
1. Przygotowanie:
a. Delikatnie opiłuj kształt naturalnej płytki paznokcia i nałóż tipsy na wszystkie 10 
paznokci.
b. Matowimy całą powierzchnię wszystkich tipsów.
c. Przemywamy paznokcie preparatem BASIC ONE Wiping Solution. Czekamy minutę, aż 
wszystkie paznokcie wyschną.

2. Pierwsza aplikacja żelu:2. Pierwsza aplikacja żelu:
a. Rozpocznij od jednego palca z każdej ręki. Nałóż cienką warstwę BASIC ONE Clear Gel 
pamiętając o zachowaniu odpowiedniego odstępu od skórek i brzegów. 
b. Nałóż małą kropkę BASIC ONE Clear Gel na środek paznokcia, aby nadać im 
odpowiednią grubość. 
c. Utwardzamy paznokcie w lampie BASIC ONE UV przez minutę. Następnie powtórz 
czynności 2a i 2b na kolejnych paznokciach, aż wszystkie 10 zostanie pokryte żelem. 

3. Druga aplikacja żelu:3. Druga aplikacja żelu:
a. Na wolny brzeg paznokcia nałóż BASIC ONE French White. Utwardź żel przez około 
minutę w lampie UV.  

4. Trzecia aplikacja żelu:
a. Nałóż cienką warstwę różowego żelu. Pamiętaj, aby żel nałożyć jedynie do linii 
uśmiechu. Utwardzamy paznokcie przez minutę w lampie. Powtarzamy czynność na 
wszystkich paznokciach.

5. Czwarta aplikacja:5. Czwarta aplikacja:
a. Nałóż BASIC ONE Clear Gel rozpoczynając od miejsca jak najbliżej skórek na 
końcówce wolnego brzegu paznokcia kończąc. Pamiętaj aby uformować odpowiednią 
grubość paznokcia. Utwardzamy paznokcie przez około 3 minuty. 

6. Czas utwardzania:
a. Włóż wszystkie paznokcie do  lampy UV na 3-5minut (czas zależy od grubości warstw 
żelu).
b. Przemyj paznokcie BASIC ONE Wiping Solution, aby pozbyć się lepkiej warstwy b. Przemyj paznokcie BASIC ONE Wiping Solution, aby pozbyć się lepkiej warstwy 
dyspersyjnej.
c. Delikatnie wygładzamy paznokcie, jeżeli jest potrzeba możemy jeszcze wypolerować 
paznokcie, aby nadać im blasku. 

BASIC ONE FRENCH GEL APLIKACJA

WAŻNE:
**Jeżeli paznokcie są miękkie i kruszą się po kilku godzinach lub dniach oznacza to, że były zbyt długo utwardzane. 
*Jeżeli paznokcie się łamią/odpryskują oznacza to, że warstwa nałożonego żelu była za cienka. 
*Jeżeli żel podnosi się w okolicach skórek oznacza to, że paznokcie nie było prawidłowo przygotowane do procedury przedłużania.

Jeżeli zachodzi taka konieczność należy użyć dwukrotnie BASIC ONE Wiping Solution przed rozpoczęciem aplikacji żelu. 


