UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Glam Nails komplet ponuja vse za geliranje nohtov in je edinstvena rešitev za tiste, ki želite
imeti lepe in urejene nohte na vsakem koraku. Glam Nails je enostaven za uporabo. Omogoča
vam, da le nekaj potezah ustvarite popolne nohte.

PAKET VSEBUJE

1 Poly Gel 30 ml
1 Poly Gel tekočina 20 ml
1 čopič za premaz
1 Sun Mini LED lučka
1 USB kabel
30 konic za nohte različnih velikosti

INFORMACIJE O IZDELKU

Poly Gel 30 ml
− Poly gel je pravi hibrid med trdim gelom, ki v
kombinaciji nudita najboljše rezultate.
− Je izjemno obstojen, zato lahko v čudovitih nohtih
uživate tudi do 14 dni.
− Je goste in gumijaste konsistence, zato je potrebno
osvojiti material in tehniko nanašanja.
− Enostaven za oblikovanje in odličen za piljenje.
− Je nežno roza barve. Lahko ga premažete tudi z
lakom za nohte poljubne barve. Lak za nohte ni
vključen.

Sun Mini LED lučka
− 6 LED lučk
− Moč: 6W
− DC vhod 5V
− Velikost:
dolžina: 14 cm
širina: 7 cm
debelina: 1,6 cm
− 2 časovni nastavitvi: 45 in 60 sek

Navodila:
1. Lučko povežite z USB kablom.
2. Pritisnite gumb za vklop. Privzeta časovna nastavitev je 45 sek.
3. Po daljšem pritisku za vklop (2 sek) se vključi časovna nastavitev za 60 sek.

Sestavni deli lučke
1. Gumb za vklop
2. USB vhod
3. LED lučke
4. Zložljive noge

Nohtne konice
Set vsebuje 30 nohtnih konic naravnega izgleda, ki so
različnih velikosti.
Nasveti:
− Odstranite lak in očistite noht.
− Popilite povrhnjico nohta in oblikujte robove.
− Izberite pravilno velikost konice za vsak noht
posebej.

Čopič za premaz
Zaobljen čopič je odličen za oblikovanje in nanos gela.

Poly Gel tekočina 20 ml
Tekočina za oblikovanje, ki je skoraj brez vonja. Pred
nanosom gela nohte namažite s Poly Gel tekočino.

NAVODILA ZA UPORABO
1. Očistite roke in nohte. Odstranite morebiten lak z odstranjevalcem za nohte. Potisnite
nazaj obnohtno kožico in rahlo popilite povrhnjico nohtov s fino pilico, da povečate
oprijem.
2. Nanesite Poly Gel tekočino in sušite pod lučko 30 sek.
3. Izberite konico za nohte, ki ustreza vašemu naravnemu nohtu. Pri izbiri umetne konice
je potrebno biti pozoren, da je konica dovolj velika. Konica ne sme pokriti celotne
površine nohta, saj bo v naslednjem koraku potrebno dodati Poly Gel.
4. Na konico nanesite Poly Gel. S pomočjo čopiča, ki ste ga prej pomočili v vodo, oblikujte
gel.
5. Konico nohta z gelom pritisnite na površino nohta. Po potrebi uporabite čopič za
popravilo pomanjkljivosti.
6. Sušite pod LED lučko približno 2 minuti.
7. Odstranite umetno konico in popilite ter oblikujete noht.
8. Na nohte nanesite lak po želji, ki ga sušite v LED lučki 60 sek. Lak za nohte ni priložen.

ODSTRANJEVANJE
Uporabite 100% aceton. Nohte navlažite z acetonom za približno 10 minut. Ko je celoten
noht razmehčan, z vatno blazinico, navlaženo z acetonom, odstranite gel. Po potrebi
postopek ponovite.

