ZIP
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Step by step

NÁVOD K POUŽITÍ ZIPLAC MANIKÚRY
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
Trvanlivost a chování při odstraňování jsou silně závislé na kvalitě přírodních nehtů a mohou se individuálně lišit nehet od nehtu! Velmi
suché a křehké nehty by měly být před aplikací ZIPLAC zapečetěny pomocí leštícího pilníku, čímž se usnadní jeho následné odstranění. Obecně platí: čím déle ZIPLAC zůstane na nehtech, tím snazší bude jeho odstranění.
Nejprve ošetřete samostatně čtyři nehty každé ruky a následně dokončete aplikaci najednou na obou palcích.
Zabraňte kontaktu ZIPLAC s okolím nehtu nebo kůžičkou, abyste zabránili jeho odchlipování. K odstranění z pokožky použijte
ZIPLAC Korekční tužku ještě jeho před vytvrzením.
Při provozu LED přístroje na baterie, by měla být doba vytvrzení prodloužena o 50%. Vždy používejte pouze nové baterie!

KROK 1: PŘÍPRAVA NEHTŮ
• Upravte přírodní nehty do požadovaného tvaru pomocí přiloženého pilníku na nehty.
• Opatrně zatlačte kůžičku pomocí gumového kopýtka.
• Očistěte nehty pomocí čtverečku namočeného do ZipClean a nechte je vyschnout.
• Naneste tenkou vrstvu ZIPLAC Base & Top Coat, přičemž pečlivě přetřete i špičky
nehtů.
• Vytvrďte po dobu 60 sekund v LED přístroji (po vytvrzení zůstane povrch lnehtů
epkavý - nedotýkejte se jej, ani neodstraňujte lepkavou vrstvu).

KROK 2 : LAKOVÁNÍ
• Naneste tenkou vrstvu barevného ZIPLAC. Pečlivě přetřete i špičky nehtů.
• Vytvrďte po dobu 60 sekund v LED přístroji (po vytvrzení zůstane povrch lepkavý
- nedotýkejte se jej, ani neodstraňujte lepkavou vrstvu).
• Dle potřeby, naneste druhou vrstvu barevného ZIPLAC. Pečlivě přetřete i špičky
nehtů
• Vytvrďte po dobu 60 sekund v LED přístroji (po vytvrzení zůstane povrch lepkavý
- nedotýkejte se jej, ani neodstraňujte lepkavou vrstvu).

KROK 3 : ZAPEČETĚNÍ
• Naneste tenkou vrstvu ZIPLAC Base & Top Coat, přičemž pečlivě přetřete i špičky
nehtů.
• Vytvrďte po dobu 60 sekund v LED přístroji.
• Odstraňte lepkavou vrstvu ze všech nehtů pomocí čtverečku namočeného do
ZipClean.

HOTOVO!

Výsledek: dokonale nalakované nehty se zářivým leskem.

ODSTRANĚNÍ ZipLac
• Jednoduše odstraňte ZIPLAC opatrným sloupnutím od kraje nehtu.
• UPOZORNĚNÍ: Neodstraňujte silou. Chcete-li, aby odstranění bylo jednodušší,
naneste ZipOff štětečkem na a pod okraje a počkejte asi 3 minuty. Následně
odstraňte ZIPLAC z nehtu.
Distributor: TROSANI CZ&SK v.o.s., Lidická tř. 2221/ 275, 370 07 České Budějovice
tel.: 386 350 110, www.trosani.cz

Instructions
Important notes:
Durability and removal behavior are strongly dependent on the natural nail texture and may vary individually
from nail to nail! Very dry nails should be sealed before applying ZIPLAC by using a sealing file. In general:
the longer ZIPLAC stays on the nail, the easier it is to peel off.
Work on four nails each hand at a time first, then complete application on both thumbs.
Don´t let ZIPLAC touch cuticle or skin to avoid lifting. Use ZIPLAC Corrector Pen to remove Lac from
skin before curing.
If LED Device is battery operated, please increase curing time by 50%. Only use fresh batteries!

STEP 1: Preparation
• Shape natural nails into desired form by using the included nail file.
• Carefully push back cuticles by using the cuticle pusher.
• Clean the nails with the ZipClean and let dry.
• Apply a thin layer of ZIPLAC Base & Top Coat. Seal nail tips.
• Cure for 60 seconds in the LED device (surface will remain sticky
after curing – do not touch or remove the sticky layer)

STEP 2: Varnishing
• Apply a thin layer of ZIPLAC color. Carefully seal nail tips.
• Cure for 60 seconds in the LED device (surface will remain sticky
after curing – do not touch or remove the sticky layer)
• If desired, apply a second layer of ZIPLAC color. Carefully seal nail tips.
• Cure for 60 seconds in the LED device (surface will remain sticky after
curing – do not touch or remove the sticky layer)

STEP 3: Sealing
• Apply a thin layer of ZIPLAC Base & Top Coat. Seal nail tips.
• Cure for 60 seconds in the LED device (surface will remain sticky after
curing – do not touch or remove the sticky layer)
• Use Zip Clean to remove the sticky layer from all nails.

Done!

The result: perfectly polished nails with radiant shine.

Removing
• Simply remove ZIPLAC by carefully peeling off starting at the nail edge.
• CAUTION: Do not remove by force. To make the process easier, brush
ZipOff around the edges and wait about 3 minutes,
then remove ZIPLAC from nail.
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KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EMV-Richtlinie: 2004 / 108 / EC
Wir: TROSANI cosmetics GmbH
40229 Düsseldorf
Deutschland
erklären hiermit, dass nachstehende Geräte
Geräteart: LED Lichthärtungsgerät
Artikelnummer: 01-940-04
auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der/den
folgenden Norm(en) oder normativen Dokument(en)
übereinstimmt:
EN55015: 2006 + A1: 2007 + A2: 2009
EN61547: 2009
EN61000-3-2: 2006 + A2: 2009
EN61000-3-3: 2008
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