Lecenté™ Create Gel Polish System Produktinformation
VAD GÖR LECENTÉ™ CREATE BASE COAT?
Det skapar en stark och jämn yta för Lecenté Create’s färger. Det ger även extra styrka till svaga
naglar.
HUR LÅNG TID SKA LECENTÉ™ CREATE BASE COAT HÄRDAS?
30 sekunder.
HUR SKA LECENTÉ™ CREATE BASE COAT APPLICERAS?
Applicera tunt på nageln och försegla alla kanter.
MÅSTE JAG ANVÄNDA LECENTÉ™ CREATE BASE COAT?
Du behöver inte använda Lecenté Base Coat på följande:
• Förlängningar
• Förstärkningar
• Perfekta, starka naglar och tånaglar som aldrig går av eller brukar ha problem med
nagellack.
NÄR SKA JAG ANVÄNDA LECENTÉ™ CREATE BASE COAT?
Lecenté Create Base Coat ska användas på naturliga naglar som inte har material på sedan
tidigare. Lecenté Create Base Coat måste inte användas på tånaglar, så länge inte naglarna är
svaga eller skadade eller om Lecenté Create Rainbow Gel Polish ska appliceras.
KAN JAG SKAPA EXTRA STYRKA GENOM ATT APPLICERA ETT TJOCKARE LAGER AV LECENTÉ™
CREATE BASE COAT?
Ja, men borttagningstiden ökar då kraftigt. Vi rekommenderar istället ett lager Smooth It! efter
Base Coat, då det är speciellt framtaget för detta ändamål. Vid borttagning rekommenderar vi
att du först filar bort all färg och sedan påbörjar borttagningsrutinen. Om du inte har Smooth It!,
kan två lager Top Coat användas istället.
VAD SKA JAG GÖRA OM MIN KUNDS NAGLAR ÄR SKADADE FRÅN FELAKTIG BORTTAGNING AV
GEL POLISH/FÖRSTÄRKNING?
Vi rekommenderar att försiktigt avlägsna ojämnheter och skador med en buffer eller 240-grit fil.
Detta förebygger att nageln skivar sig i området når fria kanten och detta underlättar även vid
borttagning. Applicera ett lager Lecenté Create Base Coat, härda i 30 sekunder. Applicera ett
jämnt lager Lecenté Smooth It! och härda i 60 sekunder. Smooth It! för att addera styrka och
struktur till den naturliga nageln. Lecenté Color Coat kan sedan appliceras. Borttagningstiden
ökar i och med detta, men för att korta ner borttagningstiden kan man fila bort färgen för att
påskynda penetrationen av acetonen.
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HUR LÅNG TID TAR DET ATT TA BORT LECENTÉ™ CREATE BASE COAT?
Beroende på applicering, kan det ta upp till 8 minuter. Försiktig filning innan snabbar på
borttagningen.
VAD ÄR LECENTÉ™ CREATE COLOR COAT?
Det är superintensiva färger som har dubbelt så mycket pigment som andra color gels. Lecenté
Create Color Coats är formulerade med en unik pigmenteringsprocess. Färgerna kan appliceras
utan användning av Base Coat på förstärkningar/förlängningar samt på mycket starka naturliga
naglar eller tånaglar.
KAN JAG ANVÄNDA MER ÄN ETT LAGER FÄRG?
Ja. Detta kan vara till fördel för nyutbildade nagelterapeuter eller de som är nya på gel polish
samt kunder med mycket korta nagelbäddar eller mycket långa nagelbäddar. Extra styrka
adderas med ett extra lager färg, men borttagningstiden förlängs.
HUR LÅNG TID SKA LECENTÉ™ CREATE COLOR COAT HÄRDAS?
30 sekunder.
VAD GÖR JAG OM FÄRGEN SKRYNKLAR SIG?
Om färgen skrynklar sig beror det på för tjock och eller ojämn applicering. I vissa fall kan det
skrynkliga ”försvinna” genom att de bäddas in efter applicering av ett andra lager färg eller Top
Coat. Applicera tunt och jämnt för att undvika att färgen skrynklar sig.
KAN JAG APPLICERA GLITTER/POWDERS/ETC PÅ LECENTÉ™ CREATE COLOR COAT?
Lecenté Create färgerna har ett klibblager efter härdning som gör det möjligt att applicera folie,
glitter och powders. Heltäckande glitter och powders är enkelt att lyckas med. För heltäckande
folie rekommenderar vi följande; Top Coat, Stick It!, folie, Top Coat.
KAN JAG BLANDA LECENTÉ™ CREATE FÄRGER FÖR ATT SKAPA NYA FÄRGER, MARMOR, ETC.?
Ja, dessutom utan påverkan på kvaliteten. Se följande riktlinjer
• Colour + colour mix (härda i 30 sekunder)
• Rainbow polish + Rainbow polish mix (härda i 60 sekunder)
VARFÖR INNEHÅLLER NUVARANDE RAINBOW GELS HEMA?
