ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SHELLAC
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Ερώτηση: Για ποιό είδος πελάτη είναι ιδανικό το Shellac;
Απάντηση: Για όλων των ειδών τους πελάτες, αλλά με μεγαλύτερο προσανατολισμό προς
τους πελάτες που επιθυμούν υπηρεσίες φυσικού νυχιού.

Ερώτηση: Ποια είναι η κατηγοριοποίηση του Shellac σαν προϊόν στην αγορά;
Απάντηση: Για τον επαγγελματία : Εφαρμόζεται σαν βερνίκι, φοριέται σαν τζελ, αφαιρείται
μέσα σε λίγα λεπτά. Για τον πελάτη : Διαρκεί για 14 ημέρες, αφήνει ένα γυαλιστερό και
ανθεκτικό τελείωμα, δεν απαιτείται χρόνος για να στεγνώσει.

Ερώτηση: Υπάρχει κάποιο άλλο προϊόν σαν το Shellac στην αγορά; Πώς συγκρίνεται με τα
soak off gel;
Απάντηση: Το Shellac διαθέτει την επαναστατική τεχνολογία UV3, που συνδυάζει την
ευκολία του βερνικιού με τη διάρκεια του gel. Κανένα άλλο προϊόν της αγοράς δεν μπορεί
να ανταποκριθεί στο τρίπτυχο: Εφαρμόζεται σαν βερνίκι, φοριέται σαν τζελ, αφαιρείται
μέσα σε λίγα λεπτά.

Ερώτηση: Το Shellac είναι κατοχυρωμένη πατέντα;
Απάντηση: Η φόρμουλα του Shellac είναι κατοχυρωμένη πατέντα. Οι πατέντες για τα
Remover Wraps & τις UV Lamps βρίσκονται σε διαδικασία κατοχύρωσης.

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Ερώτηση: Ποια είναι η τιμή χονδρικής του Shellac;
Απάντηση: Base Coat 7,3ml = 24,00 € + ΦΠΑ
Base Coat 15ml = 39,00 € + ΦΠΑ
Color Coat 7,3ml = 24,00 € + ΦΠΑ
Top Coat 7,3ml = 24,00 € + ΦΠΑ
Top Coat 15ml = 39,00 € + ΦΠΑ
UV Lamp = 195,00 € + ΦΠΑ
Remover Wraps 10-pk = 3,74 € + ΦΠΑ
Remover Wraps 100-pk = 31,62 € + ΦΠΑ

Ερώτηση: Πόσες υπηρεσίες βγάζει το κάθε μπουκαλάκι;
Απάντηση: Base Coat = 35
Color Coat = 20
· French pinks = 40
· French White tip = 50
Top Coat = 20

Ερώτηση: Ποιό είναι το προτεινόμενο κόστος μιας υπηρεσίας Shellac;
Απάντηση: Περίπου 80% πάνω από την βασική υπηρεσία μανικιούρ ή πεντικιούρ του κάθε
επαγγελματία.

ΦΟΡΜΟΥΛΑ
Ερώτηση: Η φόρμουλα του Shellac είναι “3-free”;
Απάντηση: Ναι. Το Shellac δεν περιέχει φορμαλδεΰδη, toluene ή DBP.

Ερώτηση: Το Shellac είναι υπο-αλλεργικό;
Απάντηση: Ναι, στο Shellac χρησιμοποιείται ένα χαμηλό ποσοστό από φωτο-εκκινητές
(photo-initiators). Οι φωτο-εκκινητές μπορούν να προκαλέσουν ευαισθησία σε ορισμένους
πελάτες.

Ερώτηση: Το Shellac έχει μυρωδιά;
Απάντηση: Μπορεί να είναι αισθητή μια ελαφριά μυρωδιά κατά την εφαρμογή, αλλά όχι
τόσο ισχυρή όσο του κοινού βερνικιού νυχιών. Μετά τον πολυμερισμό στη λάμπα, η
μυρωδιά αυτή δεν παραμένει.

