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Κωδ: ΝΕΙΛ-ΙΝ,-ΑΣ,-ΚΟ,-ΚΟΡ,-ΜΩ,-ΚΑ,-ΡΟΑ,-ΡΟΣ,-ΜΑ
ΣΕΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΝΥΧΙΩΝ ETERLUXE SPRAY ON NAILS
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούµε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά.
ΠΡΟΣΟΧΗ
- Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση.
- ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ: Πολύ εύφλεκτο αέριο. ∆οχείο υπό πίεση: Μπορεί να σκάσει αν θερµανθεί. Κρατήστε µακριά από θερµότητα,
καυτές επιφάνειες, σπίθες, ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε όταν το χρησιµοποιείτε. Μην
ψεκάζετε κοντά σε ανοιχτές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην τρυπάτε ή καίτε το δοχείο, ακόµα και µετά τη χρήση.
Προστατέψτε το από το ηλιακό φως. Μην το εκθέτετε σε θερµοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C. Κρατήστε µακριά από
παιδιά.
Ο∆ΗΓΙΕΣ:
Ετοιµασία
Για βέλτιστη εφαρµογή του προϊόντος, τα νύχια θα πρέπει να είναι καθαρά και χωρίς σκόνη, πριν εφαρµόσετε το προϊόν. Αν έχει
παραµείνει σκόνη στα νύχια µπορεί να µην πετύχει η εφαρµογή. Ετοιµάστε τα νύχια για κανονικό µανικιούρ. Αφαιρέστε το παλιό
βερνίκι ή γυαλιστικό νυχιών. Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας.
Είναι σηµαντικό τα νύχια να είναι καθαρά, χωρίς κρέµα ή λοσιόν.
Χρησιµοποιήστε την άκρη ενός στικ για να σπρώξετε τις παρανυχίδες προς τα πίσω.
Λιµάρετε και στιλβώστε τα νύχια σας για να αφαιρέσετε τη γυαλάδα τους και υπολείµµατα σκόνης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αµέσως πριν εφαρµόσετε το µανό σε σπρέι, µπορείτε να απλώσετε λάδι για να δηµιουργήσετε ένα φράγµα
ανάµεσα στο δέρµα και το µανό. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιοδήποτε θρεπτικό λάδι ή λάδι επανόρθωσης για παρανυχίδες
ή βαζελίνη.
Εφαρµογή του προϊόντος
- Βήµα 1: Πάντα θα πρέπει να εφαρµόζετε µία στρώση βάσης. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε οποιαδήποτε βάση, αλλά
προτείνουµε να χρησιµοποιείτε τη Βάση Eterluxe Spray on Nails Base/Top Coat (2 σε 1), η οποία περιλαµβάνεται στο σετ.
Εφαρµόστε µία πολύ λεπτή στρώση βάσης στα νύχια χωρίς να ακουµπάει στο δέρµα γύρω από αυτά. Αφήστε το να
στεγνώσει για 2 µε 3 λεπτά. Μην στεγνώνετε µε το πιστολάκι.
- Βήµα 2: Προστατέψτε την περιοχή όπου θα εφαρµόσετε το σπρέι µε µια χαρτοπετσέτα ή µια µικρή πετσέτα.
- Βήµα 3:
- Ανακινήστε καλά το δοχείο µε το σπρέι. Όπως όταν εφαρµόζετε συµβατικό µανό, προτείνουµε να ανοίξετε ένα παράθυρο
για εξαερισµό.
- Ψεκάστε το σπρέι στα νύχια σας. Ψεκάστε µε µικρούς ψεκασµούς σε απόσταση 10 µε 15 εκατοστών. Στρίψτε τα
δάχτυλά σας ελαφρώς, έτσι ώστε το µανό να καλύψει όλο το νύχι.
Σηµαντικό: Αν κρατάτε το σπρέι πολύ κοντά, η υφή του µανό µπορεί να είναι διαφορετική. Το σπρέι µπορεί να είναι πολύ
υγρό και να µην έχετε οµοιόµορφο τελείωµα. Μπορεί να µην έχετε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Αφήστε να στεγνώσουν για 3 µε 4 λεπτά.
Για καλύτερο φινίρισµα, προτείνουµε να εφαρµόσετε και δεύτερη στρώση σπρέι.
Μην ανησυχείτε αν λερωθούν τα χέρια σας µε το µανό. Ξεπλένετε µε νερό αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και στεγνώσουν
τα νύχια.
- Βήµα 4: Εφαρµόστε τη βάση. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε οποιαδήποτε βάση, αλλά προτείνουµε να χρησιµοποιείτε τη
Βάση Eterluxe Spray on Nails Base/Top Coat (2 σε 1), η οποία περιλαµβάνεται στο σετ. Εφαρµόστε τη βάση µόνο στα νύχια.
Αφήστε να στεγνώσει για 3 µε 4 λεπτά. Μην στεγνώνετε µε πιστολάκι.
- Βήµα 5: Πλύνετε τα χέρια σας µε σαπούνι και ζεστό νερό για να αφαιρέσετε το µανό από το δέρµα και τις παρανυχίδες.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το µανό σε σπρέι ETERLUXE δεν θα αντικαταστήσει το συµβατικό σας µανό, αλλά είναι η τέλεια γρήγορη λύση
για να βάψετε τα νύχια σας και να έχετε τέλειο µανικιούρ.
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