
APLIKACE

Pro efektivní a bezpečnou aplikaci i odstranění použijte vždy kompletní sadu originálních produktů 
a doplňků Gel FX. Nahrazování může negativně ovlivnit výsledek.

•Začněte se suchou 
manikúrou. Opilujte, 
očistěte, zatlačte kůžičky, 
naleštěte nehty a od-
straňte přebytečný olej 
čističem Gel FX 3 in 1 
Cleanser.

• Lehce potřete špičky 
nehtů vitamínovým pod-
kladem Gel FX Primer.

• Vyhněte se sousedící 
pokožky a zbytku nehtu.

Pamatujte, že méně je 
více. 

• Aplikujte tenkou vrstvu 
vitamínového základu Gel 
FX Basecoat na nehty 
čtyř prstů a vytvrďte.*

• Aplikujte zvlášť na ne-
het palce a vytvrďte.

Při aplikaci základu se 
snažte mít lehkou ruku.

• Použijte suchý štětec 
Orly Dry Brush k setření 
lepkavé vrstvy.

• To zajišťuje řádné 
ztvrdnutí a chrání před 
zvlněním a zvrásněním. 

* Vytvrďte pomocí LED (30 - 60 sekund) nebo UV (1 - 2 minuty) lampou. Doba tvrdnutí se mění dle odstínu.
ORLY lampa Gel FX LED 480FX: položte prsty do lampy. Ošetřete nejdříve prsty a poté zvlášť palec.
Nově můžete zakoupit profi lampu Gel FX 800FX, která vytvrzuje všech 5 prstů najednou.

• Aplikujte tenkou vrstvu 
libovolného laku Gel FX 
a vytvrďte.*

• Aplikujte druhou vrstvu 
a vytvrďte.*

Tip: Zatavte nejprve okra-
je nehtů, abyste ochránili 
špičky před zesílením 
a odlamováním.

• Aplikujte tenkou 
a rovnoměrnou vrstvu 
svrchního laku Gel FX 
Topcoat a vytvrďte.*

Tip: Zatavte nejprve okra-
je nehtů, abyste ochránili 
špičky před zesílením 
a odlamováním.

• Odstraňte lepivou 
vrstvu čističem Gel FX 
3 in 1 Clenaser pomocí 
ubrousku Gel FX Lint-
Free Wipe.

Tip: Pro získání vysokého 
lesku použijte nový 
ubrousek na každé 2 - 3 
nehty. 

• Dokončete aplikací 
1 - 2 kapek vitamínového 
oleje na kůžičky Gel 
FX Cuticle Oil na každý 
nehet.



ODSTRANĚNÍ

Odstraňte váš gelový lak ve čtyřech jednoduchých krocích.

• Narušte zatavení gelu 
pilníkem Orly Black 
Board nebo Garnet 
Board.

• Svrchní vrstvu musíte 
zcela odstranit.

Tip: před odstraňováním 
zatlačte kůžičky.

• Namočte silně 
houbičku na odstraňo-
vací fólii Gel FX Foil 
Remover Wrap 
odstraňovacím 
přípravkem Gel FX 
Remover.

• Okamžitě zabalte prst 
do folie. Zajistěte, aby 
přípravek a vniklé teplo 
neunikali ven. Konečky 
prstů by měly být zcela 
zabaleny.

• Po 10 - 15 minutách 
působení zkontrolujte 
stav.

Tip: Nekteré barvy 
potřebují na odstranění 
více času. V případě 
potřeby přidejte 5 minut.

• Odstraňte zábal 
a jemně odškrábejte gel 
z nehtů odstraňovačem 
gelu Orly Pusher & 
Remover.

Tip: Odstraňujte lehce. 
Zbytky snadno odpilujete 
pilníkem.


