P.E.P. & Lecenté Create Base Coat
P.E.P. Riktlinjer
1. Rengör nageln med IPA (TopFinishTM) och utför en torr manikyr. Putta ner nagelbanden med
Lecenté Cuticle Tool och avlägsna död hud från nagelplattan.

2. Fila och forma nageln. Försegla den fria kanten med en 240-grit fil i 45 graders vinkel för att
förhindra att nageln skivar sig. Se till att filen dras under den fria kanten.
3. Om din kund har perfekta naglar kan du gå direkt till steg 4. Om din kund har skadade
naglar rekommenderar vi att du försiktigt buffar nagelplattan, för att avlägsna ojämnheter och
få en jämn yta.
4. Rengör nageln igen med IPA (TopFinishTM).
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P.E.P. & Lecenté Create Base Coat
P.E.P. Riktlinjer

Applicering av Base Coat
1. Skaka flaskan med Lecenté Base Coat.
2. Innan du påbörjar applicering, se till att du har endast en liten mängd produkt på penseln.
Applicera penseln på mitten av nageln och pressa försiktigt produkten mot nagelbandet, dra sedan
tillbaka penseln mot fria kanten. Upprepa på varje sida av nageln samtidigt som du håller undan
huden för att uppnå full täckning över nageln.

3. Försegla noggrant den fria kanten. På mycket korta naglar kan huden under den fria kanten
behövas hållas undan. Om du får produkt på huden, torka bort med Lecenté Cuticle Tool eller en
orangepinne.
4. Härda i 30 sekunder i Lecenté Lampa.
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Lecenté Create Colour Coat & Top Coat Applicering
Applicering av färg
1. Utför P.E.P. och applicera Lecenté Create Base Coat enligt riktlinjer.

2. Skaka flaskan med Lecenté Create Colour Coat .
3. Ha en generös mängd färg på penseln. Applicera penseln mitt på nageln och pressa försiktigt
mot nagelbanden, dra sedan tillbaka penseln på hela nageln mot fria kanten. Upprepa på varje sida
av nageln för att uppnå full täckning. Använd ett lätt tryck och låt produkten glida över nageln för att
få ett jämnt och täckande resultat. Var noga med att försegla fria kanten och sidorna.

4. Härda i 30 sekunder i Lecenté Lampa.
Lecenté Create Colour Coats är högpigmenterade och bör vid korrekt applicering täcka
nageln med endast ett lager – men det går bra att applicera ett andra lager om du önskar.
5. Applicera Lecenté Create Top Coat – se vår steg-för-steg guide.
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Top Coat Applicering

1. Se till att ha en generös mängd Top Coat på penseln.
2. Applicera penseln mitt på nageln och pressa försiktigt mot nagelbandet, dra sedan tillbaka
penseln över hela nageln mot fria kanten.
3. Håll undan huden runt nageln vid applicering för att garantera full täckning över nageln.

4. Försegla den fria kanten och sidorna, se till att hålla undan huden under fria kanten på mycket
korta naglar. Om du får produkt på huden, torka bort med Lecenté Cuticle Tool eller en
orangepinne.
5. Härda i 30 sekunder i Lecenté Lampa.
NOTERA ATT DETTA ÄR EN TACK FREE TOP COAT.
Lecenté Create över förstärkningar/förlängningar:
Över gel eller akryl rekommenderas att ytan på gel/akryl avslutas med en 240 grit fil innan du
applicerar Lecenté Create Color Coat. Innan Lecenté Create applikationen ska nageln göras klar i
det varumärke du använder dig av.
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Lecenté Create Rainbow Gel Polish Applicering
Applicering över Lecenté Colour Coat

1. Utför P.E.P. och applicera base coat och colour coat enligt våra riktlinjer. Applicera INTE Top
Toat.
2. Skaka flaskan med Lecenté Rainbow Gel Polish.

3. Ha en generös mängd färg på penseln. Applicera penseln mitt på nageln och pressa försiktigt
mot nagelbanden, dra sedan tillbaka penseln på hela nageln mot fria kanten. Upprepa på varje sida
av nageln för att uppnå full täckning. Var noga med att försegla fria kanten och sidorna.
4. Härda i 60 sekunder i Lecenté Lampa.

5. Applicera ett lager till och härda - upprepa steg 3 & 4.
6. Applicera Lecenté Create Top Coat— se vår Top Coat steg-för-steg guide.
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Applicering av Lecenté Create Rainbow Gel Polish över Lecenté Base
Coat
1. Utför P.E.P. och applicera Base Coat enligt våra riktlinjer.
2. Skaka flaskan med Lecenté Rainbow Gel Polish.
3. Ha en generös mängd färg på penseln. Applicera penseln mitt på nageln och pressa försiktigt
mot nagelbanden, dra sedan tillbaka penseln på hela nageln mot fria kanten. Upprepa på varje sida
av nageln för att uppnå full täckning över nageln. Var noga med att försegla fria kanten och sidorna.
4. Härda i 60 sekunder i Lecenté Lampa.
5. Applicera ett lager till och härda - upprepa steg 3 & 4.

6. Applicera Lecenté Create Top Coat— se vår Top Coat steg-för-steg guide.
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Steg-för-steg guide för borttagning av Lecenté Create Gel Polish.
1. Förbered genom att putta upp nagelbanden med Lecenté Cuticle Tool.

2. Bryt förseglingen vid fria kanten och sidorna med en 240-grit fil.

3. Fila försiktigt ovanpå nageln för att rugga upp ytan.

4. Dränk din Lecenté Removal Wrap ordentligt med aceton.

5. Linda in nageln i foliepaketet. Gnugga in den dränkta bomullen i nageln innan du viker folien runt
nageln.
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*Se till att folien är vikt bakåt ovanpå nageln och att bomullen är i kontakt med nagelplattan –
detta behåller värme och bidrar till en lättare borttagning. *
6. Sätt en timer på 20 minuter från när du virade om första nageln.
7. Kläm åt folien runt nageln var 5:e minut för att förstärka effekten av acetonen.

8. Påbörja borttagningen efter 20 minuter. Börja med den första nageln du lindade in. Vrid och dra
av foliepaketet från nageln.

9. Ta bort kvarvarande produkt med en orangepinne.

10. När du är klar, fukta en luddfri wipe med aceton och gnugga av nageln.
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