Mosaic 2015

"Mosaic" on ammattilaisille tarkoitettu tuotesarja. Sarja on kehitetty Olesja Nikolenkon
vankalla kokemuksella sekä ammattitaidolla. Kaikki tuotteet ovat monipuolisesti testattuja
ennen lanseerausta monen kynsiammattilaisen toimesta. Sarjan tuotevalikoima täydentyy
koko ajan ja uusia mielenkiintoisia tuotteita kehitetään ja lanseerataan. Sarja keskittyy
tuotekehityksessä alan ammattilaisten toivomuksiin ja sarjan valikoimassa on juuri
sellaisia tuotteita joita meillä ammattilaisilla olisi helppo ja miellyttävä käyttää
jokapäiväisessä työarjessamme. Mosaicin tuotekehityksessä kuunnellaan siis juuri teitä ja
painotetaan salonkityötä! "Mosaic" tuotesarjan ainutlaatuisuus on palapelimainen
harmonia hyvää laatua, edullista hintaa, helppoa työstettävyyttä, ergonomisia pakkauksia
ja kaikkien tuotteiden mahtavaa yhteensopivuutta. Mosaic-sarjan avulla pääset
hyödyntämään oma luovuuttasi, luot upeita rakennekynsiä ja koristeluja vähemmällä
ajalla sekä pienemmillä kustannuksilla.
Mosaic-geelit toimii palapelimaisesti, harmoniassa keskenään. Geelit ovat kaikki
yksivaihegeelejä. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää sarjan kaikkia kirkkaita geelejä
pohjageelinä, rakennegeelinä ja kiiltogeelinä. Valikoimassa on kuitenkin vielä erikseen
kiiltogeelit antamaan lisäkiiltoa sekä nopeuttamaan työtahtia. Sarjasta löytyy myös
erilaisia sävyttäviä camoflagegeelejä, sävytettyjä rakennegeelejä, pehmeitä ja joustavia
geelejä, sekä kovempia rakennegeelejä.

