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Κωδ: ΑΡΤ-ΜΕ, ΑΡΤ-ΡΑ, ΑΡΤ-ΡΕ
RIO PROFESSIONAL NAIL ART
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
∆εν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών.
ΜΗΝ το χρησιµοποιείτε αν έχετε: ανοιχτές πληγές πάνω ή γύρω από το νύχι ή µυκητιάσεις των νυχιών.
Πολύ εύφλεκτο. Κρατήστε το µακριά από πηγές θερµότητας. Για εξωτερική χρήση µόνο.
ΜΗΝ εισπνέετε τις αναθυµιάσεις, να το χρησιµοποιείτε σε µέρος µε καλό εξαερισµό. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια.
RIO PROFESSIONAL NAIL ART
Το σύστηµα διακόσµησης νυχιών Rio Nail Art προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για
εντυπωσιακά, διαφορετικά σχέδια νυχιών. Αυτό το σετ περιλαµβάνει 8 χρώµατα (µε δύο
διαφορετικά απλικατέρ), ένα πινέλο, ένα δοχείο µε χρυσό glitter και ένα πακέτο γυαλιστερά
πετράδια.
Το διπλό απλικατέρ διαθέτει γραφίδα και λεπτό πινέλο. Επίσης, στη βάση κάθε µπουκαλιού
υπάρχει µία ακίδα για το ξεµπλοκάρισµα του βερνικιού.
ΓΡΑΦΙ∆Α
Απλά τραβήξτε το καπάκι του δοχείου. ∆εν χρειάζεται να το στρέψετε.
ΛΕΠΤΟ ΠΙΝΕΛΟ
Κρατώντας τη βάση στο ένα χέρι και το καπάκι στην άλλη, ξεβιδώστε αριστερόστροφα για
να αποκαλυφθεί το πινέλο.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙ∆ΑΣ
Η ακίδα βρίσκεται κάτω από το δοχείο. Θα πρέπει πρώτα να βγάλετε το αυτοκόλλητο για να
την ελευθερώσετε. Χρησιµοποιήστε την για να ξεµπλοκάρετε τη µύτη της γραφίδας.
Ξαναβάλτε την κάτω από το δοχείο όταν τελειώσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
• Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία δουλεύετε είναι καλά προστατευµένη. Απλώστε µερικές σελίδες εφηµερίδων ή
περιοδικών.
• Φροντίστε τα νύχια σας να είναι καθαρά και στεγνά πριν ξεκινήσετε την εφαρµογή.
• Αφήστε το βερνίκι να στεγνώσει πριν εφαρµόσετε άλλο χρώµα.
• Να έχετε κοντά σας ασετόν για να καθαρίσετε το πινέλο πριν εφαρµόσετε άλλο χρώµα και για να διορθώσετε λάθη.
• Θα χρειαστείτε κάποια εξάσκηση προτού εφαρµόσετε σωστά βερνίκι στο χέρι µε το οποίο γράφετε. Μπορεί να θέλετε να
φωνάξετε µια φίλη να σας βοηθήσει.
• Μερικά σκούρα βερνίκια νυχιών µπορεί να λεκιάσουν τα νύχια. Για να το αποφύγετε αυτό, εφαρµόστε µία βερνίκι-βάση πριν
βάψετε τα νύχια σας µε το επιλεγµένο σας χρώµα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΒΑΣΗΣ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε βερνίκι του σετ ως βερνίκι βάσης ή, εναλλακτικά, κάποιο κοινό βερνίκι.
1. Μην υπερφορτώνετε το πινέλο µε βερνίκι και να θυµάστε ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα όταν
εφαρµόζετε λεπτές στρώσεις βερνικιού.

2. Ξεκινώντας από το κέντρο και περίπου 1 χιλιοστό από την παρωνυχίδα, απλώστε το βερνίκι προς την άκρη του
νυχιού.

