
POLY GEL 
Körömépítő készlet 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Kedves Vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta a Poly Gel készletet.  

A Poly Gel készlet tökéletes azok számára, akik szeretnek otthon manikűrözni. A folyamat nagyon egyszerű, és 
az eredmény lenyűgöző! Rendelkezzen szép és ápolt körmökkel, anélkül, hogy az idejét és pénzét vesztegetné 
szalonokban.  
A CSOMAG TARTALMA: 

1 x 30 ml Poly Gel tubus 
100 x körömhegy (különböző méretek)  
1 x körömreszelő   

1 x ecset és körömbőreltávolító  
1x LED lámpa  
1 x USB kábel  

BIZTONSÁGI UTASÍTÁS 

1. Gyermekektől tartsa távol. 
2. Napfénytől és hőtől elzárva tárolja.
3. Használat után zárja le.
4. A használatkor mindig kövesse a használati útmutatót.
5. Ha fájdalmat tapasztal, azonnal hagyja abba a termék használatát.
6. Normális jelenség, hogy a gél hő hatására megvastagodik.
7. Szemmel való érintkezés: Bő vízzel öblítse ki a szemet legalább 15 percig. Bőrrel való érintkezés: Ha a bőr

irritálódik, alaposan mossuk le szappannal és vízzel. Ha az irritáció folytatódik, forduljon orvoshoz. 



8. Ne használjon savas folyadékot a chip tisztításához, mert különben az a chip meghibásodását és
elszíneződését okozza. 

9. Ne tegye vagy ne ejtse a LED lámpát vagy USB kábelt vízbe vagy más folyadékba.
10. Kerülje a bőrrel való érintkezést, ha bőrpír vagy egyéb tünetek jelentkeznek, azonnal hagyja abba a

használatot. Tárolja zártan, gyermekektől elzárva és napfénytől távol. 

A KÉSZLET LEÍRÁSA 

POLI GÉL 

A Poly gél a kemény gél és akril legjobb tulajdonságainak– akril erősségének és gél 
stabilitás. Állaga kemény és gumiszerű, így először ajánlott kísérletezni az anyaggal és 
annak felviteli technikájával. Az anyag tökéletes a körmök tervezéséhez és könnyen 
reszelhető.  

 Műszaki utasítások: 
• 6 LED izzók
• Maximális energiafogyasztás: 6W
• DC bemenet 5V
• Méret: 131*67*19 mm
• Hullámhossz: 365 + 405 nm
• 2 időzítési beállítás:

45 másodperc, 60 másodperc

Kezelési útmutató:  
• Csatlakoztassa az USB kábelhez. 
• Nyomja meg a bekapcsológombot - az alapértelmezett időzítő 45

másodperc, 
• Nyomja meg hosszan (két másodpercig) a bekapcsológombot a 60

másodperces időzítő beállításához. 

A LED LÁMPA RÉSZEI 
1 – Bekapcsológomb  
2 – USB bemenet  
3 – LED izzók  
4 – Lecsukható lábak  

 KÖRÖMHEGYEK 

A készlet 100 körömhegyet tartalmaz.  
Több sor természetes, egészséges megjelenésű köröm akár azonnal.  
A 10 napnál hosszabb viselet nem ajánlott.  

Miért 100 db köröm?  
Megdupláztuk a népszerű méretek számát, így szeretnénk elérni, hogy minden készlet 
tartalmazza az Ön számára legmegfelelőbb méreteket (100 db) egy tökéletes manikűr 
eléréséhez.  

TIP: 
• Távolítsa el a körömlakkját, és tisztítsa meg a körmeit. 
• Vágja le a körmeit, és reszelje át a körömágyat.
▪ Vágja és reszelje le a köröm szabad széleit.
▪ Válassza ki a körméhez illő megfelelő méretet, és helyezze el azokat.



KETTŐ AZ EGYBEN KÖRÖMDÍSZÍTŐ ECSET + KÖRÖMBŐRELTÁVOLÍTÓ 
Kétvégű tervezés: spatula – tökéletes a gél felvételéhez és elválasztásához. A 
műköröm vagy körömhosszabbítók felviteléhez tervezték. A körömágyon 
található körömbőr eltávolításához is tökéletes. A nyelv alakú gél ecset a 
tökéletes a gél formázásához és a körömhegyek kialakításához.  
  
