Lecenté Create P.E.P. Guidelines
P.E.P. Guidelines

1. Rens neglen med IPA (TopFinish™) og udfør en tør manicure. Skub forsigtigt neglebåndene
tilbage med Lecenté Cuticle Tool og fjern cuticle (non-living tissue) fra neglepladen ved forsigtigt at
løfte og løsne det med neglebåndsskubberen.

2. Fil neglene i form. Forsegl den frie kant med en 240-grit fil i en 45 graders vinkel for at forebygge
negleseparation og dermed at produktet løfter. Sørg for at filen vippes skrå ind under den frie kant.
3. Hvis din kunde har perfekte negle kan du gå videre til step 4. Hvis kunden har ødelagte
negle, anbefales det forsigtigt at buffe naturneglen for at få en jævn, glat overflade.
4. Rens neglene igen med IPA (TopFinish™) og skift håndklædet på bordet.
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Lecenté Create Base Coat
Påføring af Base Coat

1. Ryst Lecenté Create Base Coat flasken grundigt.
2. Sørg for kun at have en lille mængde produkt på penslen før base coaten påføres. Det anbefales
at holde den ene side af penslen fri for produkt. Start med at placere penslen ca. 1/3 oppe ad
neglen. Spred penselhårene ud, mens der arbejdes op mod neglebåndet. Træk derefter penslen
ned ad neglen mod den frie kant. Gentages på begge sider af neglen. Pres sidefoldene ned for at
kunne komme tæt på sidelinjen uden at ramme den og dermed sikre en fuld dækning af neglen.

3. Forsegl den frie kant grundigt. Hvis neglen er meget kort, så sørg for at presse huden under den
frie kant væk med tommelfingeren. Hvis der kommer produkt på huden, så fjern det med dit
Lecenté Cuticle Tool eller en rosenpind før der hærdes.
4. Hærd i Lecenté Lampen i 30 sekunder.
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Påføring af Lecenté Create Colour Coat & Top Coat
Påføring af Colour Coat

1. Udfør en P.E.P. og påfør Lecenté Create Base Coat efter anvisningerne.

2. Ryst Lecenté Create Colour Coat flasken grundigt.
3. Start med lillefingeren. Hav en god mængde produkt på den ene side af penslen og start ca. 1/3
oppe ad neglen. Påfør produkt op mod neglebåndet og arbejd derefter nedad neglen mod den frie
kant. Gentag indtil hele neglen er dækket. Anvend en let hånd til at fordele produktet på neglen.
Dette vil give en heldækkende, jævn påføring af farven. Husk at forsegle siderne og den frie kant.

4. Hærd i Lecenté Lampen i 30 sekunder.
Lecenté Create Colour Coats er højtpigmenterede og hvis de påføres korrekt, er ét lag nok.
Ønskes det imidlertid at påføre endnu et lag må man gerne gøre det.
5. Påfør Lecenté Create Top Coat efter anvisningerne.
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Påføring af Lecenté Create Top Coat
1. Hav en god mængde produkt på den ene side af penslen.
2. Start med at placere penslen ca. 1/3 oppe ad neglen. Spred penselhårene ud, mens der
arbejdes op mod neglebåndet og træk derefter penslen ned ad neglen mod den frie kant.
3. Pres sidefoldene ned for at kunne komme tæt på sidelinjen uden at ramme den og dermed sikre
en fuld dækning af neglen.

4. Forsegl den frie kant grundigt. Hvis neglene er meget korte, så sørg for at presse huden under
den frie kant væk med tommelfingeren. Hvis der kommer produkt på huden, så fjern det med dit
Lecenté Cuticle Tool eller en rosenpind før der hærdes.
5. Hærd i 30 sekunder i Lecenté Lampen.
BEMÆRK, DETTE ER EN TOP COAT, DER HÆRDER TACK-FREE (UDEN STICKY LAYER)
Lecenté Create på forstærkninger og forlængelser:
Hvis Lecenté Create ønskes anvendt over gelé eller akryl anbefales det at file neglen til og afslutte
med at file overfladen med en 240-grit fil før Create Colour Coat påføres direkte på den filede
overflade. Vær opmærksom på at følge vejledningen til afslutning af gelé- eller akrylneglen fra det
mærke, du arbejder med.
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Påføring af Lecenté Create Rainbow Gel Polish
Påføring over Lecenté Colour Coat

1. Udfør P.E.P. & påfør base coat og colour coat efter trin-for-trin anvisningerne. Afslut ikke med
top coat.
2. Ryst Lecenté Create Rainbow Gel Polish flasken grundigt.

3. Start med at placere penslen ca. 1/3 oppe ad neglen. Spred penselhårene ud, mens der
arbejdes op mod neglebåndet og træk derefter penslen ned ad neglen mod den frie kant. Forsegl
den frie kant og siderne. Fortsæt påføringen indtil hele neglen er jævn og dækket med farve.
4. Hærd i Lecenté Lampen i 60 sekunder.

5. Påfør evt. endnu et lag Lecenté Rainbow Gel Polish og hærd i Lecenté lampen i 60 sekunder.
6. Påfør Lecenté Create Top Coat efter anvisningerne.
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Påføring af Lecenté Create Rainbow Gel Polish over Lecenté Base Coat
1. Udfør en P.E.P. & påfør base coat efter anvisningerne.
2. Ryst Lecenté Create Rainbow Gel Polish flasken grundigt.
3. Start med at placere penslen ca. 1/3 oppe ad neglen. Spred penselhårene ud, mens der
arbejdes op mod neglebåndet og træk derefter penslen ned ad neglen mod den frie kant. Forsegl
den frie kant og siderne. Fortsæt påføringen indtil hele neglen er jævn og dækket med farve.
4. Hærd i Lecenté Lampen i 60 sekunder.
5. Påfør endnu et lag gel polish og hærd i Lecenté Lampen i 60 sekunder.

6. Påfør Lecenté Create Top Coat efter anvisningerne.
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Trin-for-trin aftagning af Lecenté Create Gel Polish.
1. Forbered aftagning ved forsigtigt at skubbe neglebåndene tilbage.

2. Bryd forseglingen af farven ved at file sider og den frie kant med en 240-grit fil. Blidt, men
alligevel bestemt

3. Fil blidt, men bestemt, overfladen af neglen for at fjerne top coaten.

4. Væd vatstykket i Lecenté Removal Wrappen med en rigelig mængde acetone.

5. Pak neglen ind i remover wrappen, pres det vædede vatstykke over neglen før folien foldes over
toppen af neglen.
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* Sørg for, at folien er foldet tilbage oven på neglepladen & vatstykket er i god kontakt med
neglepladen - dette holder på varmen og gør aftagningen lettere *
6. Sæt uret på 20 minutter, når den første negl er pakket ind.
7. Giv neglen et klem hvert 5. minut for at acetonen bedre kan trænge ned i produktet.

8. Efter 20 minutter kan aftagningen begynde. Start med den første negl, der blev pakket ind. Vrid
et par gange og træk wrappen af.

9. Fjern overskydende produkt med en rosenpind.

10. Rens til sidst neglen med en wipe vædet med acetone.
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