3. Συνεχίστε µε τις πλευρές του νυχιού. Μόλις τελειώσετε µε τα νύχια, βάλτε το καπάκι στο βερνίκι και αφήστε
τα να στεγνώσουν.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
1. ΒΟΥΛΕΣ
Μπορείτε να δηµιουργήσετε βούλες µε την γραφίδα. Τοποθετήστε την γραφίδα πάνω στο νύχι πιέζοντας ελαφρά
και σηκώστε την προς τα πάνω. Μπορείτε να δηµιουργήσετε µεγαλύτερες βούλες κινώντας την γραφίδα κυκλικά.
Για να πάρει η γραφίδα βερνίκι, πιέστε ελαφρά το µπουκάλι.
2. ΓΡΑΜΜΕΣ
Για να δηµιουργήσετε σταδιακά λεπτότερες γραµµές, τοποθετήστε το πινέλο πάνω στο νύχι και χρησιµοποιώντας
µία γρήγορη κίνηση ελαφρού κτυπήµατος, περάστε το κατά µήκος του νυχιού. Για κανονικές γραµµές,
µετακινήστε το πινέλο κατά µήκος του νυχιού αργά, πιέζοντας ελαφρά.
3. ∆ΑΚΡΥΑ
Με το πινέλο να αγγίζει το νύχι, πιέστε ελαφρά έτσι ώστε οι τρίχες του πινέλου να απλωθούν όσο θέλετε.
Μετακινήστε το πινέλο κατά µήκος του νυχιού, πιέζοντας λιγότερο όσο προχωράτε και ολοκληρώστε την πινελιά
σε µυτερή άκρη.
Τα σχήµατα «κόµµα» µπορούν να δηµιουργηθούν µε παρόµοιο τρόπο, µόνο που θα πρέπει να περάσετε το πινέλο
προς τα κάτω και προς µία πλευρά µε κυκλική κίνηση, πιέζοντας λιγότερο όσο προχωράτε.
4. ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ
ΓΡΑΜΜΕΣ C
Κινήστε το πινέλο κυκλικά αριστερόστροφα, σαν να θέλετε να γράψετε το γράµµα C. Πιέστε καθώς φτάνετε το
αριστερό σηµείο, όπου θα αλλάξετε κατεύθυνση, βάφοντας προς τα δεξιά, πιέζοντας λιγότερο όσο προχωράτε.

ΓΡΑΜΜΕΣ S
Τοποθετήστε το πινέλο πάνω στο νύχι και «σαρώστε» µε το πινέλο προς τα κάτω κινώντας το ελαφρώς προς τα
αριστερά. Μετά πιέστε περισσότερο, κινηθείτε προς τα δεξιά και πιέζοντας λιγότερο, πίσω στα αριστερά.

ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ
Χρησιµοποιώντας την γραφίδα ή το πινέλο σε όρθια θέση, πιέστε ελαφρά και κινήστε το κυκλικά προς τα έξω και
δεξιόστροφα. Αν πιέσετε λίγο περισσότερο µε το πινέλο, θα αλλάξει την εµφάνιση των στρόβιλων, αν και η
υπερβολική πίεση θα κάνει τον στρόβιλο να γεµίσει µε βερνίκι.
Μετακινώντας το πινέλο και την γραφίδα σε αντίθετες κατευθύνσεις προς αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω, θα δηµιουργήσει
την αντίστροφη εικόνα.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ GLITTER
Το glitter εφαρµόζεται σε υγρό βερνίκι. Μπορείτε να το εφαρµόσετε είτε σε ολόκληρο νύχι είτε σε επιλεγµένες περιοχές.
1. Επιλέξτε ένα χρώµα για φόντο του glitter (µπορεί να είναι το ίδιο µε τη βάση σας) και βάψτε την περιοχή που
θέλετε να καλύψει το glitter.

2. Ενώ είναι ακόµα υγρό το βερνίκι, διασκορπίστε glitter πάνω στο νύχι. Να έχετε ένα κοµµάτι χαρτί κάτω από το
νύχι για να πέσει εκεί όσο glitter δεν «καθίσει» πάνω στο νύχι. Μπορείτε να το ξαναρίξετε στο βαζάκι,
χρησιµοποιώντας ένα καθαρό και στεγνό πινέλο.
3. Μπορείτε να εφαρµόσετε µία στρώση διάφανου βερνικιού πάνω από το glitter για να το προστατέψετε.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΩΝ ΠΕΤΡΑ∆ΙΩΝ
1. Χρησιµοποιήστε την γραφίδα για να εφαρµόσετε λίγο βερνίκι πάνω στο νύχι.

