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Lecenté™ Create Gel Polish Produkt Information 
  
HVAD GØR LECENTÉ™ CREATE BASE COAT?  
Den giver en stærk jævn overflade under Lecenté Create colours. Den giver også styrke til svage negle.  
  
HVOR LANG TID SKAL LECENTÉ™ CREATE BASE COAT HÆRDES I?  
30 sekunder. 
  
HVORDAN SKAL LECENTÉ™ CREATE BASE COAT PÅFØRES?  
Påføres i et tyndt lag på alle negle. Forsegl alle sider og kanter.  
  
KAN MAN KUN ANVENDE LECENTÉ™ CREATE BASE COAT?  
Lecenté base coat behøver ikke at blive anvendt: 

• Ovenpå gelé- eller akryl negle 
• Forstærkninger 
• Perfekte naturnegle eller tånegle, som er stærke/aldrig knækker og ikke har problemer med at bære neglelak 

  
HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE LECENTÉ™ CREATE BASE COAT?  
Lecenté Create base coat skal anvendes på alle naturnegle, der ikke har andet produkt på sig efter en der er blevet 
udført en P.E.P. Lecenté base coat er ikke nødvendig på tånegle, undtaget under Lecenté Create Rainbow Gel 
Polish, eller hvis neglene er skadet.  
  
KAN MAN TILFØJE EKSTRA STYRKE VED AT PÅFØRE ET TYKKERE LAG LECENTÉ™ CREATE BASE 
COAT?  
Ja, men dette vil øge aftagningstiden markant. Det anbefales i stedet at anvende et lag Smooth It! ovenpå base 
coat, da den netop er specielt designet til dette formål. Ved aftagning anbefales det at file al farven af og så følge 
aftagningsproceduren for Smooth It! Kunder der ikke har Smooth It! kan afslutte med 2 lag top coat.   
  
HVAD SKAL MAN GØRE, HVIS EN KUNDES NEGLE ER ØDELAGTE PGA. FORKERT ELLER FOR HÅRD 
AFTAGNING AF PRODUKT?  
Det anbefales forsigtigt at file eventuelle områder, som er delaminerede væk med en buffer eller en 240-grit fil. 
Dette vil sikre en nem aftagning og vil forebygge at yderligere separation af neglen, når skaden er vokset ud til den 
frie kant. Påfør et lag Lecente Create base Coat, hærd i 30 sekunder og påfør da et godt lag Lecenté Smoot It! og 
hærd i 60 sekunder. Smooth It! giver ekstra styrke og struktur til naturneglen. Lecenté colour kan derefter påføres 
ovenpå Smooth It! Aftagningstiden vil være længere. For at fremskynde aftagningstiden fil da alt farve væk, så 
acetonen nemmere kan trænge igennem produktet. 
  
HVOR LANG TID TAGER DET AT FJERNE LECENTÉ™ CREATE BASE COAT?  
Afhængigt af påføring kan det tage op til 8 minutter. Forsigtig filning af overfladen vil reducere aftagningstiden.  
  
HVAD ER LECENTÉ™ CREATE COLOUR COAT?  
Det er et super intensivt farvet lag, som har dobbelt så mange pigmenter i sig sammenlignet med en standard color 
gel. Lecenté Create color coats er skabt af en unik pigmenteringsprocess, der er speciel for Lecenté. Farver kan 
påføres over en færdig gelé- eller akrylnegl, uden brug af base coat, som en traditionel gel polish eller påføres 
direkte på stærke negle som f.eks. tånegle.  
  
  



©2020 Insight Cosmetics Group A/S 

KAN MAN ANVENDE MERE END ÉT LAG COLOUR COAT?  
Ja. Dette kan være særlig nyttigt for nye/uerfarne negleteknikere, kunder med meget korte negle eller kunder med 
særligt lange neglesenge. Yderligere styrke kan opnås ved påføring af flere lag farve, men vær opmærksom på at 
aftagningstiden øges.  
  
HVOR LANG TID SKAL LECENTÉ™ CREATE COLOUR COAT HÆRDES I?  
30 sekunder.  
  
HVAD GØR MAN, HVIS PRODUKTET RYNKER?  
Rynker bør ikke forekomme medmindre produktet er blevet lagt for tykt eller for ujævnt. I nogen tilfælde kan 
rynkerne skjules under endnu et lag farve eller efter påføring af top coat. Påfør tynde, jævne lag for at forebygge at 
produktet rynker.  
 