Pohjageelin sekä rakennegeelin käyttö valitaan asiakkaan luonnonkynnen mukaan. Alla on
eriteltynä kaikki Mosaicin tuotevalikoimassa tällä hetkellä olevat tuotteet. Geelien
ominaisuuksien mukaan voi valita pohjageelin ja rakennegeelin. Kaikki geelit ovat siis
yhteensopivat ja käytettävissä tarpeen mukaan yksin tai yhdisteltynä.
Mosaic-sarjan käytössä luonnonkynsien esivalmistelu on hellävarainen, useimmiten
kynnen esivalmisteluksi riittää kuolleen solukon poisto kynnen pinnalta ja kiillon
poistaminen bufferin avulla. Sen jälkeen suosittelemme kynnen puhdistamista pölystä
kostealla vanulapulla ja desinfiointiaineella.
Mosaicin pohjustusaineet ovat 1)Freshner ja 2)Ultrabond Primer. Freshner puhdistaa ja
kuivattaa kynnen pinnan ja esivalmistelee Ultrabond Primeria varten. Freshneria sivellään
kynnen pinnalle, se kuivuu ilmassa melkein heti. Ultrabond taas tekee kynnen pinnasta
hieman tahmean ja toimii tavallaan kaksipuolisena teippinä kynnen ja geelin välissä.
Ultrabondia levitetään kynnelle siten että kynsi näyttää tahmealta mutta ei märältä.
Ultrabondi ei kuivu näkymättömäksi vain jää tahmean näköiseksi. Ulrabond ei tarvitse
kuivumisaikaa eikä kovettamista uv-valossa, sen päälle voi heti laittaa geelikerroksen.
Hyvän tarttuvuuden takaamiseksi suosittelemme että teette pohjustuksen seuraavasti:
-Uudet rakennekynnet: Freshner, Ultrabond ja pohjageeli yksi kynsi kerrallaan. Levitä
Freshner kynnelle, sen jälkeen Ultrabond Primer ja heti sen päälle valitsemasi pohjageeli.
Pohjageelin kerros on erittäin ohut ja sen levityksessä voi käyttää hieman hankaavia
liikkeitä jotta se sekoittuisi hyvin primerin kerrokseen. Sen jälkeen yksi kynsi kerrallaan
toistetaan kaikki samat vaiheet. Kynnet voi kovettaa yksi kerrallaan tai kovettaa vasta
silloin kun kaikki 5 kynttä on pohjustettu.
-Huolto: Levitä Freshner 5 kynteen, sen jälkeen Ultrabond Primer 5 kynteen ja pohjageeli
5 kynteen. Kovetus.
Sen jälkeen voitte rakentaa kynnet valitsemallasi rakennegeelillä. Mosaicin rakennegeelit
ovat kaikki itsestään tasoittuvia pois lukien Jelly. Suosittelemme, että rakennatte kynnet
yksi kerrallaan ja kovetatte ne flashcure-tavalla myös yksi kerrallaan. Flash-cure tarkoittaa
geelin kovettamista parikymmentä sekuntia ja sen jälkeen uv-valosta poistamista. Kun
kaikki kynnet ovat rakennettu ja flash-cure-tavalla kovetettu, lopuksi kaikki kynnet
laitetaan loppukovetuksen ajaksi uv-laitteseen. Loppukovetuksen aika riippuu käyttämäsi
geelistä. Kaikki valmistajan suosittelemat kovetusajat lukee geelipurkeissä.
Suosittelemme käytettäväksi perinteistä Uv-valoa (ei lediä) ja Promed uvlaitetta Mosaic
sarjan kanssa. Kaikki kovetusajat geelipurkeissä on laskettu edellä mainitulla uv-laitteella.
Tässä teille avuksi pari esimerkkiä kuinka Mosaicin geelejä voi käyttää riippuen asiakkaan
luonnonkynnen ominaisuuksista.
Esimerkki 1 Asiakkaalla on todella kova luonnonkynsi, valitaan pohjageeliksi Mosaicin
kovin rakennegeeli Ice. Sama geeli sopii myös rakennegeeliksi. Rakennevaihtoehdoksi
sopisi myös Crystal joka on keskikova ja Blush joka on sävyttävistä rakennegeeleistä kovin.
Kiiltogeeliksi sopii kovien geelien kanssa Top gel.
Esimerkki 2 Asiakkaalla on joustava ja ohut luonnonkynsi, valitaan pohjageeliksi joustava
geeli Sticker tai Flexy (erittäin ohut ja joustava luonnonkynsi). Rakennegeeliksi sopii
keskikova Crystal, joustava Jelly tai Sticker. Kiiltogeeliksi joustavien rakennegeelien
kanssa suosittelemme käytettäväksi Flexy top geeliä tai Uv-Lac sarjan Top geeliä.
Esimerkki 3 Asiakkaalla on tavanomainen luonnonkynsi, ei erityisen kova eikä erityisen
joustava. Silloin pohjageeliksi sopii mainiosti Crystal, rakenteeksi kaikki rakennegeelit

esim. Crystal tai Blush. Kiiltogeeliksi sopii myös kaikki top geelit.
Tässä ovat geelimme kovuusjärjestyksessä.
Kovin> Ice, Blush, Blush+, Natural, Natural+, Zephyr, Mist, Jelly, Babyboomer, Crystal,
Sticker, Flexy Pehmein <
Kiiltogeeleistä kovin on Top geeli, sen jälkeen joustava Flexy Top ja viimeisena Uv-Lac
Top.
Sarjasta jokainen tekijä löytää jokaiselle asiakkaalle sopivan geeliyhdistelmän. Juuri se
tekee Mosaicista erittäin monikäyttöisen tuotesarjan ja ehdottomasti kokeilemisen
arvoisen.