2. Εφαρµόστε το πετράδι πιέζοντας ελαφρά πάνω στο υγρό βερνίκι. Ίσως σας είναι πιο εύκολο αν
χρησιµοποιήσετε ένα νωπό βαµβάκι να σηκώσετε και να τοποθετήσετε το πετράδι. Αφήστε το βερνίκι να
στεγνώσει πριν συνεχίσετε.
3. Για επιπλέον σταθερότητα, εφαρµόστε µία στρώση διάφανου βερνικιού πάνω από το πετράδι.
ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΤΕ
Τα ακόλουθα σχέδια χρησιµοποιούν τις τέσσερις βασικές τεχνικές που περιγράφηκαν παραπάνω.
Ακολουθήστε τα βήµατα κάθε σχεδίου, από την αρχή µέχρι το τέλος και δηµιουργήστε το αριστούργηµά σας.
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ΠΑΤΟΥΣΑΚΙ ΖΩΟΥ
Βούλες

ΖΕΒΡΑ
Γραµµές, Glitter, Πετράδια

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι
∆άκρυα, Βούλες

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕ ΜΑΥΡΟΥΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ
Καµπύλες γραµµές, Βούλες

ΠΑΤΟΥΣΑΚΙ ΖΩΟΥ
1. Ξεκινώντας 1 χιλιοστό από την παρωνυχίδα, και από το κέντρο, εφαρµόστε το βερνίκι βάσης προς
την άκρη. Μετά συνεχίστε µε τις πλευρές και ξαναβάλτε το καπάκι στο µπουκάλι.

2. Αφήστε τη βάση να στεγνώσει τελείως. Χρησιµοποιώντας την γραφίδα του λευκού βερνικιού,
τοποθετήστε την πάνω στο νύχι, πιέστε ελαφρά και κινήστε την κυκλικά για να δηµιουργήσετε µία
µεγάλη βούλα.

3. Συνεχίστε σε όλο το νύχι, όπως φαίνεται στην εικόνα µε ακόµα 3 βούλες.

4. Χρησιµοποιώντας ακόµα τη λευκή γραφίδα, φτιάξτε 3 µικρές βούλες πάνω από τις µεγαλύτερες.
Εφαρµόστε το δικό σας διάφανο βερνίκι (προαιρετικά).

ΖΕΒΡΑ
1. Ξεκινώντας 1 χιλιοστό από την παρωνυχίδα και από το κέντρο, βάψτε µε το λευκό βερνίκι προς την
άκρη. Μετά συνεχίστε µε τις πλευρές και ξαναβάλτε το καπάκι στο µπουκάλι.
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2. Χρησιµοποιώντας την τεχνική γραµµών µε το πινέλο του µαύρου βερνικιού, ζωγραφίστε τρεις ρίγες
από αριστερά προς τα δεξιά. Αφήστε να στεγνώσει.

3. Χρησιµοποιώντας την παραπάνω τεχνική, ζωγραφίστε από τα δεξιά προς τα αριστερά άλλες δύο
γραµµές. Ενώ το βερνίκι είναι ακόµα υγρό, διασκορπίστε glitter από πάνω.

4. Χρησιµοποιώντας ένα στικ κοκτέιλ, πιάστε ένα πετράδι και εφαρµόστε το στο υγρό βερνίκι.

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι
1. Ξεκινώντας 1 χιλιοστό από την παρωνυχίδα και από το κέντρο, βάψτε µε το βερνίκι βάσης προς την
άκρη. Μετά συνεχίστε µε τις πλευρές και ξαναβάλτε το καπάκι στο µπουκάλι.

2. Χρησιµοποιώντας το πινέλο του λευκού βερνικιού, βάψτε το νύχι χρησιµοποιώντας την τεχνική
δακρύου. Επαναλάβετε για τα 3 πέταλα που υπολείπονται.

3. Χρησιµοποιώντας τη µαύρη γραφίδα, ζωγραφίστε µικρές µαύρες βούλες για το κέντρο του
λουλουδιού.

4. ∆ηµιουργήστε τα φύλλα χρησιµοποιώντας το πινέλο του πράσινου βερνικιού, χρησιµοποιώντας ξανά
την τεχνική δακρύου.

ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕ ΜΑΥΡΟΥΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ
1. Ξεκινώντας 1 χιλιοστό από την παρωνυχίδα και από το κέντρο, βάψτε µε το ασηµένιο βερνίκι προς
την άκρη. Μετά συνεχίστε µε τις πλευρές και ξαναβάλτε το καπάκι στο µπουκάλι.
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2. Χρησιµοποιώντας την γραφίδα ή το πινέλο του µαύρου βερνικιού, τοποθετήστε τα όρθια πάνω
στο νύχι και χρησιµοποιώντας την τεχνική της καµπύλης γραµµής, δηµιουργήστε στρόβιλους.

3. Χρησιµοποιώντας το πινέλο του µαύρου βερνικιού, ζωγραφίστε αριστερά και δεξιά από τους
στρόβιλους.

