POLY GEL
Zestaw do przedłużania paznokci

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Drogi kliencie, dziękujemy za zakup naszego zestawu do paznokci Poly Gel.
Poly Gel to świetny zestaw dla każdego, kto lubi sam dbać o swoje paznokcie. Sam proces jest prosty, a
rezultaty wprost niesamowite. Rób piękne paznokcie bez wychodzenia z domu i bez kosztownych wizyt w
salonach piękności.
PACZKA ZAWIERA:
1 x tubę Poly Gel 30 ml
100 x płytek na paznokcie (różne rozmiary)
1 x pilnik do paznokci

1 x pędzel do paznokci i przyrząd do odsuwania skórek
1x lampę LED-ową
1 x kabel USB

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA
1. Trzymać urządzenie z dala od dzieci.
2. Trzymać urządzenie z dala od promieni słonecznych i dodatkowych źródeł ciepła.
3. Po użyciu trzymać urządzenie szczelnie zamknięte.
4. Korzystać zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Należy przestać korzystać z urządzenia w przypadku wystąpienia uczulenia.
6. Jest czymś normalnym, że żel staje się nieco grubszy w przypadku wyższej temperatury.
7. Kontakt z oczami: Przemywaj oczy dużą ilością wody przez około 15 minut. Jeśli podrażnienie nie ustaje,
należy udać się do lekarza okulisty z prośbą o pomoc.
8. Kontakt ze skórą: Jeśli skóra została podrażniona, przemywaj ją dużą ilością wody z mydłem. Jeśli
podrażnienie nie ustaje, należy udać się do lekarza z prośbą o pomoc.

9. Nie korzystaj z żadnych kwasów do czyszczenia pozostałości, ponieważ może to doprowadzić do
przebarwień i uszkodzenia samych paznokci.
10. Pod żadnym pozorem nie umieszczaj lampy LED lub/i kabla USB w wodzie.
11. Unikaj kontaktu ze skórą, a w przypadku pojawienia się zaczerwienienia, przestań korzystać z
urządzenia. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, w zacienionym miejscu i szczelnie zamknięte.
OPIS ZESTAWU POLI GEL
Poly żel to hybryda między twardym żelem, a akrylowym, który oferuje ich najlepsze cechy
– wytrzymałość akrylu i stabilność żelu. Ma gęstą i nieco gumową konsystencję, dlatego
należy cierpliwie opanować technikę jego aplikacji. Łatwo w nim jednak projektować i
łatwo go przycinać.
Właściwości techniczne:
•
•
•
•
•
•

6 lamp LED
Maksymalne zużycie energii: 6W
Wejście prądu stałego 5V
Rozmiar: 131*67*19 mm
Długość fali: 365 + 405 nm
2 ustawienia czasomierza:
45 sekund, 60 sekund

Instrukcja obsługi:
•
•
•

Podłącz do USB.
Włącz przycisk zasilania – domyślne ustawienia licznika czasu to 45
sekund.
Przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wydłużyć licznik
czasu do 60 sekund.

CZĘŚCI LAMPY LED
1 – Przycisk zasilania
2 – Wejście USB
3 – Lampy LED
4 – Składane nóżki

PŁYTKI NA PAZNOKCIE
Każdy zestaw posiada 100 płytek na paznokcie.
Są to różne zestawy naturalnie wyglądających paznokci.
Nadają się do noszenia przez kolejne 10 dni. Nie rekomenduje się stosować ich dłużej
niż przez 10 dni.
Dlaczego 100 płytek na paznokcie?
Podwoiliśmy ilość płytek na paznokcie w naszym zestawie, aby dać możliwość zrobienia
100 paznokci przy zakupie każdego zestawu! Każda płytka jest doskonale przygotowana i
pomoże Ci zaprojektować perfekcyjnie dopasowany manicure.
WSKAZÓWKI:
•
Dokładnie wyczyść swoje paznokcie i usuń z nich wszelkie dodatkowe
zanieczyszczenia.
•
Przytnij i usuń wszelkie niedoskonałości znajdujące się wokół paznokci.
•
Przytnij i przypiłuj wolną krawędź paznokcia.
•
Wybierz odpowiedni rodzaj paznokci z zestawu upewniając się przy tym, że
będzie wyglądał naturalnie.

