GÉL LAKK – OTTHON – EGYSZERŰEN
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Mielőtt felviszi körmére a Gél Lakkot, olvassa végig a használati útmutatót, tartsa be a biztonsági
figyelmeztetéseket és vegye figyelembe a profi tanácsokat, hasznos tippeket. A SensatioNail Gél Lakk
LED lámpa használatával pillanatok alatt megköt (megkeményedik) – teljesen más, mint a hagyományos
körömlakkok, amelyek levegőn hosszú ideig száradnak. Ennél a lakknál nem kell száradási idővel
számolni, csak a LED lámpa alatti kötési idővel – 30 illetve 60 másodperccel.
A GÉL LAKK HASZNÁLATA
A Gél Lakk jobban megtapad, ha előtte a körmöt alaposan előkészíti. A lakkozáshoz jól szellőző és tiszta
helyiséget válasszon. A termék fényre érzékeny, ezért a Gél Lakkot soha ne szabadban vagy közvetlen
napfénynél használja. Távolítsa el az esetleges körömlakk maradványokat majd mosson alaposan kezet
és törölje szárazra. Tolja fel óvatosan a körömre nőtt bőrt a bőrfeltolóval. A Gél Lakk felvitele előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy körmei egészségesek, tiszták és teljesen szárazak, különben a Gél Lakk
nem tapad meg megfelelően.
1. LÉPÉS – ELŐKÉSZÍTÉS
(1) A természetes körmöket reszelje a kívánt formára, majd a körömlemezt enyhén
polírozza át (reszelje meg) a kétoldalú reszelő rózsaszín felével, vigyázva arra, hogy ne
reszelje túlságosan meg. Ezután távolítsa el a port a körmökről.

(2) Kevés Gél Lakk Tisztító Folyadékkal (Gel Cleanser) és a fehér Szálmentes Törlővel
tisztítsa meg a körmeit, majd 15 másodpercig hagyja a levegőn száradni.

(3) Vigyen fel egy vékony réteg Gél Lakk Előkészítőt (Gel Primer) a körmökre.

(4) A könnyebb eltávolítás érdekében a köröm széleire is kenjen egy nagyon vékony
réteget, egy kört leírva az ecsettel, majd hagyja a levegőn száradni 30 másodpercig.

HASZNOS TIPP: A legjobb eredmény érdekében dolgozzon figyelmesen és mindig csak egy
vékony réteget vigyen fel. A felesleges Gél Lakkot húzza le az ecsetről úgy, hogy az üveg
nyakának belső falán körbe húzza. Ajánlatos először a 2 hüvelykujjára felvinni a Gél Lakkot és
együtt a LED lámpába helyezni. Ezt követően pedig az egyik kéz többi 4 körmére elkészíteni a Gél
Lakkot, majd a műveletet a másik kézen megismételni.

(5) Vigyen fel a száraz és tiszta körmökre egy vékony réteget a Gél Lakk Alapozó
és Fedőrétegből (Gel Base & Top Coat).

HASZNOS TIPP: A kényelmes munka érdekében a LED lámpa 2 időközre van beprogramozva:
30 másodperc utáni figyelmeztető hangjelzést ad és 60 másodperc után automatikusan kikapcsol.
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(6) A köröm hegyét is kenje be a Gél Lakk Alapozó és Fedőréteggel
(Gel Base & Top Coat), hogy a körmét teljesen lefedje. Amennyiben
került anyag a bőrre is, azt a Manikűr Pálcával könnyen eltávolíthatja.
Helyezze a körmeit a LED lámpába és tartsa ott 30 másodpercig. 30
másodperc után egy sípszó jelzi, hogy a kézfej kivehető. Ha csak
színtelen körömlakkot szeretne használni, akkor a „FIXÁLÁS” címszó
alatt olvasson tovább.

HASZNOS TIPP: Kötés után ne érintse meg a körmét. Ilyenkor kis nedvesség rakódik le a
körmökre, ennek ellenére már kenheti rá a színes Gél Lakkot vagy a Gél Lakk Alapozó és
Fedőréteget (Gel Base & Top Coat). Gél Lakkozás után a még nedves körömfelületet a Gél Lakk
Tisztító Folyadékkal (Gel Cleanser) átitatott Szálmentes törlővel (Lint-Free Wipes) kell áttörölni.

2. LÉPÉS – GÉL LAKKOZÁS
(7) Válassza ki a használni kívánt Gél Lakk színt, majd alaposan rázza
fel az üveget. Egy vékony réteget vigyen fel a teljes körömfelületre,
illetve a körmök hegyére is, vigyázva, hogy ne érintkezzen a bőrrel.
Ha mégis kerül rá a Gél Lakkból, akkor a Manikűr Pálca segítségével
távolítsa el mielőtt a LED lámpába helyezi. A kötési idő 60 másodperc.
Vigye fel a második réteg Gél Lakkot, majd ismét helyezze a körmeit
60 másodpercre a LED lámpába.

