POLY GÉL
Sada na nechty

MANUÁL
Vážená zákazníčka/Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie
sady Poly Gél.
Poly Gél je ideálna sada pre každého, kto si svoje nechty rád upravuje podľa vlastných predstáv. Proces úpravy
je jednoduchý a výsledky sú fantastické. Dokonalé nechty bez míňania času a peňazí v salónoch.
OBSAH BALENIA:
1 x tuba Poly Gél 30 ml
100 x špičky (rôzne veľkosti)
1 x nechtová výplň

1 x gélová kefka a zatláčač kožičky
1x LED Lampa
1 x USB kábel

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
1. Uchovávajte mimo dosahu detí.
2. Chráňte pred slnečným žiarením a teplom.
3. Po použití uskladňujte pevne zatvorené.
4. Postupujte podľa pokynov na použitie.
5. Ak dôjde k senzibilizácii, prestaňte používať.
6. Je normálnym javom, ak je gél tuhší kvôli teplote.
7. Kontakt s očami: Vypláchnite oči veľkým množstvom vody po dobu 15 minút. Ak podráždenie pretrváva,
vyhľadajte lekársku pomoc.

8. Kontakt s pokožkou: Ak je pokožka podráždená, dôkladne ju umyte mydlom a vodou. Ak podráždenie
pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.
9. Nepoužívajte kyseliny na čistenie, inak to bude mať za následok zlyhanie odfarbenia.
10. Neumiestňujte ani neponárajte LED alebo USB kábel do vody alebo inej kvapaliny.
11. Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, ak sa objaví začervenanie alebo iné znaky, prestaňte ich okamžite používať
a uchovávajte mimo dosahu detí. Udržujte tesne uzavreté, chráňte pred slnečným žiarením.
POPIS SADY
POLI GEL
Poly gel je skutočný hybrid medzi tvrdým gélom a akrylom, ktorý v kombinácii ponúka najlepšie
vlastnosti - pevnosť akrylu a stabilitu gélu. Má hustú a gumovú konzistenciu, preto je potrebné
zvládnuť materiál samotný a aplikačnú techniku. Dá sa ľahko tvarovať a je skvelý na pilníkovanie.
Technické vlastnosti:
6 LED svetiel
Maximálny výkon: 6W
DC Input 5V
Rozmery: 131*67*19 mm
Dĺžka vĺn: 365 + 405 nm
2 časovače:
45 sekúnd, 60 sekúnd
Používanie:
Pripojte k USB.
Stlačte tlačidlo POWER - prednastavený časovač 45 sekúnd,
Predĺžené stlačenie tlačidla POWER (držte 2 sekundy) – časovač

ČASTI LED SVETLA
1 – Power tlačidlo
2 – USB input
3 – LED svetla
4 – Sklápacie nožičky

na 60 sekúnd
ŠPIČKY NECHTOV
Každé balenie obsahuje 100ks špičiek.
Prirodzene a zdravo vyzerajúce sady nechtov.
Nositeľnosť až 10 dní, nosiť tieto nechty dlhšie ako 10 dní sa neodporúča.
A prečo až 100 nechtov?
Zdvojnásobili sme populárne veľkosti nechtov tak, aby sme vám poskytli 100 nechtov
v rôznych veľkostiach, teda jednu perfektnú manikúru v každej súprave! Takže
môžete mať neustále tú najlepšiu manikúru.
TIPY:
Odlakujte necht a odstráňte všetky nečistoty.
Očistite a opilníkujte necht.
Očistite a vyformujte nechtové lôžko.
Vyberte správnu veľkosť na každý necht, tak aby vyzerali prirodzene.

2IN1 GÉLOVÁ KEFKA + ZATLÁČAČ KOŽIČKY
Duálne zakončený dizajn: špachtľa – výborná na zachytenie a rozvrstvenie
poly gélu. Navrhnutá na vytváranie nechtov alebo predlžovacích špičiek. Dá sa
použiť aj na zatlačenie nechtovej kožičky. Gélová kefka v tvare pera na úpravu
nechtových špičiek. .
NECHTOVÁ VÝPLŇ
Základný nástroj pre krásne nechty, na
nanášanie nechtov pred ošetrením nechtov
/ procedúr predlžovania nechtov /
manikúry. Môže sa použiť na ukladanie
prírodných nechtov, falošných nechtov,
predlžovaní nechtov atď.
NÁVOD NA POUŽITIE SADY

1.

Očistite si ruky a nechty. Z prírodných nechtov odstráňte akýkoľvek lak alebo olej. Zatlačte kožu

a jemne obrúste nechtové povrchy jemným pilníkom, aby ste maximalizovali priľnavosť.
2.

Naneste tenkú vrstvu laku na nechty (nie je súčasťou balenia).

3.

Vytvrdzujte pomocou LED lampy po dobu 30 sekúnd.

4.
Vyberte si nechtovú špičku, ktorá vám pasuje k prírodnému nechtu. Pri výbere umelého hrotu
nechtov sa musí dbať na to, aby bol hrot dostatočne veľký. Nemal by byť umiestnený tak, aby sa dotýkal
povrchu nechtu na povrchu, čo znamená, že je príliš malý. Keď umiestnite špičku na okraj kutikuly, mala
by existovať medzera medzi povrchom nechtu a špičkou, ktorá je potom vyplnená poly gélom na nechty.
Mal by zakrývať celý necht a pokračovať lineárne cez voľný okraj nechtu.
5.
Ako náhle je špička vybratá, naneste na umelú špičku nechtu Poly Gél. Tvarujte pomocou mokrej
kefy, jemne pritlačte gél k okrajom a na požadovanú dĺžku.
6.
Špičku nechtov pritlačte gélom na nechty. Ak potrebujete, použite na odstránenie závad alebo
odstránenie prebytočného materiálu, kefkou. Ak je voľná hrana príliš silná, zredukujte ju kefkou.
7.
Vytvrdzujte pomocou LED žiarovky po dobu 30 sekúnd.
8.

Odstráňte umelú špičku nechta, orežte a necht vytvarujte pilníkom.

9.

Vyleštite nechty. Upravte a ozdobte nechty podľa vlastných predstáv. Naneste záverečnú
starostlivosť (nie je obsahom balenia).
10. Následne dajte pod LED svetlo na 30 sekúnd.
Poznámka: Pamätajte, na dosiahnutie čo najlepších výsledkov je potrebná prax. Je nevyhnutné
poznať materiál a ovládať aspoň základnú techniku.
AKO NECHT ODSTRÁNIŤ
Použite 100% acetón, ponorte doň nech na 10 minút. Keď necht zmäkne, zotrite ho handričkou
namočenou v acetóne. Opakujte, ak je to potrebné.
Pozor:
Obsahuje Cyanoakrylát IRITUJÚCI OČI. Ak dôjde ku kontaktu s očami, okamžite vypláchnite vodou,
A NAVŠTÍVTE LEKÁRA. Lepí pokožku. Ak dôjde k styku s pokožkou, NEŤAHAJTE; JEMNE ODLEPTE
pomocou acetónu alebo odlakovača. Obmedzte kontakt prípravku s tkaninami. UCHOVÁVAJTE MIMO
DOSAHU DETÍ.
Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie symbolizuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s ostatným domovým
odpadom v celej EÚ. Predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí
nekontrolovateľnou likvidáciou odpadu, recyklovať zodpovedne a propagovať udržateľné
opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na
vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Vezmú tento produkt
na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EC Directives.

