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1. lépés

CND P.R.E.P. 
TECHNIKA
A P.R.E.P. egy szisztematikus módszer a természetes köröm előkészítésére 
a kiváló tapadás érdekében, CND™ RETENTION+™ por-folyadék, BRISA™ zselé 
és CND PLEXIGEL™ ecsetes építőzselé rendszerekhez.

CND™ TERMÉKEK
• COOLBLUE™ kézmosó folyadék

• OFFLY FAST™ ápoló leoldó

•  CuticleAway™ professzionális 

 bőroldó folyadék*

•  SCRUBFRESH™ előkészítő folyadék 

•  NailFresh™ időszakos vízelvonó*

•  CND™ reszelők és bufferek

ACCESSORIES/EQUIPMENT REQUIRED
• Törülköző

•  Szappan

•  Szálmentes törlő 

•  Bőrfeltoló 

•  Bőrcsípő 

•  Körömcsipesz 

•  Bőrkaparó

• Körömcsiszológép 

P
*Opcionális

PRECÍZ MANIKŰR 
1.  A vendég mossa meg a kezeit szappannal és folyó vízzel 20-30 másodpercen át, majd törölje szárazra.

2. Masszírozz COOLBLUE™ kéztisztítót a vendég kezeibe.

3. Ha szükséges, a körömről távolíts el minden körömlakkot, OFFLY FAST™ ápoló leoldó és szálmentes törlő segítségével.**

4. Ha szükséges, vágd egyforma hosszúságúra a vendég körmeit a körömcsipesz segítségével.

5. Formázd a szabadszélt 240grites reszelővel (Kanga™ File vagy Koala Buffer™).

6. Óvatosan told fel a bőrfeltoló segítségével a körö mre letapadt bőrt minden oldalról, így fellazítod a letapadt bőrt.***

7. A bőrkaparó segítségével távolítsd el az elhalt bőrt.

8. Ha szükséges, a bőrcsípő segítségével az esetlegesen lógó elhal t bőrt könnyedén eltávolíthatod. 

** CND™ OFFLY FAST™ a leggyorsabb és a legbiztonságosabb
 módja a körömlakk eltávolításának. A nem aceton alapú
 lakklemosók sokkal lassabban oldják fel a lakkot, így a körömlakk
 beszínezheti a bőrt.

***  Azoknak a vendégeknek, akiknek túlzott kutikula termelődése
 van, a szolgálatatások előtt használj CuticleAway™
 professzionális bőroldót. Tegyél a kutikulához 1-1 cseppet belőle,
 távolítsd el az elhalt bőrt, majd a vendég alapos kézmosással
 távolítsa el a fennmaradt CuticleAway™ -t a körömlemezről és
 bőrről, ezután törölje szárazra a kezét.
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RESZELŐVEL VEDD EL A KÖRÖM FÉNYÉT 
1.  Egy 240 grites buffer vagy reszelő segítségével (Koala Buffer™) mattítsd 
 el akörömfelszínt a természetes köröm növekedésének irányával 
 megegyező irányban.

Opcionális: Használj műköröm előkészítő csiszolófejet alacsony sebességen,  
nagyon óvatosan rányomva a körömlemezre.

TÁVOLÍTSD EL A SZENNYEZŐDÉSEKET 
A KÖRÖMLEMEZRŐL, PORTALANÍTS 
1.  Alaposan tisztítsd meg a körömlemezt SCRUBFRESH™ és szálmentes 

törlő segítségével. Nyomd le a köröm két oldalán lévő bőrt, hogy a teljes 
körömlemezt alaposan át tudd törölni.

A TAPADÁS ERŐSÍTÉSE (opcionális) 
1. Azoknál a vendégeknél, akiknél gyakori az épített köröm levegősödése, a jobb 

dehidratáltság érdekében használj NAILFRESH™ időszakos vízelvonót.

2. Alaposan dörzsöld át a körmöket SCRUBFRESH™ előkészítő folyadék és szálmentes  
 törlőkendő segítségével.

* A tipek alkalmazásakor a szolgáltatás ezen szakaszában nem szükséges a körömlemez ideiglenes
 dehidratálása. A különböző tipragasztók nedvesség jelenlétében jobb tapadási tulajdonságokkal
 rendelkeznek, így a körömlemez dehidratálása valójában csökkentheti a tapadást. A tipragasztás után
 használj SCRUBFRESH™-t a tipre; ez megolvaszthatja a tipet, és befolyásolhatja a műköröm tartósságát.

CND, COOLBLUE, OFFLY FAST, SCRUBFRESH, KANGA, KOALA BUFFER és NAILFRESH a Creative Nail Design, Inc. bejegyzett védjegyei. ©2020 CND, Inc. CND-20-0117
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