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Kiedy przemywam utwardzony lakier nail cleanerem
na waciku zostaje kolor, czy tak powinno być?

Po utwardzeniu ostatniej warstwy produktu, lakier delikatnie się klei –
to nic innego jak warstwa dyspersyjna. Aby się jej pozbyć należy
przetrzeć gotowy manicure wacikiem z odrobiną nail cleanera. To
normalne, że na waciku pozostaje trochę koloru, nie używaj jednak zbyt
dużo płynu. Nie zamieniaj go również na inne produkty – do przetarcia
lakieru nie nadaje się zmywacz do paznokci czy aceton. Jeśli nałożysz
zbyt cienkie warstwy lakieru, na koniec po przetarciu płytki produkt
może prześwitywać – to znak, że warstwy powinny być grubsze. Nic
straconego – po prostu domaluj dodatkową warstwę. Pamiętaj aby
każdą warstwę lakieru utwardzać w lampie zgodnie z zalecanym
czasem. Nie skracaj tego procesu, nie wyjmuj dłoni w trakcie
utwardzania. Na początek utwardzaj każdy paznokieć pojedynczo.

Nałożyłam 3 warstwy, ale nadal są prześwity. Co zrobić?

Marker Semilac jest tak skonstruowany, aby aplikacja nim umożliwiała
nakładanie cienkich warstw lakieru. Dzięki temu nawet osoby po raz
pierwszy wykonujące samodzielną hybrydę mają pewność, że produkt
prawidłowo się utwardzi, nie zmarszczy się, a manicure będzie wyglądał
naturalnie. Warstwy lakieru nie mogą być jednak za cienkie – wtedy
pigment lakieru może zostać wytarty podczas przemywania stylizacji
Nail Cleanerem. Jeśli po nałożeniu drugiej warstwy lakieru widoczne są
prześwity nałóż dodatkowe 2 grubsze warstwy produktu. Pamiętaj by
utwardzić każdą z nich.

Po przetarciu nail cleanerem lakier stał sięmatowy.

Po przemyciu utwardzonego lakieru nail cleanerem nałóż na wacik
oliwkę do skórek i wypoleruj dokładnie powierzchnię. Możesz również
użyć polerki do paznokci o gradacji 4000. Pamiętaj by wypolerować
każdy fragment paznokcia – również boki. Zalecamy co najmniej 10
ruchów po całej powierzchni paznokcia – 3 po lewej, 3 po prawej, 3
centralnie i jeden po całości płytki.
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W lakierze są bąbelki przy pierwszym użyciu.

Przed użyciem Semilac One Step Hybrid zapoznaj się z załączoną
do produktu ulotką. Opisaliśmy tam dokładnie jak przygotować produkt
przed pierwszym użyciem. Po nalaniu produktu do opakowania
znajduje się w nim odrobinę powietrza. Bardzo ważne jest by na
początku pozbyć się go z markera. W tym celu należy trzymać
opakowanie pędzelkiem ku górze! Dzięki temu przy powolnym
przekręcaniu najpierw usuniesz powietrze, a dopiero potem pojawi się
lakier. Jeśli przy przekręcaniu marker skierowany jest ku dołowi,
powietrze pozostaje w opakowaniu i może spowodować pojawienie się
bąbelek. Pamiętaj też by nie wstrząsać produktem i po wykonaniu
manicure przechowywać go pędzelkiem ku górze.

Nie da się pędzelkiem podjeżdżać pod skórki, robią się
„wałki” przy skórkach.

Malowanie markerem Semilac nieco różni się od standardowych
lakierów. Malowanie zaczynamy od środka płytki i „dojeżdżamy”
pędzelkiem do skórek gdy będzie na nim mnie produktu. Spróbuj
malować przy skórkach bokiem pędzelka. Bardzo ważne jest
odpowiednie przygotowanie płytki przed rozpoczęciem malowania
(odsunięcie skórek). Dobry trick to dodatkowe lekkie odsunięcie skórek
drewnianym patyczkiem po utwardzeniu pierwszej warstwy lakieru.

Pamiętaj by każdorazowo usunąć lakier ze skórek – utwardzenie lakieru
na skórkach może powodować reakcje alergiczne i obniża trwałość
manicure.

Lakier S245 po utwardzeniu jest chropowaty

Po nałożeniu lakieru należy odczekać chwilę przed włożeniem dłoni do
lampy. Dzięki temu drobinka w lakierze opadnie, a lakier się
wypoziomuje. Polecamy nałożyć ostatnią warstwę delikatnie grubszą –
dzięki temu drobina ładnie rozłoży się i całkowicie zatopi w lakierze
pozostawiając gładką powierzchnię.
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Lakier odpryskuje i nie trzyma się na paznokciu.

Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie płytki paznokcia przed
nakładaniem lakieru. Pamiętaj by odsunąć skórki i delikatnie zmatowić
całą powierzchnię paznokcia bloczkiem. Następnie odtłuść płytkę
wacikiem nasączonym nail cleanerem. Pamiętaj by zrobić to również
bardzo dokładnie po bokach paznokcia – tuż przy skórkach.

Drugim istotnym elementem jest zabezpieczenie wolnego brzegu – czy
pomalowanie każdorazowo krawędzi paznokcia. Dzięki temu manicure
będzie lepiej zabezpieczony i lakier nie będzie się zadzierał.

Pamiętaj by każdorazowo usunąć lakier ze skórek – utwardzenie lakieru
na skórkach może powodować reakcje alergiczne i obniża trwałość
manicure.

Przy pierwszym użyciu na pędzelku pojawiło się bardzo
dużo lakieru.

Przy pierwszym użyciu aktywuj marker trzymając go pędzelkiem do
góry. Bardzo delikatnie przekręcaj końcówkę – lakier pojawi się
z chwilowym opóźnieniem. Jeśli przekręciłaś marker za wiele razy i
pojawił się nadmiar lakieru – możesz rozłożyć lakier na kilka paznokci
lub odłożyć nadmiar na szklany holder czy folię aluminiową lub tę do
zdejmowania hybryd – a następnie wykorzystać ten lakier do
pomalowania kolejnych paznokci.

Lakier smuży.

Malowanie markerem jest bardzo proste, warto jednak znać kilka
tricków. Po pierwsze pamiętaj by na pędzelku znalazła się odpowiednia
ilość lakieru – nie może go być za mało. Po drugie staraj się nie
dociskać pędzelka do płytki – maluj „z powietrza” muskając płytkę. Po
trzecie – znajdź odpowiedni kąt malowania – nie trzymaj markera
pionowo – staraj się przyłożyć go płasko do powierzchni paznokcia –
pod kątem około 30 stopni.


