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Hướng Dẫn Từng-Bước

ĐIỂM 2:

GIỌT Ở GIỮA
Đặt cọ ở giữa móng để trước nhất là nước sơn không bị 
tràn ra phần đường biểu bì và cũng cung cấp cách ứng 
dụng thật chính xác và độ che phủ.

1. Chuẩn bị cọ để sơn.

 a.  Kéo cọ ra từ chai lấy một 
hạt nhỏ ở một bên của cọ. 
Còn bên kia thì vắt bớt làm 
phẳng ra trong cổ chai. 

 b. Đặt hạt nhỏ lên giữa móng, 
và vuốt ra tới đầu móng.

 c.  Nhấc cọ lên, nghiên ngón tay 
xuống và đưa cọ lên tới đường 
biểu bì, nhẹ tay khi đề cọ. 
Kỹ thuật này giúp cho cọ bè 
ra để đặt đước sự chính xác vừa 
để lại một đường mõng nhỏ thật 
điều, xung quanh.

 d. Vuốt ra tới đầu móng để phủ 
điều và hoàn tất đường giữa.

MẸO:

Khi sử dụng CND™ VINYLUX™ Nước Sơn Mang Lâu 
và CND™ CREATIVE PLAY™ Nước Sơn Thường, nhẹ 
tay khi sơn và phất cọ nhẹ qua trên mặt móng; còn với 
Nước Sơn Gel CND™ SHELLAC™, CND™ SHELLAC 
LUXE™ và CND™ CREATIVE PLAY™, đè mạnh cọ 
xuốn cho lông cọ bè ra để mỗi móng có những lớp sơn 
thật mỏng và thật điều.

ĐIỂM 1:

BÍT KÍN ĐẦU MÓNG
Bít kín đầu móng trước sẽ mang lại sự hạn chế nước 
sơn dư đọng trên móng trong quá trình thực hiện dịch 
vụ, đồng thời sẽ đảm bảo lớp bọc hoàn hảo, ngay cả 
trên móng tay ngắn nhất.

1. Chuẩn bị cọ để sơn.  

 a. Kéo cây cọ ra từ chai.  
Cạ vào bên trong cổ chai để vuốt 
bỏ bớt nước sơn đồng thời vừa đè 
dẹp long cọ ra.

2. Bít kín đầu móng.

 a. Cầm ngón tay của khách, nhẹ nhàn kéo phần 
thịt ở đầu ngón tay lại. Làm như vầy sẻ giúp để 
không bị dính nước sơn lên da.

 b. Với cọ đã làm dẹp, vẽ một đường  
mỏng ngang đầu móng để bít  
kín và đảm bảo che phủ hoàn 
toàn.

Phương Pháp Sơn Móng 
Tay 5 Điểm CND
Nâng cao dịch vụ và tốc độ với phương pháp sơn cùng với sự ứng dụng hợp 
lý và phù hợp cho bất kỳ dịch vụ màu nào. Phương Pháp Sơn Móng Tay 5 
Điểm CND là phương pháp dễ dàng, có hệ thống cho sự hoàn hảo khi sơn.
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SẢN PHẨM YÊU CẦU

*Nước Sơn Gel CND™ SHELLAC LUXE ™ 
  - Nước Sơn Màu
  - Nước Sơn Phủ

*Nước Sơn Gel CND™ SHELLAC™ 
  - Nước Sơn Lót
  - Nước Sơn Màu
  - Nước Sơn Phủ

*Nước Sơn Mang Lâu CND™ VINYLUX™ 
  - Nước Sơn Màu
  - Nước Sơn Phủ

*Nước Sơn CND™ CREATIVE PLAY™ 
  - Nước Sơn Lót
  - Nước Sơn Màu
  - Nước Sơn Phủ

*Nước Sơn Gel CND™ CREATIVE PLAY™ 
  - Nước Sơn Lót
  - Nước Sơn Màu
  - Nước Sơn Phủ

Cồn 99% IPA

PHỤ KIỆN/THIẾT BỊ YÊU 

*ĐỀN CND™ LED 

Khăn Tay

Tấm chùi có lót nhựa, không xơ vải

*Không bắt buộc

ĐIỂM 3:

XOAY PHẢI
Lưu ý: Không nhúng cọ lại. Giọt đã tạo ở bước trước la 
đủ lớn để phủ toàn bộ móng.

1. Xoay ngón tay sang phải, và kéo nếp gấp vào để 
nhìn thấy rõ phía bên trái của móng.

 a.  Sử dụng góc trái của cọ,  
sơn màu lên toàn bộ phía 
bên trái của móng, tiếp theo 
đường viền của thành bên 
càng gần càng tốt từ đường 
biểu bì đến đầu móng.

ĐIỂM 4:

XOAY TRÁI
1. Xoay ngón tay sang trái, và kéo nếp gấp vào để 

nhìn thấy rõ phía bên phải của móng.

 a.  Sử dụng góc phải của cọ, 
sơn màu lên toàn bộ phía bên 
phải của móng, tiếp theo đường 
viền của thành bên càng gần 
càng tốt từ đường biểu bì đến 
đầu móng.

ĐIỂM 5:

LẶP LẠI & LÀM ĐIỀU
Lớp màu thứ hai sẽ cung cấp thêm độ che phủ và màu 
sắc, làm cho tinh tế hơn và chỉnh điều đường viền xung 
quanh đường biểu bì với mỗi lớp.

1. Lặp lại và làm điều với mỗi lớp. 

 a. Bọc đầu móng và dùng các bước 
tương tự chính xác cho các 
lớp còn lại.


