PEEL-OFF UV/LED LAKI

NAVODILA ZA UPORABO

Po letih čakanja je
tu... Striplac!

PEEL-OFF NARAVNI LAKI
Predstavljamo vam revolucijo leta
v programu naravnih lakov. Prvi na
svetu uporabljamo nov sistem peeloff lakov, ki so obstojni do 10 dni in ne
potrebujejo nikakršnega topila za
odstranjevanje. Striplac se preprosto
odlušči z nohta, ko se naveličate
barve. Po odstranitvi je naraven noht
zdrav in nepoškodovan.

To, kar se sliši kot čudež za nohte, je
nova revolucionarna tehnologija, ki
so jo razvili v Alessandro International.
Striplac je popolnoma enostaven za
uporabo, lakiranje je povsem enako
kot pri navadnih lakih za nohte, a
prednost je v tem, da se spaja v LED/
UV lučki in posuši v 60 sekundah.

STRIPLAC IN NJEGOVE PREDNOSTI:
•
•
•
•

hitro peel-off odstranjevanje
brez namakanja v topilih /
acetonu
obstojnost do 10 dni
brez sušenja / suho v 60
sekundah v LED ali UV lučki

•
•
•
•

izjemen sijaj, ki traja do
zadnjega dne
zaščiti in okrepi naravne
nohte
enostaven nanos
dermatološko testirano

STARTER KIT
Začetni set vsebuje vse potrebne proizvode
za popolne rezultate Striplac lakiranja.
Izjemno prednost predstavlja lična UV/
LED lučka, ki omogoča hitro sušenje lakov
Striplac. Osnovnim proizvodom v setu lahko
kasneje dodate nov izbor barv. Striplac
lakiranje je obstojno do 10 dni, brez krušenja,
hitro sušenje v 60 sekundah in preprosto
peel-off odstranjevanje iz naravnega nohta,
ko si zaželimo menjati barvo ali je že viden
narastek.

POTISKAČ KOŽICE
Namenjen za
odstranjevanje kožice,
ki se zarašča na nohtno
ploščo in za lažjo
odstranitev Striplaca.

VEČNAMENSKA PILICA*
Za krajšanje, čiščenje in
poliranje nohtov.

*na voljo le v Starter Kit-u

VSE IMATE PRI ROKI...
PREGLED PROIZVODOV

ČISTILNE BLAZINICE
Posebne blazinice
za čiščenje
naravnih nohtov
pred pričetkom
lakiranja z Striplac
laki in ob zaključku
lakiranja, da
dosežemo izjemen
sijaj.

KOREKTURNI
SVINČNIK
Korekturni svinčnik
je namenjen
za korekcijo
morebitnih napak
pri lakiranju.
Napake zbrišemo
preden spojimo v
lučki.

PEEL OFF
AKTIVATOR
Za lažje in hitrejše
odstranjevanje
lahko uporabite
Peel off aktivator,
posebno ga
svetujemo vsem,
ki imajo naravno
izsušene nohte.
Pred pričetkom
nanesite Peel
off aktivator s
čopičem po
robovih nohta in
pustite delovati
5 minut. Nato
odstranite v eni
potezi lak z nohta.
Pred pričetkom
novega lakiranja
roke sperite z
vodo.

LAK 2 v 1 – Twin
Coat
UV/LED bazni lak
in nadlak v enem
za dolgotrajno,
intenzivno in
svetleče lakiranje
brez krušenja.
BARVNI LAKI
Posebna formula
barvnih lakov, ki
se takoj posuši
pod UV/LED
svetlobo ter se
hitro in enostavno
odstranjevanje v
eni potezi.

KORAK ZA KORAKOM NAVODILA ZA UPORABO
PRIPRAVA
Odstranite vse nečistoče in lak z nohtne plošče. S pilico oblikujte naravne
nohte v primerno obliko, potisnite kožico in jo odstranite z nohta. Previdno
očistite površino nohtov s čistilnimi blazinicami, ki so priložene v setu.

LAKIRANJE
1. korak
• Nanesite tanko plast Twin Coat laka kot podlago
na nohte ene roke. Ne lakirajte preko kožice, sicer
stabilnost ni zagotovljena.
• V kolikor po nesreči nekaj laka nanesete na
kožico, ga obrišite s korekturnim svinčnikom nato
lak utrdite v LED lučki.
2. korak
• Po lakiranju najprej spojite lak v LED lučki na
štirih prstih, pritisnite gumb 60 sek, nato postopek
ponovite še na palcu. Lučka se ugasne
avtomatično. (10/30 sek. gumb lahko uporabljate
za delno utrjevanje laka, da se izognete prelivanju
laka v robove)
• Opozorilo: površina nohta po spajanju v LED lučki
ostane mokra, zato se je ne dotikajte in jo ne brišite!
Takoj nadaljujte s korakom 3.
3.korak
• Izberite Striplac barvo in jo natanko polakirajte
preko nohtov. Takoj odstranite morebitni lak s kože
s korekturnim svinčnikom.

4. korak
• Za spojitev laka najprej položite 4 prste v lučko in
pritisnite gumb 60 sek. Nato postopek ponovite še
na palcu.
5. korak
• Za zaščito in popolno spajanje ponovno nanesite
tanko plast Twin Coat laka, katerega utrdite v 60
sekundah v LED lučki.
• Opozorilo: Površina po spajanju v lučki ostaja
mokra.
6. korak
• Na koncu odstranite disperzijsko plast s čistilnimi
blazinicami. Zaključeno!
• Pred vami je rezultat popolnega lakiranja z visokim
sijajem in trdno površino, ki se ne kruši.

