Seal & Protect

the innovation of the year 2015!
Seal & Protect laver en permanent binding mellem keratin
lagene i naturneglen. Den giver øget binding mellem alle
negleprodukter og øger styrken i naturneglen.
For at beskytte/forstærke naturneglen:

•
•
•

Læg 2-3 lag på naturneglen for styrke.
Kan tilbydes som behandling for sig.
Laver et uopløseligt lag i de øverste lag af natur-neglen,
hvilken øger styrken i neglen og beskytter mod udtørring fra
opløsningsmidler, vand og andre udefra kommende indflydelser.

For at reparere skadede negle visuelt og styrke:

•
•
•

Læg 2-3 lag på naturneglen.
Keratinlagene bindes sammen, hvilket får neglen til at fremstå
mindre skadet og styrken øges.
Ideelt for negle, der spalter eller er tynde og skrøbelige.

For øget binding:

•
•

Læg kun et lag på naturneglen.
Efter brug af Seal & Protect vil negleprodukter binde bedre til
naturneglen fordi de øverste lag af neglen nu består af en form
for acrylat. Sticky layer fjernes grundigt med en tør wipe før
negleprodukter kan påføres.

For at tilhæfte små liftede områder:

•
•
•

Påfør Seal & Protect og lad det løbe ind under det liftede
område.
Fjern overskydende Seal & Protect før hærdning.
Herefter er det liftede område sat fast igen.

•
Hvordan bruges Seal & Protect:
• Afrens hænder med hand cleanser.
* eller 1,5 min. i
• Skub neglebånd tilbage.
• Fjern cuticle/membrane/død hud på neglen. TwinLight
• Hvis nødvendigt matter neglen med en fil.
• Skrub neglen grundigt med Prep & Wipe.
• Påfør Seal & Protect meget meget tyndt. Undgå
neglebåndsområdet og sidewalls!. Hærd hvert lag 2
minutter i UV-lampe * og skrub neglen med en tør wipe
for at fjerne sticky layer efter hvert lag, også ved flere lag.

Vigtigt: Husk at skrubbe neglen grundig, når du fjerner
sticky layer. Brug et fast tryk med wipen, og vær ekstra
opmærksom på neglebåndsområde og sidewalls.
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FØR

Beskytter naturneglen.
Proffessionel forstærkning.
Forbedrer neglen også visuelt øjeblikkeligt.
Ekstrem god binding mellem naturnegl og negleprodukter.
Hæfter små liftede områder til naturneglen..

EFTER

“The must have” til alle negleteknikere!

