
FIGYELMEZTETÉSEK

RAGASZTÓ: Vigyázat! Cián-akrilátot tartalmaz. Pillanatok alatt 
köt a bőrön és szembe kerülve egyaránt. Ha ujjai vagy a bőr 
egyéb részei összeragadnának, enyhe görgető mozdulattal 
próbálja azokat szétválasztani. Ha ez nem működik, vigyen fel 
acetonos oldatot a területre. Kerülje az akrilgyanta ruházattal való 
érintkezését - ez esetenként égési sérülést okozhat.
Tartsa gyermekektől távol! A készítmény szem, légzőszervi és bőr 
irritációt okoz. Ha a készítmény szembe kerülne, bő vízzel mossa 
ki! Ha az irritáció fennmarad, forduljon orvoshoz! KERÜLJE az 
oldószer gőzeinek belégzését!

KETTŐ AZ EGYBEN KÖRÖMLAKK: Kerülje a készítmény szembe 
jutását. Tartsa gyermekektől távol! Gyúlékony!

AKTIVÁLÓ SZER: Fokozottan gyúlékony! Emésztő rendszerbe 
jutása káros. A készítményből távozó gőzök belégzése 
bágyadtságot, szédülést okozhat. Kerülje a készítmény szembe 
jutását! Ha a készítmény szembe kerülne, bő vízzel mossa ki! Ha 
az irritáció fennmarad, forduljon orvoshoz!
Gyakori alkalmazása a bőr kiszáradását, berepedezését 
okozhatja. Tartsa gyermekektől távol!

AKRIL POR:
A készítmény szem, légzőszervi és bőr irritációt okoz.

Felnyitás után 6 hónapig használható.

Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót.

Fokozottan gyúlékony!

Irritáló hatású!

A gyártó a készülék fejlesztése miatt fenntartja magának a 
jogot, hogy a műszaki adatokban szereplő értékeket előzetes 
bejelentés nélkül megváltoztassa, valamint a tartozékok is éppen 
ezért eltérhetnek kivitelezésben és kinézetben a jelen használati 
útmutatóban bemutatottaktól.
A készülék normál használata esetén 2 év cseregaranciát biztosítunk
a végfelhasználó részére. A vásárlás dátumát igazolja számlával vagy
blokkal. 

MŰSZAKI ADATOK

Méretek 17x12x7 cm

Tömeg 0,29 kg
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FELTÖLTÉS

A természetes köröm növekedésével szükség lesz a körömre 
felépített akril réteg és a körömágy közötti rés feltöltésére. Ezen 
kívül a fedőréteg akár el is emelkedhet a köröm felületéről. 
Feltöltésre az első akril réteg felhelyezése után általában két hét 
múlva van szükség, azt követően pedig 2-3 hetente.

1. LÉPÉS
Alaposan mosson kezet, tisztítsa meg körmeit. 
A kutikula hártyát tolja hátra a köröm tövébe.

2. LÉPÉS
Körömreszelővel igazítsa ki az akril körmök 
széleit, ügyelve a megemelkedett vagy 
meglazult részek eltávolítására. Haladjon 
végig a reszelővel a teljes körömfelületen az 
előző akril réteg elvékonyításához.

3. LÉPÉS
Kenjen fel egy réteg gyantát a köröm teljes 
felületére. Várjon 20 - 30 másodpercet.

4. LÉPÉS
Kenjen fel még egy réteg gyantát a köröm 
teljes felületére.

5. LÉPÉS
Forgassa be a köröm felületét az akril porba, 
ügyelve, hogy a teljes felületet és a széleket 
egyaránt bevonja az akril por.

