
Semi permanent nail colours



Během 30 minut dosáhnete intenzívní barvy nehtů,
která vydrží 2 týdny.

: revoluční gelové řešení nevyžadující modeláž
ani pilování, bez nehtového prachu !

Peggy Sage představuje novou revoluční řadu laků
s dlouhodobým efektem.

Velmi snadná aplikace podobně jako při
práci s klasickými laky na nehty.
Dlouhodobý efekt. 
Široký výběr nádherných barev. 
Snadné a rychlé odlakování.

Lak na nehty s dlouhodobým efektem z autorské dílny Peggy Sage



190002 - nuit

190003 - metallic grey 

190004 - wild plumage

190005 - choco-chocolate

190006 - beige cacao

190007 - brown deluxe 

190008 - shiny grey

190009 - prune

190010 - dark fuchsia 

190011 - red salsa

190012 - shiny pink

190013 - pinky doll

190014 - peachy nude

190015 - blanc pur

190016 - dark cherry

190017 - chestnut red

190018 - exotic pink

190019 - opaline

190020 - sweet violet

190021 - cassis

190022 - blue marine

190023 - fizzy pink

190024 - fizzy perle

190025 - neon blue

190026 - neon green

190027 - neon yellow

190028 - neon pink

190029 - neon orange

190030 - green cobalt 

190031 - shiny orange

190032 - nude shimmer

190033 - pink boudoir

190034 - rose baroque

190035 - red passion

190036 - bubble gum

190037 - royal purple

190038 - tasty plum

190039 - gipsy brown

190040 - vanilla silk 

190041 - graphic grey

190042 - pacific wave

190043 - midnight blue

190044 - pearly grenat

190045 -  plum fever

190046 - orange sanguine

190047 - sunset coral

190048 - grey velvet

190049 - retro grey

190050 - aqua green 

190051 - casual green

190052 - sparkling ocean

190053 - baby blue

190054 - fizzy cocktail

190055 - lucky nude

190056 - clay brown

190057 - teasing pink

190058 - red satin

190059 - fizzy silver

190060 - fizzy night

190061 - hi-tek grey 

190062 - red vertigo 

190063 - ruby kiss

190064 - blazing red

190066 - sweet scarlet

190067 - plum duchess

190068 - night elegance

190069 - golden halo

190070 - red ceremony

190071 - purple ballroom

190072 - carnival pearl

Lak na nehty s dlouhodobým efektem z autorské dílny Peggy Sage
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NÁVOD K POUŽITÍ
Neváhejte kontaktovat školící střediska Peggy Sage pro
proškolení či zdokonalení svých odborných znalostí a
dovedností, bližší informace najdete na webových
stránkách www.peggysage.com.

APLIKACE LAKŮ I-LAK S DLOUHODOBÝM EFEKTEM
Příprava pracovní plochy :
Na polštářek na manikúru rozprostřete ubrousek pro jednorázové použití 155400. 
Před započetím práce vyčistěte pracovní plochu a všechny pracovní nástroje
hygienickým čistícím sprejem 146010.

Příprava nehtů na aplikaci laku I-LAK s dlouhodobým efektem
Vyčistěte ruce hygienickým čistícím sprejem 146010.
Upravte tvar přírodních nehtů pilníkem s jemnou zrnitostí 122030.
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& Zatlačte nehtovou kůžičku tyčinkou na manikúru 120006 a povrch nehtů lehce
sbruste bílým blokem pro broušení nehtů 122215, abyste je zbavili lesku.
3 4

Odmastěte povrch nehtů čistícím přípravkem 3 v 1 146017. 
Pokud jsou vaše nehty špatně přilnavé a nedrží na nich gel: na nehty aplikujte tužku

Primer 146630, při aplikování dbejte na to, abyste se nedotkli nehtové kůžičky ani
obvodu nehtů.
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Aplikace barevného laku I-LAK s dlouhodobým efektem
& Na nehty jedné ruky aplikujte tenkou vrstvu podkladu UV I-LAK, jako byste

aplikovaly klasický lak. Při aplikování dbejte na to, abyste se nedotkli nehtové kůžičky ani
obvodu nehtů. Pečlivě vykreslete volný okraj nehtu. Nechte polymerizovat ➀✺* a
potom postup zopakujte na druhé ruce.
Nehty neodmašťujte.

