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Step 1
Sanitize the nails and your 
client’s hands. Push back 
the eponychium and clean 
the surrounding nail plate 
of any excess cuticle.

Step 2
Shape the natural nail 
using a file of choice. 
(Recommended: Hand 
& Nail Harmony Wooden 
File). Gently remove the 
shine using the 100 side of 
the Hand & Nail Harmony 
100/180 Buffer.

Step 3
Wipe the nail with Nail 
Surface Cleanse and a Wipe 
It Off lint free nail wipe to 
cleanse the nail and remove 
all dust.

Step 4
Sparingly, apply Gelish pH 
Bond to the nail plate. Apply 
a thin coat of ProBond to the 
natural nail.

Step 5
Squeeze just the right 
amount of PolyGEL™ out 
of the tube. Slice product 
with your PolyTOOL™. 
Roll product onto the nail.

Step 6
Using your brush with 
a small amount of SLIP 
SOLUTION, pat product 
into place. Shape all nails. 
Cure 30 seconds in 18G 
LED LIGHT.

Step 7
File and shape nails with a 
180 grit file and smooth with 
the 180 grit buffer. Cleanse
with NAIL SURFACE 
CLEANSE and WIPE IT 
OFF lint free nail wipe.

Step 8
Apply a thin coat of TOP 
IT OFF. Cure 30 seconds. 
Cleanse with Nail Surface
Cleanse and a lint free 
nail wipe. Apply NOURISH 
CUTICLE OIL.



Bước 1
Làm sạch móng và tay khách 
hàng. Nhẹ nhàng đẩy nhẹ và 
loại bỏ phần da chết trên và 
xung quanh móng.

Bước 2
Dùng giũa giấy để tạo dáng 
móng theo yêu cầu. ( Gợi ý sử 
dụng: Gĩua cây bản mỏng Hand & 
Nail Harmony). Nhẹ nhàng lấy nhẹ 
phần bóng trên móng bằng phía 
bên 100 grit của giũa bản 
dầy 100/180 (buffer).

Bước 3
Làm sạch bụi trên móng với dung 
dịch Nail Surface Cleanse và giấy 
không sợi.

Bước 4
Sử dụng một lượng thật nhỏ sản 
phẫm pH Bond lên toàn bộ bề 
mặt móng, sau đó sơn một lớp 
thật mỏng dung dịch ProBond 
lên phần móng tự nhiên.

Bước 5
Bóp nhẹ một lượng nhỏ sản 
phẫm PolyGEL™ ra khỏi ống. 
Dùng dụng cụ PolyTOOL™ để 
cắt lượng sản thẫm cần thiết 
rồi nhẹ nhàng đặt lên móng.

Bước 6
Dùng cọ và dung dịch Slip Solution, 
nhẹ nhàng nhấn sản phẫm lên 
móng. Tạo dáng móng theo ý 
thích. Sau đó hơ tay dưới đèn 
18G LED trong thời gian 30 giây.

Bước 7

Giũa và tạo dáng móng bằng 
giũa giấy 180 grit và giũa bản 
dầy 180 (buffer). Làm sạch móng 
với dung dịch Nail Surface 
Cleanse và giấy không sợi.

Bước 8
Sơn một lớp mỏng nước sơn 
bóng Top It Off lên móng. Hơ 
dưới đèn LED trong thời gian 30 
giây. Chùi sạch móng sau khi hơ 
với dung dịch Nail Surface 
Cleanse và giấy không sợi. Nhỏ 
một ít dầu dưỡng móng để có 
một bộ móng hoàn hảo.
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