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BƯỚC 2: 

Sơn Lớp Nước Sơn Màu 
SHELLAC™

Nâng cao dịch vụ và tốc độ với Phương Pháp Sơn 
Móng Tay 5 Điểm CND - phương pháp hoàn thiện 
sơn móng tay dễ dàng, có hệ thống mang lại kết 
quả tốt nhất với Nước Sơn Móng Tay Bền Lâu Hơn 
14 Ngày Nhãn Hiệu SHELLACTM. (Để biết thêm 
thông tin chi tiết hãy tham khảo Hướng Dẫn Từng 
Bước Phương Pháp Sơn Móng Tay 5 Điểm CND.)

1. Lắc mạnh chai để trộn điều.

2. Sơn một lớp mỏng Lớp Nước 
Sơn Màu  SHELLAC™ đến đầu 
móng và lên mặt móng (lớp này sẽ 
trong suốt ở mức không đáng kể 
nếu quét đúng cách).

3.  Sơn năm móng và hơ đèn  
mỗi bàn tay một phút (nút 2S 
được cài đặt sẵn) trong Đèn 
LED CND™.* Không chùi tẩy 
màng dính sau khi đưa móng 
ra khỏi đèn.  

4. Sơn lớp mỏng thứ hai  
Lớp Nước Sơn Màu lên mặt móng.  
Lớp thứ hai sẽ cung cấp thêm màu 
và độ che phủ, làm mịn điều và 
hoàn thiện các đường viền xung 
quanh biểu bì với mỗi lớp. 

Ứng dụng:
BƯỚC 1: 

Đấp móng tăng cường 
nhân tạo với sản phẩm 
tăng cường móng

1. Đấp móng tăng cường nhân tạo do 
quý vị tự chọn theo chỉ dẫn, tùy 
vào lớp hoàn thiện cuối cùng. 

 a.  Đấp móng tăng cường nhân tạo 
với Chất Lỏng & Bột, giũa mịn 
móng giũa mịn 240 độ mịn 
giũa Kanga tiếp theo là dùng giũa 1200 độ 
mịn như Koala Buffer™ và chùi sạch móng 
hoàn toàn bằng cọ/bàn chải có thể khử trùng và 
tấm chùi móng có lót nhựa không chứa xơ vải 
đã thấm ướt với Cồn Isopropyl 99% chùi sạch 
không còn hạt bụi nhỏ nào sót lại.

 b.   Đấp Móng Tăng Cường Nhân Tạo với Gel 
BRISA™, bít kín đầu móng bằng Nước Sơn 
Bóng BRISA™ và hơ đèn trong một phút  
(nút 3 được cài đặt sẵn) trong Đèn LED 
CND™.* Không chùi móng sau khi đưa móng 
ra khỏi đèn.

 2. Loại bỏ bụi bằng bàn chải có thể khử trùng 
và nhẹ nhàng chùi các móng bằng tấm chùi 
móng có lót nhựa không chứa xơ vải và Cồn 
Isopropyl 99%.

 Không nhất thiết phải quét Lớp/Nước Sơn Nền 
SHELLAC™.

Nước Sơn Nhãn Hiệu SHELLAC™  
trên móng có sản phẩm tăng  
cường móng (nhân tạo)

90 PHÚT  Nước Sơn Nhãn Hiệu SHELLAC™ Bền Lâu Hơn 14 Ngày với sự dể dàng của 
nước sơn móng tay có khả năng giữ màu hiệu suất cao và độ sáng bóng tuyệt vời. Một 
đổi mới thực sự về màu móng chống tróc nước sơn móng tay, bền lâu sơn trên móng 
có sản phẩm tăng cường móng nhân tạo Chất Lỏng & Bột hoặc Gel.

*Nếu sử dụng Đèn UV CND™, hơ đèn trong hai phút.
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5.  Sơn năm móng và hơ đèn  
mỗi bàn tay một phút (nút 2S 
được cài đặt sẵn) trong Đèn 
LED CND™.* Không chùi tẩy 
màng dính sau khi đưa móng ra 
khỏi đèn. 

BƯỚC 3: 

Sơn Nước Sơn Bóng 
SHELLAC™ 

1. Lắc mạnh chai để trộn điều.

2. Sơn một lớp mỏng Sơn Nước Sơn 
Bóng SHELLAC™ đến đầu móng và 
trên mặt móng.

 3. Sơn năm móng và hơ đèn  
mỗi bàn tay một phút (nút 
3 được cài đặt sẵn) trong 
Đèn LED CND™.* 

4.  Chùi tẩy màng dính bằng   
tấm chùi tầy có lót nhựa không 
chứa xơ vải đã thấm ướt Cồn 
Isopropyl 99%.  

5. Dưỡng móng và mô mềm  
xung quanh bằng Sản Phẩm 
Chăm Sóc Móng & Biểu 
Bì SOLAROIL™ và gửi 
khách hàng một chai mang 
về nhà dưỡng hàng ngày.

Chùi Tẩy:

BƯỚC 1: 

Giũa Màu Ra

1.  Để chùi tẩy Màu Móng Nhãn Hiệu 
SHELLAC™ khỏi các sản phẩm 
tăng cường móng (nhân tạo) Chất 
Lỏng & Bột hoặc Gel, giũa hết màu 
bằng giũa 180 độ mịn như là Giũa 
Blizzard™ hoặc Giũa Hot Shot™.  
Như với mọi dịch vụ tái cân bằng 
móng có sản phẩm tăng cường móng, nên tránh 
giũa phạm vào tay và móng tay thật.

2.   Tái cân bằng móng có sản phẩm tăng cường 
móng, lặp lại các bước sơn Màu Móng Nhãn 
Hiệu SHELLAC™.

CÁC SẢN PHẨM CẦN THIẾT 

Giũa và Miếng Chà Bóng Móng CND™
Nước Sơn Màu SHELLAC™
Nước Sơn Bóng SHELLAC™
Sản Phẩm Chăm Sóc Móng & Biểu Bì 
SOLAROIL™

CÁC PHỤ KIỆN/THIẾT BỊ CẦN THIẾT

Đèn LED CND™
Khăn lau tay
Xà phòng rửa tay
Tấm chùi móng có lót nhựa không chứa xơ vải
Bàn chải phủi bụi có thể khử trùng*
Cồn Isopropyl 99%

*Không bắt buộc

*Nếu sử dụng Đèn UV CND™, hơ đèn trong hai phút.