Tuoteperhe 2015:
Crystal: Kirkas keskiviskoosinen itsetasoittuva rakennegeeli. Jättää hyvän kiillon
tahmean kerroksen poistamisen jälkeen. Ei kellastu eikä tuota lämpöä uv-valossa. Sopii
käytettäväksi niin rakennegeeliksi tippien sekä muottien kanssa että myös luonnonkynnen
vahvistamiseen ilman pidennystä. Kovettumisaika 2 min. uv-valossa. Crystal on
pinssattavissa ohkaisena kerroksena 10-15 sekunnin kovetuksen jälkeen ja paksumpana
kerroksena 20-25 sekunnin jälkeen.
Ice: Ohutviskoosinen itsetasoittuva yksivaihegeeli. Alhainen polymerisointilämpötila,
joten ei tuota lämpöa uv-uunissa. Sopii käytettäväksi niin rakennegeeliksi tippien sekä
muottien kanssa, että myös luonnonkynnen vahvistamiseen ilma pidennystä. Crystal
geelin nestemäisempi vaihtoehto. Sopii erinomaisesti yhdistettäväksi Crystal- sekä Jelly
geelin kanssa. Kovettumisaika 2 min. uv-valossa. Sopii käytettäväksi kiiltogeelinä esim.
isojen folioalueiden päällä. Ei vältämättä tarvitse erikseen Top geelin lisämistä.
Jelly: Erittäin paksu, ei valuva (korkeaviskoosinen) geeli. Soveltuu isomman massan
nopeaan rakentamiseen. Käytetään laajalti kynnen korjauksissa. Myös oikean kynnen
muodon palauttamiseen/nostamiseen alaspäin kasvavissa kynsissä sekä ylöspäin kasvavan
kynnen täyttöön. Sopii erinomaisesti yhdistettäväksi Crystal- sekä Ice geelin kanssa.
Kovettumisaika 2 min. uv-valossa.
Babyboomer: Itsetasoittuva ja vahva rakennegeeli. Geeli on läpikuultava, kevyesti
maitomainen, vaaleanpunainen. Babyboomer sopii pehmeisiin ja myös erittäin vahvoihin
kynsiin. Geeliä voidaan käyttää pidennyksissä (muoteilla) sekä luonnollisen kynnen
vahvistamiseen. Geeli jättää kynnelle kevyen tunteen, joka ei paina tai ahdista kynttä.
Kovettumisaika 2 min. uv-valossa.
Mist: Itsetasoittuva ja vahva rakennegeeli. Geeliä on helppo työstää ja sitä on ilo käyttää!
Täydellinen työkaveri! Geeli on läpikuultava, kevyesti maitomainen, lämmin vaalen beige.
Jättää luonnollisen läpikuultavan sävyn kynsipedille peittämättä sitä liikaa. Näin myös
kasvurajaa on helpompii häivyttää. Kovettumisaika 2 min. uv-valossa.
Zephyr: Itsetasoittuva ja vahva rakennegeeli. Geeliä on helppo työstää ja sitä on ilo
käyttää! Täydellinen työkaveri! Geeli on läpikuultava, kevyesti maitomainen, kylmä
vaaleanpunainen. Jättää luonnollisen sävyn
kynsipedille peittämättä sitä liikaa. Näin myös kasvurajaa on helpompii häivyttää.
Kovettumisaika 2 min. uv-valossa.
Blush: Itsetasoittuva ja vahva rakennegeeli. Geeliä on helppo työstää ja sitä on ilo käyttää!
Täydellinen työkaveri! Geeli on läpikuultava, kevyesti maitomainen, lämmin
vaaleanpunainen. Jättää luonnollisen sävyn
kynsipedille peittämättä sitä liikaa. Näin myös kasvurajaa on helpompii häivyttää.
Kovettumisaika 2 min. uv-valossa.
Blush+: Ei itsestään tasoittuva, vahva rakennegeeli. Geeliä on helppo työstää ja sitä on ilo
käyttää! Täydellinen työkaveri! Geeli on läpikuultava, kevyesti maitomainen, lämmin
vaaleanpunainen. Jättää luonnollisen sävyn
kynsipedille peittämättä sitä liikaa. Näin myös kasvurajaa on helpompii häivyttää.
Kovettumisaika 2 min. uv-valossa.

