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  CND Oktatás

PROBLÉMAMEGOLDÁS 
CND™ SHELLAC™ problémamegoldás

FÉNYTELEN VAGY RAGACSOS TOP COAT
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Helytelen köttetés • Vékony rétegekkel dolgozz. 
A megfelelő köttetés 
érdekében minden egyes 
réteget vékonyan kell 
felvinni.

• Fontos, hogy a vendég keze 
megfelelően legyen a CND™ 
LED lámpában, emellett a 
Shellac™ üvegét minden 
esetben alaposan fel kell 
rázni használat előtt.

Nem CND™ lámpa  
használata, vagy keverés 
más márkák termékeivel

•  A CND™ Shellac™ 
termékek és LED lámpa 
egy rendszer részei, így 
együttes használatuk tudja 
a tökéletes minőséget 
garantálni. Más márkák 
termékeivel keverve sem  
a tökéletes köttetés, sem  
a tartósság nem garantált.

Kicsapódási réteg 
eltávolítása: nem megfelelő 
százalékú IPA használata 

•  A magas fényű eredményért 
minden esetben 99%-os 
Isopropyl alkoholt használj.  

Nem megfelelő köttetés • A CND™ Shellac™ gél 
lakkot mindig a használati 
útmutató szerint köttesd.

• A teljes rendszer része a 
CND™ LED lámpa.

• A kezeket mindig a 
kialakításnak megfelelően 
kell elhelyezni a CND™ LED 
lámpában.

• Izzók élettartama  
– CND™ LED lámpa:  
A lámpa LED egységei nem 
cserélhetőek.  
Várható élettartamuk  
10 000 munkaóra. A napi 
szolgáltatások száma 
befolyásolja a lámpa/ 
LED egységek élettartamát.

A SZÍNES RÉTEG RÁNCOSODIK, 

HÚZÓDIK A SZABADSZÉL FELÉ
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

A színes Shellac™ üveg  
nincs felrázva

•  A színes Shellac™ gél lakkot 
minden esetben alaposan 
rázd fel használat előtt az 
oldószerek és pigmentek 
megfelelő keveredéséért. 

A szabadszél nincs  
teljesen lezárva

• A szabadszélet minden 
réteg felvitelekor érdemes 
lezárni. Így biztosítod 
a tökéletes fedést és 
megfelelő köttetést. 

LEPATTOGÁS A SZABADSZÉLNÉL
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Túl vastag anyagfelvitel • Dolgozz vékony rétegekkel  
a tökéletes köttetés 
érdekében. 

A szabadszél nincs  
teljesen lezárva

•  A szabadszélet minden réteg 
felvitelekor érdemes lezárni. 
Így biztosítod a tökéletes 
fedést és megfelelő köttetést. 

Lemezesen szétváló 
természetes köröm

•  Felvitel előtt minden 
felválást egyenletessé 
tehetsz egy 240 grites 
Koala Buffer™ segítségével.

Nem megfelelő köttetés  
vagy túlköttetés 

•  A CND™ Shellac™ gél 
lakkot mindig a használati 
útmutató szerint köttesd.

• A teljes rendszer része a 
CND™ LED lámpa.

• A kezeket mindig a 
kialakításnak megfelelően 
kell elhelyezni a CND™ LED 
lámpában.

• Izzók élettartama CND™ 
LED lámpa: A lámpa LED 
egységei nem cserélhetőek. 
Várható élettartamuk 10 
000 munkaóra. A napi 
szolgáltatások száma 
befolyásolja a lámpa/LED 
egységek élettartamát.
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FAKULÁS, BEMATTULÁS
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

A gél lakkot különböző 
oldószereknek, 
vegyszereknek tesszük ki

• Minimalizáld a magas 
klórtartalmú vízben töltött 
időt. Használj SOLAROIL™ 
köröm- és bőrápoló olajat.

• Kerüld a különböző oldószer 
alapú termékeket. Ilyenek 
például a barnítókrémek, 
bőrfehérítők, illóolajok és 
rovarriasztók.

• Használat után moss kezet 
szappanos vízzel alaposan. 
Használj SOLAROIL™ 
köröm- és bőrápoló olajat. 

Túlzott napfénynek való 
kitettség

•  Minimalizáld a napon 
töltött időt, főleg, ha az 
előző pontban szereplő 
termékeket használtad.

A TERMÉK NEM TÁVOLÍTHATÓ EL 
A KÖRMÖKRŐL 

KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

2-3 hétnél tovább fennhagyott 
gél lakkozás: minél tovább 
marad fent, a leoldó 
folyadéknak annál több 
idő kell, hogy a rétegeken 
áthatoljon 

• A gyors eltávolítás 
érdekében mindig azonos 
időközönként (2-3 hét) add 
az időpontokat. 

A CND™ leoldó fóliák 
egyszerre kerülnek le  
minden körömről

•   Egyszerre csak egy ujjról 
távolítsd el a CND™ leoldó 
fóliát. Ha marad a körmön 
még anyag, egy új CND™ 
leoldó fóliát itass át CND™ 
OFFLY FAST™ ápoló 
leoldóval, és hagyd hatni 
még a körmön. A fólia 
eltávolítása után narancsfa 
pálca segítségével 
távolítsd el óvatosan a 
körömlemezről a maradékot, 
illetve egy, CND™ OFFLY 
FAST™ ápoló leoldóval 
átitatott szálmentes törlő 
segítségével töröld át a 
körömlemezt.

RÁNCOSODÁS
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

A túl vastagon felvitt termék 
nem köt meg teljesen

•  Mindig vékony rétegekkel 
dolgozz a tökéletes 
köttetés érdekében. A 
minimális ráncosodás néha 
korrigálható CND™ Shellac™ 
Top Coat alkalmazásával.