Ερώτηση: Η αίσθηση του Shellac σαν εφαρμογή, είναι σαν το βερνίκι νυχιών ή σαν τα
επιπρόσθετα;
Απάντηση: Η ρευστότητα του Shellac κατά την εφαρμογή, μοιάζει πολύ με αυτή του
βερνικιού νυχιών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ερώτηση: Η αφαίρεση του Shellac καταστρέφει το φυσικό νύχι;

Απάντηση: Όχι. Το Shellac έχει δημιουργηθεί και υποβληθεί σε πολλούς ελέγχους για
αρκετά χρόνια, έτσι ώστε να τελειοποιηθεί η κάθε πλευρά της διαδικασίας του Shellac,
συμπεριλαμβανομένης και της αφαίρεσής του. Παρ’ όλα αυτά, κάποιες προϋπάρχουσες
καταστάσεις νυχιών (π.χ. ξεφλούδισμα) θα παραμείνουν, και το Shellac ίσως να μην είναι
κατάλληλο για τον κάθε πελάτη.

Ερώτηση: Το Shellac μπορεί να διαρκέσει για πάνω από 14 ημέρες;
Απάντηση: Ναι. Όμως, θα φανεί η ανάπτυξη του φυσικού νυχιού μετά από 14 ημέρες. Η
αφαίρεση του Shellac μπορεί να χρειαστεί περισσότερη ώρα, εάν η εφαρμογή παραμείνει
στα νύχια για περισσότερες από 14 ημέρες, καθώς η επικόλληση θα δυναμώνει όσο
περισσότερο μένει το Shellac πάνω στα νύχια.

Ερώτηση: Τα σαπούνια και άλλα είδη προσωπικής περιποίησης μπορούν να επηρεάσουν
την εφαρμογή του Shellac;
Απάντηση: Όχι. Το Shellac έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αντέχει στις φθορές που
προκαλούνται από την καθημερινότητα.

Ερώτηση: Υπάρχουν κάποιες παρενέργειες λόγω της συχνότητας αφαίρεσης του Shellac;
Απάντηση: Εφόσον το σύστημα Shellac εφαρμόζεται σωστά, όχι.

ΧΡΗΣΗ
Ερώτηση: Είναι σημαντική η προετοιμασία (PREP) πριν από την εφαρμογή του Shellac;
Χρειάζεται να αφαιρέσουμε τη γυαλάδα από το φυσικό νύχι με ένα buffer πριν από την
εφαρμογή;
Απάντηση:
•

Είναι απαραίτητη η εφαρμογή ενός σωστού “P.E.P.”, ώστε να εξασφαλίσουμε το
αποτέλεσμα που θα διαρκέσει για 14 ημέρες. (P – Perform a manicure: Κάντε ένα
μανικιούρ, E – Eliminate surface contaminants: Εξαλείψτε τους παράγοντες
μόλυνσης και P – Purify nail plate layers: Καθαρίστε την επιφάνεια του φυσικού
νυχιού).

•

Δεν χρειάζεται να αφαιρέσετε τη γυαλάδα από την επιφάνεια του φυσικού νυχιού
χρησιμοποιώντας buffer. Το Shellac έχει σχεδιαστεί για να διαρκεί 14 ημέρες και να
αφαιρείται εύκολα. Δεν είναι απαραίτητο να «αγριέψετε» την επιφάνεια του
νυχιού για περισσότερη διάρκεια. Αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει τον χρόνο που
χρειάζεται για την αφαίρεση.

Ερώτηση: Εάν λιμάρουμε την επιφάνεια του φυσικού νυχιού πριν από την εφαρμογή, το
Shellac θα παραμείνει στο νύχι περισσότερο ή καλύτερα;
Απάντηση: Όχι. Το λιμάρισμα με το buffer δεν προτείνεται ούτε είναι απαραίτητο.

Ερώτηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιωτικό βερνικιού (thinner); Εάν όχι, τι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αραίωση του Shellac;
Απάντηση: Όχι. Η αραίωση του Shellac δεν προτείνεται, καθώς το αραιωτικό θα επηρεάσει
την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Αν το προϊόν πήξει σε σημείο που να μην μπορεί
να εφαρμοστεί σωστά, θα χρειαστεί να πεταχτεί και να αντικατασταθεί με ένα καινούργιο.