6. LÉPÉS
A felesleges akril por eltávolításához 
körmeit enyhén ütögesse a tálka széléhez.

7. LÉPÉS
Kenjen fel még egy réteg gyantát a 
körömre. Ügyeljen, hogy a köröm teljes 
felületét befedje. Egy papírtörlővel törölje 
le az ecset szárát, mielőtt visszahelyezné 
a gyantás flakonba. Végezze el ugyanezt 
minden körmön, az egyik kezén.
8. LÉPÉS
Permetezze az aktiváló hatóanyagot a 
kezelt körmökre, a teljes köröm felületet 
és az oldalakat is beborítva. Várjon 30 
másodpercig, majd körömágy igazítóval 
ellenőrizze, hogy megkeményedett-e 
az akril réteg! Ha nem, permetezzen a 
körmökre még egy adag aktiváló szert és 
várjon újabb 30 másodpercet. Az eljárás 
befejezéséhez, az eddigieknek megfelelően, 
reszelje formára a körmök oldalait és éleit, 
polírozza a körmök felületét, majd vigye fel 
a fedő réteget.
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AKRIL MŰKÖRÖM 
ELTÁVOLÍTÁSA

Ha a körmök reszelését és feltöltését megfelelően végzi, elkerülheti 
az akril réteg levételét, mert az egyszerűen a természetes 
körmével együtt nő tovább, a végeit pedig méretre igazíthatja. 
A műköröm végek eltávolításához azonban megfelelő oldószer 
és legalább 90%-os aceton tartalmú körömlakk-lemosó folyadék 
szükséges. Az eltávolításhoz egy ideig az acetonban kell tartani 
az ujjvégeket. Ezt nem javasolt gyakran alkalmazni.

1. LÉPÉS
A műkörmök végeit vágja vissza, amennyire 
csak lehet, mossa le a lakkot a körmökről.

2. LÉPÉS
Töltsön fel egy közepes méretű tálat félig forró 
vízzel. Helyezzen a forró vizet tartalmazó tálba 
egy NEM MŰANYAG kisebb edényt. Töltse 
a műköröm oldószert és a körömlakklemosó 
(legalább 90%-os aceton tartalmú) folyadékot 
a kisebb tálkába.

3. LÉPÉS
A körmöket áztassa legalább 5-10 percen át, 
mielőtt ellenőrizné, hogy elkezdtek-e puhulni 
a felépített körömvégek. Ügyeljen, hogy az 
acetonos oldat mindvégig érje a teljes köröm 
felületet. Fedje le kezét egy törülközővel, így 
visszazárhatja a keletkező hőt és mérsékelheti 
a levegőbe kerülő acetonos gőz mennyiségét.

4. LÉPÉS
Nagyjából percenként törölje át a körmöket 
az oldatba áztatott vattával, hogy eltávolítsa 
a megpuhult részeket. Ahányszor csak kikerül 
a köröm az oldatból, rögtön újból kötni kezd, 
ezért lehetőleg mindvégig tartsa ujjvégeit az 
oldatba merülve.

5. LÉPÉS
Alaposan mosson kezet és tisztítsa meg a 
körmöket, hogy teljesen eltávolítsa róluk az 
aceton maradványait.

6. LÉPÉS
Ápolja a bőrt és körmöket körömágy olajjal és 
körömápoló krémmel.

VIGYÁZAT!
Az oldószerek használata során fokozott figyelemmel járjon el:
• A készítmény MELEGÍTÉSÉRE NE használjon gáztűzhelyt, 

nyílt lángot, hajszárítót, mikrohullámú sütőt, vagy hasonló 
készülékeket!

• Az oldószer használata során kerülje a nyílt láng, szikra, vagy 
egyéb gyújtó források használatát (cigaretta, öngyújtó, stb.)!

 Kerülje az oldószer gőzeinek belégzését!
• Az acetont a gyártó utasításainak megfelelően ártalmatlanítsa!
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A műköröm fajták közül az akril műköröm a leggyakoribb típus. 
Azonban az akril műköröm hagyományos módszerrel történő 
felépítése nehéz, bonyolult eljárás. Az új akril por bevonó 
módszerrel most már Ön is gyorsan és könnyedén készíthet 
magának tökéletes, professzionális megjelenésű műkörmöket.