Flexy: Geeli luonnollisen kynnen vahvistamiseen. On tarkoitettu vain lyhyiden kynsien
vahvistamiseen. Kynsien pidentämiseksi tuote ei sovi. Kiitos tuotteen ominaisuuksien, se
ei halkeile eikä kuoriudu pois ohuiltakaan kynsilta. Käyttämällä Flexya rakennegeelin
pohjageelinä takaa kynnen luonnollisen joustavuuden, säilyttäen rakennegeelin vahvuuden
ja erittäin hyvän pysyvyyden. Geelilakan käyttäjille Flexy-geeli sopii kynnen
vahvistamiseksi varmistamalla geelilakan pitkäaikaisen pysyvyyden. Kovettumisaika 2
min. uv-valossa.
Sticker: Läpikuultava vaaleanpunainen joustava rakennegeeli. Koostumukseltaan
paksumpi kuin Flexy. Geelillä on erinomainen kiinnitysominaisuus luonnonkynteen.
Geelin kanssa suosittelemme käytettäväksi Flexy Top geeliä. Kovettumisaika 2 min. uvvalossa.
Natural: Peittävä ihonvärinen geeli kynsipedin sävytykseen ja pidennykseen,
keskiviskoosinen. Kovettumisaika 2 min. uv-valossa. Kovettumisaika 3 min. uv-valossa.
Natural+: Peittävä ihonvärinen geeli kynsipedin sävytykseen ja pidennykseen, ei
itsestään tasoittuva paksu koostumus. Kovettumisaika 2 min. uv-valossa.
Glare: Valkoinen geeli ranskalaista manikyyriä varten. Kovettumisaika 3 min. Uv-valossa.
Cloud: Erittäin paksu valkoinen rakennegeeli. Soveltuu pinssattavaksi täydellisen ckaaren luomiseen. Soveltuu niin salonki- kuin kilpailukäyttöön. Top Gel: Erittäin kiiltävä
kiiltogeeli. Sopii akryyli-, geeli- tai kuitukynsien viimeistelyksi. Ei jätä tahmeata kerrosta.
Kovettumisaika 3 min. uv-valossa.
Top Gel Flexy: Joustava kiiltogeeli, jättää tahmean kerroksen. Kovettumisaika 3 min. uvvalossa. Prep Freshner: Pehmeä puhdistaja, rasvan poistaja. Desinfioi kynnen pinnan
mutta ei kuivata omaa kynttä. Käytä ennen Ultrabond-primeria. Kuivuu ilmassa.
Ultrabond Primer: Monipuolinen, happovapaa pohjakerros kiinnittyvyyden
lisäämiseksi. Edistää materiaalin voimakasta pitoa
luonnollisella kynnellä. Paras tulos saadaan, kun käytetään Freshnerin kanssa. No Lines:
Tuotetta käytetään huollossa, peittää vanhan massan ”rajat”. Käytetään Freshnerin ja
Ultrabond-Primerin välissä. Kuivuu ilmassa. Käytä säästäen.
Gel Paint: Runsaspigmenttinen värigeeli. Soveltuu kaikenlaisiin koristeluihin.
Geelimaali peittää ohkaisella kerroksella ja sen takia maalia kuluu vähän. Ei valu, minkä
vuoksi voi geelimaalia käyttää eritasoisiin koristeluihin, niin salonkitöissä kuin
monimutkaisiin kilpailutöihin. Kovettumisaika 1 min.
Foil Gel: Foil gel on tarkoitettu folion kanssa käytettäväksi. Geeliä kovetetaan 2 min. ja
painellaan folio kevyesti mattapuoli alaspäin Foil geelin päälle. Kiiltogeeliksi
suosittelemme Flexy toppia, Uv-Lac toppia tai Ice geeliä.
Uv Lac: Hybridi geelilakka-sarja missä valikoimassa yli 60 sävyä. Sarjassa löytyy oma
Base ja Top geeli. Pohjustukseksi käytetään Freshneria ja Ultrabond primeria.
Geelilakkamme ei tarvitse luonnonkynnen karhentamista. Geelilakka liukenee Uv Lac
removerilla jopa viidessa minuutissa ilman viilausta. Kovettuu uv-valossa kahdessa
minuutissa. Geelilakkapulloissa on etiketin takana kuvitettuna oikea työjärjestys.

Finishing Wipe: Geelin tahmean kerroksen poistamiseen.

