Ładne i zadbane paznokcie z
zestawem GlamNails

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zestaw Glam Nails oferuje wszystko co potrzebujesz do wykonania paznokci żelowych i jest
unikalnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą mieć piękne i schludne paznokcie, każdego dnia.
Glam Nails jest łatwy w użyciu, co pozwala stworzyć idealne paznokcie w zaledwie kilku
pociągnięciach.
ZESTAW ZAWIERA

1 Żel Poly 30 ml
1 Płyn Poly 20 ml
1 pędzelek do nakładania
1 Mini Lampa LED
1 kabel USB
30 modeli plastikowych paznokci w
różnych rozmiarach

INFORMACJE O PRODUKCIE

Żel Poly 30 ml
− Żel Poly jest znakomitym połączeniem twardego
żelu, z którym możesz uzyskać doskonały efekt.
− Jest wyjątkowo trwały, dzięki czemu możesz
cieszyć się pięknymi paznokciami do 14 dni.
− Żel jest gęsty i ma konsystencje gumy, dlatego
koniecze jest opanowanie jego używnie oraz
techniki nakładania.
− Łatwy w projektowaniu i idalny do tworzenia
kształów paznokci.
− Występuje w delikatnym różowym kolorze. Można
go potem przemalować lakierem do paznokci w
swoim ulubionym kolorze. Dodatkowy lakier do
paznokci nie jest wliczony w cenę.

Mini lampa LED
− 6 lampek LED
− Moc: 6W
− Wejście DC 5V
− Rozmiar:
długość: 14 cm
szerokość: 7 cm
głębokość: 1,6 cm
− 2 ustawienia czasu: 45 i 60 sek

Instrukcja:
1. Podłącz lampkę za pomocą kabla USB.
2. Naciśnij przycisk zasilania. Domyślne ustwawienie czasu to 45 sekund.
3. Naciśnij przycisk dłużej, aby aktywować dłuższy czas 60 sekund.

Działanie lampy
1. Przycisk
włączający
2. Wejście USB
3. Lampki LED
4. Składane nóżki

Modele paznokci
Zestaw zawiera 30 modeli plastikowych paznokci w
różnych rozmiarach, które naturalnie wyglądają.
Wskazówki:
− Usuń lakier i wyczyść paznokcie.
− Opiłuj paznokcie i ukształtuj ich kształt.
− Wybierz odpowiedni rozmiar paznokcia, do
każdego z osobna.

Pędzel do nakładania
Zaokrąglony pędzel doskonale nadaje się do modelowania i
nakładanie żelu.

Płyn Poly 20 ml
Płyn do formowania, jest prawie bezwonny. Przed
nałożeniem żelu, przemyj paznokcie płynem Poly.

INSTRUKCJA UŻYCIA
1. Umyj ręce i paznokcie. Usuń lakier, jeżeli go masz na paznokciach, za pomocą
zmywacza do paznokci. Odepchnij skórki i delikatnie je przytnij, wypoleruj paznokcie,
aby zwiększyć ich przyczepność.
2. Nanieś płyn Poly i wysusz je pod lampą przez 30 sekund.
3. Wybierz końcówkę, która pasuje do Twojego naturalnego kształta paznokcia.
Wybierając końcówkę, trzeba zwrócić uwagę, aby była ona wystarczajaco duża.
Końcówka nie powinna pokrywać całej powierzchni paznokcia, ponieważ w następnym
kroku będziemy dodawac na nią żel poly.
4. Na model paznokcia nałóż żel Poly. Za pomocą pędzla uprzednio namoczonego w
wodzie, nakładaj żel.
5. Przyłóż model paznokcia z żelem na powierzchnie swojego paznokcia. W razie
potrzeby użyj pędzla, aby naprawić niedoskonałości.
6. Wysusz paznokcie pod lampą LED przez ok. 2 minuty.
7. Zdejmij model paznokcia i uformuj za pomocą pilniczka żądany kształt.
8. Nałóż lakier do paznokci zgodnie z życzeniem i wysysz go w świetle LED przez 60
sekund. Lakier do paznokci nie jest dołączony.

USUWANIE ŻELU
Użyj 100% acetonu. Zwilż paznokcie acetonem przez około 10 minut. Po zmiękczeniu
całego paznokcia usuń żel za pomocą wacika zwilżonego acetonem. Powtórzyć w razie
potrzeby.