PEEL OFF / ODSTRANJEVANJE
•

•

Ko se odločite, da je čas za barvno spremembo
ali je na nohtu že vidni narastek in lak odstopa
po robovih enostavno odluščite Striplac z nohtne
površine. Striplac se popolnoma oprime, kadar
barvo redno menjate ali pa je naraven noht
zelo suh. Svetujemo uporabo Peel off aktivatorja
za lažje in enostavnejše odstranjevanje Striplac
lakiranja. Peel off aktivator nanesite s čopičem po
robovih laka in pustite, da deluje 3-5 minut. Nato
v eni potezi odluščite Striplac z naravnega nohta,
uporabite kopito za odstranjevanje kožice.
Opozorilo: barvni pigmenti, ki jih vsebuje Striplac
lahko delno ostanejo na naravnem nohtu, v tem
primeru ga enostavno nežno zbrusite s pomočjo
več namenske polirne pilice, ki je priložena v setu.

Več informacij?

Enostavno poskenirajte kodo z
vašim pametnim telefonom.

www.striplac.com

Facebook:\Alessandro.Slovenija

SPLOŠNE INFORMACIJE
Kaj narediti v primeru, da se Striplac ne odlušči dobro?
Stabilnost Striplaca se lahko izboljša z vsakim novim lakiranjem, ker
je naraven noht zaščiten. Olje in maščoba se več ne oprijemata
naravne nohtne podlage. Noht postaja suh in krušljiv. Prosimo,
držite se sledečih navodil pri uporabi Striplaca:
•

Pred vsakim nanosom Striplaca pripravite nohtno površino z
nežno večnamensko pilico, do gladke površine. To omogoči,
da se Striplac lažje odstranjuje.

•

Majhni keratinski delčki se odluščijo z nohta ob odstranjevanje
Striplaca. V tem primeru nujno uporabite Peel off aktivator in
šele nato odstranite Striplac. Svetujemo, da z večnamensko
pilico polirate noht do popolnoma gladke površine pred
vsakim novim lakiranjem.

•

Stabilnost in peel-off odstranjevanje je odvisno od tipa nohtov.
V določenih primerih, kot so umetni nohti se Striplac ne
odstrani enostavno in ostaja stabilen izjemno dolgo. V tem
primeru uporabljajte Peel off aktivator. Nikakor barvnega laka
ne odstranjujte na silo! Če vam odstranitev ni popolnoma
uspela, vas prosimo, da pokličite za strokovno pomoč Striplac
strokovnjake.

Kaj narediti, če Striplac ne zdrži prav dolgo?
Stabilnost Striplac sistema je izjemno odvisna od teksture in kvalitete
naravnih nohtov, včasih tudi od uporabe določenih medicinskih
preparatov. Bolj kot so suhi naravni nohti, daljša je stabilnost in
boljši oprijem. Na mastnih in tankih naravnih nohtih je oprijem
slabši in stabilnost krajša. Če se v kratkem času pojavi odstopanje
laka na posameznih nohtih, svetujemo ponovno lakiranje le teh.
Ne odstranjujte lakiranje na vseh nohtih, če ni potrebe. Glavni
razlog, da lakiranje odstopi prekmalu so napake pri postopku
lakiranja: Striplac ali Twin Coat sta bila lakirana predebelo ali
preko kože. Nohti s preveč gladko ali mastno površino morajo biti
matirani z večnamensko pilico – korak 2 pred pričetkom lakiranja,
da lak optimalno oprime.

Kaj storiti, če kaže, da je naraven noht poškodovan od
Striplac lakiranja?
S Striplac lakiranjem naravni noht deluje debelejše, površina
naravnega nohta je krepkejša. Ko Striplac odstranimo, je noht brez
tega zaščitnega sloja in deluje tanko (kar seveda ni res).
Takrat svetujemo, da nanesete tanko plast Twin Coat laka, kot
zaščitni sloj, tudi če noht ne lakirate še z barvo.
Ob daljši zaporedni uporabi Striplac sistema svetujemo, da kratko
obdobje nohtov ne lakirate. Tako se naravna nohtna plošča
ponovno obnovi in namasti. Zato svetujemo, da vzporedno
z uporabo Striplac sistema uporabljate negovalne proizvode
Alessandro linije ( Mango nail serum).

Zastopstvo in prodaja: BIS d.o.o., Kranj, tel: 04/287 22 22, info@bis.si, www.bis.si
www.striplac.com, Facebook: \Alessandro.Slovenija
No. 04 Heavens Nude
No. 07 Shimmer Shell
No. 08 Nude Elegance
No. 12 Classic Red
No. 15 Mandarina‘s Mandarine
No. 26 Velvet Red
No. 27 Secret Red
No. 29 Berry Red
No. 30 First Kiss
No. 33 Hurly Burly
No. 34 Silky Mauve
No. 41 Sweet Blackberry

No. 43 Bubble Gum

No. 45 Dark Violet

No. 51 Love Secret

No. 52 Shiny Rubin

No. 53 Elegant Rubin

No. 54 Midnight Red

No. 55 Dark Rubin

No. 61 Crazy Lazy

No. 67 Dusty Purple

No. 69 Nude Parisienne

No. 70 Hot Stone

No. 76 New York Grey

