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Gél lak

Pracovné postupy

Vyzerá ako gél,
ale nanáša sa ako lak.

Postup
príprava
Ako správne pripraviť nechtovú doštičku pre
nanesenie gél laku s dlhotrvajúcim výsledkom?

KroK 1:
Vydezinfikuj nástroje a ruky prípravkom
Pure Cleanse od MORGAN TAYLOR (#51010).
KroK 2:
Priprav požadovaný tvar nechtovej doštičky
pilníkom 240/240 Hand & Nail Harmony (#01312).
KroK 3:
Zatlač nechtovú kožičku nerezovým pusherom (#01901).
KroK 4:
Odstráňte kožičku z nechtovej doštičky
nerezovým pusherom (#01901).
KroK 5:
Zdrsnite nechtovú doštičku bufferom 100/180
od Hand & Nail Harmony (#01210).
KroK 6:
Vyčistite nechtovú doštičku odmasťovačom,
ktorý nanesiete na bavlnený štvorec.
(Nail Surface Cleanse #01925, Lint Free Wipes #01250)
KroK 7:
Naneste pH Bond, ktorý dehydratuje nechtovú
doštičku (#01206).
KroK 8:
Naneste tenkú vrstvu Foundation vrátane prednej
hrany nechtovej doštičky (#01245).
KroK 9:
Vložte do LED lampy 18G Gelish na 5 sekúnd.
KroK 10:
Odstráňte výpotok štetcom #6 Oval
Hand & Nail Harmony (#01382).
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Postup
FarEBNÁ
manikúra
Pracovný postup pre správnu
aplikáciu fArebNýcH
odtieňov gél laku.

KroK 1:
Príprava nechtovej doštičky,
pozri stranu 2.
KroK 2:
Naneste tenkú vrstvu farby
Hot Rod Red vrátane
prednej hrany nechtovej
doštičky (#01412).
Vložte do LED lampy 18G
Gelish na 30 sekúnd.
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KroK 3:
Naneste ďalšiu vrstvu farby
a vložte do LED lampy 18G
Gelish.
TIP1 – pre svetlé odtiene
opakujte 3x prípadne 4x.
TIP2 – pre zvýraznenie farby
naneste prvú vrstvu Arctic freeze
(#01433).

KroK 4:
Naneste vrchný lesk TOP IT
OFF vrátane prednej hrany
nechtovej doštičky (#01246).
Vložte do LED lampy 18G
Gelish na 30 sekúnd.
TIP – pre matný efekt naneste
MATTE TOP IT OFF (#01222).

KroK 5:
Na bavlnený štvorec
Lint Free Wipe naneste
Surface Cleanse
a odstráňte výpotok (#01925,
#01250).

KroK 6:
Na nechtové lôžko naneste
Cuticul Oil, ktorý ho vyživí
a hydratuje (#1207).
INFO – obsahuje hroznový olej,
olej z orechov Kukui a vitamín e.
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Postup
FraNCÚZSKa
manikúra
Pracovný postup pre správnu
aplikáciu frANcúZsKej manikúry.

KroK 1:
Príprava nechtovej doštičky,
pozri stranu 2.
KroK 2:
Naneste tenkú vrstvu farby
Ambience vrátane prednej
hrany nechtovej doštičky
(#01326). Vložte do LED
lampy 18G Gelish
na 30 sekúnd.
KroK 3:
Štetcom #6 Oval naneste
ďalšiu vrstvu farby Sheek
White na špičku nechtovej
doštičky a odstráňte
prebytočnú farbu, potom
vložte do LED lampy
na 30 sekúnd.
TIP1 – na špičku môžete použiť
Arctic Freeze (#01433).
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TIP2 – na základ môžete použiť
Sweet Dreams (#01423).

KroK 4:
Naneste ďalšiu vrstvu
Sheek White, odstráňte
prebytočnú farbu a vložte
do LED lampy (#01323).
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KroK 5:
Naneste vrchný lesk TOP IT
OFF vrátane prednej hrany
nechtovej doštičky (#01246).
Vložte do LED lampy
na 30 sekúnd.
KroK 6:
Na bavlnený štvorec Lint
Free Wipe naneste Surface
Cleanse a odstráňte
výpotok (#01925, #01250).
KroK 7:
Na nechtové lôžko naneste
Cuticul Oil, ktorý ho vyživí
a hydratuje (#1207).
INFO – obsahuje hroznový olej,
olej z orechov Kukui a vitamín e.
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Postup
OdstRánenie
Pracovný postup pre správne odstránenie gél laku
bez poškodenia nechtovej doštičky.

KROK 1:
Jemne narušte lesk
bufferom 100/180
Hand & Nail Harmony.
KROK 2:
Použite fóliu (Wrap It Off
s bavlenou tkaninou), na
ktorú naneste odstraňovač
gél laku (Artificial Nail
Remover) a nechajte
pôsobiť 8 – 10 minút.
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TIP1 – je možné použiť buničinové
štvorce avšak je potrebné použiť
väčšie množstvo odstraňovaču.
TIP2 – pre kvalitné pritlačenie fólie
použite klipy.

KROK 3:
Odstráňte fóliu a odoberte
narušený gél lak z nechtovej
doštičky pomarančovým
drievkom.
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TIP – nikdy nepoužívajte na
odstránenie nerezové pushery
– poškodíte nechtovú doštičku.

KROK 4:
Zľahka dočistite nechtovú
doštičku s bufferom
220/280 od Hand & Nail
Harmony.
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KROK 5:
Naneste Nourish Cuticul
Oil na nechtové lôžko
a vmasírujte.
TIP1 – neaplikujte v prípade
novej vrstvy gél laku.
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TIP2 – pre zosilnenie nechtové
doštičky použite vitagel
STRENGHT s vitamínom A,
E a B5.
TIP3 – pre poškodené nechtové
doštičky použite vitagel
RECOVERY s vyskoým obshom
vitamínov A, E a B5.
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Prečo používať
Led lampu Gelish 18G?
Led Lampa 18G GeLish
•
•
•
•
•
•
•
•
•

životnosť 50 000 hodín pri rovnakom výkone
18 LED žiaroviek 2 Watt ( 36 Watt )
povrch LED lampy odolný voči Gelish materiálom
magnetická podložka
automatické časy 5, 30 a 60 sekúnd
ergonomický tvar pre vloženie celej ruky
možnosť použitia lampy ako podložku pod ruku
vymeniteľná podložka pod ruku (purpurová, fialová)
predný kryt pre uzatvorenie a zvýšenie účinnosti
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nails & spa center
Dolný Val 5, 010 01 Žilina
www.gelish.sk, www.gelish.cz
info@gelish.sk, +421 902 453 596
SM&JM s.r.o. výhradný distributor pre SR/CZ
Gelish sK & CZ