2W1 – PĘDZELEK DO PAZNOKCI I PRZYRZĄD DO ODSUWANIA SKÓREK
Podwójny design: szpachelka nadaje się do zbierania i przycinania żelu
polipropylenowego. Przeznaczona jest ona do rzeźbienia sztucznych paznokci
i przycinania końcówek przedłużających paznokcie. Przy jej użyciu można
również odsuwać zbędny naskórek. Żelowy pędzelek w kształcie języka służy
do mieszania żelu i nadawania paznokciom odpowiedniego kształtu.
PILNIK DO PAZNOKCI
Kluczowe narzędzie do piłowania paznokci
przed ich pielęgnacją / przedłużaniem /
procesem manicure. Może być użyty na
naturalnych paznokciach, sztucznych czy ich
przedłużeniach.
JAK KORZYSTAĆ Z ZESTAWU

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dokładnie umyj swoje dłonie i paznokcie. Usuń lakier lub olejki znajdujące się na Twoich paznokciach.
Odsuń zbędne skórki i delikatnie poleruj paznokcie pilnikiem, aby zmaksymalizować późniejszą
przyczepność żelu.
Nałóż cienką warstwę podstawowej bazy do paznokci (nie dołączono do zestawu)
Utwardź warstwę lampą LED przez 30 sekund.
Wybierz płytki, które pasują do Twoich naturalnych paznokci. Wybieraj odpowiednie płytki i zwróć
uwagę na to, aby były wystarczająco duże. Płytek nie należy ustawiać w taki sposób, aby było widać
powierzchnie prawdziwego paznokcia – oznacza to wówczas, że są za małe. Po umieszczeniu płytki na
krawędzi naskórka, między powierzchnią paznokcia a płytką powinna być szczelina (w punkcie
krytycznym), która następnie zostanie wypełniona żelem. Płytka powinna pokrywać cały paznokieć i być
umieszczona równo wzdłuż jego wolnej krawędzi.
Po wybraniu odpowiedniej płytki, nałóż na nią poly żel. Za pomocą pędzla uformuj / dopasuj żel
dokładnie do krawędzi oraz do pożądanej długości.
Dociśnij płytkę z żelem na paznokciu. W razie potrzeby użyj pędzelka, aby naprawić wszelkie defekty lub
aby usunąć nadmiar materiału. Jeśli krawędź jest zbyt gruba, zmniejsz ją przy pomocy pędzelka.
Utwardź paznokcie lampą LED przez 30 sekund.

8.
9.

Usuń fałszywą warstwę paznokcia, a następnie przytnij i ukształtuj paznokieć pilnikiem.
Upiększ swoje paznokcie. Wykonaj dowolny projekt lub pomiń ten etap i nałóż cienką warstwę lakieru
nawierzchniowego (nie dołączono).
10. Utwardź warstwę lampą LED przez 30 sekund.

Ważne: miej na uwadze, że proces jest skomplikowany i najlepsze efekty przyjdą z czasem. Ważne jest,
aby stopniowo zapoznać się z samym żelem i techniką jego aplikacji, co będzie skutkowało pięknymi i
efektownie wykonanymi paznokciami.
JAK USUNĄĆ ŻEL
Użyj 100% acetonu i namocz nim paznokieć na około 10 minut. Gdy paznokieć zrobi się grudkowaty,
przetrzyj go szmatką zwilżoną acetonem. W razie potrzeby powtórz proces.
Uwaga: Produkt zawiera cyjanoakrylany, które działają drażniąco na oczy. W przypadku kontaktu z
oczami należy przemyć je dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem! Produkt szybko
skleja skórę. W razie sklejenia się skóry, nie należy zrywać żelu, a delikatnie przemyć kawałek skóry
acetonem lub zmywaczem do paznokci. Unikaj kontaktu z tkaninami, ponieważ produkt może je znacznie
ogrzać.
TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.
Instrukcje dotyczące recyklingu i usuwania odpadów
Oznaczenie produktu mówi, że nie powinien być on wyrzucany razem z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec możliwej szkodzie
środowiska lub nawet innych ludzi, należy poddać urządzenie recyklingowi, aby w przyszłości można
było ponownie skorzystać z materiałów, z których to urządzenie zostało wykonane. Aby oddać
urządzenie, skontaktuj się z firmami, które prowadzą takie usługi lub firmą, w której zostało ono
kupione. Mogą one wówczas zabrać urządzenia, aby poddać je recyklingowi.
Producent urządzenia deklaruje, że jest ono zgodne z wszelkimi wymogami aktualnych dyrektyw
UE.