För att uppnå den perfekta linjära effekten av holografiska glitter, fungerar en bas som
innehåller mindre än 12% HEMA perfekt för att få glittret att ligga ”platt” på nageln. För att
minimera riskerna för allergier förespråkar vi applicering av Rainbow gels ovanpå Lecenté
Create Base Coat och före Top Coat, som båda är fria från HEMA. Har du en kund med HEMAallergi, kan du uppnå samma effekt med Lecenté Nail Shadows och Rainbow Powder.
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KAN JAG ADDERA LECENTÉ GLITTER, POWDERS, STARDUSTS ETC TILL LECENTÉ™ CREATE
SYSTEM?
Ja. För blandning av glitter och Create polish gäller max 1 del glitter till 5 delar Create polish. För
att skapa nail art paints gäller max 1 del glitter till 3 delar Create polish.
HUR LÅNG TID TAR DET ATT TA BORT LECENTÉ™ CREATE COLOR COAT?
Upp till 8 minuter, beroende på applicering. Vi rekommenderar att vid borttagning av Lecenté
Create System, börja med att fila bort Top Coat helt för att hålla ned borttagningstiden på 20
minuter. Top Coaten kan lämnas ofilad, men borttagningstiden ökar då till 30+ minuter.
VAD ÄR LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COAT?
En produkt som innehåller glitter i diverse storlekar och effekter.
I VILKET STEG SKA JAG APPLICERA LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COAT?
Efter Base Coat och före Top Coat.
KAN JAG ANVÄNDA LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COAT SOM TOP COAT?
Nej, vi har ett skyddande Top Coat för detta ändamål.
HUR MÅNGA LAGER RAINBOW COAT KAN JAG APPLICERA?
Finns ingen gräns på antal lager. Lecenté Create System är mycket flexibelt att jobba med för
både nagelterapeuten och kunden.
HUR LÅNG TID SKA LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COAT HÄRDA?
60 sekunder.
VARFÖR MÅSTE JAG HÄRDA RAINBOW COAT I 60 SEKUNDER?
För att Lecenté Create Rainbow Gel Coat har en tunnare konsistens för att underlätta
applicering på nageln.
HUR LÅNG TID TAR DET ATT TA BORT LECENTÉ™ CREATE RAINBOW COAT?
Varje lager tar ca. 2 minuter att ta bort.
VAD ÄR LECENTÉ™ CREATE TOP COAT?
En ”tackfree” Top Coat, speciellt framtagen för användning i Lecenté Create systemet. Ger
perfekt glans i upp till 28 dagar. Enbart Top Coat tas bort på mindre än 6 minuter med ren
aceton. Gulnar inte, är inte porös och passar alla nageltyper.
VAD GÖR DEN?
Ger det bästa skyddande och avslutande lagret för Lecenté Create system. Stark och högglansig.
Förseglar Lecenté Base-, Colour, lösglitter etc. för att garantera en hållbar lackning, i upp till 28
dagar.
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VARFÖR BEHÖVER DU TOP COAT?
För ett komplett skydd, för alla nageltyper. Har inbyggt stärkande resin för att motverka skador.
Tas bort på 6 minuter.
HUR LÅNG TID SKA LECENTÉ™ CREATE TOP COAT HÄRDAS?
30 sekunder.
HUR SKILJER SIG LECENTÉ™ CREATE FRÅN ANDRA TOP COATS PÅ MARKNADEN?
Lecenté Create Top Coat har inbyggt stärkande resin som adderar extra hållbarhet till naglar i
upp till 28 dagar. Resinet gör också nageln mer flexibel för att förebygga flisor. Create’s Top Coat
är 50% tjockare än standard Top Coats men ger fortfarande en tunn och naturlig look. Applicera
ett jämnt lager för en exceptionell högglans och en försegling av fria kanten. Lecenté Create Top
Coat har en ”tack free” formulering som härdar på 30 sekunder i Lecentés UV/LED lampa. Kan
även användas som bas för Chrome. Enbart Top Coat tas bort på mindre än 6 minuter. Bryt
förseglingen vid fria kanten och fila bort Top Coat för en komplett borttagning på 20 minuter.
ÄR NAGELN STÄRKT AV TOP COATEN, EFTER BORTTAGNING?
Nej, Top Coaten är endast till för att skydda färgen. Naglarna återgår till ursprungstillstånd efter
borttagning av produkten.
VILKA ÄR FÖRDELARNA MEN LECENTÉ™ CREATE TOP COAT?
Resistent mot DEET, solkräm, klorin, curry och blekmedel. Formeln fortsätter utvecklas under de
28 dagarna för att garantera perfekta naglar. Skyddar färgen från att blekas av starkt solljus.
HEMA-fri, allergivänlig, ej gulnande och ej porös.
KAN LECENTÉ™ CREATE BASE COAT, COLOR COATS OCH TOP COAT HÄRDAS I ALLA UVLAMPOR?
För en korrekt och komplett härdning måste Lecenté Create system härdas i 28W UV lampa eller
365-405nm LED lampa i angiven tid. I en 36W lampa måste härdningstiden för Base, Colour och
Top Coat ökas till 1 minut. Härdningstiden för Smooth It!. Layer It! och Rainbow gels är
oförändrad.
