
1. Alaposan rázd fel 
a Lecenté Base Coat 
alaplakkot. 

2. Vékony rétegben 
vidd fel a körömre 
az alapot—az ecset 
egyik felét húzd le 
az üveg nyakán, így 
tudod szabályozni a 
felvett mennyiséget. 
Helyezd az ecsetet 
a köröm közepére, 
dolgozd el a lakkot a 
kutikula irányában, 
majd húzd az alap-
lakkot a szabadszél 
irányába. Ezt ismé-
teld meg a köröm 
két oldalán is, hogy 
teljesen befedd a 
körmöket. 

3. Zárd le az éle-
ket—rövid körömnél 
óvatosan feszítsd 
vissza a bőrt, így nem 
kerül lakk a bőrre. 
Amennyiben mégis 
megtörtént, narancs-
fa pálcával könnyen 
eltávolíthatod.

4. Köttesd Lecenté 
LED lámpában 30 
másodpercig. 

Lecenté Create Base Coat
alaplakk felvitel



1. Készítsd elő a kör-
möket és vidd fel a 
Lecenté Create Base 
Coat alaplakkot az 
útmutatónak megfe-
lelően.

2. Rázd fel a Lecenté 
Create Colour Coat 
színes lakkok üvegét 
alaposan.

3. Mindig a kisujjtól 
kezdd a lakkozást. 
Vegyél fel az ecse-
tedre egy gombócnyi 
mennyiséget, helyezd 
le az ecsetet a köröm 
közepére. Dolgozd 
el a lakkot a kutukila 
irányába, majd húzd 
a szabadszél felé. 
A köröm oldalait is 

lakkozd ki ezzel a me-
tódussal. Terelgető, 
óvatos mozdulatok-
kal vidd fel a lakkot, 
ügyelve arra, hogy 
megfelelően zárd az 
éleket.
 

4. Köttesd a Lecenté 
LED lámpában 30 
másodpercig.

A Lecenté Create 
Colour Coat színes 
lakkok magasan pig-
mentáltak, így akár 
egyetlen rétegben is 
teljes fedést érhetsz 
el velük. 

5. Befejező lépésként 
vigyél fel egy réteg 
Lecenté Create Top 
Coat fedőfényt, az 
útmutatónak megfe-
lelően.

Lecenté Create Clolour Coat 
színes réteg felvitel



1. Készítsd elő a 
körmöket, vidd fel 
vékony rétegben a 
Lecenté Create Base 
Coat alapot, köttesd 
és vigyél fel egy réteg 
Lecenté Colour gél 
lakkot az általad vá-
lasztott árnyalatban, 
az útmutató szerint. 

2. Alaposan rázd fel a 
Lecenté Create Glit-
ter Gel üvegét.

3. Mindig a kisujjtól 
kezdd a lakkozást. 
Vegyél fel az ecse-
tedre egy gombócnyi 
mennyiséget, helyezd 
le az ecsetet a köröm 
közepére. Dolgozd 
el a lakkot a kutukila 
irányába, majd húzd 

a szabadszél felé. 
A köröm oldalait is 
lakkozd ki ezzel a 
metódussal, amíg el 
nem éred a glitteres 
fedést. Óvatos, terel-
gető mozdulatokkal 
vidd fel a lakkot a kö-
römre, ügyelve arra, 
hogy a szabadszél és 
az oldalak is megfe-
lelően le legyenek 
zárva.
 

4. Köttesd Lecenté 
LED lámpában 30 
másodpercig.  

5. Vidd fel a Lecen-
té Create Top Coat 
fedőfényt, az útmuta-
tónak megfelelően.

Lecenté Create Glitter
gél lakk felvitel

Glitter Gel Polish felvitel, teljes fedéssel



Felvitel  Lecenté 
Colour Coat színes 
rétegre 

1. Készítsd elő a kör-
möt, ezután vigyél fel 
egy réteg Base Coat 
alaplakkot, és fekete 
vagy fehér Create gél 
lakkot, az útmutató 
szerint. 

2. Alaposan rázd fel a  
Lecenté Rainbow gél 
lakk üvegét.

3.  Mindig a kisujjtól 
kezdd a lakkozást. 
Vegyél fel az ecse-
tedre egy gombócnyi 
mennyiséget, helyezd 
le az ecsetet a köröm 
közepére. Dolgozd 
el a lakkot a kutukila 
irányába, majd húzd 
a szabadszél felé. A 
köröm oldalait is lak-
kozd ki ezzel a metó-
dussal. 

