essie gel application
οδηγίες για την σωστή εφαρμογή του essie gel:
βήμα 1ο
Ξεβάψτε τα νύχια της πελάτισσας σας χρησιμοποιώντας το essie naturally clean gel
and polish remover. Περιποιηθείτε τα επωνυχία χρησιμοποιώντας το essie apricot
cuticle peel που θα σας βοηθήσει να τα περιποιηθείτε χωρίς να τα κόψετε. Ύστερα
αφαιρέστε κάθε ίχνος λιπαρότητας από τα νύχια αλλά και όλα τα υπολείμματα από τα
υλικά που χρησιμοποιήσατε. Για να έχει διάρκεια το essie gel manicure θα πρέπει να
αγριέψετε καλά την επιφάνεια του νυχιού της πελάτισσάς σας, με προσοχή όμως
χωρίς να της βλάψετε τα νύχια. Γι’ αυτό περάστε ελαφρά όλη την επιφάνεια του νυχιού
με ένα λευκό, άγριο και όχι πολύ χρησιμοποιημένο buffer, ώστε το νύχι να μην γυαλίζει
καθόλου. Έπειτα εμποτίστε ένα βαμβακερό επίθεμα με το essie prep & finish nail
cleanser και περάστε με αυτό όλα τα νύχια ώστε να τα αφυδατώσετε και να αφαιρέσετε
κάθε ίχνος λιπαρότητας.
βήμα 2ο
Αφού στεγνώσει εφαρμόστε στα νύχια μια λεπτή στρώση essie gel base coat. Δώστε
προσοχή ώστε να κάνετε σωστό κλείδωμα στο ελεύθερο άκρο και προσέξτε να
εφαρμόσετε essie gel base coat σε όλη την επιφάνεια του νυχιού. Αν δεν εφαρμοστεί
βάση σε κάποιο σημείο υπάρχει περίπτωση να μην στρώσει σωστά το βερνίκι. Αφού
εφαρμόσετε σωστά τη βάση πολυμερίστε στα 30’’.
βήμα 3ο
Εφαρμόστε μία στρώση από το αγαπημένο essie gel βερνίκι της πελάτισσάς σας
κλειδώνοντας σωστά στο ελεύθερο άκρο και πολυμερίστε στα 30’’. Εάν παρατηρείτε
πως στο ελεύθερο άκρο δεν γίνεται σωστό κλείδωμα πριν την δεύτερη στρώση,
προτιμήστε να ταμπονάρετε το άκρο με λίγο υλικό και να το πολυμερίσετε, ώστε να γίνει
σωστά το κλείδωμα. Ύστερα εφαρμόστε άλλη μια στρώση από το ίδιο essie gel
βερνίκι κλειδώνοντας σωστά στο ελεύθερο άκρο και πολυμερίστε ξανά στα 30’’. Σε
περίπτωση που το χρώμα δεν κάνει σωστή εφαρμογή ή τα νύχια της πελάτισσάς σας
είναι πολύ κοντά εφαρμόστε μία λεπτή τρίτη στρώση χρώματος, κλειδώνοντας και
πολυμερίζοντας σωστά στα 30’’.
βήμα 4ο
Εφαρμόστε μία στρώση από το essie gel top coat και πολυμερίστε για 60’’. Περάστε
όλα τα νύχια με ένα βαμβακερό επίθεμα με essie prep & finish nail cleanser για
αψεγάδιαστο τελείωμα. Τέλος εφαρμόστε στα επωνύχια το essie apricot cuticle oil για
ενυδάτωση που διαρκεί.
Ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες θα πετύχετε το τέλειο essie gel manicure!

