
POLY GEL 
Σετ επέκτασης νυχιών 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το σετ νυχιών Poly Gel. 

Το Poly Gel είναι το τέλειο σετ για να ρυθμίσετε μόνοι σας τα νύχια σας. Η διαδικασία είναι απλή και τα 

αποτελέσματα είναι καταπληκτικά. Δημιουργήστε όμορφα νύχια χωρίς να σπαταλάτε χρόνο και χρήμα στα 

κέντρα περιποίησης χεριών και ποδιών. 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1 x σωληνάριο Poly Gel 30 ml 

100 x άκρες νυχιών (διαφορετικά μεγέθη)  

1 x λίμα νυχιών 

 

1 x πινέλο νυχιών για σχέδια και pusher για 

παρανυχίδες 

1 x λάμπα LED 

1 x καλώδιο USB 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
1. Κρατήστε το μακριά από παιδιά. 
2. Κρατήστε το μακριά από τον ήλιο και τη ζέστη. 
3. Κρατήστε το σφραγισμένο μετά τη χρήση. 
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
5. Διακόψτε τη χρήση σε περίπτωση ευαισθητοποίησης. 
6. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για 15 λεπτά. Εάν ο ερεθισμός συνεχιστεί, ζητήστε 
ιατρική βοήθεια.  



7. Επαφή με το δέρμα: Εάν το δέρμα ερεθιστεί, πλύνετε καλά την περιοχή με σαπούνι και νερό. Εάν ο 
ερεθισμός συνεχιστεί, ζητήστε ιατρική βοήθεια. 
8. Μην χρησιμοποιείτε όξινο υγρό για να καθαρίσετε τα αξεσουάρ, αλλιώς θα προκληθεί βλάβη ή 
αποχρωματισμό.  
9. Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε τη λάμπα LED ή το καλώδιο USB σε νερό ή άλλο υγρό.  
10. Αποφύγετε κάθε επαφή με το δέρμα, εάν εμφανιστούν ερυθρότητα ή άλλα σημάδια, σταματήστε αμέσως 

τη χρήση, φυλάξτε μακριά από παιδιά. Κρατήστε το καλά σφραγισμένο, μακριά από τον ήλιο.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΤ 

POLY GEL 

Το Poly Gel είναι ένα υβριδικό προϊόν που συνδυάζει σκληρό τζελ και ακρυλικό, το οποίο 

συνδυαστικά προσφέρει τις καλύτερες ιδιότητες - ακρυλική αντοχή και σταθερότητα τζελ. 

Έχει παχιά και ελαστική σύνθεση, επομένως πρέπει να μάθετε τέλεια το ίδιο το υλικό και 

την τεχνική εφαρμογής. Είναι εύκολο στη σχεδίαση και είναι εξαιρετικό για κόψιμο. 

 

Τεχνικές οδηγίες: 

• 6 λάμπες LED 

• Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: 6 W 

• Είσοδος DC 5 V 

• Διαστάσεις: 131*67*19 mm 

• Μήκος κύματος: 365 + 405 nm 

• 2 ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη:  

45 δευτερόλεπτα, 60 δευτερόλεπτα 

Οδηγίες λειτουργίας:  

• Συνδέστε σε USB. Συνδέστε το καλώδιο USB (περιλαμβάνεται) στην 

είσοδο USB στη λάμπα (2) και στη θύρα USB του υπολογιστή σας ή 

του φορτιστή (δεν περιλαμβάνεται). 

• Πατήστε το κουμπί λειτουργίας - η προεπιλεγμένη ρύθμιση 

χρονοδιακόπτη είναι 45 δευτερόλεπτα, 

• Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας (για 2 δευτερόλεπτα) - η ρύθμιση χρονοδιακόπτη είναι 60 

δευτερόλεπτα. 

 

ΑΚΡΕΣ ΝΥΧΙΩΝ 

Κάθε σετ περιέχει 100 άκρες νυχιών. 

Πολλαπλά σετ φυσικών, υγιεινών νυχιών αμέσως. 

Φορέστε τα έως και 10 ημέρες, δεν συνιστάται χρήση πέραν των 10 ημερών. 

Γιατί 100 νύχια; 

Διπλασιάσαμε τα δημοφιλή μεγέθη νυχιών για να σας δώσουμε 100 νύχια σε μέγεθος 

που θα σας ταιριάζει περισσότερο ή ένα τέλειο μανικιούρ για κάθε σετ! Έτσι μπορείτε 

να έχετε το πιο ταιριαστό μανικιούρ.  

 

 

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ LED 

1 – Κουμπί λειτουργίας 

2 – Είσοδος USB 

3 – Λάμπες LED 

4 – Πτυσσόμενα πόδια 

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

• Καθαρίστε το βερνίκι και τα νύχια σας. 

• Κόψτε και λιμάρετε τα νύχια σας για να καθαρίσετε 

• Κόψτε και λιμάρετε για να αφαιρέσετε την ελεύθερη άκρη του νυχιού. 

• Επιλέξτε το σωστό μέγεθος νυχιού για κάθε δάχτυλο, βεβαιωθείτε ότι το νύχι είναι φυσικό.  

