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Το GlamazONE, είναι το νέο ημιμόνιμο της Nail Creation, του οποίου η
τοποθέτηση και αφαίρεση γίνεται γρήγορα και εύκολα! Τέλεια νύχια,
κάθε μέρα! Πανέμορφα χρώματα, μια μοναδική γυαλάδα, καθόλου
κολλώδη ουσία και συνάμα αρκετά δυνατό για να μην γρατζουνιέται, το
GlamazONE τα έχει όλα! Και το καλύτερο; Μπορείτε να αφαιρέσετε το
GlamazONE εύκολα μέσα σε δέκα λεπτά. Χωρίς καθόλου λιμάρισμα!
 Το GlamazONE είναι ένα μοναδικό σύστημα ημιμόνιμου που δε
χρειάζεται καθόλου λιμάρισμα
 Το top coat του GlamazONE αφήνει μία μοναδική, σούπερ
γυαλάδα
 Το top coat του GlamazONE δεν αφήνει κολλώδη ουσία μετά τον
πολυμερισμό του
 Το GlamazONE αφαιρείτε μέσα σε 10 λεπτά
 Το GlamazONE είναι ανθεκτικό σε γρατζουνιές
 Με το GlamazONE, κάθε μέρα, τέλεια νύχια!
Ποια προϊόντα χρειάζεστε για μία τέλεια τοποθέτηση με το GlamazONE:









Λίμες Garnet Board
Cuticle Pusher
GlamazONE Base Coat
GlamazONE Top Coat
Ένα από τα πολλά χρώματα της σειράς GlamazONE
Nail Scrub
UV Lamp (36W)
Λαδάκι Cuticle Oil

Step by Step
Ξεκινήστε με ένα μίνι μανικιούρ
1.
2.
3.
4.

Πλύνετε καλά τα χέρια με ένα σαπούνι
Αφαιρέστε αν υπάρχει κάποιο βερνίκι ή ημιμόνιμο
Σπρώξτε πίσω τα πετσάκια με ένα μεταλλικό Cuticle Pusher
Χρησιμοποιείστε μία λίμα Garnet Board για να διαμορφώσετε /
λιμάρετε το φυσικό νύχι (προσοχή μη λιμάρετε την
επιφάνεια/βάση του νυχιού)
5. Αφαιρέστε τη σκόνη με ένα βουρτσάκι

Tip:

Πριν τη χρήση, γυρίστε το μπουκάλι από το χρώμα του

GlamazONE, που θα χρησιμοποιήσετε και κουνήστε το πάνω κάτω
γρήγορα για περίπου 15 δευτερόλεπτα.
GlamazONE
1. Καθαρίστε τη βάση του νυχιού με το Nail Scrub
2. Τοποθετήστε μία λεπτή και ισομερή στρώση από τη βάση του
συστήματος GlamazONE, το GlamazONE Base Coat, χωρίς να
ακουμπήσετε με το υλικό σας τα πετσάκια ή το δέρμα. Προσοχή
να “σφραγίζετε” πάντα το ελεύθερο άκρο του νυχιού.
3. Στη συνέχεια πολυμερίζεται για 60 δευτερόλεπτα σε UV Lamp (36
watt).
4. Τοποθετήστε μία λεπτή και ισομερή στρώση από το χρώμα του
συστήματος GlamazONE που επιθυμείτε, χωρίς να ακουμπήσετε
με το υλικό σας τα πετσάκια ή το δέρμα. Προσοχή να
“σφραγίζετε” πάντα το ελεύθερο άκρο του νυχιού.
5. Στη συνέχεια πολυμερίζεται για 120 δευτερόλεπτα σε UV Lamp
(36 watt).
6. Τοποθετήστε μία δεύτερη στρώση από το χρώμα του συστήματος
GlamazONE που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 4, χωρίς να
ακουμπήσετε με το υλικό σας τα πετσάκια ή το δέρμα. Προσοχή

να “σφραγίζετε” πάντα το ελεύθερο άκρο του νυχιού. Μετά
επαναλαμβάνετε το βήμα 5.
7. Τοποθετήστε μία λεπτή και ισομερή στρώση από το γυαλιστικό
του συστήματος GlamazONE, το GlamazONE Top Coat, χωρίς να
ακουμπήσετε με το υλικό σας τα πετσάκια ή το δέρμα. Προσοχή
να “σφραγίζετε” πάντα το ελεύθερο άκρο του νυχιού.
8. Στη συνέχεια πολυμερίζεται για 120 δευτερόλεπτα σε UV Lamp
(36 watt).
9. Το GlamazONE Top Coat δεν αφήνει κολλώδη ουσία μετά τον
πολυμερισμό του, οπότε δε χρειάζεστε να χρησιμοποιήσετε Gel
Cleanser!
10. Τελειώστε τη διαδικασία αλείφοντας το νύχι και τα πετσάκια με
ένα από τα λαδάκια επωνυχίων της σειράς Cuticle Oils, με πέντε
διαφορετικές μυρωδιές! Η καθημερινή χρήση του Cuticle Oil
παρέχει μία φυσική φροντίδα στα νύχια σας για μεγαλύτερη
διάρκεια στο αποτέλεσμα.
11.Είστε έτοιμες να χαρείτε με το αποτέλεσμα της νέας μας σειράς
ημιμόνιμου Glamazone στα χέρια σας!
Αφαιρέστε το Glamazone σε 10’ λεπτά χωρίς λιμάρισμα!
1. Τοποθετήστε το αφαιρετικό GlamazONE Remover στο βαμβακάκι
σε ένα από τα ειδικά αλουμινόχαρτα GlamazONE Remover
Wraps.
2. Στη συνέχεια τυλίγετε κάθε δάχτυλο με ένα αλουμινόχαρτο.
Σιγουρευτείτε ότι το βαμβακάκι του αλουμινόχαρτου “κοιτάει”
στη βάση του νυχιού. Μην μουλιάσετε όλα τα νύχια σε ένα μπολ.
3. Αφήστε το αφαιρετικό μαζί με το αλουμινόχαρτο στα νύχια για 10
λεπτά.
4. Ανοίξτε το αλουμινόχαρτο με κυκλική κίνηση, σαν να κάνετε
μασάζ τη βάση του νυχιού αφαιρώντας με αυτόν τον τρόπο το
GlamazONE. Χρησιμοποιείστε ένα ξυλάκι ή ένα Cuticle Pusher για
να αφαιρέσετε τα τυχόν υπολείμματα ουσίας που μπορεί να
έχουν μείνει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην προσπαθήσετε να
“ξεφλουδίσετε” το ημιμόνιμο από το φυσικό νύχι, υπάρχουν
μεγάλες πιθανότητες τραυματισμού του.

5. Τοποθετήστε λαδάκι επωνυχίων, Cuticle Oil, για να φροντίσετε τα
νύχια και να τα προστατεύσετε από αφυδάτωση.