Ερώτηση: Τι θα συμβεί εάν χρησιμοποιήσουμε το Shellac με ένα base & top coat κανονικού
βερνικιού;
Απάντηση: Το προϊόν δεν θα πολυμεριστεί ή δεν θα λειτουργήσει σωστά. Το Shellac είναι
σχεδιασμένο να λειτουργεί σαν σύστημα προϊόντων. Εάν δεν χρησιμοποιηθούν όλα τα
στοιχεία του συστήματος μαζί, τότε η αποτελεσματικότητα του προϊόντος θα κινδυνεύσει.

Ερώτηση: Πόσο παχιά πρέπει να εφαρμόζεται η κάθε στρώση Shellac;
Απάντηση: Για καλύτερα αποτελέσματα, η κάθε στρώση του Shellac θα πρέπει να
εφαρμόζεται πολύ λεπτή – όσο λεπτή εφαρμόζεται και με το απλό βερνίκι.

Ερώτηση: Τι σημαίνει εάν μου παρουσιαστεί «ζάρωμα» κατά τον πολυμερισμό;
Απάντηση: Η εφαρμογή ήταν πολύ παχιά ή οι λυχνίες της λάμπας UV ίσως να χρειάζονται
αντικατάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η όψη του «ζαρώματος» μπορεί να διορθωθεί
με την εφαρμογή του top coat. Συχνά η εφαρμογή της στρώσης του top coat θα καλύψει το
ζάρωμα και θα δώσει μια ομοιόμορφη επιφάνεια.

Ερώτηση: Μπορεί το Shellac να εφαρμοστεί και να πολυμεριστεί με τη λάμπα μιας άλλης
εταιρείας;
Απάντηση: Όχι. Η απόδοση της CND UV Lamp σχεδιάστηκε ειδικά για τη λειτουργία της με
το σύστημα Shellac. Μπορείτε να δοκιμάσετε να πολυμερίσετε το Shellac με την λάμπα μιας
άλλης εταιρείας, αλλά δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα πολυμεριστεί σωστά και
ότι θα πετύχει η εφαρμογή.

Ερώτηση: Πώς αφαιρείται η κολλώδης επιφάνεια (μετά τον πολυμερισμό του Shellac UV
Top coat);
Απάντηση: Με ένα pad που δεν αφήνει χνούδι, εμποτισμένο με καθαρό οινόπνευμα 99%.

Ερώτηση: Τι σημαίνει εάν υπάρχει θαμπάδα μετά την εφαρμογή του Shellac UV Top coat;
Απάντηση:
-

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καθαρό οινόπνευμα 99% για να αφαιρέσετε την
κολλώδη επιφάνεια.

-

Ελέγξτε τις λυχνίες της λάμπας σας για να βεβαιωθείτε ότι ο πολυμερισμός γίνεται
με το 100% της ισχύος της.

Ερώτηση: Πώς χρησιμοποιείται το ξυλάκι του μανικιούρ κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης;
Απάντηση: Το χρησιμοποιείτε για να απομακρύνετε τυχόν εναπομείναν υλικό από την
επιφάνεια του νυχιού.

Ερώτηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Remove (αφαιρετικό προϊόντος) αντί για καθαρό
ασετόν κατά την αφαίρεση του Shellac;
Απάντηση: Δεν συστήνεται, καθώς με αυτό θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την
αφαίρεση. Το Remove έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται με τα επιπρόσθετα νύχια με
Σκόνη & Υγρό Ακρυλικού, τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την αφαίρεση.

Ερώτηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαμβάκι και αλουμινόχαρτο για την αφαίρεση του
Shellac;
Απάντηση: Τα Shellac Remover Wraps σχεδιάστηκαν ειδικά για την διαδικασία αφαίρεσης
του Shellac, σε μια προσπάθεια να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση του ασετόν πάνω στο δέρμα
που περιβάλλει το νύχι. Επιπλέον, παρέχουν μια εύκολη και υγιεινή επιλογή. Εάν ξεμείνετε
από Remover Wraps, το βαμβάκι και το αλουμινόχαρτο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν
μια προσωρινή λύση.

