
Aplikacja koloru GELISH DIP – TYTAN

Produkty: 

● Wybrany puder kolorowy, 

● Prep, Baza, 

● Aktywator, 

● Top, 

● Oliwka do skorek 

Przygotowanie 

1. Opiłuj i ukształtuj paznokcie. 

2. Dokładnie odsun i przygotuj skorki. 

3. Zmatuj paznokcie uzywajac polerki o ziarnistosci 180. 

4. Nasacz bezpyłowe waciki płynem Gelish Nail Surface Cleanse i dokładnie oczysc  paznokcie, nastepnie 
pozostaw je do wyschniecia. 

Aplikacja 

1. Zaaplikuj Odtłuszczacz Dip Prep (#1) na wszystkie paznokcie. 

2. Pracuj na jednym paznokciu. Dokładnie nałoz na cały paznokiec Baze Dip Base Coat (#2). 

3. Szybko zanurz paznokiec w wybranym kolorze pudru, wynurz i niezwłocznie strzasnij nadmiar produktu z 
paznokcia. Powtorz 2.i 3. na wszystkich paznokciach po kolei. Zrob to dwukrotnie. 

4. Nałoz Aktywator Dip Activator (#3) na wszystkie paznokcie. Nastepnie nałoz kolejna warstwe Bazy Dip 
Base Coat (#2) na wszystkie paznokcie. Nastepnie opiłuj i wypoleruj wszystkie paznokcie, usun pyłki. 
Nasacz bezpylowe waciki płynem odtłuszczajacym Gelish Nail Surface Cleanse i dokładnie oczysc paznokcie. 
Pozostaw do wyschniecia na powietrzu. 

5. Nałoz Aktywator Dip Activator (#3) na wszystkie paznokcie, nastepnie uzyj SUCHYCH wacikow 
bezpyłowych aby zetrzec nadmiar Aktywatora. 

6. Nałoz dwie cienkie warstwy Topu Dip Top Coat (#4) na wszystkie paznokcie, pozostaw do wyschniecia. 

7. Poczekaj około 5 minut na wyschniecie Topu. Nastepnie zaaplikuj Oliwke do skorek i wymasuj dłonie. 

Pomocne wskazowki: 

• Nakładaj cienkie warstwy Topu Dip Top Coat (#4) szybko. W innym wypadku paznokcie nie wyschna 
odpowiednio, a pedzelek moze stwardniec. 

• Jezeli pedzelek sie utwardzi, nalezy wymienic go z pedzelkiem z Brush Restorer. 
Upewnij sie ze wyschnie on przed uzyciem. 

• Opcjonalnie: Uzyj Topu Gelish Top It Off aby nadac maksymalnego połysku i wzmocnic 

paznokcie 
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Usuwanie 

1. Delikatnie spiłuj Top z paznokci pilnikiem o ziarnistosci 180. 

2. Uzyj Removera Gelish, owin paznokcie folia na 30 minut. Pamietaj ze odwijanie paznokci 

co chwila bedzie ponownie utwardzało produkt – poprzez kontakt z powietrzem. 

3. Przycisnij folie do paznokcia i delikatnie poruszaj nia po powierzchni paznokcia (nie odwijaj!). 
Nastepnie zsun folie, wiekszosc produktu powinna zejsc z paznokcia i pozostac na waciku wewnatrz folii. 

Perfekcyjny French – Aplikacja *Wybierz odpowiednia linie usmiechu w Gelish Dip Container 

1. Nałoz Dip Prep (#1) na wszystkie paznokcie. 

2. Pracuj na jednym paznokciu. Dokładnie nałoz na cały paznokiec Baze Dip & Buff Base 

Coat (#2). 

3. Delikatnie wprowadz paznokiec do Białego pudru – Arctic Freeze uzywajac Gelish Dip 

Container a nastepnie wynurz i niezwłocznie strzasnij nadmiar produktu z paznokcia. Szybko zanurz 
paznokiec w pudrze typu Pink zgodnie ze swoim wyborem. Kiedy cały paznokiec jest pokryty, powtorz kroki 
2. i 3. 

4. Nałoz Aktywator Dip Activator (#3) na wszystkie paznokcie. Nastepnie nałoz kolejna warstwe Bazy Dip 
Base Coat (#2) na wszystkie paznokcie. Opiłuj i wypoleruj wszystkie paznokcie, usun pyłki. 
Nasacz bezpyłowe waciki płynem odtłuszczajacym Gelish Nail Surface Cleanse i dokładnie oczysc paznokcie. 
Pozostaw do wyschniecia na powietrzu. 

5. Nałoz Aktywator Dip Activator (#3) na wszystkie paznokcie, nastepnie uzyj SUCHYCH wacikow 
bezpyłowych aby zetrzec nadmiar Aktywatora. 

6. Nałoz dwie cienkie warstwy Topu Dip Top Coat (#4) na wszystkie paznokcie, pozostaw do wyschniecia. 

7. Poczekaj około 5 minut na wyschniecie Topu. Nastepnie zaaplikuj Oliwke do skorek i wymasuj dłonie. 

Zakaz kopiowania.
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