KAN JAG ANVÄNDA LECENTÉ™ CREATE SYSTEM TILLSAMMANS MED ANDRA VARUMÄRKEN?
Vi har inte testat Lecenté Create System med andra märken.
VAD SKA JAG GÖRA OM MINA LECENTÉ™ CREATE COLOURS TJOCKNAR?
• Färgerna kan få en tjockare konsistens i kallare temperaturer. Placera flaskan i
rumstemperatur (inte direkt på värmekälla) en stund innan användning.
• Förvara flaskorna mörkt och i rumstemperatur
• Håll flaskorna tätt förseglade
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KAN LECENTÉ™ CREATE SYSTEM ANVÄNDAS PÅ FÖRLÄNGNINGAR OCH FÖRSTÄRKNINGAR
(AKRYL & GELÉ)?
Ja. Vid borttagning behöver Lecenté Create filas bort.
KAN LECENTÉ™ CREATE SYSTEM HÅLLA LÄNGRE ÄN 28 DAGAR?
Vid applicering ovanpå förlängningar, förstärkningar och tånaglar kan Lecenté Create system
hålla längre än 28 dagar utan problem. Vi rekommenderar dock regelbundna återbesök var 1421 dag, beroende på livsstil, utväxt m.m. Lecenté Create är perfekt för kunder som har svårt att
boka regelbundna tider.
HUR MÅNGA BEHANDLINGAR RÄCKER VARJE FLASKA TILL?
• Base Coat – 56
• Top Coat – 56
• Colour – 56 (baserat på application i ett lager)
• Glitter/Rainbow/Effects – 56 (baserat på application i ett lager)
HUR VET JAG VILKEN TYP AV PRODUKT SOM ÄR I FLASKAN?
På varje flaska står det namn, härdningstid och dess sammansättning (glitter, opalescent,
shimmer, crème, opaque, special effect etc.).
HUR VET JAG VILKEN HÄRDNINGSTID SOM GÄLLER VARJE PRODUKT?
På varje flaska står härdningstiden för produkten angiven.
ÖVRIG INFORMATION
Rena Glitter Gels härdas 60 sekunder i Lecenté lampa.
Hårfärg kan orsaka missfärgning på Top Coat.
HUR GARANTERAR JAG LÅNGVARIGA RESULTAT MED LECENTÉ™ CREATE SYSTEM?
Korrekt förberedelse och applicering är avgörande för ett hållbart och långvarigt resultat.
• Avlägsna eventuellt nagellack från den naturliga nageln med en acetonbaserad remover.
• Fila naglarna till önskad längd och form med en 240-grit fil.
• Utför en torr manikyr. Avlägsna all död hud från nagelplattan med en nagelbandspusher.
Ta bort eventuella hudflikar med en nagelbandstång.
• Rengör nagelplattan noggrant med IPA eller aceton och en nail wipe. Var extra noggrann
i nagelbandsområdet och längs med sidorna. Använd en ny nail wipe för varje hand.
• Noggrann och jämn täckning och försegling måste göras i varje lager av applikation.
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HUR TAR JAG BORT LECENTÉ™ CREATE SYSTEM?
Lecenté Create bör tas bort med folie remover wraps och 100% ren aceton. För snabb
borttagning, förbered genom att putta upp nagelbanden och bryta förseglingen vid fria kanten
och sidorna. Fila försiktigt ovanpå nageln för att ta bort Top Coat. Dränk bomullsdelen i
foliepaketet med aceton; linda in varje nagel i foliepaketet och kläm åt för att garantera att
acetonen penetrerar nageln. Se till att folien är vikt bakåt ovanpå nageln och att bomullsdelen
ligger direkt ovanpå nagelplattan, detta bibehåller värmen och bidrar till en lättare borttagning.
Sätt en timer på 20 minuter. Vrid och dra av foliepaketet från nageln. Ta bort kvarvarande
produkt med en orangepinne. Vid behov, linda in naglarna i foliepaketet i ytterligare 5 minuter.
När du är klar, fukta en nail wipe rikligt med aceton och torka av nageln.
Notera att borttagningstiden kan skilja sig beroende på applicering.
KAN JAG ANVÄNDA BOMULL OCH FOLIE FÖR BORTTAGNING AV LECENTÉ™ CREATE SYSTEM?
Foil remover wraps är framtagna specifikt för borttagning av gel polish. Vid användning av
bomull och folie, använd inte för stor mängd bomull eftersom acetonen då inte kanske tränger
igenom ordentligt.
TORKAR ACETON UT NAGELPLATTAN?
Aceton drar ut alla orenheter från nagelplattan och kringliggande hud. Eventuell uttorkning är
tillfällig och påverkar inte nageln eller huden runt om.
VILKA ÄR SKÖTSELRÅDEN FÖR LECENTÉ™ CREATE?
Det är inte nödvändigt att använda nagelolja då Lecenté Create System har en inbyggd
ingrediens som håller gel polishen flexibel och hållbar. Däremot, rekommenderar vi användning
av nagelolja för att återfukta den nya nageln som växer ut, samt huden runt om.
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