Ερώτηση: Ο χρόνος της αφαίρεσης είναι πράγματι 10 λεπτά;
Απάντηση: Ναι, εφόσον χρησιμοποιείται καθαρό ασετόν 99%. Αλήθεια!

Ερώτηση: Η διαδικασία εφαρμογής και αφαίρεσης του Shellac είναι διαφορετική για τα
νύχια των ποδιών;
Απάντηση: Είναι πολύ σχετική. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εφαρμογής (step by steps) που
θα βρείτε στο www.e-creativegroup.gr

Ερώτηση: Ποιες είναι οι συμβουλές σας για τη φροντίδα των νυχιών με Shellac στο σπίτι;
Απάντηση: Το Shellac είναι επαγγελματικό προϊόν, που πρέπει να εφαρμόζεται και να
αφαιρείται σε studio νυχιών από Επαγγελματία Τεχνίτη Νυχιών. Παρ’ όλα αυτά,
συστήνουμε στους πελάτες να εφαρμόζουν Solar Oil στα νύχια τους καθημερινά.

Ερώτηση: Το Shellac μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιπρόσθετα νύχια (Υγρό & Σκόνη
Ακρυλικού και Gel);
Απάντηση: Ναι. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εφαρμογής (step by steps) που θα βρείτε στο
www.e-creativegroup.gr

Ερώτηση: Πώς εφαρμόζεται και αφαιρείται το Shellac πάνω στα επιπρόσθετα νύχια (Υγρό &
Σκόνη Ακρυλικού και Gel);
Απάντηση: Συμβουλευτείτε τις οδηγίες εφαρμογής (step by steps) που θα βρείτε στο
www.e-creativegroup.gr

Ερώτηση: Μπορώ να κτίσω τα νύχια με το Shellac;
Απάντηση: Όχι. Η φόρμουλα του Shellac δεν του επιτρέπει να σχηματίζει το νύχι ή να του
προσθέτει όγκο και μήκος. Για το κτίσιμο απαιτείται μια υπηρεσία επιπρόσθετων νυχιών.

Ερώτηση: Μπορεί να εφαρμοστεί βερνίκι νυχιών πάνω από το Shellac;
Απάντηση: Ναι. Ωστόσο δεν σας το συστήνουμε, εάν θέλετε να εκμεταλλευτείτε ένα από τα
βασικά οφέλη του Shellac: τη διάρκεια για 14 ημέρες. Γιατί; Το χρώμα του βερνικιού νυχιών
θα αρχίσει να χαλάει και να ξεθωριάζει πολύ νωρίτερα από τις 14 ημέρες.

Ερώτηση: Μπορούν να ανακατευτούν οι αποχρώσεις του Shellac;
Απάντηση: Όχι. Η κάθε απόχρωση έχει τη δική του φόρμουλα και σύσταση σαν χρώμα. Η
ανάμιξη των χρωμάτων θα αλλοιώσει την αναλογία των αντιδρώντων συστατικών.

Ερώτηση: Πώς μπορεί να επηρεάσει το Shellac η θερμοκρασία του περιβάλλοντος;
Απάντηση: Σας προτείνουμε να αποθηκεύετε τα προϊόντα σε χώρους με θερμοκρασία
δωματίου, καθώς οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα συμβάλλουν ώστε να πυκνώσει το
προϊόν με ταχύτερο ρυθμό.

Ερώτηση: Θα προκληθεί αποτυχία της εφαρμογής του Shellac εάν αφαιρεθεί και
ξανατοποθετηθεί αμέσως;
Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχουν προβλήματα που να συσχετίζονται με την άμεση εφαρμογή
του Shellac μετά την αφαίρεση.

