POLY GEL
Sada na nehty

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Vážená zákaznice, děkujeme vám, že jste si zakoupila naši sadu na nehty Poly Gel.
Poly Gel je ideální sadou pro všechny ženy, které si rády upravují nehty samy. Postup je snadný a konečný
výsledek naprosto úžasný. Dopřejte si krásné nehty a přitom ušetřete čas a peníze, které byste jinak nechala v
salónech krásy.
BALENÍ OBSAHUJE

1x tuba Poly Gel 30 ml
100 umělých nehtů (různé velikosti)
1x pilník na nehty
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1.
2.
3.
4.
5.

Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte mimo sluneční záření a nadměrné teplo.
Po použití uchovávejte výrobek dobře uzavřený.
Řiďte se pokyny k použití.
Pokud dojde k přecitlivělosti, přestaňte výrobek používat.

1x štěteček na nehty a tyčinka pro modelaci
kůžičky okolo nehtů (2 v 1)
1x LED lampa
1x USB kabel

6. Kontakt s očima: Vyplachujte oči po dobu 15 minut velkým množstvím vody. Pokud podráždění přetrvává,
vyhledejte lékařskou pomoc.
7. Kontakt s kůží: Pokud dojde k podráždění kůže, důkladně omyjte zasažené místo mýdlem a vodou. Pokud
podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
8. K čištění nepoužívejte kyselé kapaliny, mohlo by dojít k nežádoucímu zbarvení materiálu.
9. Neumisťujte LED lampu ani USB kabel do vody ani žádné jiné kapaliny.
10. Zabraňte jakémukoliv kontaktu s kůží. Pokud dojde k zarudnutí či jiným příznakům podráždění, přestaňte
výrobek okamžitě používat. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po použití nechávejte výrobek dobře uzavřený a
nevystavujte jej slunečnímu záření.
POPIS SADY
POLY GEL
Poly Gel v sobě kombinuje akryl a gel, díky čemuž má ty nejlepší vlastnosti: tvrdost akrylu a
stabilitu gelu. Má hustou gumovou texturu, a proto je nezbytné se s materiálem seznámit a
naučit se správnou techniku aplikace. Nehty se snadno tvarují pomocí pilníku.

Technické specifikace:
•
•
•
•
•
•

6 LED světel
Maximální energetická spotřeba: 6 W
Stejnosměrné vstupní napětí: 5 V
Rozměry: 131*67*19 mm
Délka vlny: 365 + 405 nm
2 nastavení časovače: 45 či 60 vteřin

Návod k obsluze:
•
•
•

Připojte výrobek k USB.
Stiskněte tlačítko krátce a časovač se nastaví na standardních 45 vteřin.
Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 vteřin a časovač se nastavení na 60
vteřin.

SOUČÁSTI LED LAMPY
1 – tlačítko napájení
2 – USB vstup
3 – LED světla
4 – skládací nožky

UMĚLÉ NEHTY
Každé balení obsahuje 100 umělých nehtů.
Součástí je několik sad přirozeně vypadajících nehtů.
Nehty lze nosit až 10 dní. Po více než 10 dnech již jejich nošení nedoporučujeme.
RADY A TIPY:
•
•
•
•

Povrch nehtů očistěte a zbavte veškerého cizorodého materiálu.
Pomoci si můžete také nůžtičkami a pilníkem.
Stejně tak upravte volné okraje nehtů.
Pro každý prst si zvolte správnou velikost umělého nehtu a ujistěte se, že
nehet na vašem prstu vypadá přirozeně.

ŠTĚTEČEK NA NEHTY A TYČINKA PRO MODELACI KŮŽIČI V JEDNOM
Dva různé konce: štěteček pro nabírání a nanášení gelu. Štětečkem gel
snadno nanesete a nehet snadno vytvarujete nebo prodloužíte. Druhý konec
lze použít pro modelaci a zatlačení nehtové kůžičky. S gelovým štětečkem se
gel dobře roztírá a nehty se snadno tvarují.

PILNÍK NA NEHTY
Nezbytná pomůcka pro pilování nehtů
před jejich úpravou / prodloužením /
manikúrou. Lze ji použít na vlastní nehty,
umělé nehty, při prodlužování nehtů apod.

