Peel it Pre-base Instructions
Step-by-Steps

Start altijd met een manicure waarbij je de nagel goed voorbereid. Spray de handen van jezelf
en de klant in met Cuccio Sanispray.

Verwijder cuticle en vuil en vet van de nagelplaat en duw de nagelriemen voorzichtig naar
achteren.

Gebruik een white block om de glans laag van de natuurlijke nagel te buffen en verwijder al het
stof en vuil met een nail brush

Je ben nu klaar om met de Cuccio Veneer PEEL IT! manicure te beginnen
1.Dehydrate alle 10 de nageles met #1 PREP. Laat dit even drogen
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2. Breng Cuccio Veneer #2 FUSE aan over de gehele nagel.
.

3. Breng vervolgens PEEL IT! Pre- Base aan over de gehele nagel, vergeet niet om de free edge te sealen
! Niet uitharden in de lamp, het is de bedoeling dat het plakkerig blijft aanvoelen.

4. Breng een zeer dunne laag Cuccio Veneer #3 BASE aan over de gehele nagel inclusief de free edge van
alle 5 vingers . Hard dit uit in een LED lamp voor 30 seconden of 2 minuten in UV. Herhaal deze stappen
op de andere hand.

Voordat je verder gaat mix de Cuccio Colour™ Veneer van je keuze met de Cuccio mixing tool.
Alleen schudden is niet voldoende om de pigmenten in de veneer goed te mixen.

5. Breng een zeer dunne laag Cuccio Veneer Colour (indien gewenst ook de free edge sealen).
Deze eerste laag is nog niet de uiteindelijke kleur. Hard dit uit in een LED lamp voor 30 seconden of 2
minuten in UV. Herhaal deze stap op de andere hand.
Breng een 2e dunne laag Cuccio Veneer Colour (indien gewenst ook de free edge sealen).
Hard dit uit in een LED lamp voor 30 seconden of 2 minuten in UV. Herhaal deze stap op de andere
hand.
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6. Breng een dunne laag Cuccio Veneer #5 TOP aan over de gehele nagel inclusief de free edge van alle
5 vingers . Hard dit uit in een LED lamp voor 30 seconden of 2 minuten in UV. Herhaal deze stap op de
andere hand.

7. Verwijder de plaklaag van alle nagels met #6 CONDITIONING CLEANSER. Gebruik 1 nail wipe per nagel
(gebruik deze niet op de andere nagels) zodat deze laag goed verwijderd wordt.
8. Breng Cuticle Oil aan.

Quick & Easy verwijderings proces
1. Zoek een plekje dichtbij de free edge of cuticle wat je kan liften en heel simpel PEEL IT ! van je nagels

2. Verwijder eventuele restanten met alcohol.
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Just PREP. PAINT. PEEL. REPEAT.

Tips
1. Was de handen van de cliënt vóór de behandeling.
2. Knip en vijl de nagels in vorm vóór de bandeling NIET erna, dat zal de seal van de applicatie
verbreken en delaminatie veroorzaken.
3. Gebruik een natuurlijke nagelvijl 220 grit of hoger om de natuurlijke nagels te vijlen.
4. Verwijder altijd al het stof van de nagelplaat, als er vuil op de nagel achter blijft gaat het product
liften.
5. Gebruik een met aceton doordrenkte pluisvrij doekje om het nageloppervlak en onder de vrije
rand schoon te maken. Soms hebben nagels olieachtige resten, waardoor de gel zich van de vrije
rand kan terugtrekken.
6. Zorg ervoor dat u de handen correct onder de lamp plaatst - voor een goede uitharding van t
product.
7. PEEL IT! Pre-Base is een aan de lucht drogend product, NIET uitharden onder een lamp.
8. Zorg er altijd voor dat u de PEEL IT ! Pre-Base fles goed sluit om te voorkomen dat het verdampt.
9. Gebruik dezelfde stappen bij een Pedicure behandeling.