Ερώτηση: Μπορεί κανείς να «γεμίσει»/συντηρήσει το Shellac αντί να το αφαιρέσει και να
το εφαρμόσει ξανά;
Απάντηση: Όχι, το Shellac είναι σχεδιασμένο για να αφαιρείται εντελώς και να εφαρμόζεται
ξανά σε κάθε υπηρεσία, σε αντίθεση με το «γέμισμα» ή την συντήρηση των επιπρόσθετων
νυχιών.

Ερώτηση: Γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ασετόν αντί για το προϊόν Remove, για την
αφαίρεση του Shellac;
Απάντηση: Καθώς το Remove (αφαιρετικό προϊόντος) περιέχει 92% ασετόν, θα αφαιρέσει
το Shellac, αλλά όχι τόσο γρήγορα όσο το καθαρό ασετόν. Για καλύτερα αποτελέσματα,
χρησιμοποιήστε καθαρό ασετόν 99%.

Ερώτηση: Ποιο είναι το όφελος από το να χρησιμοποιούμε καθαρό οινόπνευμα 99% (IPA)
αντί για Scrubfresh ή Cool Blue, για να αφαιρέσουμε την κολλώδη επιφάνεια μετά από τον
πολυμερισμό του Shellac UV Top coat;
Απάντηση: Η χρήση του καθαρού οινοπνεύματος θα αφαιρέσει εύκολα την κολλώδη
επιφάνεια, προσδίδοντας μια έντονη γυαλάδα στο τελείωμα. Η πυκνότητα του Cool Blue
(gel) θα κάνει τη διαδικασία πιο δύσκολη. Το Scrubfresh μπορεί να χαλάσει τη γυαλάδα και
να κάνει το top coat να φαίνεται θαμπό.

Ερώτηση: Πού μπορούμε να βρούμε καθαρό οινόπνευμα 99% (IPA) και καθαρό ασετόν
99%;
Απάντηση: Μπορείτε να βρείτε το καθαρό οινόπνευμα 99% και το καθαρό ασετόν 99%, είτε
σε κάποιο φαρμακείο είτε σε κάποιο ειδικό κατάστημα πώλησης επαγγελματικών
προϊόντων ομορφιάς.

Ερώτηση: Τα Remover Wraps μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα επιπρόσθετα νύχια με
Υγρό και Σκόνη Ακρυλικού;
Απάντηση: Ναι, αλλά είναι πιθανόν να χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερο αφαιρετικό
υγρό μέσα στο wrap (χρησιμοποιήστε ένα liquid dropper), έτσι ώστε να υπάρχει αρκετό
υγρό για να αφαιρεθεί το επιπρόσθετο.

Ερώτηση: Τι να κάνω εάν το Shellac UV Top coat δείχνει θαμπό αφού αφαιρέσω την
κολλώδη επιφάνεια;
Απάντηση: Η θαμπάδα μπορεί να είναι αποτέλεσμα των παρακάτω:
-

Ανεπαρκής πολυμερισμός (αν χρησιμοποιείτε μια παλιά λάμπα ή παλιές λυχνίες
που χρειάζονται αντικατάσταση)

-

Αφαίρεση της κολλώδους επίστρωσης με κάποιο διαλυτικό που δεν είναι καθαρό
οινόπνευμα 99%
Τι μπορείτε να κάνετε:

-

Χρησιμοποιήστε την CND UV Lamp ή την Brisa Lamp

-

Αντικαταστήστε τις παλιές λυχνίες

-

Η εφαρμογή του Solar Oil μπορεί να μειώσει προσωρινά την όψη της θαμπάδας

-

Αφαιρέστε το Shellac και εφαρμόστε το ξανά

Ερώτηση: Τι θα συμβεί εάν η πελάτισσά μου τραβήξει και «ξεφλουδίσει» το Shellac που
είναι εφαρμοσμένο στα νύχια της;
Απάντηση: Θα προκαλέσει ζημιά στα φυσικά της νύχια.

