
SMOOTH IT! 

Step-by-Step Guide 

Trin for til påføring af Smooth It! sammen med  

Lecente Chunky Glitters, der giver et heldækkende 

look med en jævn overflade.  

;ecentl 

Smootlilt! 

Basis påførings teknik til Gel Polish 

og Chunky Glitter 

1. Forbered naturneglen. Følg

anvisningerne til dit Gel Polish

system.

Påfør to lag gel polish, hærd

imellem hvert fald.

2. Saml Chunky Glitter op

med  Lecente Gl penslen.
Dup og pres glitteren ned i

sticky layer.

3. Anvend et dotting tool til at

flytte Chunky Glitter til det

ønskede design. 

Tjek til sidst neglen fra alle 

sider og sørg for at alt Chunky 

Glitter ligger helt fladt på 

neglen.  

4. Sørg for at din Smooth It!
pensel har nok produkt på sig,

og kun på den ene side af

penslen.

�5ml(.5fll 

4. Fortsat... Start med  at

påføre produktet 2/3 op ad

neglen, målt fra den frie

kant. Anvend den side af

penslen med produkt på til

at påføre Smooth It! over

hele neglen. Vip penslen let

opad og skub op mod

neglebåndet og træk

forsigtigt produktet tilbage.

Bevæg stille og roligt penslen

fra side til side og overfør

produktet til neglen til alt

Chunky Glitter er dækket.

PAS PÅ at produktet ikke

flyder ud i neglebåndet.

Tjek at alt glitter er dækket 

og at den frie kant er 

forseglet. Hærd. 

5. Når du er tilfreds med din

Smooth It! påføring og

produktet er hærdet afsluttes 

med Gel Polish top coat. 

6. Aftagning: Kan opløses

sammen med Gel Polish. Afsæt

ca. 15 min. ekstra til aftagning

afhængigt af hvor tykt et lag

Smooth It! Der er lagt.

TOP TIP: Hvis du 

arbejdet med en 

glitter, der har 

endnu mere 

tekstur, er det 

ok at påføre et 

ekstra lag 

Smooth It! 

PERFEKT TIL ANVENDELSE MED LECENTE CHUNKY GUTTERS
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Smooth It! er en alsidig nail art gelé, der 
er designet til at udvide dine nail art 
behandlinger, så du kan bruge flere 
forskellige typer af glitter - sammen med 
Gel Polish. 

HVAD ER DET?

HVORFOR SKAL DU BRUGE DEN?

Giver naturnegls manicurister mulighed for at indkapsle glitter, herunder 
Chunky Glitters uden at skulle bruge gelé eller akryl produkter. 

Giver dybde til nail art designs. 

Kan anvendes til at fastsætte pynt som Swarovski sten. 

På grund af sin alsidighed giver det dig mulighed for at anvende nogen af 
de mere avancerede Lecenté produkter som en del af en gel polish 
behandling. 

Vil glatte enhver ujævnhed i naturneglen ud.

Kan anvendes med alle gel polish systemer.
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