
 Bárki használhatja a hi hybrid géllakkokat? 

• A hi hybrid termékek professzionális termékek, de úgy lettek fejlesztve, hogy a nem szakavatott kezek is 
könnyen, játszva tudják szebbé varázsolni a saját körmeiket.

• Ezekkel a termékekkel szalonszerű hatást tud bárki otthon is elérni, hiszen olyan egyszerű vele 
 a lakkozás, mintha egy selfiet csinálnál.
• Hívd meg barátaidat, kövessétek a tanácsainkat a hi hybrid social felületein és kezdjétek el együtt 
 a géllakkos kalandotokat!
• Ne felejtsétek el, hogy mint mindenre a géllakkozásra is fel kell készülni a tökéletes eredmény érdekében. 

Segítségként nézd meg oktató videóinkat a YouTube csatornánkon.

 A terméket csak 18 éven felüliek használhatják?  

• A hi hybrid világában a 18 évnél fiatalabbak is szerencsések, hiszen számukra is elérhetőek a géllakkok.
  

A hi hybrid géllakkok az előírásoknak megfelelően 
készülnek és rendelkeznek a szükséges tanúsítványokkal?  

• Természetesen! Minden hi hybrid géllakk rendelkezik a kozmetikai termékek piacra kerüléséhez 
szükséges tanúsítványokkal. Ezeken túl, még a termék minőségét ellenőrző független cég is vizsgálja 
a termékeket. Gyártási folyamatunkat a PN EN ISO 22716 szabványban leírt, helyes gyártási gyakorlat 
elvárásaival összhangban alakítottuk ki. 

 Milyen a hi hybrid géllakkok tartóssága?  

• Te is unod, hogy akár egy hónapig egy színű a körmöd? Unalmas, igaz? Mi, a hi hybridnél szeretjük 
 a változatosságot. 
• A géllakk minimum 14 napig tart. De ne feledjétek, a tartósságot nem napokban számoljuk, hanem 
 a színek kavalkádjában. 

 Hány lakkozásra elég egy üveg hi hybrid géllakk?  

• Ez függ a körmeid méretétől, attól, hogy hány rétegben kened fel az anyagot. 
• A géllakk kiszerelése 5 ml, egészen biztos, hogy legalább 7 szett lakkozására elegendő.



 Mennyi ideig kell a hi hybrid géllakkokat köttetni?  

• A hi hybrid alap- és fedőlakknak 60 másodperc kell a hi hybrid lámpában a teljes kötéshez.
• Azt javasoljuk, hogy a tökéletes eredmény érdekében a lakkok többségét 60 másodpercig köttesd.
• A színpalettánkon vannak erősen pigmentált színek (111, 114, 201, 214, 215, 228, 320, 321, 322, 401, 403, 

404, 406, 411, 413, 415, 416), melyeknek a tökéletes kötéshez 120 másodpercre van szükségük. 
• A legszebb eredményt úgy tudod elérni, ha 2 vékony rétegben viszed fel a lakkot.
• Ha bármilyen egyenetlenséget tapasztalsz a színben, próbáld korrigálni egy újabb vékony réteggel.
 

Mi befolyásolja a hi hybrid manikűr tartósságát?  

• A következők: a körömlemez megfelelő előkészítése, a rétegek helyes felvitele (ne felejtsd el lezárni 
 a köröm élét!) és a tökéletes kötés.
• Szeretnéd tudni, hogy biztosan hibátlan a lakkozásod? Nézd meg oktatóvideóinkat a YouTube 

csatornánkon. 

 Mi jelent, hogy a lakk fedő, átlátszó vagy félig átlátszó? 

• Segítünk! A lakkok fedése a pigmentációtól függ. Minál nagyobb egy színnek a pigmentációja, annál 
biztosabb a teljes fedés. Kisebb pigmentáció esetén egy szín félig vagy teljesen átlátszó lesz. Easy?

• A félig átlátszó színek lehetőséget nyújtanak a játékra, hogy többdimenziós árnyalatokat hozz létre úgy, 
hogy egymásra rétegezed őket. 

 Mi okozhatja a géllakk felületén az esetleges buborékok 
képződését?  

• A géllakk felvitele során előfordulhat, hogy nem köt meg teljesen az épp aktuális réteg. Ennek oka 
lehet, hogy nem ráztad fel megfelelően a géllakkot, vagy a lakk felvitele közben túl gyorsak voltak a 
mozdulataid, ami elősegítette a buborékok kialakulását. Ha így jártál ne aggódj! Gyakorlat teszi a mestert. 

 

 A hi hybrid géllakk felválhat a körömlemezről? 
Ha igen, akkor miért?  

• Ha mindent úgy csináltál, ahogy azt mi ajánljuk, akkor nem történhet meg veled, hogy felválik a lakk. Ne 
felejtsd el, hogy készítsd elő a körmöd, zsírtalanítsd és a lakkozás során mindenképp zárd le a köröm élét.

• Szeretnél többet tudni? A közösségi média oldalainkon rengeteg hasznos információt találsz! 
 



A hi hybrid géllakk vegán?  

• Igen, ne izgulj! Termékeink nem tartalmaznak állati eredetű összetevőket.

 
 A hi hybrid termékeket tesztelték állatokon?  

• Természetesen nem! A törvényeknek megfelelően termékeinket nem teszteljük állatokon.

 A hi hybrid lámpa által kibocsátott fény káros?  

• Ne aggódj, pánikra semmi ok! Lámpáink modern eszközök, UV fényt bocsájtanak ki, de megfelelő 
mértékben. 60 másodperc alatt megkötik a lakkokat, így nem kell izgulnod az UV fény esetleges káros 
hatása miatt. 

 Milyen hőmérsékleten kell tárolni a hi hybrid géllakkokat? 
 
• A legjobb, ha szobahőmérsékleten tárolod a lakkokat, legfeljebb 30 fokon, árnyékos, fénytől védett 

helyen. Ne felejtsd el, hogy az üvegben lévő géllakk nem találkozhat napfénnyel, mert besűrűsödhet, 
megköthet.

 
 Milyen garancia van a hi hybrid termékekre?  

• Az elektronikai eszközökre (lámpa) 24 hónap garancia van.
• A hi hybrid géllakkok szavatossága a gyártás dátumától számítva 24 hónap, illetve a felbontástól számítva 

12 hónap.
• A többi hi hybrid termék 24 hónapos szavatossági idővel rendelkezik.
• Ha valamilyen oknál fogva úgy döntesz, hogy a webáruházban vásárolt terméket visszaküldöd, akkor 

olvasd el általános vásárlási feltételeinket a részletekért. 
• Fontos, hogy felbontást követően a terméket csak azért, mert meggondoltad magad, nem küldheted 

vissza, mert kozmetikum. Neked is mindig tökéletes minőségű, bontatlan terméket küldünk.


