Shellactm påføring
Arbejdsgang: 30 minutter i alt.
Trin 1. – Forberedelse af neglen
• Fjen eventuel neglelak med ScrubFreshTM.
• Start med at file neglen til med en KangaTM fil (240 grit), så
•
•
•
•

den har den ønskede længde og facon.
Fjern neglebånd med CuticleAway og en neglebåndsskubber.
Få kunden til at vaske hænder med sæbe og varmt vand, for
at fjerne CuticleAway.
Dobbelttjek at du har fået alt dødt væv, væk fra neglen.
Skrub neglen grundigt med ScrubFreshTM.

Trin 2. – Shellac UV Base Coat
• Ryst flakonen grundigt.
• Lav en hånd af gangen.
• Læg et tyndt lag Shellac UV Base Coat på neglepladen. Husk at komme ned over den frie
•
•

kant og ned i siderne, må dog ikke røre huden.
Sæt hånden i CNDs UV-lampe i 10 sekunder.
Hvis du har den nye CND UV-lampe, kan du sætte alle fem fingre i på en gang, ellers skal du tage tommelfingrene
for sig selv.

Trin 3A. – Shellac Colour Coat
• Ryst flakonen grundigt – også selv om du ikke kan høre metal•
•
•
•
•

kuglerne.
Lav en hånd af gangen.
Påfør et tyndt lag Shellac UV Colour Coat på neglepladen og
ned over den frie kant. Dette lag vil være en smule transparent,
hvis det er påført korrekt.
Sæt hånden i CNDs UV-lampe i 2 minutter.
Læg et nyt tyndt lag Shellac UV Colour Coat, og lad det hærde i UV-lampen i 2 minutter. Dette giver en fuld dækning, hvis der bruges opaque farver.
Hvis du lægger for tykke lag, vil produktet „boble“.

Trin 3B. – Fransk manicure
• Ryst flakonen Negligee Shellac UV Colour Coat (ikke den hvide), og læg et tyndt lag på neglepladen og ned over
•
•
•

den frie kant.
Hærd i CND UV-lampen i 2 minutter.
Påfør et tyndt lag af den hvide Cream Puff Shellac UV Colour Coat, og form et smil med den hvide farve. Brug evt.
en Brisa pensel dyppet i Isopropylalkohol, for at rette faconen på smilet til. Hærd i UV-lampen i 2 minutter. (Bemærk: Det at man lægger et tyndt lag Negligee forhindrer, at man ved en fejl kommer til at fjerne den nødvendige
Shellac Base Coat, når man retter smilet.).
Læg evt. et nyt lag Negligee over hele neglen og hærd i 2 minutter, hvis kunden ønsker et mere dækkende resultat.

Trin 4. – Shellac UV Top Coat
• Rysk flakonen grundigt.
• Påfør et tyndt lag Shellac UV Top Coat på alle fem fingre af
•
•

gangen (hvis du har den nye CND UV-lampe, ellers tommelfingrene til sidst). Hærd i 2 minutter. Vær sikker på, at du har
forseglet siderne og den frie kant.
Fjen det klistrede lag med 99 % Isopropylalkohol på en fnugfri pad.
Påfør SolarOil på kundens negle og neglebånd.

Isopropylalkohol kan købes i Matas og på apotekerne!
Book en ny tid til kunden til 2 uger efter. Eller sælg evt. Shellac Remover Wrap med til kunden, hvis hun ikke har tid til at
komme igen.
Fremgangsmåden er den samme på tåneglene.

Shellactm på forlængelser
og forstærkninger
Du kan godt bruge ShellacTM på negleforlængelser og -forstærkninger.
Over Akryl
• Afslut din akrylnegl stort set som sædvanligt, men undlad at buffe med din High Shine Buffer og SolarOil.
• Afslut i stedet med Koala Buffer (1200 grit).
• Fortsæt med almindelig fremgangsmåde.
Over Brisa Gelé
• Når du har afsluttet med Brisa Gloss, lader du det klistrede lag ligge.
• Undlad Shellac UV Base Coat og gå direkte til Shellac Colour Coat.
• Fortsæt med almindelig fremgangsmåde.

Shellactm aftagning
Arbejdsgang: 15 minutter i alt.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Få kunden til at vaske hænder med varmt vand og sæbe.
Massér kundens og dine egne hænder ind i CoolBlueTM for at sanitere.
Væd Shellac Remover Wrap med 99 % ren acetone.
Pak alle ti fingre ind i Shellac Remover Wrap.
Lad sidde i 10 minutter.
Grip om hver finger og træk Shellac Remover Wrap af, mens du presser
ned på produktet, så noget Shellac gnubbes af. (Hvis en pæn mængde af
Shellac bliver siddende f.eks. på grund af at det har siddet længe, kan man
pakke fingrene ind igen og lade Remover Wrap sidde på i nogle få ekstra
minutter.
Det resterende Shellac fjernes nemt med en rosenpind. Pas på med ikke at
ridse naturneglen.
Skrub kundens negle med ScrubFresh på en fnugfri pad.
Afslut evtuelt med SolarOil.

Shellac på tæerne
Brug kun Shellac Remover Wrap på storetåen. På de resterende tæer bruges fnugfri pads og staniol, da tæerne ofte er
for korte til Remover Wraps.