3. LÉPÉS – VÉDELEM / FIXÁLÁS
(8) Végül vigyen fel egy vékony réteg Gél Lakk Alapozó és Fedőréteget
(Gel Base & Top Coat) és helyezze a LED lámpába 30 másodpercre.
Itt is figyelni kell arra, hogy csak a körömlemezre vigye fel, ne kerüljön
a bőrre. Ha mégis, akkor a Manikűr Pálca segítségével távolítsa el mielőtt
a LED lámpába helyezi.

(9) Ezután az esetleges, még ragadós felesleget, nedvességet (ami a
Gél Lakk megkötésese után képződhet) törölje le a körmeiről a Gél Lakk
Tisztító Folyadékkal (Gel Cleanser) átitatott Szálmentes Törlővel
(Lint-Free Wipes).
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A GÉL LAKK ELTÁVOLÍTÁSA
(10) Először reszelje át a Gél Lakk felszínét a Kétoldalú Reszelő szürke oldalával. A Gél
Lakk eltávolításához szükség van a speciális Gél Lakk Leoldó Folyadékra (Gel Polish
Remover – Acetone), Gél Lakk Eltávolító Fóliákra (Removal Wraps) és a Gél Lakk
Eltávolító Spatulára (Removal Tool).
(11) Ezután áztassa be a Gél Lakk Eltávolító Fólia (Removal Wraps) belsejében
található szivacs réteget a Gél Lakk Leoldó Folyadékba (Gel Polish Remover
– Acetone), tekerje a fóliákat az ujjaira jó szorosan, hogy a hő ne szökjön ki.
A szivacs réteg a köröm felületét fedje be. Így a 10-15 perces hatóidő alatt a
Gél Lakk fellazul a körömről.
(12) Vegye le a Gél Lakk Eltávolító Fóliát (Removal Wraps) és a Gél Lakk Eltávolító
Spatula (Removal Tool) segítségével, óvatosan tolja le a köröm felületéről a felpuhult
Gél Lakkot a körömágytól indulva a körömvégek felé haladva. Az egészséges és
egyenletes hatású körmök érdekében a Kétoldalú Reszelő rózsaszín oldalával távolítsa
el a maradékot. Kézmosás után a körmök máris készen állnak egy újabb szín
felfedezésére, csak kövesse a lépéseket újra az elejétől.
A GÉL LAKK TÁROLÁSA
A Gél Lakkok fényérzékenyek, sötét és száraz helyen, szobahőmérsékleten tárolja.
BŐRPRÓBA
Kérjük, hogy fogadja meg a tanácsunkat és a terméket először 48 órán át tesztelje egy körmén. Amennyiben nem lép fel
allergiás reakció a Gél Lakk az összes körmön használható. Irritáció vagy panasz esetén ne használja tovább.
FIGYELMEZTETÉS: Sérült köröm vagy körömgomba esetén TILOS használni. Szemmel és bőrrel való minden érintkezést
kerülni kell. Szembe vagy bőrre kerülés esetén az érintett részt 15 percig folyó vízzel kell öblíteni, további irritáció vagy a termék
lenyelése esetén orvoshoz kell fordulni. Manikűrözés közben gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről. Gyermekektől távol
tartandó termékek! A Gél Lakk Leoldó Folyadék (Gel Polish Remover – Acetone), a Gél Tisztító Folyadék (Gel Cleanser) és a
Gél Lakk Előkészítő (Gel Primer) gyúlékony, ezért nyílt lángtól és egyéb hőforrástól távol tartandó.
A LED LÁMPÁVAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
•
•
•
•
•
•
•
•

220-240V/50Hz
Gyermekektől távol tartandó.
Ne érje víz.
Csak a Gél Lakk megkötésére alkalmas a készülék, más célokra nem szabad használni.
Használat után húzza ki a LED lámpa csatlakozóját a konnektorból.
A LED lámpát soha ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolt állapotban.
A Gél Lakk termékek véletlenszerű megkötésének elkerülése érdekében távol kell tartani azokat a lámpától.
Közvetlenül a lámpa fényébe nézni tilos.

A LED LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA
•
•
•
•
•

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót a konnektorba.
Az áramellátáshoz nyomja meg a LED lámpa hátoldalán található Ki -/Bekapcsoló gombot.
A bekapcsoláshoz nyomja meg a tetején található gombot. A LED lámpa 60 másodperc után automatikusan kikapcsol,
30 másodperc után figyelmeztető hangjelzést ad.
Ha túlságosan felforrósodna, azonnal vegye ki a kezét a LED lámpából!
Ha megkötött a Gél Lakk, kapcsolja ki a LED lámpát.

A LED LÁMPA KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA
Ne használja együtt más elektromos készülékkel. Húzza ki a konnektorból tisztítás előtt. Száraz kendővel tisztítsa meg.
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