Mereneid Sari geellakid - Kwik-Soak Gel Polish – The truly modern alternative for decorating your natural
nails!
Kasutusjuhend:
Mereneid Salong YouTube kanalilt leiad ka kasutusvideo http://www.youtube.com/SalongMereneid
Geellakid on populaarne alternatiiv küünelakkidele. Geellakid on profi- (salongi)tooted hoolimata sellest, et
neid peetakse küünelakile sarnasteks toodeteks.
Geellakid on mõeldud eelkõige naturaalsete küünte kiireks ja mugavaks kaunistamiseks. Küünetehnikud
kasutavad neid ka kunstküüntel.
Geellakke hinnatakse tavamaniküüris nende püsivuse, pealekandmise lihtsuse ja eemaldamise kerguse
poolest.
Mereneid Sari geellakid on kerged, väga hea katva pigmendiga, kauni värvivalikuga ning püsivad hästi peal.
Mereneid Sari geellakkide pealekandmiseks on vaja järgmisi tooteid:
● UV või LED lamp,
● Kwik-Soak värvitu geel (Kwik-Soak Clear Gel),
● Kwik-Soak värviline geel,
● geeli kleepuva kihi eemaldamise lahus (Residue Remover),
● happevaba primer (Acid Free Primer)
● tavaline tasandav aluslakk (Base Coat - Ridgefiller Rose).
Mereneid Sari geellakkide eemaldamiseks on vaja järgmisi tooteid:
● geeli mahaleotamise lahus (Acetone Tip Remover),
● tavalist fooliumi,
● vatti,
● maniküürkaussi, mis kannatab atsetooni,
● apelsini puupulka.
Oluliseks eelduseks kui hästi geellakk küünel püsib on see kui korralikult on oma küüned ettevalmistatud ja
kui heas korras on naturaalsed küüned. Soovitav oleks, et omal küünel oleks mõne millimeetri pikkune vaba
äär.
Mereneid Sari geellakkide pealekandmine:
1) Enne geellaki kasutamist tuleb naturaalselt küünelt eemaldada küünenahandid, anda küüntele ilus kuju,
eemaldada küüneplaadilt tolm ja niiskus.
2) Järgmine etapp sõltub kliendi eelistustest:
a) Kui geellaki kasutamise eesmärgiks on maksimaalse püsivuse tagamine, siis tuleb toimida vastavalt:
● Kanna naturaalsele küünele happevaba primer ja seejärel alusgeel (Kwik-Soak Clear Gel).
b) Kui aga geellaki kandja jaoks ei ole püsivus kõige tähtsam, vaid pigem eemaldamise kergus, siis
võib toimida mitmel moel:

● Alusgeeli (Kwik-Soak Clear Gel) võib täiesti ära jätta ning kanda värviline geel otse kergelt
karestatud ja happevaba primeriga kaetud küüneplaadile või
● Küüneplaat kergelt karestada ja küüneplaadi keskele kanda tavalist aluslakki ja seejärel
alusgeel (Kwik-Soak Clear Gel). (oma videos kasutasime seda meetodit)
NB! Lase igal geelikihil UV lambi all 2-3 minutit kivistuda või LED lambi all 30-40 sekundit.