Vaihtoehdot geelikynsiin Mosaic-tuotteilla:
Pohjageelinä voi käyttää: Crystal, Ice, Flexy, Sticker.
Rakennegeelinä voi käyttää: Crystal, Ice, Jelly ja Babyboomer, Blush, Blush+, Zephyr,
Mist, Babyboomer, Natural, Natural+, Sticker.
Luonnonkynnen vahvistamiseen voi käyttää: Flexy, Sticker.
*Kaikkia Mosaicin geelejä voi myös sekoittaa saadakseen sopivan sävyn tai koostumuksen.
Emme kuitenkaan suosittele sekoittamaan lujuusasteen kärkipäässä ja erittäin joustavia
olevia geelejä, esim. Ice ja Flexy.
Luonnonkynnen vahvistus:
1. Preppaa kynnet.
2. Prep Freshner.
3. Ultrabond Primer.
4. Ohut kerros luonnonkynnen vahvistukseen soveltuvaa geeliä. Toista tarvittaessa.
5. Muotoonviilaus tarvittaessa.
6. Suojaa kynnet Top-Gel Flexylla.
Luonnonkynnen vahvistus Flexy+ Gel Paint.
1. Preppaa kynnet.
2. Prep Freshner.
3. Ultrabond Primer.
4. Ohut kerros Flexy-geeliä. Koveta uv-valossa.
5. Ensimmäinen ohut kerros Gel Paint-väriä, koveta uv-valossa.
6. Tarvittaessa toinen ohut kerros Gel Paint-maalia. Koveta uv-valossa.
7. Suojaa kynnet Flexy Top-geelillä. Koveta uv-valossa ja poista tahmea kerros.

Geelikynnet pidennyksillä.
1. Preppaa kynnet.
2. Asettele muotit.
3. Prep Freshner.
4. Ultrabond Primer.
5. Hiero kynnen pintaan ohut kerros pohjageeliksi soveltuvaa geeliä. (Koveta uvvalossa.)
6. Rakenna kynsiin haluttu pituus joko Crystal-, Ice-, tai Jelly geelillä. Koveta uvvalossa.
7. Rakenna kynsiin haluttu muoto rakennegeeliksi soveltuvalla geelillä. Koveta uvvalossa.
8. Poista tahmea kerros. Viilaa kynnet muotoon, koristele ja suojaa kynnet Top-geelillä
tai Flexy Topilla. Koveta uv-valossa.

Mosaic Uv Lac
Uv Lac sarjan tuotteet ja hinnat.
Uv Lac sarja lanseerattiin vuoden 2014 syksyllä Tallinnassa kauneusmessujen yhteydessä.
Sarja on saannutkin suuren suosion lyhyessä ajassa. Tuotteet ovat erittäin laadukkaita,
pakkaukset ovat ergonomiset ja värivalikoima on hyvä. Niin kuin aina Mosaic pyrkii
tarjomaan alan ammattilaisille myös edulliset tuotehinnat jotta uuden sarjan valikoimiin
ottaminen ei olisi iso kynnys.
Mosaic Uv Lac sarja on hybriidilakka sarja mikä koostuu kolmesta varsinaisesta tuotteesta:
Uv Lac Base, Uv Lac Top ja Uv Lac Color lakoista. Pullot ovat 15ml kokoisia. Värejä löytyy
tällä hetkellä valikoimasta yli 80 kappaletta. Sarja keskittyy klassisiin sävyihin mutta
mukaan mahtuu myös hieman klassisen rajan rikkovia sävyjä. Jokaiselle löytyy siis oma.
Uv Lac sarjan mahtava ominaisuus on myös se että luonnonkynttä ei tarvitse työstää eikä
viilata ennen Uv lac sarjan käyttöä. Joten sarja on myös hellävarainen vaihtoehto
asiakkaille.
Sarjan tuotteet liukenee asetooniin jopa viidessä minuutissa ilman viilausta. Siinäkin
plussa hellävaraisuudestaan.
Sarjaa täydentävät Uv Lac Remover 500ml, Uv Lac remover foils 100 tai 20 kappalen
paketeissa. Lisäksi Mosaic tarjoa oman viilasarjan mitkä on tarkoitettu luonnonkynsiin.
180 grit hieno kapea viila, buffer 150/320 ja Mirror Shine kiillotusviila.