A műköröm sokkal strapabíróbb és kevésbé hajlik meg, mint a 
természetes köröm, így a körömlakk is tovább tart és ellenállóbb a 
lepattogással szemben.

Az első használat időigényes lesz! Az elején több órába is telhet, 
amíg teljesen felépíti a műkörmöket. Ha már gyakorlottabb, 
mindössze 40 perc alatt elkészülhet.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Tartsa gyermekektől távol! Használata 14 éves életkorukat 
nem betöltött gyermekek számára tilos!

• Kerülje a termék használatát nyílt körömágyi sérülés, 
körömgomba fertőzés esetén!

• RAGASZTÓ/GYANTA: A műköröm ragasztó és akrilgyanta 
használata során legyen körültekintő, mert azok másodpercek 
alatt megkötnek a bőrön. Kerülje az akrilgyanta bőrrel vagy 
ruházattal való érintkezését - ez esetenként égési sérülést 
okozhat. Ha ujjai vagy a bőr egyéb részei összeragadnának, 
enyhe görgető mozdulattal próbálja azokat szétválasztani! Ha 
ez nem működik, vigyen fel egy kis acetonos oldatot a területre! 
Ha a készítmény szembe kerülne, bő vízzel mossa ki. Ha az 
irritáció fennmarad, forduljon orvoshoz! KERÜLJE az oldószer 
gőzeinek belégzését!
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A KÖRMÖK ELŐKÉSZÍTÉSE
Ez a műköröm tipp felhelyezésének egyik legfontosabb mozzanata. 
Ha nem megfelelő tippeket választ, a műköröm elemelkedik a 
természetes körömtől. A következő lépéseket pontosan kövesse.

 

1. LÉPÉS
Vegyen le minden ékszert kezeiről. Gyengéd 
szappannal alaposan mosson kezet. A 
bőrsejtekben lévő zsírok és nedvesség 
gátolhatják a megfelelő tapadást, ami gyakori 
oka a műköröm tippek leválásának.

2. LÉPÉS
Óvatosan tolja vissza a kutikulát a körömágy 
ápolóval, a visszamaradt bőrdarabkákat pedig 
törölje le a körmök felületéről.

3. LÉPÉS
Fehér reszelővel gyengéden haladjon végig a 
köröm felületeken, eltávolítva a fénylő felszínt. 
Kimondottan figyeljen a kutikula részre és a 
körmök széleire.

4. LÉPÉS
A port alaposan tisztítsa le a körmökről egy 
papír törlővel vagy kis kefével. Ez után már NE 
érjen hozzá a körmök felületéhez, mert ujjairól  
átkerülhetnek a természetes zsírok a körömre.

A TIPPEK FELHELYEZÉSE 

1. LÉPÉS
Vigyen fel egy vékony réteg műköröm ragasztót 
a tipp illesztési területére. A tippet erőteljesen 
kocogtassa le egy papír kendőn a felesleges 
ragasztó mennyiség eltávolításához.

2. LÉPÉS
A tippet ferdén helyezze a köröm lapjára, 
majd húzza fel egészen a szabad körömvégre. 
A tippet megdöntve csúsztassa rá a köröm 
lapjára, hogy szabad körömvég pontosan 
hozzá simuljon a tipp belső végéhez.

3. LÉPÉS
Nyomja le és tartsa lenyomva a tippet körülbelül 
5 másodperc hosszan, vagy amíg légmentesen 
fel nem tapad. Ügyeljen, hogy a köröm 
hosszabbítás alatti ragasztott rész teljesen le 
zárt, résmentes legyen. Ez megakadályozza a 
víz és por bejutását.

4. LÉPÉS
Helyezze fel egyik kezére mind az öt tippet, 
majd vágja és reszelje a körmöket a kívánt 
hosszúságúra. A tippeket ekkor még csak 
a ragasztó tartja, így óvatosan reszelje a 
végeit. Ha még nincs hozzászokva a 
hosszabb körömhöz, a tippek végeit ésszerű 
hosszúságúra vágja, mert köröm ütődés, 
csapódás hatására megrepedhet.

