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PUHDISTUS 

Pese kädet huolellisesti ja kuivaa pyyhkeellä. Käytä 

antiseptista ainetta käsissä poistaaksesi infektioriskin. 

Poista kynsilakka. 

 

 

KYNSIEN LYHENNYS 

Lyhennä kynnet ja viilaa 180/180 valkoisella kilpikonna 

viilalla. 

 

 

 

MANIKYYRI 

Levitä pieni määrä K-Cuticle Remover kynsinauhan 

poistajaa kynsinauhan alueelle. Käytä K-Edge Pusherin 

pyöristettyä päätä ja työnnä kynsinauhoja varovasti 

takaisin. 

Huuhtele huolellisesti vedellä. Käytä kynsileikkuria ja 

leikkaa ylimääräinen kuollut iho pois. 

 

 

 

KYNSIEN VALMISTELU 

Käytä valkoista kilpikonna 180/180 viilaa. Viilaa kevyesti 

kynnen pinnasta kiilto. Poista pöly kynnen pinnalta 

pölyharjalla. Käytä K-dehydratoria kosteuden ja öljyn 

poistamiseksi kynnen pinnalta. 
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TARRAMUOTTI 

Aseta muotti kynnen alle. Aseta muotti paikalleen alkaen 

nurkista ja takaa. Varmista, että muotti on oikein 

paikallaan ennen kiinnittämistä. Huomaa: Jos vahingossa 

kosketat kynnen pintaa ennen kuin on kulunut 30 

minuuttia, käytä K-Dehydratoria uudelleen. 

 

 

 

 

 

 

POHJALAKKA ELI PRIMER 

Kasta sivellin K-Primerissa ja pyyhi ylimääräiset 

paperipyhkeeseen ennen aloittamista. Levitä primeria 

niukasti, aloita 1 mm:n päästä kynsinauha-alueesta ja 

varmista, ettei pohjalakka kosketa ihoa tai kynsinauhaa. 

Levitä primer kaikkiin viiteen kynteen siveltimellä. 

Varmista, että kynnet ovat täysin kuivat. 

 

 

 

 

 

K-MONOMER AKRYYLINESTE 

Täytä 2/3 osa kupista K-Monomerilla. Kasta sivellin K-

Brush Salon #8 monomerissa ja paina sitä pohjaa vasten 

ilmakuplien poistamiseksi. Pyyhi ylimääräinen aine pois 

harjasta kupin reunaan. 

Levitä monomeria kohti kärkeä. Varmista, että 

monomeria on riittävästi tipissä ennen sen 

muotoilemista. 
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K-POLYMER NAILFINITY 

Ota ”helmi” K-Polymer Nailfinitya ja varmista, että 

sekoitusuhde on oikea. Hyvässä ”helmessä” ei ole 

polymeerihiukkasia ympärillä, ei valu nestettä, sillä on  

märkä, sileä, kiiltävä ulkonäkö. 

Kynnen kärki 

Laita suurikokoinen ”helmi” kynnen kärjen ja muotin 

väliin ja muotoile kynsi. Levitä aine siveltimellä 

edestakais menetelmää käyttäen, kynsinauhasta 

kärkeen oikealle ja vasemmalle.  

Jätä paksumpi kerros kynnen kärkeen. Jatka taaksepäin 

tekniikalla kohti kynsinauha-aluetta. 

Kynsinauha-alue 

Laita toinen pienempi ”helmi” kynnen takaosaan ja 

paina puolelta toiselle pitkin kynsinauha-alueen reunaa. 

Käytä pitkiä vetoja jäljellä olevan aineen levittämiseksi 

koko kynnen pintaan saadaksesi koko kynnen pintaan 

saman sävyn. 

 

K-POLYMER DYNAMITE WHITE 

AKRYYLIJAUHE 

Ota ”helmi” K-Polymer Dynamite white ja varmista oikea 

sekoitussuhde. 

Aseta valkoinen keskisuuri ”helmi” keskelle kynnen 

kärkeä. Levitä ”helmi” tasaisesti oikealle ja vasemmalle, 

jolloin muodostuu kaari.  Tee pieniä liikkeitä harjan 

kärkeä käyttäen luodaksesi syvän kaaren. 

 

 

K-POLYMEERI AKRYYLIJAUHE 

Laita K-Polymer ”helmi” kynnen pinnalle ja tasoita  

kynnen pinta. 
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VIIMEISTELY 

Käytä K-File Zebra Ziggy 120/180 viilaa kynnen reunan 

muotoiluun ja pinnan muotoiluun. 

Käytä K-File Krazy Kat 150/180 viilaa ja viimeistele 

hiomalla koko pinta 

K-Sponge Funny Penguin 240/240 viilaa käytetään 

poistamaan kaikki naarmut. Poista pöly koko kynnen 

pinnalta pölyharjaa käyttäen. Jatka käyttämällä mustaa, 

valkoista ja harmaata Snake Shineria ja kiillota koko 

kynnen pinta. 

 

K-SOLAR SHIELD 

AURINKOSUOJA 

Levitä 2 kerrosta K-Solar Shieldia parantaaksesi valkoisen 

reunan ja suojellaksesi sitä kellastumiselta. 

 

 

 

 

KYNSINAUHAÖLJY 

Pese kädet huolellisesti ja kuivaa pyyhkeellä. Viimeistele 

kosteuttavalla tipalla Kineitcs aromaattista 

kynsinauhaöljyä. Hiero öljyä varovasti kynsinauhoihin 

pyöriviä liikkeitä käyttäen. 

 


