Unghii frumoase și îngrijite
cu setul Glam Nails

MANUAL DE UTILIZARE
Setul Glam Nails conține tot de ce aveți nevoie pentru modelarea unghiilor false și este o soluție
unică pentru toate femeile care își doresc unghii îngrijite. Glam Nails este ușor de utilizat, vă
permite să aveți unghii superbe în doar câțiva pași.
SETUL CONȚINE

1 Poly Gel 30 ml
1 lichid modelator Poly Gel 20 ml
1 pensulă pentru aplicare
1 lampă Sun Mini LED
1 cablu USB
30 tipsuri de diferite dimensiuni

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Poly Gel 30 ml
− Poly gel este un hibrid adevărat între gelul dur și
acrilul, care împreună oferă cele mai bune rezultate.
− Este deosebit de rezistent, vă veți bucura de unghii
superbe care rezistă pentru o perioadă de până la 14
zile.
− Are o consistență densă, de cauciuc, de aceea este
nevoie de timp pentru deprinderea tenhicii de
aplicare.
− Ușor de modelat și excelent pentru pilire.
− Gelul este roz pal. Puteți aplica un lac de unghii de
orice culoare. Lacul de unghii nu este inclus în set.
Lampa Sun Mini LED
− 6 leduri
− Putere: 6W
− DC intrare 5V
− Dimensiuni:
lungime: 14 cm
lățime: 7 cm
grosime: 1,6 cm
− 2 setări de funcționare: 45 și 60
secunde

Instrucțiuni:
1. Inserați cablul Usb în mufa de pe lampă.
2. Apăsați butonul de pornire. Lampa este presetată să funcționeze timp de 45 secunde.
3. Apăsați și țineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a declanșa setarea de 60
secunde.

Părți componente ale lămpii
1. Buton de pornire
2. Intrare USB
3. Lampă LED
4. Piciorușe pliante

Tipsuri
Setul conține 30 de tipsuri de diferite dimensiuni.
Recomandări:
− Îndepărtați lacul și curățați unghia.
− Piliți suprafața unghiei și marginile.
− Alegeți dimensiunea potrivită pentru fiecare unghie
în parte.

Pensulă pentru aplicare
Pensula rotunjită este perfectă pentru modelarea și aplicarea gelului.

Lichid Poly Gel 20 ml
Lichidul pentru modelare aproape că nu are miros.
Înainte de aplicarea gelului, ștergeți unghiile cu
lichidul Poly Gel.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Spălați mâinile și unghiile. Îndepărtați lacul de unghii. Împingeți cuticula și piliți
suprafața unghiilor cu o pilă fină pentru a face aderarea mai ușoară.
2. Aplicați lichidul Poly Gel și uscați-l sub lampă timp de 30 secunde.
3. Alegeți tipsul potrivit pentru unghia dvs., tipsul trebuie să fie suficient de mare. Tipsul
nu trebuie să acopere toată suprafața unghiei, deoarece urmează să fie aplicat Poly Gelul.
4. Aplicați pe tips Poly Gel-ul, înmuiați pensula în apă și modelați-l.
5. Apăsați tipsul cu gel pe unghie. Dacă este necesar, folosiți pensula pentru a corecta
imperfecțiunile.
6. Uscați sub lampa LED cca. 2 minute.
7. Îndepărtați tipsul, piliți și modelați unghia.
8. Aplicați lacul de unghii dorit, uscați-l sub lampa LED timp de 60 de secunde. Lacul de
unghii nu este inclus în set.

ÎNDEPĂRTAREA
Folosiți acetonă 100%. Aplicați acetona pe unghii și lăsați să acționeze timp de 10 minute.
Îndepărtați gelul cu o dischetă de vată înmuiată în acetonă. Dacă este cazul, repetați această
procedură.

Regulamentul privind gestionarea deșeurilor
Simbolul unei pubele de gunoi tăiate de pe produs sau pe ambalajul acestuia indică că
acest produs nu este considerat gunoi menajer în întreaga UE. Dacă veți arunca produsul
conform regulamentelor veți preîntâmpina posibilele urmări negative asupra mediului
sau a sănătății omului, din cauza mânuirii necorespunzătoare a produsului. Reciclarea
materialelor ajută la ocrotirea mediului și a surselor naturale. Pentru informații detaliate
privind reciclarea acestui produs luați legătura cu organele competente, cu cel mai
apropiat centru de gestionare a deșeurilor sau cu magazinul de unde ați cumpărat
produsul.
Declarația producătorului privind corespunderea produsului cu cerințele directivelor CE
valide.