3) Olenemata millist meetodit eelnevalt kasutati järgneb nüüd värvigeeli peale kandmine. Seda võib teha ühe
õhukese kihina või kui vaja siis mitme õhukese kihina. Mõlemal kihil tuleb UV või LED valguse all eraldi
kivistuda lasta. Oluline on mitte eemaldada geelile jäänud kleepuvat kihti.
Kleepuv kiht on see, mis tagab järgmise geelikihi haakumise eelmise kihi külge.
Jälgida tuleb ka seda, et ükski geelikiht ei puutuks kokku küünevalliga, selle vältimiseks tuleks jätta geelikihi ja
küünevalli vahele vähemalt 0,5 mm. Kui oma küüne vaba äär on vähemalt mõne millimeetri pikkune, siis
tuleb kindlasti iga geelikiht ka vaba serva alt üle tõmmata. Nii kapseldate geeli, millega tagate, et vesi ega
muud ained ei satu geelikihtide vahele.
4) Viimase kihina kantakse küünele kattegeel (Kwik-Soak Clear Gel), mille ülesandeks on värvilise geeli
kaitsmine ning lisaläike andmine. Peale geeli kivistumist eemaldatakse viimaselt kihilt kleepuv kiht ja küüned
saavad kauni läike.
Geellaki püsivust saab pikendada ka sellega, et oma käsi hoitakse nii tööl kui kodus. Kodutööde käigus tuleks
kindaid kanda ja küüsi ei tohiks iial töövahendina kasutada (kõik kraapimised, avamised tehke palun selleks
ettenähtud vahenditega). Samuti ei tohi oma küüsi ise viilida, sest nii lõhutakse küüne vaba serva kaitsev
geelikiht ning vesi ja muud ained saavad vabalt tungida geeli ja küüneplaadi vahele.
Mereneid Sari geellakkide eemaldamine:
Selleks, et geellakki ohtult eemaldada tuleb täpselt järgida kõiki nõuandeid. Ühestki etapist ei tohi kiirustades
mööduda, eesmärk on geellakk eemaldada nii, et naturaalne küüs ei saaks kahjustada.
● Esmalt tuleb küünenahandid tagasi lükata. Seejärel eemaldatakse viiliga geellakilt pealmine - läiget
andev geelikiht. Nii lõhutakse pealmiste geelikihtide omavaheline side.
● Geelikihtide omavahelise sideme nõrgestamiseks soovitame kätt vähemalt 5 minutit võimalikult
soojas vees leotada, seejärel käed korralikult kuivatada ning kanda küüneõli või kätekreemi
küünenahkade ümbrusesse. Nii ei muutu nahk liiga kuivaks.
● Geellaki leotamise protsessi edukus sõltub sellest, kui korralikult (tihkelt) on fooliumiga kaetud
ümber sõrme mähitud Acetone Tip Removeris märjatud vatt. Tarvis on saavutada kompressile
sarnane efekt. Kestvus vähemalt 15 min.
● Leotamis protsessis peab jälgima, et Acetone Tip Removeris niisutatud vatt puutuks võimalikult vähe
kokku sõrme nahaga, muidu võib see kahjustada ja põletada kompressina sõrme nahka. Vatt tuleb
kas vastavalt väga väikeseks lõigata või õigete “voltimis võtetega” fooliumi alla paigaldada.
● Peale 15 min möödumist eemalda foolium koos vatiga tugevalt mööda küüneplaati tõmmates. Kui
enamus geelist ei tule küüntelt maha, siis tuleb mähkimise protsessi korrata (vähemalt 10 min).

● Kui küüneplaadile on jäänud vähesel määral geelijääke, siis eemalda geelijäägid metallist või puidust
küünenaha lükkajaga. Lükata tuleb kergelt, küüneplaadile ei tohi survet avaldada, sest muidu võib
tekkida oht, et kogemata kraabitakse koos geeliga maha ka naturaalse küüneplaadi pealmine kiht,
ilma et te seda palja silmaga märkaksite.
● Viimase etapina puhastatakse ja poleeritakse küüneplaat vähemalt 220 gritise poleerlihvi või viiliga,
eemaldatakse küüneplaadilt küüneharjaga tolm, korrastatakse küünekuju ning toidetakse
küüneplaati õliga.
Kui naturaalsed küüned on tugevad ja terved, siis võib nad uuesti peale eemaldamist katta geellakiga.
Loomulikult tuleb siis eemaldamise protsessi käigust õliga küüneplaadi toitmine ära jätta, sest õli takistab
geeli haakumist küüneplaadiga.
Geellakkidega edukaks ja ohutuks töötamiseks soovitame Mereneid Koolituse täiendõppe raames
ühepäevast kursust Geellakkide kasutamine.
www.mereneid.ee/koolitus/koolitus_kyynetehnik_taiendope/koolitus_taseme_tostmine
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