Nem megfelelő köttetés •  Minden esetben CND™ LED 
lámpával köttess, így teljes a 
rendszer.

FELVÁLÁS A KÖRÖMLEMEZRŐL
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Túl vastag anyagfelvitel •  Mindig vékony rétegekkel 
dolgozz a tökéletes köttetés 
érdekében. 

A szabadszél nincs  
teljesen lezárva

•  A szabadszélet minden 
réteg felvitelekor érdemes 
lezárni. Így biztosítod 
a tökéletes fedést és 
megfelelő köttetést.

FOLTOK A TERMÉSZETES KÖRMÖN OLDÁS UTÁN
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Erősen pigmentált színek 
alkalmazásakor, száraz, 
törékeny, lemezesen szétváló 
vagy sérült természetes 
körmön

•  Első színes rétegként egy 
kevésbé pigmentált CND™ 
SHELLAC™ árnyalatot vigyél 
fel, köttesd. Ezután jöhet a 
sötétebb, erősen pigmentált 
árnyalat a használatnak 
megfelelően. 

A termék nem teljesen kerül 
eltávolításra az oldás során 

•  Egyszerre csak egy ujjról 
távolítsd el a CND™ leoldó 
fóliát. Ha marad a körmön 
még anyag, egy új CND™ 
leoldó fóliát itass át CND™ 
OFFLY FAST™ ápoló 
leoldóval, és hagyd hatni 
még a körmön. A fólia 
eltávolítása után narancsfa 
pálca segítségével 
távolítsd el óvatosan a 
körömlemezről a maradékot, 
illetve egy, CND™ OFFLY 
FAST™ ápoló leoldóval 
átitatott szálmentes törlő 
segítségével töröld át a 
körömlemezt.

ELSZÍNEZŐDÖTT SZABADSZÉL
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Túl vastag anyagfelvitel  
a szabadszélnél

•  A megfelelő köttetés 
érdekében minden 
egyes réteget vékonyan 
kell felvinni. Ne legyen 
felesleges anyag a 
szabadszélnél. 

Nem megfelelő köttetés •   A CND™ Shellac™ gél 
lakkot mindig a használati 
útmutató szerint köttesd.

• A teljes rendszer része a 
CND™ LED lámpa.

• A kezeket mindig a 
kialakításnak megfelelően 
kell elhelyezni a CND™ LED 
lámpában.

• Izzók élettartama - CND™ 
LED lámpa: A lámpa LED 
egységei nem cserélhetőek. 
Várható élettartamuk 10 
000 munkaóra. A napi 
szolgáltatások száma 
befolyásolja a lámpa/LED 
egységek élettartamát.
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CSÍKOZÓDÁS
KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

A színes lakk üvege nincs 
alaposan felrázva 

•  Az üvegeket minden 
esetben alaposan rázd fel, 
az oldószerek és pigmentek 
megfelelő keveredése 
érdekében. 

Túl vastag anyagfelvitel •  Vékony rétegekkel dolgozz 
a tökéletes köttetés 
érdekében. 

Nem megfelelő szögben 
tartott ecset

•  Az ecsetet a körömlemezzel 
párhuzamosan tartsd,  
a sörték a körömlemezhez 
simuljanak. Ne fesd a 
körömfelszínt az ecset 
hegyével, és ne nyomd  
rá az ecsetet felvitel során.

FELVÁLÁS A KÖRÖMLEMEZRŐL

KIVÁLTÓ OK LEHETSÉGES MEGOLDÁS

Bőroldó, szappan- vagy 
kézfertőtlenítő maradvány  
a körömlemezen

•  Minden esetben alapos, 
szappanos kézmosás, 
majd a szappan megfelelő 
eltávolítása a termékek 
használata után. Töröld 
szárazra a kezeket.

A körömlemezbe szívódó 
nedvesség

•  Kerüld el a körmök néhány 
percnél hosszabb áztatását.

• Alternatív megoldásként a 
vendég mosson alaposan 
kezet a szolgáltatás előtt, 
majd törölje szárazra kezeit. 

Túl vastag anyagfelvitel •  Minden esetben vékony 
rétegekkel dolgozz 
a tökéletes köttetés 
érdekében.

Helytelen köttetés •   A CND™ Shellac™ gél 
lakkot mindig a használati 
útmutató szerint köttesd.

• A teljes rendszer része a 
CND™ LED lámpa.

• A kezeket mindig a 
kialakításnak megfelelően 
kell elhelyezni a CND™ LED 
lámpában.

• Izzók élettartama - CND™ 
LED lámpa: A lámpa LED 
egységei nem cserélhetőek. 
Várható élettartamuk  
10 000 munkaóra. A napi 
szolgáltatások száma 
befolyásolja a lámpa/LED 
egységek élettartamát.

Nem megfelelő 
körömelőkészítés: 
bőrmaradványok, 
természetes olajok  
vagy szennyeződés  
a körömlemezen

1.  Manikűrözz - távolítsd 
el az elhalt körömbőrt a 
körömlemezről.

2. Bőrfeltolóval óvatosan 
emeld meg a letapadt bőrt. 
A könnyebb eltávolítás 
érdekében használj 
CuticleAway™ bőroldó 
folyadékot.

3. Használata után minden 
esetben alapos kézmosás 
következik, szappanos 
vízzel. Töröld szárazra a 
körmöket.

4. Bőrkaparó segítségével 
távolítsd el a fellazított bőrt 
a körömlemezről.

5. A felületi szennyeződéseket 
CND SCRUBFRESH™ 
előkészítő folyadék 
és szálmentes törlő 
segítségével távolítsd el.