Ερώτηση: Πώς διορθώνει κανείς τη γραμμή του χαμόγελου (smile line), όταν εφαρμόζει το
Shellac για ένα French manicure;
Απάντηση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πινέλο του gel αφού το βουτήξετε μέσα σε
καθαρό οινόπνευμα 99%, για να διορθώσετε και να τελειοποιήσετε τη γραμμή του
χαμόγελου. Η εφαρμογή της λευκής γραμμής πάνω από την βάση της ροζ ή γαλακτερής
στρώσης, θα εξασφαλίσει ότι το πινέλο για τις λεπτομέρειες δεν θα αφαιρέσει το Shellac UV
Base coat κατά τη διαδικασία.

Ερώτηση: Μπορούμε να πολυμερίσουμε στιγμιαία (να «σταθεροποιήσουμε») την στρώση
του λευκού χρώματος του Shellac (Cream Puff), όπως το κάνουμε με το Brisa White Paint;
Απάντηση: Όχι. Η κάθε στρώση χρώματος του Shellac πρέπει να πολυμερίζεται για 2 λεπτά,
ώστε να εξασφαλιστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ερώτηση: Το Shellac UV Top coat θα καλύψει το μικρό κενό/βαθούλωμα στη γραμμή του
χαμόγελου ενός French manicure;
Απάντηση: Κανονικά δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κενό στη γραμμή του χαμόγελου,
καθώς η εφαρμογή του Shellac είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του κοινού βερνικιού νυχιών.

Ερώτηση: Σε ποιό βήμα ενός Spa Manicure μπορούμε να εφαρμόσουμε το Shellac;
Απάντηση: Πριν να μουλιάσετε τα πόδια και να χρησιμοποιήσετε τις κρέμες και τα
απολεπιστικά προϊόντα, προετοιμάστε τα νύχια και τα επωνύχια και μετά εφαρμόστε το
Shellac. Στη συνέχεια προχωρήστε μουλιάζοντας τα πόδια, κάνοντας απολέπιση κ.λ.π.

Ερώτηση: Εάν ένα νύχι μουτζουρωθεί πριν από τον πολυμερισμό, πώς μπορώ να το
διορθώσω;
Απάντηση: Μπορείτε να περάσετε λίγο χρώμα ακόμα από πάνω για να το κάνετε
ομοιόμορφο και να το πολυμερίσετε. Εάν αυτό δεν διορθώσει το μουτζούρωμα, αφαιρέστε
το Shellac και εφαρμόστε ξανά.

Ερώτηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Shellac για τη δημιουργία nail art;
Απάντηση: Ναι! Ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις όταν θέλετε να δημιουργήσετε
σχέδια nail art:
-

Πάντα να εφαρμόζετε μια στρώση Shellac UV Base coat και να την πολυμερίζετε για
10 δευτερόλεπτα

-

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πινέλα για σχέδια ή για λεπτομέρειες ή dot tools για
να δημιουργήσετε σχέδια

-

Βεβαιωθείτε ότι οι πινελιές και οι κινήσεις σας είναι ελαφριές και λεπτές σε κάθε
βήμα του σχεδιασμού

-

Εφαρμόστε την κάθε στρώση του σχεδίου και στα 5 νύχια, και μετά πολυμερίστε τα
πριν προχωρήσετε σε μια νέα στρώση του σχεδίου

-

Να πολυμερίζετε την κάθε στρώση σας για 2 λεπτά

-

Εφαρμόστε μια στρώση Shellac UV Top coat για να προστατεύσετε το σχέδιό σας

Ερώτηση: Εάν κάποια πελάτισσα δεν θέλει να αφαιρέσει τα επιπρόσθετα νύχια όταν
αρχίσουν να μεγαλώνουν τα φυσικά της νύχια, αλλά να κάνει συντήρηση, γίνεται να
λιμάρουμε τα επιπρόσθετα και να εφαρμόσουμε το Shellac κατά την μετάβαση;
Απάντηση: Ναι. Το Shellac θα προσκολληθεί στο εναπομείναν προϊόν του επιπρόσθετου,
όπως ακριβώς και στο φυσικό νύχι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να έχετε κατά νου, ότι το εναπομείναν
προϊόν του επιπρόσθετου θα μαλακώσει κατά την αφαίρεση του Shellac.