JAK SADU POUŽÍVAT

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Očistěte si ruce včetně nehtů. Ujistěte se, že na svých nehtech nemáte žádný starý lak či olej.
Opatrně zatlačte kůžičku kolem nehtů a šetrně obruste povrch nehtů jemným pilníkem, aby byla
přilnavost co nejvyšší.
Naneste tenkou vrstvu základního laku na nehty (není součástí balení).
Vysoušejte pod LED lampou po dobu 30 vteřin.
Zvolte odpovídající umělý nehet.
Při volbě umělého nehtu dbejte na to, aby byl dostatečně široký. Když umístíte nehet k okraji
kůžičky, měla by mezi povrchem vašeho nehtu a umělého nehtu být malá mezera, která se poté
vyplní Poly Gelem. Umělý nehet by měl pokrývat celý váš nehet a lineárně pokračovat přes jeho
volný okraj.
Na umělý nehet naneste požadované množství Poly Gelu. Pomocí mokrého štětečku naneste
požadované množství gelu mezi okraje.
Přitlačte umělý nehet s gelem na svůj vlastní. Je-li třeba, k opravě defektů či odstranění
přebytečného materiálu můžete použít štěteček. Pokud je volný okraj příliš silný, pomocí štětečku
ho můžete ztenčit.
Vysoušejte pod LED lampou po dobu 30 vteřin.

8.
9.

Poté umělý nehet odlepte a zbruste ho do požadovaného tvaru.
Naneste na své nehty lak. V této fázi ještě můžete vzhled nehtů upravit, nebo tento krok můžete
přeskočit a rovnou nanést tenkou vrstvu vrchního laku na nehty (není součástí balení).
10. Vysoušejte pod LED lampou po dobu 30 vteřin.
Poznámka: Mějte na paměti, že pro dosažení nejlepších výsledků je nutná praxe. Pro dosažení dobrých
výsledků je nutné se obeznámit se samotným materiálem i technikou aplikace.
JAK UMĚLÝ NEHET ODSTRANIT
Po dobu zhruba 10 minut namočte nehet do stoprocentního acetonu. Jakmile nehet změkne a začne mít
kašovitou konzistenci, setřete jej pomocí hadříku navlhčeného acetonem. Tento postup opakujte podle
potřeby.
Upozornění:
Tato sada obsahuje kyanoakrylát, který může vyvolat PODRÁŽDĚNÍ OČÍ. Pokud dojde ke kontaktu s očima,
okamžitě je vypláchněte vodou a ihned vyhledejte lékaře. Pokud gel přijde do kontaktu s pokožkou,
okamžitě ji slepí. Pokud dojde ke spojení s kůží, tak se gel nesnažte odstranit tažením; v případě potřeby
gel odstraňte tak, že jej OPATRNĚ ODLOUPNETE za použití acetonu či odlakovače. Zabraňte kontaktu s
tkaninami; přístroj vydává teplo. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
Pokyny pro recyklaci a likvidaci výrobku
Tento symbol znamená, že na území Evropské unie nemá být tento výrobek vyhazován spolu s
jiným domácím odpadem. Aby bylo možné vyvarovat se negativním následkům na životní
prostředí a lidské zdraví plynoucí z nesprávného nakládání s odpady, je nutné tento výrobek
zlikvidovat odpovídajícím způsobem a podpořit tak opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení
použitého výrobku využijte prosím sběrná místa nebo kontaktujte
prodejce, u něhož jste tento výrobek zakoupili. Prodejce může výrobek převzít a odevzdat k recyklaci, která je
bezpečná pro životní prostředí.
Tato značka je prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných právních předpisů
Evropské unie.

Pro bližší produktové informace navštivte naši webovou stránku https://(sem vložte odkaz)/
Podívejte se na naše speciální nabídky a využijte všech výhod, které nabízíme.

NÁZEV VÝROBKU: POLY GEL
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
DOVOZCE : HS plus d.o.o.

HS plus d.o.o.
Gmajna 10, 1236 Trzin

Chcete-li se dozvědět více informací, zavolejte nám na číslo (SEM VLOŽTE ČÍSLO) nebo napište na e-mailovou
adresu (SEM VLOŽTE E-MAILOVOU ADRESU).