 

2 ΣΕ 1 ΠΙΝΕΛΟ ΝΥΧΙΩΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ + PUSHER ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΥΧΙΔΕΣ 

Διπλός σχεδιασμός: σπάτουλα - κατάλληλη για την παραλαβή και τον 

τεμαχισμό του Poly Gel. Σχεδιασμένη για χρήση με τζελ για να χαράξει 

ψεύτικα νύχια τζελ ή άκρες προέκτασης με τζελ. Μπορείτε επίσης να το 

χρησιμοποιήσετε για να φροντίσετε τις παρανυχίδες σας. Η βούρτσα τζελ σε 

σχήμα γλώσσας χρησιμοποιείται για την ανάμειξη του τζελ και τη 

διαμόρφωση των άκρων των νυχιών. 

 

 

ΛΙΜΑ ΝΥΧΙΩΝ 

Βασικά εργαλεία τέχνης νυχιών για το λιμάρισμα 
των νυχιών πριν από θεραπεία νυχιών / επέκταση 

νυχιών / διαδικασίες μανικιούρ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το λιμάρισμα 
φυσικών νυχιών, ψεύτικων νυχιών, επεκτάσεων νυχιών κτλ. 
 
 
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΣΕΤ 

 

1. Καθαρίστε τα χέρια και τα νύχια σας. Αφαιρέστε τυχόν βερνίκι ή λάδι από τα φυσικά νύχια σας. 

Σπρώξτε προς τα πίσω τις παρανυχίδες σας και ελαφρώς βουρτσίστε τις επιφάνειες των νυχιών με 

μια λεπτή λίμα για να μεγιστοποιήσετε την προσκόλληση. 

2. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα από το βερνίκι νυχιών βάσης (δεν περιλαμβάνεται) 

3. Στεγνώστε με τη λάμπα LED για 30 δευτερόλεπτα. 

4. Επιλέξτε μια άκρη νυχιών που ταιριάζει με το φυσικό νύχι σας.  

Κατά την επιλογή της τεχνητής άκρης νυχιών, πρέπει να προσέξετε ώστε να είναι αρκετά μεγάλη. Η 

άκρη του τεχνητού νυχιού δεν πρέπει να είναι τοποθετημένη κατά τρόπο που να έρχεται σε επαφή 



με την επιφάνεια των νυχιών. αυτό θα σήμαινε ότι είναι πολύ μικρό. Όταν τοποθετείτε την άκρη 

στην άκρη της παρανυχίδας, θα πρέπει να υπάρχει κενό μεταξύ της επιφάνειας των νυχιών και της 

άκρης (οριακά), το οποίο στη συνέχεια γεμίζεται με Poly Gel. Θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το 

νύχι και να συνεχίζει γραμμικά στην ελεύθερη άκρη του νυχιού. 

5. Μόλις επιλέξετε την άκρη, εφαρμόστε Poly Gel στην τεχνητή άκρη νυχιών. Χρησιμοποιήστε μια 

βρεγμένη βούρτσα για να διαμορφώσετε / πιέσετε το τζελ στις άκρες και στο επιθυμητό μήκος.  

6. Πιέστε την άκρη των νυχιών με τζελ στο νύχι σας. Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το πινέλο για να 

διορθώσετε τυχόν ελαττώματα ή για να αφαιρέσετε την περίσσεια υλικού. Εάν η ελεύθερη άκρη 

είναι πολύ παχιά, αραιώστε την με μια βούρτσα. 

7. Στεγνώστε με τη λάμπα LED για 30 δευτερόλεπτα.  

8. Αφαιρέστε την ψεύτικη άκρη των νυχιών, κόψτε και διαμορφώστε το νύχι με μια λίμα.  

9. Γυαλίστε τα νύχια σας. Κάντε ό,τι σχέδιο θέλετε ή απλώς εφαρμόσετε κατευθείαν ένα λεπτό 

στρώμα του βερνικιού νυχιών topcoat (δεν περιλαμβάνεται). 

10. Στεγνώστε με τη λάμπα LED για 30 δευτερόλεπτα.  

Σημείωση: λάβετε υπόψη ότι απαιτείται εξάσκηση για να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Είναι 

απαραίτητο να μάθετε τέλεια το ίδιο το υλικό και την τεχνική εφαρμογής για να πετύχετε καλό 

αποτέλεσμα. 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΤΕ ΤΟ ΝΥΧΙ 

Χρησιμοποιήστε 100% ακετόνη, μουλιάστε το νύχι για περίπου δέκα λεπτά. Μόλις ολόκληρο το νύχι γίνει 

μαλακό, χρησιμοποιώντας ένα πανί βρεγμένο με ακετόνη σκουπίστε το νύχι. Επαναλάβετε αυτήν τη 

διαδικασία όπως απαιτείται. 

Προσοχή:  

Περιέχει κυανοακρυλικό ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ ΜΑΤΙΩΝ. Εάν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με νερό, 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑΤΡΟ. Κολλάει στο δέρμα αμέσως. Αν κολλήσεις στο δέρμα, ΜΗΝ ΤΟ ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ 

ΑΠΟΤΟΜΑ. ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ χρησιμοποιώντας μέσο αφαίρεσης ακετόνης ή βερνικιού νυχιών, εάν 

είναι απαραίτητο. Αποφύγετε την επαφή με υφάσματα καθώς ενδέχεται να προκληθεί θερμότητα. ΝΑ 

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.  

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης 

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα 

οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο 

περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη 

συσκευή με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών 

πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και 

συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι 

πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον 

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των σχετικών 

κοινοτικών οδηγιών. 

 

 

 

 