Tuotehinnat:
Uv Lac Top 15ml 15€
Uv Lac Base
Uv Lac Color

15€
15€

Uv Lac Remover 500ml 11€
Uv Lac remover pump 3€
Remover foil wrap 100 kpl 18€
Remover foil wrap 20 kpl 6,50€
Natural nail Mirror shiner 800/4000 3€
Natural nail buffing file 150/320 3€
Natural nail file 180/180 1,50€
Tuotteet mitkä tarvitaan lisäksi:
Prep Freshner 4,50 €
Ultrabond Primer 6,40 €

Finishing Wipe 500ml 11€
Promed Uv lamppu 42 €
Chemisept 250ml 5,80 €
Metal Pusher 8 €
Nail wipes 4,50 €
Promotuotteet ovat Uv lac display box ja värimallirenkaat pulloille. Ne lisätään ostoksiin
asiakkaan niin halutaessa.
Miksi valita Mosaic Uv Lac sarja geelilakkasarjaksi salonkiin?
-Laadukkaat tuotteet edullisella hinnalla kotimaisesta kaupasta.
-Laaja värivalikoima.
-Hellävarainen luonnonkynnelle.
-Nopea poisto.
-Hyvä tuotetuki.
-Jatkuva sarjan värivalikoiman laajentaminen.
-Yhteensopivat käytettäväksi koko Mosaic sarjan kanssa.
Uv Lac sarjan käyttö.
1. Aloita työ asiakkaan käsienpesulla. Käytä saippua mikä ei sisällä kosteuttavia ainesosia
ja anna asiakkaalle mukaan kynsiharja jotta puhdistus olisi huolellinen. Pyydä asiakasta
kuivamaan kädet erittäin huollelisesti.
2. Käytä antiseptista Chemsiept desinfiontiainetta ja desinfioi asiakkaan sekä omat kädet.
Antakaa desinfiontiaineen kuivua rauhassa.
3. Käy kynsinauhatyöntimellä kynsinauha alue läpi. Poista kynnen pinnalta kuollut
solukko valitsemallasi tavalla. Jos käytät Cuticle removeria muista pestä asiakkaan kädet
huollellisesti aineen käytön jälkeenkin.
4. Muotoile kynnet asiakaan toivomuksen mukaisesti.
5. Puhdista kynnen pinta huollelisesti pölystä desinfiontiaineella ja vanulapulla.
6. Levitä koko luonnonkynnelle Mosaicin Prep Freshner. Älä käytä Prep freshneria jos
asiakkaan kynsi on jo silminnähden erittäin kuiva.
7. Levitä kynnelle Mosaic Ultrabond Primer.
8. Levitä kynnelle erittäin ohkainen kerros Uv Lac Base lakkaa. Koveta 2 minuuttia.
9. Levitä ensimmäinen ohkainen kerros Uv Lac Color lakkaa, koveta 2 minuuttia.
10. Levitä toinen kerros Uv Lac Color lakkaa, kovettaa 2 minuuttia. (Voit tarvittaessa lisätä
vielä kerroksen väriä.)
11. Levitä kynsiin Uv lac Top Coat ja koveta 2 minuuttia. Poista tahmea kerros Mosaic
Finishing Wipella.

12. Levitä kynsinauhoille ravitsevaa kynsinauhaöljyä ja tarjoa asiakkaalle käsivoidetta.
Uv Lac sarjan poisto.
1. Käytä antiseptista Chemsiept desinfiontiainetta ja desinfioi asiakkaan sekä omat kädet.
Antakaa desinfiontiaineen kuivua rauhassa.
2. Pumppaa 1 pumpullinen Uv Lac Removeria poistolapussa olevaan vanulappuun ja
settele laput huollelisesti asiakkaan sormiin. Purista foliot tiiviisti kiinni ja tarkastele
aikaajoin että foliot ovat tiiviisti kiinni.
3. Anna folioiten olla sormissa n. 5 minuuttia. Poista foliot yksi kerrallaan ja puhdista
kynnen pinta huollelisesti heti folion poistamisen jälkeen.
4. Lähetä asiakas käsienpesulle ja jatkaa vaiheesta 3. Uv Lac Sarjan käytöstä.
Vinkkejä Uv Lac sarjan käyttöön:
–
Käytä Base lakkaa erittäin ohkaisena kerroksena. Tämä takaa nopeamman
poistoajan.
–

Käytä Ultrabond Primeria vain vapan reunan alueelle, tämä nopeuttaa poistoaikaa.

