празнина между повърхността на ноктите и върха (в критична точка), която след това се напълва с
поли гел за нокти. Трябва да покрива целия нокът и да продължава линейно през свободния ръб на
нокътя.
5. След като изберете върха, нанесете Poly Gel върху изкуствения нокът. Използвайте мокра четка, за
да оформите/притиснете гела внимателно към краищата и до желаната дължина.
6. Натиснете върха с нанесения гел върху нокътя. Ако е необходимо, използвайте четка за коригиране
на дефекти или за отстраняване на излишния материал. Ако свободният ръб е твърде дебел, също го
изтънете с четка.

7. Втвърдете с LED лампа за 30 секунди.
8. Махнете фалшивия връх на ноктите, подрежете и оформете нокътя с пила.
9. Полирайте ноктите си. Правете какъвто дизайн ви харесва или просто пропуснете това, за да
нанесете тънък слой лак за нокти отгоре (не е включен в комплекта).
10. Втвърдете с LED лампа за 30 секунди.
Забележка: имайте предвид, че за да получите най-добрите резултати, е необходима практика.
Необходимо е да се овладее работата със самия материал и техниката за нанасяне, за да се
постигне добър резултат.
КАК ДА МАХНЕТЕ НОКЪТ
Използвайте 100% ацетон, накиснете ноктите за около десет минути. След като целият нокът се
размекне, го отстранете с помощта на кърпа, напоена с ацетон. Повторете този процес, ако е
необходимо.
Внимание:
Съдържа цианоакрилат, ДРАЗНИ НА ОЧИТЕ. При контакт с очите, веднага промийте с вода,
ПОСЕТЕТЕ ВЕДНАГА ЛЕКАР. Слепва кожата мигновено. Ако възникне слепване на кожата, НЕ
ДЪРПАЙТЕ; ОТЛЕПЕТЕ ВНИМАЕЛНО използвайки ацетон или друго средство за отстраняване на
лак за нокти, ако е необходимо. Избягвайте контакт с тъкани, тъй като може да се образува
топлина. ДРЪЖТЕ ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА.
Инструкции за рециклиране и изхвърляне
Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци
в целия ЕС. За предотвратяване на евентуална вреда на околната среда или на човешкото
здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци; рециклирайте го отговорно, за да
популяризирате устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да
върнете използван уред, моля използвайте системите за връщане и събиране или се
свържете с търговеца, където е закупен продуктът. Те могат да приберат този продукт за
екологично рециклиране.
Декларация на производителя, че продуктът отговаря на изискванията и приложимите
директиви на ЕО.