Ερώτηση: Μπορούμε να αφήσουμε την πελάτισσα να αφαιρέσει μόνη της το Shellac;
Απάντηση: Όχι. Για να εξασφαλιστεί η προστασία του φυσικού νυχιού, η υπηρεσία Shellac
πρέπει να εφαρμοζεται και να αφαιρείται αποκλειστικά και μόνο από επαγγελματίες
Τεχνίτες Νυχιών.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Ερώτηση: Ποιο είναι το μέγεθος του μπουκαλιού Shellac;
Απάντηση: Χρώμα = 7.3ml
UV Base coat = 7.3ml / 12.5ml
UV Top coat = 7.3ml / 15ml

Ερώτηση: Γιατί τα μπουκαλάκια του Shellac είναι επικαλυμμένα και όχι διάφανα;
Απάντηση: Για να τους παρέχεται προστασία από τις ακτίνες UV, ώστε να μην πολυμεριστεί
το προϊόν μέσα στο μπουκάλι.

Ερώτηση: Τι το ξεχωριστό έχουν το πινελάκι και το καπάκι του μπουκαλιού του Shellac;
Απάντηση:
Πινέλο
-

Διαθέτει ορθογώνιο και επίπεδο άξονα, για εύκολη εφαρμογή

-

Οι τρίχες του είναι σε τριγωνικό σχήμα, για ομοιόμορφη κάλυψη

-

Οι τρίχες του Shellac UV Base coat είναι κοντύτερες, για να εξασφαλίσουν μια λεπτή
εφαρμογή

Καπάκι
-

Το μαλακό, μαύρο καπάκι του μπουκαλιού παρέχει άνεση και ευκολία στη χρήση

ΛΑΜΠΑ UV
Ερώτηση: Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της καινούργιας CND UV Lamp;
Απάντηση:
-

Ο νέος σχεδιασμός παρέχει άνεση στη χρήση και σας γλυτώνει χρόνο, παρέχοντας
πολυμερισμό και στα 5 δάκτυλα των χεριών ή των ποδιών

-

Υψηλή απόδοση:

-



4 λυχνίες υψηλής απόδοσης (9 watt η κάθε μία), για αποτελεσματικό
πολυμερισμό



Εσωτερικοί ανακλαστήρες φωτός, για να μεταφέρεται το UV light σε όλα τα
σημεία της λάμπας



Η τοποθέτηση των λυχνιών σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στη λάμπα,
εξασφαλίζουν τον πλήρη πολυμερισμό στους αντίχειρες και στα μικρά
δάκτυλα των ποδιών

Χαρακτηριστικά φιλικά προς τον χρήστη:


Εργονομικός σχεδιασμός



Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις LED



Ένδειξη για την αλλαγή των λυχνιών



Ανεμιστήρας που βελτιώνει τον αερισμό και ελαττώνει τον χρόνο
στεγνώματος ενός βερνικιού νυχιών

Ερώτηση: Γιατί η καινούργια CND UV Lamp περιλαμβάνει προκαθορισμένους χρόνους
πολυμερισμού των 60 και 180 δευτερολέπτων;
Απάντηση: Για να είναι ευέλικτο σε μελλοντικές αλλαγές και νέες τεχνικές (π.χ. nail art &
σχεδιασμό).

Ερώτηση: Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζονται οι λυχνίες στην καινούργια CND UV Lamp;
Απάντηση: Κάθε 100 ώρες λειτουργίας ή κάθε 6 μήνες, για τον μέγιστο δυνατό
πολυμερισμό

Ερώτηση: Αν έχω στην κατοχή μου την αρχική Brisa Lamp, μπορώ να την χρησιμοποιήσω
για το Shellac;
Απάντηση: Ναι.

-

Το σύστημα προϊόντων Shellac δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιεί την ίδια
απόδοση UV όπως και το σύστημα Brisa Gel, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την
Brisa Lamp.

