1. Πριν να εφαρμόςετε Shellac:
Ανακινιςτε κάκε μπουκάλι (Shellac Base Coat, Color και Top Coat) καλά πριν από τθ χριςθ. Αν
χρθςιμοποιείτε ζνα αδιαφανζσ χρϊμα και δεν ςασ δϊςει πλιρθ κάλυψθ ςτο φυςικό ςε δφο
ςτρϊςεισ, τότε αυτό είναι μια ζνδειξθ ότι απαιτείται περιςςότερα ανακίνθςθ, ϊςτε να
ανακατευτοφν πλιρωσ όλα τα ςυςτατικά. Πςο περιςςότερο το μπουκάλι κάκεται, τόςο
μεγαλφτερθ είναι θ πικανότθτα κακίηθςθσ των χρωςτικϊν ουςιϊν προσ τα κάτω και των
διαλυτϊν ςτθν κορυφι. Αν ςυμβεί αυτό, είναι πικανό να απλϊνεται μόνο τουσ διαλφτεσ πάνω
ςτο νφχι, το οποίο δεν κα ςασ δϊςει τθν όμορφθ άψογθ και με λάμψθ εμφάνιςθ για τθν οποία
το Shellac ζγινε ανάρπαςτο. SHAKE ςαν τρελόσ!

2. CND Λάμπα UV:
α. Λάμπεσ αντικατάςταςησ
Ξζρατε ότι λαμπτιρεσ ςασ μπορεί να επθρεάςουν ςοβαρά τθν απόδοςθ τθ λάμπα ςασ, και
τελικά, τθν επιτυχία τθσ υπθρεςίασ. Σασ ςυνιςτοφμε να αντικαταςτιςετε τουσ λαμπτιρεσ ςασ
μετά από 100 ϊρεσ χριςθσ. Ρϊσ ξζρετε πότε είναι χρόνοσ; Το CND UV Lamp κα ςασ ειδοποιεί
όταν οι λαμπτιρεσ ςασ χρειάηονται αντικατάςταςθ. Υπάρχουν δφο τρόποι για να προςδιορίςει
αυτό:
1. Ζνα λαμπάκθ κα ανάψει για ζνα δευτερόλεπτο και ςτθ ςυνζχεια κα κλείςει θ λάμπα και το
χρονόμετρο κα δίνει ιχο μπιπ .... Ρράγμα που ςθμαίνει ότι ιρκε θ ϊρα για τθν αντικατάςταςθ
των λαμπτιρων ςασ. Σε εκείνο το ςθμείο, να αντικαταςτιςετε τουσ λαμπτιρεσ ςασ και ςτθ
ςυνζχεια κρατιςτε πατθμζνο το κουμπί reset μζχρι να ακοφςετε τρία μπιπ. Αυτό δείχνει ότι το
λαμπτιρα ςασ ζχει μθδενιςτεί και κα λειτουργιςει κανονικά.
2. Σε οποιαδιποτε ςτιγμι μπορείτε να κρατιςετε πατθμζνο το πλικτρο «Reset» ςτο πάνω
μζροσ τθσ λάμπασ ςασ για 3 δευτερόλεπτα και ζνα αρικμόσ κα εμφανίςτεί ςτθν ψθφιακι
οκόνθ. Ο αρικμόσ αυτόσ δείχνει το ςφνολο των ωρϊν που απομζνουν για τθν αντικατάςταςθ
των λαμπτιρων ςασ. (Μόλισ εμφανιςτεί θ ανάγνωςθ, αφιςτε το πλικτρο γριγορα για να
αποτρζψει τθν επαναφορά λαμπτιρα ςασ.)
β. Σωςτή ωρίμανςη των Shellac:
Πταν θ τοποκετείτε τα χζρια του πελάτθ ςασ ςτθ CND UV λάμπα, βεβαιωκείτε ότι ο πελάτθσ
τοποκετεί το χζρι του ςτο εςωτερικό δίςκο και ςπρϊξτε το προςεκτικά μζχρι τισ άκρεσ των
δακτφλων τουσ να αγγίξουν τα εξογκϊματα ςτο πίςω μζροσ του δίςκου. Στθ ςυνζχεια ηθτιςτε
από τον πελάτθ να χαλαρϊςει τα δάχτυλά του. Αυτι θ διαδικαςία εξαςφαλίηει ότι τα νφχια
είναι ςε ευκυγράμμιςθ με το μεςαίο τμιμα των λαμπτιρων, όπου θ παραγωγι του
υπεριϊδουσ φωτόσ είναι εντονότερθ για τθν πιο ολοκλθρωμζνθ κεραπεία.

3. Shellac Αφαίρεςη:
Τα Shellac Remover Wraps είναι το κλειδί για τθν αφαίρεςθ ςε 10-λεπτά. Σε τρία απλά βιματα
γίνεται άμεςα θ αφαίρεςθ του Shellac.
1. Ψεκάςτε τo βαμβάκι με κακαρό αςετόν
2. Στθν κζςθ ... τοποκετιςτε το βαμβάκι πάνω ακριβϊσ από το φυςικό νφχι
3. Σφίξτε για Δζκα ... ςφίξτε το περικάλυμμα "wrap" γφρω από το δάχτυλο και να ορίςετε ζνα
χρονοδιακόπτθ για 10 λεπτά.
Μετά από δζκα λεπτά, μαςάη το περικάλυμμα για να ςπάςει θ ςφςταςθ του Shellac. Στακερά
τραβιξτε το Shellac κατευκείαν από το δάχτυλο για να αφαιρζςετε. Τα περιςςότερα από τα
κομμάτια κα παραμείνουν ςτο περιτφλιγμα. Διάφορα υπολείμματα απομακρφνετετα με ξυλάκι
"orangewood". Κακαρίςτε το νφχι με κακαρό αςετόν και ζπειτα είςτε ζτοιμοι για μια υπθρεςία
εκ νζου Shellac!

ΠΟΤΕ:
• Μθν τοποκετείτε νφχια με Shellac ςε ζνα μπολ με κακαρό αςετόν
• Μθν αφαιρείτε επίςτρωςθ Shellac με τροχό ι λίμα.

Επιςκεφκείτε τα video ςτθν θλεκτρονικι μασ αποκικθ www.e-creativegroup.gr
Πλα τα βίντεο είναι λιγότερο από 5 λεπτά και είναι γεμάτα με χριςιμεσ ςυμβουλζσ!