KAN JEG PÅFØRE GLITTER/PIGMENTER/OSV I LECENTÉ™ CREATE COLOUR COAT?  
Lecenté Create farverne har et sticky layer efter hærdning, der gør det muligt at påføre folie, glitter og pigmenter i 
netop topfilmen. Det anbefales dog ved heldækkende glitter og folie at anvende Stick It!, og så påføre folie eller 
glitter og afslutte med top coat – husk at forsegle den frie kant grundigt!  
  
KAN LECENTÉ CREATE FARVER BLANDES FOR AT LAVE NYE FARVER, MARMOR EFFEKT, TIE-DYE 
DESIGNS OSV.?  
Ja – helt uden at gå på kompromis med holdbarheden. Der henvises til følgende retningslinjer: 

• Farve + mix af farve (hærd i 30 sekunder) 
• Rainbow gel polish + mix af Rainbow gel polish (hærd i 60 sekunder) 

  
HVORFOR INDEHOLDER DE NUVÆRENDE RAINBOW GELS EN BASE AF HEMA? 
Vi fandt at opnå den perfekte lineære effekt af de holografiske glittere med en base indeholdende mindre en 12% 
HEMA, som fungerer perfekt for at få glitteret til at ligge sig “fladt” på neglen. For at minimere risikoen for allergi 
anbefales det at anvende Rainbow glitter polish ovenpå Create base coat og før top coat. Begge disse er fri for 
HEMA. Har en kunde allergi overfor HEMA kan samme effekt opnås med Lecenté Nail Shadows og Raindow 
powders.  
 
KAN JEG TILFØJE LECENTÉ GLITTER, PIGMENTER, STARDUSTS OSV. I LECENTÉ™ CREATE SYSTEMET?  
Ja, det kan du. Blandingsforholdet skal være 1 del glitter og 5 dele gel polish for stadig at kunne anvende den som 
en Lecenté Create polish. Hvis du vil lave en nail art paint må blandingsforholdet være 1 del glitter og 3 dele gel 
polish.  
 
HVOR LANG TID TAGER DET AT AFTAGE LECENTÉ™ CREATE COLOUR COAT?  
Afhængigt af påføring kan dette tage op til 8 minutter. Ved aftagning af Lecenté Create system anbefales det at top 
coaten files helt af for at holde aftagningstiden på 20 minutter. Man kan også lade top coaten opløse, men så vil 
aftagningstiden øges til +30 minutter.   
  
HVAD ER LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COATS?  
Det er en gel polish, der indeholder glitter af forskellige størrelser og med forskellige effekter.  
  
PÅ HVILKET TRIN KAN MAN PÅFØR LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COATS?  
Efter base coat og før top coat. Eller ovenpå colour coat.  
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KAN JEG ANVENDE LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COATS SOM TOP COAT?  
Nej, der findes en beskyttende top coat til dette formål.  
 
HVOR MANGE LAG RAINBOW COAT KAN MAN ANVENDE?  
Der er ikke nogen grænse for, hvor mange lag, der kan anvendes. Lecenté Create systemet er på den måde meget 
fleksibelt for både kunden og negleteknikeren.  
  
HVOR LANG TID TAGER DET AT HÆRDE RAINBOW COATS?  
60 sekunder. 
  
HVORFOR SKAL RAINBOW COATS HÆRDE I 60 SEKUNDER?  
For at sikre en nem påføring er Lecenté Create Rainbow Gel coats lavet med en tyndere konsistens. 
 
HVOR LANG TID TAGER DET AT AFTAGE LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COATS?  
Det tager ca. 2 minutter at opløse hvert lag. 
  
HVAD ER LECENTÉ™ CREATE TOP COAT? 
En top coat, der hærder med en ”tør” overflade, specielt designet til anvendelse med Lecenté Create systemet. Den 
giver en uovertruffen glans i op til 28 dage. Hvis man kun skal opløse top coat er aftagningstiden mindre end 6 
minutter med ren acetone. Den kan anvendes på alle negletyper, gulner ikke og er ikke porøs. 
  
HVAD GØR LECENTÉ CREATE TOP COATEN?  
Den giver det bedste beskyttende lag for Lecenté Create systemet. Den er stærk og har en høj glans samt forsegler 
Lecenté base, colour, glitter osv. Den har op til 28 dages holdbarhed.    
  