4. Μόλις στεγνώσει το βερνίκι, χρησιµοποιήστε την γραφίδα του κόκκινου βερνικιού για να γεµίσετε
τους στρόβιλους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Μόλις στεγνώσειι τελείως το σχέδιό σας, µία στρώση του συνηθισµένου σας διάφανου βερνικιού θα κάνει το σχέδιό σας να
διατηρηθεί για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.
• Αν έχετε χρησιµοποιήσει το µεγάλο πινέλο για την εφαρµογή του βερνικιού βάσης, καθαρίστε το αµέσως µε ασετόν.
• Βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια είναι τοποθετηµένα σε όλες τις γραφίδες, για να µην στεγνώσουν.
• Κρατήστε τα µπουκάλια δροσερά, στεγνά και µακριά από πηγές θερµότητας. Αποθηκεύστε µε επαρκή εξαερισµό.
• Για να αφαιρέσετε τα σχέδιά σας, χρησιµοποιώντας ασετόν.
Σηµείωση: Αν έχετε ψεύτικα νύχια ή extensions νυχιών, µην χρησιµοποιείτε καθαριστικό βερνικιού µε ασετόν, καθώς αυτό
µπορεί να βλάψει τα extensions.
• Αυτό το προϊόν επηρεάζεται από το υπεριώδες φως – αποθηκεύστε µακριά από απευθείας ηλιακό φως.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ RIO NAIL ART: BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC
ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, STEARALKONIUM HECTORITE,
ETHYL CELLULOSE, CAMPHOR, ACRYLACES COPOLYMER, CITRIC ACID. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ: MICA, C1 15850, C1 15865, C1
19140, C1 77510, C1 77499, C1 77891.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ RIO NAIL ART METALLIC COLLECTION: BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, PHTHALIC
ANHYDRIDE/TRIMELLITIC ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL,
STEARALKONIUM HECTORITE, ADIPIC ACID/FUMARIC ACID/PHTHALIC ACID/TRICYCLODECANE DIMETHANOL COPOLYMER,
CITRIC ACID, MICA, ACRYLATES COPOLYMER, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, TIN
OXIDE, SILICA, DIBENZOXANOYL NAPTHALENE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE. [+/- CI 15850, CI 42090, CI 77000, CI
15880, CI 77491, CI 77499, CI 77891, CI 19140, CI 77510].
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ: BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC
ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, STEARALKONIUM HECTORITE,
ADIPIC ACID/FUMARIC ACID/PHTHALIC ACID/TRICYCLODECANE DIMETHANOL COPOLYMER, CITRIC ACID, MICA,
TOSYLAMIDE/FORMALDEHYDE RESIN, CAMPHOR, N-BUTYL ALCOHOL, PHOSPHORIC ACID, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE,
TIN OXIDE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE [+/- CI 15850, CI 19140, CI 77891, CI 77000].
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ RIO NAIL ART PASTEL COLLECTION: BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, PHTHALIC
ANHYDRIDE/TRIMELLITIC ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL,
STEARALKONIUM HECTORITE, ADIPIC ACID/FUMARIC ACID/PHTHALIC ACID/TRICYCLODECANE DIMETHANOL COPOLYMER,
CITRIC ACID, MICA, ACRYLATES COPOLYMER, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, CALCIUM SODIUM BOROSILICATE, TIN
OXIDE, SILICA, DIBENZOXANOYL NAPTHALENE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE. [+/- CI 15850, CI 42090, CI 77000, CI
15880, CI 77491, CI 77499, CI 77891, CI 19140, CI 77510].
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΡΟΖ: BUTYL ACETATE, ETHYL ACETATE, NITROCELLULOSE, PHTHALIC ANHYDRIDE/TRIMELLITIC
ANHYDRIDE/GLYCOLS COPOLYMER, ACETYL TRIBUTYL CITRATE, ISOPROPYL ALCOHOL, STEARALKONIUM HECTORITE,
ADIPIC ACID/FUMARIC ACID/PHTHALIC ACID/TRICYCLODECANE DIMETHANOL COPOLYMER, CITRIC ACID, MICA,
TOSYLAMIDE/FORMALDEHYDE RESIN, CAMPHOR, N-BUTYL ALCOHOL, PHOSPHORIC ACID, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE,
TIN OXIDE, POLYETHYLENE TEREPHTHALATE [+/- CI 15850, CI 19140, CI 77891, CI 77000].
Αποκλειστική διάθεση στην Ελλάδα: ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ΣΟΛΩΜΟΥ 56 - 14234 Ν. ΙΩΝΙΑ - 210 2708250
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων (όλο το 24ωρο): 210 7793777
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