MŰKÖRÖM TIPP

Válasszon a körmök eredeti formájához igazodó tippeket. Fontos, 
hogy a tipp “C” hajlata a lehető legpontosabban illeszkedjen az 
eredeti köröm “C” ívéhez.

A TIPPEK ELŐKÉSZÍTÉSE
A köröm felépítéséhez egy egyenletes felületet fedjen le 
egy törülközővel vagy eldobható védőborítással. A melléfolyt 
akrilgyanta vagy ragasztó csak nehezen távolítható el a 
textilek, szőnyeg, vagy bútorok felületéről.

1. LÉPÉS

Vágja le és reszelje megközelítőleg 
azonos hosszúságúra a természetes 
körömvégeket. Javasolt körülbelül 3mm 
hosszúra hagyni a körmöket.

MEGJEGYZÉS: A természetes körmöket 
mindig azonos irányba, kívülről befelé 
reszelje.

2. LÉPÉS

Válasszon minden körméhez egy tippet, 
mely pontosan illeszkedik a természetes 
köröm végének ívéhez. Szükség esetén, 
keskenyebb tipp helyett, válasszon 
inkább szélesebbet és reszelje le a 
széleken maradó felesleges részt a 
pontos illeszkedéshez.

3. LÉPÉS

Vágja le a tippek alját (illesztési terület), 
hogy a tipp a természetes körmöknek 
legfeljebb egy harmadát fedje le.

4. LÉPÉS

Körömreszelővel reszelje szintbe a 
köröm éleket, hogy az illesztési terület 
vékony legyen, a végek felé domborodva. 
A reszelőt a köröm hosszabbítására 
vízszintesen vezesse.

Ugyanezt végezze el minden tippen.
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ILLESZTÉSEK SZINTBE 
HOZÁSA

Az illesztések szintbe igazítása csak természetes hatású, átlátszó 
tippek használata esetén szükséges. Fehér tippek esetén ez nem 
szükséges.

1. LÉPÉS
Ha előzőleg jól hozta szintbe a tippeket, az 
illesztést fehér körömreszelővel csiszolhatja 
egészen halványra. Próbálja kerülni a 
természetes köröm felület csiszolását.

VAGY mártson egy vatta darabot aceton 
oldatba és gyors mozdulatokkal fokozatosan 
koptassa le az illesztési vonalat, szintbe 
hozva a körömfelülettel. NE használjon túl sok 
acetont, különben gyengül a ragasztó hatása!

2. LÉPÉS
A műköröm kiegészítés oldalait durva 
szemcséjű reszelővel igazítsa egyenesre, 
lereszelve a túllógó széleket. Ezt végezze el 
minden körmön.

AKRILÁT POR FELVITELE

1. LÉPÉS
1 mm rést kihagyva a körömágytól az ecsettel 
kenjen fel egy réteg AKRILGYANTÁT a teljes 
körömfelületre és a műköröm tippekre. Várjon 
20 - 30 másodpercet.

2. LÉPÉS
Kenjen fel még egy réteg GYANTÁT a köröm 
teljes felületére.

3. LÉPÉS
Hajlítsa be ujját az újpercnél és mártsa bele 
az AKRILÁT PORBA. Alaposan forgassa bele 
a köröm felületét a porba, hogy mindenhol 
egyenletesen befedje.

4. LÉPÉS
A felesleges akril por eltávolításához körmeit 
enyhén ütögesse a tálka széléhez. Egy darab 
vattával vagy papír törlőkendővel törölje le a 
felesleges port a körömágy körüli részekről.