HVORFOR HAR MAN BRUG FOR EN TOP COAT?  
Total beskyttelse til alle negletyper. For at modstå skader har Lecenté Create top coat styrkende resin indbygget i 
sig. Kan aftages på 6 minutter.   
  
HVOR LANG SKAL LECENTÉ™ CREATE TOP COAT HÆRDES I?  
30 sekunder. 
  
HVOR LANG TIDS HOLDBARHED HAR LECENTÉ™ CREATE TOP COAT SAMMENLIGNET MED ANDRE 
PÅ MARKEDET?  
Lecenté Create top coat har indbygget styrke, som giver ekstra holdbarhed, der giver op til 28 dages holdbarhed. 
Resin er blevet tilføjet for at give neglen fleksibilitet, der forebygger chipping. Top Coaten er ca. 50% tykkere end 
andre standard top coats og vil stadig give et slankt naturligt look. For at opnå en uovertruffen glans påføres en 
rigelig mængde top coat. Husk at forsegle den frie kant.  Lecenté Create top coat er lavet med en “tør” overflade 
(no-wipe) formel, der skal hærdes i 30 sekunder i Lecenté UV/LED lampen. Den kan samtidig anvendes som base 
for chrome powders. Aftagningstid er 6 minutter. For at opnå en aftagningstid på 20 minutter brydes forseglingen 
ved at file den frie kant og forsigtigt fjerne top coaten helt. Derefter opløses resten i ren acetone.    
  
GØR TOP COATEN NATURNEGLEN STÆRKERE EFTER AFTAGNING?  
Nej, den er udelukkende anvendt for at beskytte farven. Neglene vil vende tilbage normal efter aftagning.  
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HVAD ER FORDELENE VED LECENTÉ™ CREATE TOP COAT?  
Falmer ikke og er resistent overfor DEET, solcreme, klorin og karry. Formlen vil fortsætte med at udvikle sig over en 
28 dages periode og sikre perfekte negle. Beskytter farven mod stærkt sollys, så de ikke falmer. Fri for HEMA og 
solventer, hypoallergent, gulner ikke og er ikke porøs.   
  
KAN LECENTÉ™ CREATE BASE COAT, COLOUR COATS OG TOP COAT HÆRDES I ENHVER UV-LAMPE?  
For at sikre en fuld, korrekt hærdning af Lecenté Create systemet skal det hærdes i en 48 watt UV-lampe eller en 
365-405 nm LED lampe, i den anbefalede tid. I en 36-watt UV-lampe skal hærdningstiderne for base-, colour- og top 
coat forlænges med 1 minut. Hærdningstider på Smooth It! og Layer It! forbliver uændret. 
  
KAN JEG ANVENDE LECENTÉ™ CREATE SYSTEM MED ANDRE GELÉ MÆRKER?  
Lecenté Create systemet er ikke blevet testet med andre mærker.   
  
HVAD SKAL JEG GØRE, HVIS LECENTÉ™ CREATE FARVER BLIVER TYKKE?   

• Farver kan måske føles tykkere i koldere vejr eller miljø. Placér flasken et varmt sted (ikke direkte på en 
varmekilde) og lad den varme i et par minutter før brug.  

• Hold flasker væk direkte sollys eller direkte varme 
• Sørg altid for at lågene altid holder tæt   

  
KAN LECENTÉ™ CREATE SYSTEMET ANVENDES MED FORSTÆRKNINGER OG FORLÆNGELSER (GELÉ 
ELLER AKRYL)?   
Ja. Lecenté Create files blot af før der laves en opfyldning med gelé eller akryl.  
  
KAN LECENTÉ™ CREATE SYSTEMET HOLDE LÆNGERE END 28 DAGE? 
Hvis Lecenté Create bæres over gelé eller akrylnegle eller tånegle kan holdbarheden måske godt overstige de 28 
dage. Det anbefales dog stadig at farven skiftes hver 2.-3. uge afhængigt af kundes livsstil, udgroning osv. Lecenté 
Create er ideelt til kunder, der gerne vil gå i længere tid mellem deres behandlinger.   
  
