
POLY GEL 
Set za podaljševanje nohtov 

NAVODILA ZA UPORABO 

Spoštovani, zahvaljujemo se vam za nakup našega seta Poly Gel.  

Poly Gel je idealen komplet za vse, ki z veseljem sami urejajo svoje nohte.  Postopek je preprost, končni rezultati 

pa neverjetni. Ustvarite čudovite nohte brez zapravljanja časa in denarja v salonih. 

PAKET VSEBUJE: 

1 x tuba s Poly Gel gelom 30 ml 

100 x konica za nohte (različne velikosti)  

1 x pilica za nohte 

1 x pripomoček s čopičem in lopatico 

1 x LED lučka 

1 x USB kabel 

VARNOSTNA OPOZORILA 

1. Hranite izven dosega otrok.
2. Hranite stran od sončne svetlobe in toplote
3. Po uporabi izdelek hranite tesno zaprt. 
4. Sledite navodilom za uporabo
5. Prekinite uporabo, če pride do preobčutljivosti.
6. Stik z očmi: nemudoma izperite oči z veliko količino vode . oči spirajte 15 minut. Če draženje še vedno vztraja, 
poiščite zdravniško pomoč. 
7. Stik s kožo: če koža postane razdražena, kožo temeljito operite z milom in vodo. Če draženje še naprej 
vztraja, poiščite zdravniško pomoč. 



8. Za čiščenje pripomočkov nikoli ne uporabljajte kislin in agresivnih čistil. 
9. USB kabla in LED lučke nikoli ne pomakajte v vodo. Ne polagajte ali puščajte jih v bližini vode ali drugih 
tekočin. 
10. Izogibajte se vsakršnemu stiku gela s kožo, če se pojavi rdečica ali drugi znaki, Poli Gel takoj prenehajte 

uporabljati. Hranite izven dosega otrok. Izdelek hranite tesno zaprt in stran od sončne svetlobe. 

OPIS SETA 

POLI GEL 

Poli gel je pravi hibrid med trdim gelom in akrilom, ki v kombinaciji nudita najboljše 

lastnosti – moč akrila in stabilnost gela. Je goste in gumijaste konsistence, zato je potrebno 

osvojiti material in tehniko nanašanja. Je enostaven za oblikovanje in odličen za piljenje. 

Tehnične informacije:  

 6 LED lučk 

 Največja poraba energije: 6W

 DC vhod 5V

 Velikost: 131*67*19 mm 

 Dolžina vala: 365 + 405 nm 

 2 časovni nastavitvi: 

45 sekund, 60 sekund 

Navodila za uporabo:  

 Lučko povežite z  USB kablom.

 Pritisnite gumb za vklop -  privzeta časovna nastavitev je 45 sekund,

 Daljši pritisk na gumb za vklop (2 sekundi) – vključi se časovna 

nastavitev 60 sekund.

NOHTNE KONICE 

Set vsebuje 100 nohtnih konic.  

Takoj bam je na voljo več različnih nohtnih konic, naravnega izgleda.  

Nohtne konice lahko nosite do 10 dni. Nošenje nad 10 dni ni priporočljivo. 

Zakaj 100 nohtnih konic? 

Priljubljene velikosti nohtov smo podvojili, da bi imeli na voljo 100 nohtov v velikosti 

ali eno popolno prilegajočo se manikiro v vsakem kompletu!  

NASVETI:  

• Odstranite lak in očistite noht vseh tujkov. 

• Popilite noht, da odstranite vse nečistoče. 

• Popilite noht, da oblikujete robove.

• Izberite pravilno velikost nohta za vsak prst posebej, pri čemer se prepričajte,

da noht izgleda kar se da naravno.

SESTAVNI DELI LED LUČKE 

1 – gumb za vklop 

2 – USB vhod 

3 – LED lučke 

4 – zložljive nogice 



Dvojna zasnova:  lopatica – odlična za nanos in rezanje gela. Zasnovana za 

pomoč pri izdelavi umetnega nohta ali konice z gelom. Uporabite jo lahko 

tudi za potiskanje ob-nohtne kožice.  Zaobljen čopič je odličen za  mešanje 

in oblikovanje gela v konici.  

PILICA ZA NOHTE 

pripomoček bistvenega pomena za 
oblikovanje in piljenje nohtov pred samo 
obdelavo/podaljševanje ali manikuro nohta. 
Uporabi se jo lahko tako za naravne nohte, 
kot tudi umetne ali podaljšanje.  

KAKO UPORABITI SET 

1. Očistite roke in nohte. Odstranite morebiten lak ali olje z vaših naravnih nohtov. Potisnite nazaj ob-

nohtno kožico in rahlo popilite površino nohtov s fino pilico, da povečate oprijem.

2. Nanesite tanek sloj osnovnega laka za nohte  (ni vključeno)

3. Sušite pod LED lučko 30 sekund.

4. Izberite konico za nohte, ki ustreza vašemu naravnemu nohtu.

Pri izbiri umetne konice za nohte, je potrebno biti pozoren, da je konica dovolj velika. Ne sme se 

usesti tako, da se stika z nohtno ploskvijo po površini, To bi pomenilo, da je premajhna. Ko konico 

postaviš v rob ob-nohtne kožice, mora biti med nohtno ploskvijo in konico (na kritični točki) prazen 

prostor, ki ga nato zapolni Poli gel za nohte. Prekriti mora celoten noht in se linearno nadaljevati čez 

prosti rob nohta.

5. Ko ste izbrali primerno konico, nanjo nanesite Poli gel in ga s pomočjo mokrega čopiča lepo 

oblikujte/pritisnite/premažite do robov in do željene dolžine

6. Konico nohta z gelom pritisnite na površino nohta. Če je potrebno uporabite čopič, da popravite 

pomanjkljivosti ali odstranite odvečni material. Če je prosti rob preveč odebeljen, ga s čopičem

stanjšajte. 

7. Sušite pod LED lučko 30 sekund. 

8. Odstranite umetno konico ter popilite in oblikujte noht. 

  2V1 ČOPIČ + LOPATICA ZA NOHTE 



9. Na nohte nanesite lak po želji (ni priložen). Ustvarite kakšrenkoli vzroec želite ali preskočite ta korak 

in nanesite zgolj  nadlak (ni priložen). 

10. Sušite pod LED lučko 30 sekund. 

Opomba: upoštevajte, da je za najboljše rezultate potrebna praksa. Za dober rezultat je potrebno osvojiti 

material kot tudi tehniko nanašanja.  

ODSTRANJEVANJE 

Uporabite 100% aceton. Z acetonom nohte navlažite za približno 10 minut. Ko je celoten noht razmehčan, 

s krpo, ki je navlažena z acetonom odstranite noht. Po potrebi ta postopek ponovite.   

OPOZORILO:  

Vsebuje cianoakrilat. DRAŽLJIVO ZA OČI. Če pride do stika z očesom, takoj sperite z vodo. OBIŠČITE 

ZDRAVNIKA. Izdelek se s kožo zlepi v trenutku. Če pride do zlepljenja s kožo, NE VLECITE; s pomočjo 

acetona NEŽNO OLUPITE izdelek s kože.  Izogibajte se stiku izdelka s tkaninami, saj lahko pride do 

toplotne reakcije. HRANITI IZVEN DOSEGA OTROK. 

Pravilno odlaganje odpadkov 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega 

izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za 

pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in 

človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje 

materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 

tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali 

trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 

https://vigoshop.si/