5. LÉPÉS
Kenjen fel még egy réteg gyantát a körömre. 
Ügyeljen, hogy a köröm teljes felületét befedje. 
Egy papírtörlővel alaposan törölje le az ecset 
szárát, mielőtt visszahelyezné a gyantás 
flakonba. Végezze el ugyanezt minden körmön, 
az egyik kezén.
6. LÉPÉS
Permetezze az aktiváló hatóanyagot a kezelt 
körmökre, a teljes köröm felületet és az 
oldalakat is beborítva. Várjon 30 másodpercig, 
majd körömágy igazítóval ellenőrizze, hogy 
megkeményedett-e az akril réteg. Ha nem, 
permetezzen a körmökre még egy adag aktiváló 
szert, és várjon további 30 másodpercet.
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BEFEJEZÉS

Hogy még hosszabb ideig tartson a körömlakk, az akril műkörmöt 
a kettő az egyben felső réteg helyett egy réteg UV zselével is 
bevonhatja.

1. LÉPÉS

Az illesztéseket és a köröm oldalait durva 
szemcséjű reszelővel csiszolja le. Ezzel 
megakadályozható a megkötött akrilát 
elemelkedése a köröm belső végénél.

2. LÉPÉS

Csiszolja át a körmök felületét fehér 
homokszemcsés reszelővel, hogy még 
természetesebb, egyenletesebb hatást érjen 
el.

3. LÉPÉS

Polírozza a körmök felületét a háromlépéses 
polírozó reszelővel, a még fényesebb, 
professzionális eredmény érdekében.

4. LÉPÉS

Vigyen fel egy kettő az egyben lakkot a köröm 
felület lezárásához és fényesítéséhez.

HASZNOS TANÁCSOK
• A megszokott köröm hosszabbító tippekkel szemben ennél 

a módszernél nem szükséges a köröm felület kiszárítása. 
Ezért fontos, hogy a köröm előkészítése és utolsó lesimítása 
során ne használjon acetont. Ha tipp kiegyenlítő oldatot vagy 
acetont használ a tippek szintbe igazításához, az akrilgyanta 
felvitele előtt először szappannal alaposan mossa tisztára 
kezeit.

• A gyanta felvivő ecsetet mindig törölje tisztára, mielőtt 
visszahelyezné a flakonba, hogy elkerülje a gyanta 
beszennyeződését. Ha az ecset elkezd keményedni, cserélje 
a készlethez járó pótecsettel.

• A köröm hosszabbítás minél hosszabb ideig tartó megőrzése 
érdekében a feltöltések között rendszeresen reszelje meg 
a körömvégeket és illesztéseket. Használjon kutikula ápoló 
olajt, gyengéden a körömágyba masszírozva. Naponta 
legalább egyszer használjon hidratáló krémet!

• NE használjon aceton tartalmú körömlakklemosót, mert az 
aceton oldja a műköröm tippeket!

• Gumikesztyű nélkül KERÜLJE a súrolópor, mosogatószer 
vagy fehérítő jellegű tisztítószerek használatát! Ezek 
károsíthatják a köröm hosszabbításokat.

• Ügyeljen, hogy ne kerüljön víz a körmei alá és kézmosás után 
mindig alaposan törölje szárazra kezeit, körmeit! A köröm alá 
került víz penészedést okozhat, amely csak orvosi kezeléssel 
szüntethető meg.

• Sötét vagy erős színű körömlakk alá vigyen fel egy réteg 
áttetsző alapozó réteget, hogy körmei ne színeződjenek el.

• Ha az akril fedőréteg megemelkedne, töltse ki az elálló részt 
és kövesse a feltöltés során alkalmazott eljárást! NE pattintsa 
le az akril réteget.

• Ne feledje, hogy a köröm hosszabbítás elemelkedését 
leggyakrabban a köröm nem megfelelő előkészítése okozza. 
Gondosan távolítson el minden kutikula bőrmaradványt a 
köröm felületéről, mielőtt továbblépne, majd az előkészítő 
szakaszt követően kerülje a köröm felület érintését, hogy ne 
kerüljön rá zsír.

1

2

3

4

1

4

3 ✘

✔




