
 

GEL POLY 

 

MANUAL DO UTILIZADOR: 

Passo 1: 

 Limpe cuidadosamente as unhas e remova todo o excesso de cutículas no rebordo da unha. 

 Dê a forma pretendida às suas unhas com a lima de unhas fornecida. 

 Com o elemento polidor adequado, prepare a superfície da unha para a aplicação (prepare-a 

de forma a que deixe de ser lisa). 

 Retire o pó do depósito novamente para garantir uma aplicação de gel de 

 elevada qualidade. 

Passo 2: 

 Retire uma quantidade adequada de gel POLY, apertando o tubo. 

 Depois de selecionar o modelo de unhas adequado, aplique a quantidade correta de gel POLY 

na unha e espalhe-a no modelo. 

 Coloque o modelo no local pretendido. 

 Aplique uma pressão moderada no modelo. 

 Ao desenhar as suas unhas, certifique-se de que não aplica uma camada muito espessa de gel 

POLY 

 perto da pele. 

 Coloque as unhas preparadas sob a luz UV fornecida durante 60 segundos. 

 (Seque em ambos os lados.) 

 Remova o modelo de unha. 

Passo 3: 

 Use uma lima de unhas fina e dê às unhas a forma pretendida. 

 Limpe a superfície da unha. 

 Pode aplicar até duas camadas de verniz nas unhas preparadas, se pretender. 

 Em seguida, aplique um top coat. 



 Remover o gel POLY das unhas: 

 As unhas criadas com gel POLY duram cerca de 3 semanas. 

 Para encurtar as unhas, utilize uma lima fina de 120/180. 

 A mesma lima também pode ser utilizada para remover o gel POLY das unhas. 

 Tenha cuidado ao remover a maior parte do gel, ao encurtar as unhas. 

 NÃO LIME as suas unhas naturais. 

 Lime o gel POLY até que deixe de ser visível. 

 

4. UTILIZAÇÃO DA LUZ LED FORNECIDA: 

 Quando o botão de alimentação é premido uma vez, a luz ficará acesa durante 45 segundos. 

 Quando o botão de alimentação é premido durante dois segundos, a luz ficará acesa durante 

60 segundos. 