HVOR MANGE BEHANDLINGER ER DER I HVER FLASKE?  
• Base coat –  56 
• Top coat –  56 
• Colour – 56 (baseret på påføring med ét lag) 
• Glitter/Rainbow/Effects – 56 (baseret på påføring med ét lag)  
  
HVORDAN KAN MAN VIDE, HVILKEN TYPE PRODUKT, DER ER INDE I HVER FLASKE?  
Hver flaske har navn, hærdningstid og sammensætning (glitter, perlemor, shimmer, crème, opaque, special effects 
osv.) på sig.  
  
HVORDAN VED MAN, HVOR LÆNGE HVERT PRODUKT SKAL HÆRDES I?  
Hærdningstiden vises på etiketten på hvert produkt.  
  
YDERLIGERE INFORMATION: 
Rainbow gels skal hærde i 60 sekunder i Lecenté lampen. 
Hårfarve vil misfarve top coaten. 
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HVORDAN SIKRER MAN ET LANGTIDSHOLDBART RESULTAT MED LECENTÉ™ CREATE SYSTEMET?  
En korrekt forberedelse af neglen og forsegling af den frie kant er vigtig for den gode holdbarhed. 
• Fjern enhver neglelak fra naturneglen med en acetone baseret neglelakfjerner på en wipe. 
• Fil neglene i den ønskede længde og form med en 240-grit fil. 
• Fjern cuticle fra neglebåndet ved at udføre en tør manicure. Vær særlig opmærksom omkring den proximale 

neglefold og sidefoldene.  Fjern løst, død hud eller neglerødder med en neglebåndssklipper.  
• Rens neglene grundigt med IPA eller acetone på en wipe.  Vær særlig opmærksom på neglebåndsområdet og 

sidefoldene. Sørg for at anvende en ny wipe til hver negle eller flytte den, så urenheder ikke blot flyttes fra én 
negl til en anden.  

• Den frie kant og siderne skal forsegles med alle lag af påføringen.   
 
HVORDAN AFTAGES LECENTÉ™ CREATE SYSTEMET? 
Lecenté Create skal aftages med foil remover wraps og 100% ren acetone. Forbered en hurtig aftagning ved 
forsigtigt at skubbe neglebåndene tilbage og bryde forseglingen på alle kanter.  Fil forsigtigt top coaten væk fra 
overfladen. Væd vatstykket i foil remover wrappen med acetone; pak hver negl ind og klem vatstykket fast over 
neglen, så acetonen kan trænge ned i produktet og fold wrappen op over neglen. Tjek at vatstykket har god kontakt 
med neglepladen og sluttet tæt til for at holde varme inden og dermed fremskynde aftagningen. Sæt uret på 20 
minutter. Drej og træk wrap og produkt af neglen. Tag én negl ad gangen og start med den negle, som der blev 
pakket ind først. Anvend Lecené Cuticle Tool til forsigtigt at løfte eventuelle produktrester væk. Eventuelle 
produktrester kan forsigtigt files væk eller neglen kan pakkes ind i yderligere 5 minutter. Produktrester kan også 
fjernes med en wipe vædet med acetone.  
  
Aftagningstider kan varriere af forskellige årsager som f.eks: jo flere lag, jo længere aftagningstid, tid produktet har 
siddet på neglen, mængde af acetone i wrappen og påsætning heraf.  
  
KAN VAT OG FOLIE ANVENDES TIL AT FJERNE LECENTÉ™ CREATE SYSTEMET?  
Foil remover wraps er specielt designet til aftagning af gel polish. Hvis der anvendes folie og vat pas da på med ikke 
at anvende for meget vat, da acetonen ellers kan have svært ved at trænge effektivt ned i produktet. 
  
VIL ACETONE UDTØRRE NEGLEPLADEN?  
Acetone trækker alle urenheder ud fra neglepladen og den omgivende hud. Enhver udtørring af neglepladen vil 
være midlertidig og vil ikke påvirke neglepladen eller den omgivende hud.  
  
HVILKEN HJEMMEPLEJE ANBEFALES TIL LECENTÉ™ CREATE?  
Det er ikke nødvendigt at bruge neglebåndolie, da Lecenté Create-systemet har en indbygget ingrediens i sig for at 
holde produktet fleksibelt og holdbart. Vi anbefaler dog brugen af neglebåndolie til at give fugt til den nye 
udgroning af naturneglen samt huden omkring neglen.  
 