KÖRÖMRESZELŐ  
Alapvető eszköz a körmök ápolásához/ 
körömépítéshez/körömhosszabbításhoz 
vagy bármilyen manikűr elkészítéséhez. A 
természetes körmein vagy az 
épített/hosszabbított körmein is 
használhatja.  

 
KÉSZLET HASZNÁLATA 

  

1.  Mossa meg és tisztítsa meg a körmeit. Távolítsa el a körömbőrt, és polírozza át a körmöt.  
2.  Vigyen fel egy vékony réteg alapkörömlakkot (nem tartalma a készletnek)  
3. Helyezze a körmét a LED lámpa alá 30 másodpercre.  
4. Válasszon ki egy olyan méretű formát, amely kényelmesen illeszkedik a körméhez.   

a műanyag köröm kiválasztásakor ügyeljen arra, hogy az elég nagy méretű legyen. Ha annak felszíne 
érintkezik a körömmel, akkor a forma túl kicsi. Amikor a csúcsot a kutikula szélére helyezi, hagyjon 
helyet köröm felülete és a forma között, melyet később poly géllel fog lefedni. A formának teljesen 
fednie kell fednie a köröm hosszát.  

5. Ha kiválasztotta az Ön számára megfelelő formát, használja a Poly Gélt annak feltöltéséhez. 
Használjon nedves ecsetet a precíz és egyenletes formázáshoz az és dolgozza át a gélt az elérni 
kívánt hosszig.    

6. Nyomja gyengéden a formát a körmére. Ha szükséges, távolítsa el a felesleget egy ecset 
segítségével. Ha egy köröm egyik része túl vastag, azt szintén az ecset segítségével dolgozhatja el.  

7. Helyezze a körmét a LED lámpa alá 30 másodpercre.  
8. Távolítsa el a formát, és reszelje a kívánt méretre és formára a körmöt.   



9. Lakkozza be a körmét. Készítsen bármilyen tetszés szerinti mintát (át is ugorhatja ezt a lépést), majd 
vékony rétegben alkalmazzon fedőréteget a körmére (nem tartozéka a készletnek). 

10. Helyezze a körmét a LED lámpa alá 30 másodpercre.

Megjegyzés: vegye figyelembe, hogy a legjobb eredményt csak gyakorlással érheti el. A legjobb eredmény 
elérése érdekében ajánlott először a technikát és az anyag felvitelét kiismerni.  

KÖRÖM ELTÁVOLÍTÁSA 

Áztassa a körmét 100%-os acetonba kb. 10 percre. Amint fellazult a gél, távolítsa el azt egy acetonba 
mártott ruhával.  Szükség esetén ismételje meg ezt a lépést.  

Figyelem:   
Cianoakrilát tartalmaz. SZEM IRRITÁCIÓ. Szemmel való érintkezés esetén, azonnal öblítse ki a szemét 
vízzel, FORDULJON ORVOSHOZ AZONNAL. Azonnal hozzáragad a bőrhöz. Ha bőrrel érintkezik, NE 
PRÓBÁLJA MEG LERÁNTANI AZT; szükség esetén acetonnal vagy körömlakk eltávolítóval VÁLASSZA LE 
ÓVATOSAN A GÉLT A BŐRÉTŐL. Kerülje a szövetekkel való érintkezést, mivel használat során hő léphet fel. 
GYERMEKEKTŐL ZÁRJA EL.   

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 

Ez a jelölés azt jelenti, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal 
együtt kidobni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi 
egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése, illetve az anyagi erőforrások 
fenntartható újrahasználatának előmozdítása érdekében, felelősségteljesen hasznosítsa újra a 

terméket. Használt eszköz visszajuttatásához használja a visszaküldési és gyűjtő rendszereket, vagy vegye fel 
a kapcsolatot a kereskedővel, aki környezetbarát módon tud megszabadulni a terméktől.  

 A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 
követelményeinek. 
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