-

Σημείωση: Οι λυχνίες ΔΕΝ είναι εναλλάξιμες μεταξύ των δύο uv lamp – έχουν
διαφορετικές υποδοχές

-

Οι λυχνίες και το foil liner της Brisa lamp θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμα
προς πώληση

Ερώτηση: Μπορεί η καινούργια CND UV Lamp να χρησιμοποιηθεί και με το σύστημα Brisa
Gel;
Απάντηση: Ναι. Η νέα CND UV Lamp σχεδιάστηκε έτσι ώστε να λειτουργεί και με το
σύστημα προϊόντων Shellac και με το σύστημα Brisa gel.

Ερώτηση: Πόσα watt είναι η καινούργια CND UV Lamp;
Απάντηση: Συνολικά 36 watt (4 λυχνίες x 9 watt η κάθε μία).

Ερώτηση: Πώς γίνεται η απόδοση με τις 4 λυχνίες (νέα CND UV Lamp) να είναι η ίδια με
αυτή των 3 λυχνιών (Brisa Lamp);
Απάντηση:
-

Ισχύς σε watt = ισχύς. Απόδοση UV = ενέργεια. Η απόδοση είναι ο συνδυασμός του
αριθμού των λυχνιών, της γεωμετρικής τοποθέτησης των λυχνιών και των
ανακλαστήρων μέσα στη λάμπα. Ο σχεδιασμός της καινούργιας λάμπας παράγει
την ίδια απόδοση με την Brisa Lamp.

-

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες λάμπες UV, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε τα ίδια
αποτελέσματα.

Ερώτηση: Πώς αφαιρείται το πάνω μέρος της καινούργιας CND UV Lamp για να
αντικαταστήσουμε τις λυχνίες;
Απάντηση: Τοποθετήστε τους αντίχειρές σας μέσα στις δύο πλευρές του ανοίγματος της
λάμπας και σπρώξτε προς τα έξω.Σηκώστε το προς τα πάνω και αφαιρέστε το.

Ερώτηση: Μπορεί η νέα CND UV Lamp να χρησιμοποιηθεί για πεντικιούρ;
Απάντηση: Ναι. Ο αφαιρούμενος δίσκος μέσα στη λάμπα σηκώνεται και αφαιρείται
εύκολα, ώστε να επιτρέπει την άνετη τοποθέτηση των ποδιών.

Ερώτηση: Μπορούμε να αφήσουμε την καινούργια CND UV Lamp συνέχεια στην πρίζα
χωρίς να πάθει ζημιά;
Απάντηση: Ναι. Ωστόσο, οι οδηγίες λειτουργίας συστήνουν να την βγάζετε από την πρίζα
όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.

Ερώτηση: Υπάρχει εγγύηση για την καινούργια CND UV Lamp;
Απάντηση: Ναι, εγγύηση 1 έτους.

Ερώτηση: Πώς μας προτείνετε να απολυμαίνουμε τους αφαιρούμενους δίσκους της
καινούργιας CND UV Lamp;
Απάντηση: Χρησιμοποιήστε ένα πολύ απαλό πανί για να καθαρίσετε τις επιφάνειες με
κάποιο απολυμαντικό υγρό. Αποφύγετε να βυθίζετε τους δίσκους σε υγρό, καθώς μπορεί
να χαλάσει το συγκολλητικό υλικό τους.

Ερώτηση: Υπάρχουν ανταλλακτικά liners για την καινούργια CND UV Lamp;
Απάντηση: Όχι. Η χρήση τους δεν είναι απαραίτητη στη νέα λάμπα. Δείτε την απάντηση
στην προηγούμενη ερώτηση – ο αφαιρούμενος δίσκος μπορεί να απολυμανθεί.

Ερώτηση: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν άλλες λάμπες UV με το Shellac;
Απάντηση: Όχι, οι Brisa & CND UV Lamps είναι οι μοναδικές με αρκετή απόδοση UV για να
πολυμερίσουν το Shellac. Η χρήση άλλης λάμπας δεν μπορεί να εγγυθεί τα ίδια
αποτελέσματα.