–
Pyyhi tahmea kerros Base lakasta puhtaalla siveltimellä ennen värin laittoa, se
ehkäisee värikerroksen vetäytymistä.
–
Ravistelee Uv lac Color pulloja huollellisesti ennen käyttöä, se takaa värin tasaisien
levityksen.
–
Käytä ohkaisia värin kerroksia, tämä takaa tasaisen kovetuksen ja on pysyvyyden
kannalta tärkeä.
–
Käytä vain valmistan suositeltua uv-lamppua ja kovetusaikaa. Tässä tapauskessa
Promed 36w lamppua ja 2 minuuttia.
–
Levitä kerrokset aina kerrallaan viiteen sormeen. Jos levität sormi kerrallaan
muistuta asiakasta että käyttää uunissa kerrallaan vain yhden sormen. Tämä vähentää
ylikovettumisriskiä mikä pidentää poistoaikaa huomattavasti. Tummat värit saattavat
vetäytyä ryppyiseksi jos niitä kovetetaan vain hetken joten ota se huomioon. Uv Lac sarja ei
vaadi kärjen sulkemista joten pieni vetäytyminen ei ole ongelmana. Sen voi seuraavassa
kerroksessa tasoittaa. Kunhan muistat että liiallinen kovettamien lisää aina liuotusaikaa ja
muuttaa jopa geelilakan ominaisuuksia joustavasta kovempaan suuntaan.
–
Pidempi huoltoväli pidentää poistoaikaa. Kahden viikon jälkeen postetut lakat
lähtee huomattavasti helpomalla kuin 4 viikon jälkeen poistetut. 4 viikon lakoista voi
viilalla poista kiillon, se nopeuttaa hiukan poistoaikaa. Voit lisätä myös liotusaikaa
suosiolla viidesta seitsemään minuttiin. Jos haluat lakkauksesta hieman vahvemman voit
lisätä toisen kerroksen Uv Lav Top lakkaa. Voit myös halutaessasi vahvistaa pohjan Mosaic
Flexy geelillä. Siinä tapauksessa voit jättää Uv Lac Base kerroksen pois. Poistaessa voit
viilata pinnan auki ja pidentää luotusaikaa tarpeen mukaan riippuen Flexyn kerroksen
paksuudesta. Flexy liukenee 10-15 minuutissa.
–
Myy asiakkaalle mukaan hyvä öljy kotihoitotuotteeksi. Sen käyttö pitää kynnet sekä
lakkakerroksen joustavampana ja pysyvyys on parempi sekä poistoaika lyhyempi.

–
Voit käyttää Uv Lac sarjaa myös rakennekynsien koristeluun ja yksivärilakkauksiin.
Laita väri buffatulle pinnalle, primeria tai Base lakkaa ei tarvi. Rakennekynsien päälle voit
Uv Lacan kanssa käyttää Flexy top geeliä tai Uv lac toppia.
–
Voit lisätä myös foliokoristeluja Uv Lacan väliin. Foliot tarttuu lakan tahmeaseen
kerrokseen erittäin hyvin. Silloin käytä viimeistelyssä kaks ohkaista Uv top kerrosta.
–
Voit käyttää koristeluissa myös geelimaaleja. Voit poistaa Uv Lac kerroksesta
tahman ja koristella maalilla sen jälkeen. Tai vaihtoehtoisesti voi koristella kaden Uv Lac
top kerroksen väliin. Silloinkin voi poistaa tahmean kerroksen välistä ja vaihtoehtoisesti
vielä buffata jos tykkäät maalata buffatulle pinnalle. Geelimaalia ei kuitenkaan saisi
käyttää isoissa määrissä koska se vaikuttaa liuotusaikaan.

