
TERMÉKPROFIL

CND™ PLEXIGEL BONDER

TERMÉKLEÍRÁS:
Erős tapadást nyújtó alaplakk, ami biztosítja a
megfelelő tapadást a CND™ PLEXIGEL építőzselé  
és a természetes körömlemez között, 3+ héten át.

MIT TUD?
A CND™ PLEXIGEL rendszer első lépése, a Shaper
vagy Builder zselé tapadását biztosítja a természetes
körömlemezhez, felválás nélkül, akár 3+ héten át.

SZÜKSÉGED VAN RÁ, MERT: 
• Nincs felválás, levegősödés.
• Akár 3+ hétig tartós.
• Erős tapadást biztosít.
• Rövid, biztos tartással rendelkező, egyedi ecset, 

amely garantálja a precíz és vékony felvitelt
• Egyedileg kialakított nyakkal rendelkezik, mellyel 

könnyen szabályozható a felvett anyagmennyiség.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
• Alapos manikűrt követően egy bufferrel óvatosan 

menj át a körömlemezen. 
• Ha PlexiGel Buildert használsz majd az építés 

során, előbb helyezd fel a tipet vagy sablont, 
és csak utána vidd fel a Bondert a természetes 
körömlemezre.

• Ezt a terméket ne rázd fel, hanem finoman, 
óvatosan görgesd az üveget a tenyereid között, 
így az összetevők megfelelően elegyednek és 
elkerülheted a buborékok kialakulását.

• Mártsd az ecsetet az üvegbe, az üveg nyakán húzd 
le a felesleget. Vigyél fel vékony réteget mind az öt 
körömre, majd alaposan zárd le az éleket.

• Köttesd 10 mp-ig a CND™ LED lámpa 1-es 
programján.

• Következő lépésként vigyél fel a CND™ PLEXIGEL 
Shaper vagy Builder építőzseléből a választott 
szolgáltatásnak megfelelően.

KISZERELÉS:
• 15 mL (0.5 fl. oz.)

A CND és a SHELLAC a Creative Nail Design, Inc. bejegyzett védjegyei. ©2020 CND,
Inc. CND-19-0098



TERMÉKPROFIL

CND™ PLEXIGEL BUILDER

TERMÉKLEÍRÁS:
Átlátszó építőzselé, mellyel tetszőleges
hosszúságú körmöket építhetsz vendégeidnek. 

MIT TUD? 
• Erős, átlátszó építőzselé, közepes vagy hosszú 

körmök építésére alkalmas.
• Sérült körmök javítására alkalmas.
• Nagyobb C-ív kialakítására is alkalmas, és tökéletes 

választás, ha egyedi formát vagy hosszt szeretnél 
kialakítani.

SZÜKSÉGED VAN RÁ, MERT: 
• Sűrűbb az állaga, így könnyű felvinni és formázni.
• Önterülő, így kevesebb reszelést igényel.
• Üvege és ecsete könnyebbé teszi a munkát.
• Egyedileg kialakított nyakkal rendelkezik, mellyel 

könnyen szabályozható a felvett anyagmennyiség.
• Választásod szerint a következő szolgáltatás 

alkalmával töltheted vagy eltávolíthatod.
• Kompatibilis a CND™ SHELLAC™ gél lakk 

rendszerrel, CND™ LED lámpával.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
• Készítsd elő a körmöt, majd helyezz fel sablont, 

vagy tipet.
• Vigyél fel egy réteg CND™ PLEXIGEL Bondert a 

természetes körömre. Köttesd 10 másodpercig a 
CND™ LED lámpában az 1-es gombon.

• Készítsd el a kívánt hosszt és formát a CND™ 
PLEXIGEL Builder zselével, minden réteget külön 
köttetve 1 percig a CND™ LED lámpa 2B gombján.

• Fixáld.
• Formázd, finomítsd CND™ reszelővel, bufferrel.
• Vigyél fel egy réteg CND™ PLEXIGEL™ Protector 

Top Coat fedőzselét és köttesd a CND™ LED 
lámpában a 3-as gombot megnyomva, 1 percig.

• Ha CND™ SHELLAC™ gél lakkot használsz az épített 
körmön, hagyd ki a Protector Top Coat fedőzselét 
és a CND™ SHELLAC™ Base Coat alaplakkot is. 
Vigyél fel 2 réteg színes CND™ SHELLAC™ gél 
lakkot a PlexiGel Builderrel megépített, megreszelt 
körömre, majd rétegenként köttesd a 2S gombon 
1-1 percig. Vigyél fel egy réteg CND™ SHELLAC™ 
Top Coat fedőfényt és köttesd a 3-as gombon, 
1 percig. 99%-os IPA segítségével távolítsd el a 
kicsapódási réteget.