& Na všechny 4 nehty první ruky aplikujte první tenkou vrstvu barevného laku I-
LAK s dlouhodobým efektem a nechte polymerizovat ➁✺*.
Při každé aplikaci pečlivě vykreslete volný okraj nehtu.
Postup zopakujte na nehtech druhé ruky.
Následně aplikujte I-LAK na nehty na palcích a nechte polymerizovat  ➁✺*.

& Aplikujte druhou tenkou vrstvu laku I-LAK a nechte polymerizovat ➁✺*.
Nehty neodmašťujte.
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Nehty odmastěte čistícím přípravkem 3 v 1 146017.
Konec.
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Na všechny nehty aplikujte tenkou vrstvu svrchního laku Top finish UV I-LAK, pečlivě
vykreslete volný okraj nehtů.

Nechte polymerizovat ➁✺*.

7

8



1

3

7

2

6

8

4

9

5

10

Aplikace barevného laku I-LAK s dlouhodobým efektem - French manucure
Na nehty jedné ruky aplikujte tenkou vrstvu podkladu UV I-LAK, jako byste

aplikovaly klasický lak. Při aplikování dbejte na to, abyste se nedotkli nehtové kůžičky ani
obvodu nehtů. Pečlivě vykreslete volný okraj nehtu.

Nechte polymerizovat ➀✺* a potom postup zopakujte na druhé ruce.
Nehty neodmašťujte.

& Na všechny 4 nehty jedné ruky aplikujte první tenkou vrstvu barevného laku I-
LAK s dlouhodobým efektem (doporučujeme použít světlý lak, např. růžový nebo béžový
190014/190019) a nechte polymerizovat ➁✺*.
Při každé aplikaci pečlivě vykreslete volný okraj nehtu.
Postup zopakujte na nehtech druhé ruky.
Následně aplikujte I-LAK na nehty na palcích a nechte polymerizovat ➁✺*.
Aplikujte druhou tenkou vrstvu laku I-LAK a nechte polymerizovat ➁✺*.
Nehty neodmašťujte.

Potom vykreslete „C“ linii francouzské manikúry lakem I-LAK blanc pur 190015
vykreslení volného okraje nehtu.

V případě potřeby upravte tvar čistým jemným štětcem.
Nechte polymerizovat ➁✺*.

Pracujte střídavě na jednotlivých nehtech obou rukou, abyste dosáhly dokonalého výsledku.
Nehty neodmašťujte.

Na všechny nehty aplikujte tenkou vrstvu svrchního laku Top finish UV I-LAK, pečlivě
vykreslete volný okraj nehtů.

Nechte polymerizovat ➁✺*.
Nehty odmastěte čistícím přípravkem 3 v 1 146017.
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ODLAKOVÁNÍ I-LAKU

Vyčistěte ruce hygienickým čistícím sprejem 146010.

Napusťte hliníkovou fólii se zabudovaným obkladem 155481 roztokem na
odstraňování nehtových tipů 146003 a nasaďte ji na nehet.

Obalte nehet. Rovněž je možno použít namáčecí misky na nehty 140114 , 
nebo nehtové náprstky 140115 , .

Postup zopakujte na všech nehtech. Nechte působit 10 - 15 minut.

Sejměte hliníkovou fólii i speciální ubrousek na nehty a potom odstraňte zbytky
materiálu tyčinkou na manikúru.

Nehty umyjte mýdlovou vodou.

Postup dokončete aplikací oleje na nehty a nehtovou kůžičku s intenzivním účinkem
120067, abyste nehtům dodali potřebnou výživu.

Konec.
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Podmínky použití : barevné laky s dlouhodobým efektem I-LAK je nutno aplikovat na podkladovou vrstvu UV I-LAK
190000 nebo na podkladový lak I-LAK 190180. Tyto laky nejsou určeny k přímé aplikaci na přírodní nehty. 
Neaplikujte na nehtovou kůžičku a obvodovou část nehtů.

*doba polymerizace je pouze informativní a je uvedena pro standardní UV lampu se 4 neonovými zářivkami - 36 W.
Laky I-LAK s dlouhodobým efektem je možno polymerizovat pod UV lampou / UV CCFL lampou / LED lampou. 
Ekvivalenty doby polymerizace :
*➀✺= 1 minuta pod UV lampou = 30 sekund pod UV CCFL lampou = 10 sekund pod LED lampou
*➁✺= 2 minuty pod UV lampou = 1 minuta pod UV CCFL lampou = 30 sekund pod LED lampou



www.peggysage.com
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