4. Köttesd  Lecenté 
LED lámpában 60 
másodpercig. 

5. Vigyél fel egy 
második Rainbow 
réteget, majd ezt is 
köttesd 60 mp-ig.

6. Vigyél fel egy réte-
get a  Lecenté Create 
Top Coat, fedőlakk-
ból, az útmutatónak 
megfelelően.

Lecenté Create Rainbow Gel Polish
útmutató



Felvitel  Lecenté 
Colour Coat színes 
rétegre 

1. Készítsd elő a kör-
möket, majd vigyél 
fel az alaplakkból az 
útmutatónak megfe-
lelően. 

2. Alaposan rázd fel a  
Lecenté Rainbow gél 
lakk üvegét.

3. Mindig a kisujjtól 
kezdd a lakkozást. 
Vegyél fel az ecse-
tedre egy gombócnyi 
mennyiséget, helyezd 
le az ecsetet a köröm 
közepére. Dolgozd 
el a lakkot a kutukila 
irányába, majd húzd 
a szabadszél felé. A 
köröm oldalait is lak-
kozd ki ezzel a metó-
dussal. 

Lecenté Create Rainbow Gel Polish
útmutató

4. Köttesd  Lecenté 
LED lámpában 60 
másodpercig. 

5. Vigyél fel egy 
második Rainbow 
réteget , majd ezt is 
köttesd 60 mp-ig.

6. Vigyél fel egy réte-
get a  Lecenté Create 
Top Coat, fedőlakk-
ból, az útmutatónak 
megfelelően.



1. Készítsd elő a kör-
möt, ezután vigyél fel 
egy réteg Base Coat 
alaplakkot, és színes 
Create gél lakkot, az 
útmutató szerint.

2. Távolítsd el a 
kicsapódási réteget 
isopropyl alcohol és 
szálmentes törlőken-
dő segítségével. 

3. Vigyél fel egy réteg 
Lecenté Create Foil 
Gelt olyan mennyi-
ségben, ahogy a Base 
Coat alapot is felvi-
szed — mindenképp 
kövesd az útmutatót 
- és köttesd a Lecen-
té LED lámpában 2 
percig.

4. Vágj le egy darabot 
a fóliából, helyezd 
a köröm közepére 
és egy szálmentes 
törlővel dolgozd át a 
fóliát a köröm teljes 
felületén, középről a 
szélek és a szabadszél 
felé haladva. Ezután 
húzd le a fóliát.

5. Vigyél fel egy réte-
get a  Lecenté Create 
Top Coat, fedőlakk-
ból, az útmutatónak 
megfelelően. Ügyelj 
arra, hogy a szélekek 
és a szabadszélt is 
megfelelően lezárd.

6. Köttesd Lecenté 
LED lámpában 30 
másodpercig és 99%-
os isopropyl alcohol-
lal fixáld.

Lecenté Create Foil Gel felvitel
— Create System

Így érhetsz el teljes fedést 
a Lecenté fóliákkal:



1. Bizonyosodj meg 
arról, hogy kellő 
mennyiségű anyag 
van az ecseteden.

 2. Mindig a kisujjtól 
kezdd a lakkozást. 
Vegyél fel az ecse-
tedre egy gombócnyi 
mennyiséget, helyezd 
le az ecsetet a köröm 
közepére. Dolgozd 
el a lakkot a kutikula 
irányába, majd húzd 
a szabadszél felé. A 
köröm oldalait is lak-
kozd ki ezzel a metó-
dussal. 

3. A bőrt feszítsd 
vissza a szabadszél 
alatt és az oldalaknál, 
hogy biztosan telje-
sen befedd a lakkozá-
sod a fedőlakkal. 
 

4. Ha mégis került a 
bőrre a fedőlakkból, 
narancsfapálcával 
könnyedén eltávolít-
hatod.

5. Köttesd 30 másod-
percig  Lecenté LED 
lámpában. Köttetés 
után fixáld 99%-os 
isopropyl alcohollal. 

Lecenté Create Top Coat
fedőlakk felvitel

Fedőlakk felvitel



1. Told vissza a kuti-
kulát. 

2. 240 grites reszelő-
vel óvatosan reszeld 
meg a szabadszélt és 
a lakkozás felszínét.

3. Óvatosan, de ha-
tékonyan reszeld le a 
fedőlakkot. 
 

4. Itasd át a  Lecenté 
leoldó fóliát aceton-
nal. 

5. Csomagold be a 
körmöt a fóliával, 
felhelyezéskor ügyelj 
arra, hogy a vattalap 
a teljes körmöt be-
fedje.

*Bizonyosodj meg arról, hogy a fólia meg-
felelően lezárja a vattalapot, és a vattalap a 
teljes körmöt befedi— a folyamat hőt ter-
mel, így tud hatékonyan leoldódni  a gél lakk.

6. Az első köröm 
becsomagolásától 
számított 20 percre 
állíts időzítőt.

7. 5 percenkét masszí-
rozd át a körmöket. 

8. 20 perccel később 
az első körömről 
szedd le a fóliát, egy 
csavaró mozdulatta. 

9. A körmön maradt 
gél lakkot egy na-
rancsfapálca segítsé-
gével távolítsd el.

10. Tiszta, acetonos 
vattalap segítségével 
töröld át a körmöket. 

Eltávolítási útmutató


