MANICURE TYTANOWY FAQ – pytania i odpowiedzi
1. Dlaczego paznokcie po tygodniu zapowietrzają się (przy skórkach lub na
czubku) ?
Złe przygotowanie płytki do aplikacji, pozostawienie skórek na płytce paznokcia
W trakcie przygotowywania skórek nie należy używać płynów zmiękczających skórki
Paznokcie należy bardzo dokładnie opracować pilnikiem , aby stylizacja nie była za
gruba przy skórkach i wokół wałów paznokcia
Należy zabezpieczyć preparatem Finish gel wolny brzeg paznokcia

2. Dlaczego Pro Base , Finish Gel szybko gęstnieją i stają się mętne?
Powodem jest nieumiejętna aplikacja produktu płynnego, podczas której za mocno
naciskamy pędzelkiem na płytkę lub próbujemy rozsmarować za małą ilość produktu
na paznokciu. W ten sposób puder przykleja się do pędzelka i trafia do środka
preparatu.
W przypadku preparatu Finish Gel powodem gęstnienia jest wcześniej zaaplikowany
activator, którego opary zostają na pędzelku. Przed nałożeniem pierwszej warstwy
Finish Gel przetrzyj paznokcie wacikiem bezpyłowym a następnie wycieraj pędzelek
po każdej jednorazowej aplikacji o wacik bezpyłowy.
Należy systematycznie przecierać pędzelek od Pro Base i Finish gel o wacik
bezpyłowy oraz regularnie czyścić szyjkę preparatów z nadmiaru produktu. Tylko
wtedy unikniemy gęstnienia i mętnienia produktów płynnych.
3. Dlaczego Finish gel nie wysycha ?
Nie nałożono Activatora przed nałożeniem ostatnich dwóch warstw Finish gel.
Activator jest zabrudzony od proszków i jego właściwości utwardzające są zaburzone.
Activator powinien być przeźroczysty!
Buteleczka Finish gel była wystawiona na zmianę temperatur (upał, promienie UV,
mrozy) i zmieniła swoją konsystencję przez co traci swoje właściwości
4. Dlaczego na topie pojawiają się matowe plamy.
Warstwy finish gel zostały nałożone na grubo, spiłuj finish gel, omieć z pyłu i
ponowanie nałóż #2 Activator oraz #3 finish gel, pierwsza warstaw szybko,
niedokładnie i cienko
5.Jak zbudować krzywą "C"

Krzywą C budujemy pudrem budującym D75 vivien clear przez odpowiednie
nałożenie warstw. Prawidłowej budowy krzywej C uczymy na szkoleniach
stacjonarnych.
6. Czy przy ściąganiu można zostawić budujący puder , czy za każdym razem
należy ściągać do zera?
Oczywiście jeśli puder budujący nie jest zapowietrzony możesz go zostawić i nałożyć
ponownie kolor.
7. Czym się różnią preparaty z serii standard od serii EZ?
Seria EZ (easy care) dedykowana jest osobom początkującym, ponieważ preparaty
są rzadsze a activator słabszy, stylizacja dłużej schnie, co jest ogromnym
ułatwieniem dla osób początkujących, które pracują wolniej. Warto również zwrócić
uwagę na pędzelek, który nie gęstnieje przy użyciu serii EZ.
Seria Standard – jest dedykowana wprawionym stylistkom, które pracują szybko i
potrafią zadbać odpowiednio o czystość preparatów i pędzelków w trakcie pracy.
8. Jaki jest skład produktów?
1) PROBASE : Ethyl cyanoacrylate, tocopheryl acetate, retinyl palmitate, calcium
pantothenate
2) ACTIVATOR : Etyl acetate dimethylolylamine
3) FINISH GEL : Ethyl cyanoacrylate
4) PUDER : Pylyethyl Methacrylate , Benzoyl Peroxide, Silica ,Titanium dioxide
9. Czy mogę wykonać manicure tytanowy bez pudru budującego?
Tak, sugerujemy, aby osoby wykonujące manicure tytanowy na własny użytek nie
używały pudru budującego. Wykonanie stylizacji bez pudru budującego jest
łatwiejsze i szybsze, nie wymaga wiedzy z zakresu budowy krzywej C. Taka stylizacja
wykonana dwoma lub trzema warstwami koloru powinna się utrzymać do 3 tygodni.
10. Czy na tytanie można zdobić.
Tak, zarówno farbkami, jaki i stemplami czy naklejkami.
11. Czy na tytanie można zrobić efekt holo lub efekt lustra?
Tak, Revel Nail posiada w ofercie specjalne pudry oraz top do lampy UV, dzięki
któremu wykonasz wszystkie efekty.
12. Jak użyć tack free gel?
Zobacz tutorial: https://youtu.be/keEKfU1F4MY

13. Czy tack free gel można utwardzać w lampie led?
Nie, produkt utwardza się w lampie UV.
14. Dlaczego efekt z tack free gel odchodzi ?
Przyczyną może być słaba lampa, nie zabezpieczony wolny brzeg lub zbyt krótki
czas utwardzania w lampie.
15. Czy można łączyć produkty różnych firm?
Tak, jednak zaleca się aby stosować preparaty tej samej firmy, gdyż zostały one
skomponowane, aby dawały najlepszy efekt.

ZAMÓWIENIE
1. Jak wybrać kolory do zestawu startowego?
Robiąc zamówienie wystarczy wpisać w uwagach numery wybranych kolorów lub
wysłać nam maila (biuro@revelpolska.pl), wiadomość na fb, sms’a.
2. Dlaczego kupon rabatowy nie wchodzi?
Sprawdź czy każda literka/cyferka została poprawie wprowadzona bez spacji.
Każdy kupon możesz wykorzystać tylko raz. Kupony mają ograniczoną ważność,
zatem być może Twój kupon wygasł, w takiej sytuacji skontaktuj się z nami.
3. Od jakiej kwoty jest darmowa wysyłka?
Darmowa wysyłka do paczkomatu jest od kwoty 89 zł, darmowa wysyłka kurierem
jest od kwoty 129 zł, natomiast darmowa wysyłka kurierem za pobraniem jest od
kwoty 149 zł.
4. Dlaczego nie mogę odtworzyć filmu instruktażowego?
Film jest umieszczony na platformie youtube jako niepubliczny, zatem bez problemu
otworzysz go na przeglądarce google lub innych, na których otwierasz youtube.

