GEELI ALUSTUSKOMPLEKTI KASUTAMINE
Mereneid YouTube kanalilt leiad õppevideo!
Vajuta siia, et vaadata videot YouTube's!
Kaasaegse küünetehniku tunneme ära nii heade töötulemuste kui professionaalsete töövõtete põhjal. Kõige
sellega arvestades oleme Mereneid Sari toodetest komplekteerinud küünetehniku tööks vajaliku
alustuskomplekti. Siit leiad esmased isikukaitse- , sanitaar- ja suurepärased töövahendid.
KOMPLEKT SISALDAB
Mereneid Sari tooteid: Õrnroosa ehitusgeel 50ml, Base Gel 15ml, Multi Use Top Gel 15ml, Lumivalge
kattegeel 15ml, Happevaba primer 15ml, geelipintsel Basic nr. 4, UF tippide valikkomplekt karbiga 100tk,
küüneliim 14g, liimiotsikud 2tk, Residue Remover 100ml (geeli puhastusvedelik), apelsini puupulgad 2tk, näoja küünehari, Virsikuõli 15ml, tipitangid, marlilapid 200tk, küüneviil 100grit, küüneviil 240grit, 10 läbipaistvat
šablooni, 5 paari kummikindaid, 5 näomaski
Promed: UV lamp profile 36w (4*9W)
Besur: Nahadesinfektant Remisept S 60ml
ETTEVALMISTUS
Tööd alustades mõtle alati nii enda kui kliendi tervise hoidmisele. Komplektis on MASK, et kaitsta
hingamisteid materjalidest eralduvate aurude ja peene tolmu eest. KUMMIKINDAD on vajalikud kaitsmaks
Sinu käsi ja elementaarsete pisikute levikut küünetehnikult kliendile ja vastupidi.
Kliendi ettevalmistus algab tema käte puhastamisest selleks ette nähtud KÄTE DESINFITSEERIMISE
VAHENDIGA.
KÜÜNTE TEHNOLOOGIA


APELSINI PUUPULGA abil lükatakse tagasi küünevallid, et oleks parem eemaldada üleliigseid
küünenahkasid.



KÜÜNEVIILIGA (240grit) karestatakse küüned ja küünevalli äärest eemaldatakse küünenahad. Kui
juhtub olema elektriline maniküürpuur, võib küünenahad ka selleks ette nähtud puuriga eemaldada.



Puhasta küüned KÜÜNEHARJAGA.

Nüüd on vaja otsustada, kas edasine töö tehakse šabloonide või tippidega.

ŠABLOONIDEGA


Kanna küüntele HAPPEVABA PRIMER



Paigalda ŠABLOON



Kanna GEELIPINTSLIGA esimene kiht geeli, milleks on KERGESTI EEMALDATAV ALUSGEEL



Seejärel kivista UV LAMP PROFILE 36W abil geelikiht.



Ehita küüned ÕRNROOSA EHITUSGEELIGA šabloonidele ning lase geelil UV lambi all lõpuni kivistuda.



Kanna MARLILAPILE kleepuva kihi eemaldamiseks RESIDUE REMOVER ja eemalda kleepuv kiht.

TIPPIDEGA:


Vali UF TIPPIDE KARBIST igale küünele sobiv tipp, vajadusel viili see küüne jaoks sobivaks.



Tippide liimimiseks mõeldud KÜÜNELIIMILE (14g) aseta otsa LIIMIOTSIK, et liimipurgi ava oleks
lihtsam hooldada ja vältida liimiava kinni kuivamist.



Pärast tippide liimimist lõika TIPITANGIDEGA tipid sobivasse pikkusesse.



POOLKUU KÜÜNEVIILIGA (100grit) karesta tipid, viili üleminek ühtlaseks ning anna küünele sobiv
kuju.



Kanna naturaalsele küünele HAPPEVABA PRIMER.



Kanna GEELIPINTSLIGA esimene kiht geeli, milleks on KERGESTI EEMALDATAV ALUSGEEL



Seejärel kivista UV LAMP PROFILE 36W abil geelikiht.



Ehita küüned ÕRNROOSA EHITUSGEELIGA tippidele ning lase geelil UV lambi all lõpuni kivistuda.



Kanna MARLILAPILE kleepuva kihi eemaldamiseks RESIDUE REMOVER ja eemalda kleepuv kiht.

Edasi kulgeb töö mõlema variandi puhul üheselt.


Pärast kleepuva kihi eemaldamist viili KÜÜNEVIILIGA (100grit) küüntele loomulik ja kliendi soove
arvestav kuju.



Puhasta küüned hoolikalt KÜÜNEHARJAGA.



Viimasena kaetakse küüned MULTI USE KATTEGEELIGA (15ml)



Seejärel kivista UV LAMP PROFILE 36W abil geelikiht.



Õlita küünevallid VIRSIKUÕLIGA.



Enne lakkimist palu kliendil pesta käed.

PRANTSUSE MANIKÜÜR:
Mereneid Sari geeli alustuskomplekt sisaldab ka LUMIVALGET KATTEGEELI (15ml), millega on lihtne
teostada prantsuse maniküüri stiilis küüsi.


Pärast kleepuva kihi eemaldamist viili POOLKUU KÜÜNEVIILIGA (100grit) küüntele, kliendi soove
arvesse võttes, loomulik kuju.



Puhasta küüned hoolikalt KÜÜNEHARJAGA.



Kata küüne vaba serv LUMIVALGE KATTEGEELIGA (15ml)



Seejärel kivista UV LAMP PROFILE 36W abil geelikiht.



Pärast kivistumist jäta kleepuv kiht EEMALDAMATA.



Viimasena kaetakse küüned MULTI USE KATTEGEELIGA (15ml)



Kivista UV LAMP PROFILE 36W abil geelikiht



Õlita küünevallid VIRSIKUÕLIGA.

Lisateave: Jälgi, et iga geelikiht kivistuks UV-lambi all 2-3 minutit.
Soovitame pärast geelikihi kandmist igat näppu hoida 15sek UV-lambi all, et geel ei valguks küünenahkadele.
Seejärel kui kõik küüned on kaetud geeliga kivista geeli soovitatud 2-3 minutit.

Täname, et ostsite Mereneid Sari stardikomplekti. Teie käsutuses on meie koolitajad-tootekonsultandid:
1) Angela Anton angela@mereneid.ee

+372 5189243