KISZERELÉS
• 15 mL (0.5 fl. oz.)

A CND és a SHELLAC a Creative Nail Design, Inc. bejegyzett védjegyei. ©2020 CND,
Inc. CND-19-0098



TERMÉKPROFIL

CND™ PLEXIGEL SHAPER

TERMÉKLEÍRÁS:
Kristálytiszta építőzselé, ami erős tartást biztosít  
a természetes körömlemeznek akár 3+ héten át. 

MIT TUD? 
• Erős és tartós védőréteget képez a természetes 

körömlemezen.
• Formát ad a lapos, formátlan körmöknek.
• Kompatibilis a CND™ SHELLAC™ gél lakkokkal.
• Sablonnal rövid szabadszélt építhetsz 
 a természetes körömnek. 

SZÜKSÉGED VAN RÁ, MERT: 
• Könnyű, kristálytiszta védőréteget biztosít  

a természetes körömlemeznek, kiegyenlíti azt.
• Rövid szabadszél kialakítására alkalmas.
• Tökéletes megoldás gyors javításokhoz, beszakadt 

körmökhöz. Különböző díszítésekhez alkalmas.
• Könnyű felvinni.
• Egyedileg kialakított nyakkal rendelkezik, mellyel 

könnyen szabályozható a felvett anyagmennyiség.
• Választásod szerint a következő szolgáltatás 

alkalmával töltheted vagy eltávolíthatod.
• Kompatibilis a CND™ SHELLAC™ gél lakk 

rendszerrel, CND™ LED lámpával.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
• Készítsd elő a körmöt, majd vigyél fel egy réteg 

CND™ PLEXIGEL Bondert a természetes körömre. 
Köttesd 10 másodpercig a CND™ LED lámpában  
az 1-es gombon.

• Vigyél fel 2 réteg CND™ PLEXIGEL Shapert a 
természetes körömre, figyelj az élzárásra!

• Minden réteget köttess külön 1-1 percig a CND™ 
LED lámpában, a 2B gombon.

• Vigyél fel egy réteg CND™ PLEXIGEL™ Protector 
Topcoat fedőzselét és köttesd a CND™ LED 
lámpában a 3-as gombot megnyomva, 1 percig.

• Ha CND™ SHELLAC™ gél lakkot használsz az 
épített körmön, hagyd ki a Protector Top Coat 
fedőzselét és a CND™ SHELLAC™ Base Coat 
alaplakkot is. Vigyél fel 2 réteg színes CND™ 
SHELLAC™ gél lakkot a PlexiGel Builderrel 
megépített, megreszelt körömre, majd rétegenként 
köttesd a 2S gombon 1-1 percig. Vigyél fel egy réteg 
CND™ SHELLAC™ Top Coat fedőfényt és köttesd 
a 3-as gombon, 1 percig. 99%-os IPA segítségével 
távolítsd el a kicsapódási réteget.

KISZERELÉS
• 15 mL (0.5 fl. oz.)

A CND és a SHELLAC a Creative Nail Design, Inc. bejegyzett védjegyei. ©2020 CND, Inc.
CND-19-0098



TERMÉKPROFIL

CND™ PLEXIGEL  
PROTECTOR TOP COAT
TERMÉKLEÍRÁS:
Tiszta, magasfényű, védelmet nyújtó fényzselé,  
a PLEXIGEL rendszer utolsó lépése.

MIT TUD? 
Megvédi az épített körmöt 3+ héten át,  
és magas fényt biztosít.

SZÜKSÉGED VAN RÁ, MERT: 
• Nem sárguló összetétele tökéletesen védi  

a kristálytiszta épített körmöket.
• Magas fényt biztosít és védelmet nyújt a különböző 

díszítési technikák számára.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
• Ezt a terméket ne rázd fel, hanem finoman, 

óvatosan görgesd az üveget a tenyereid között, 
így az összetevők megfelelően elegyednek és 
elkerülheted a buborékok kialakulását.

• Vigyél fel egy réteg Protector Top Coat fényzselét 
a megköttetett Shaper vagy Builder építőzselére.

• CND™ LED lámpában köttesd 1 percig, a 3-as 
gombon.

• 99%-os IPA segítségével távolítsd el a kicsapódási 
réteget.

KISZERELÉS
• 15 mL (0.5 fl. oz.)

A CND és a SHELLAC a Creative Nail Design, Inc. bejegyzett védjegyei. ©2020 CND,
Inc. CND-19-0098


