
POLY GEL
Set extensii unghii

MANUAL DE UTILIZARE
Stimate client, vă mulțumim că ați achiziționat setul de unghii Poly Gel. 

Poly Gel este setul de unghii perfect pentru orice persoană care dorește să își  îngrijească singură unghiile. 
Procesul este simplu, iar rezultatele sunt uimitoare. Acum veți avea o manichiură frumoasă, fără să mai 
pierdeți timp și bani prin saloanele de înfrumusețare. 

PACHETUL INCLUDE: 
1 x tub Poly Gel de 30 ml 
100 x vârfuri de unghii (de mărimi diferite) 
1 x pilă de unghii 

1 x perie pentru unghii și instrument de împins cuticulele 
1x lampă LED 
1 x cablu USB 

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ 

1. A nu se ține la îndemâna copiilor.
2. A se ține departe de  lumina solară și de căldură.
3. A se păstra bine închis după utilizare.
4. Urmați instrucțiunile de utilizare.
5. Întrerupeți utilizarea dacă apar manifestări neplăcute.
6. În cazul în care gelul se îngroașă din cauza temperaturii nu trebuie să vă îngrijorați. Este o reacție normală.
7. În Cazul Contactului cu Ochii: Spălați-vă pe ochi cu apă din belșug, timp de 15 minute. Dacă iritația continuă,
solicitați imediat asistență medicală. 
 8. În Cazul Contactului cu Pielea: Dacă pielea se irită, spălați bine zona cu săpun și apă. Dacă iritația continuă,
solicitați imediat asistență medicală. 



9. Nu folosiți soluții acide sau de altă natură pentru a șterge extensiile, dat fiind faptul că acestea se vor
decolora. 
10. Evitați cu orice preț ca lampa LED sau cablul USB să intre în contact cu apa sau cu oricare alt lichid.
11. Evitați orice contact cu pielea, iar dacă apar semne de roșeață sau orice alte semne, opriți imediat
utilizarea. A nu se lăsa sub nicio formă la îndemâna copiilor. Păstrați setul bine închis și departe de lumina
solară. 

DESCRIEREA SETULUI 

POLI GEL  

Poly Gel este un adevărat hibrid între gelul dur și cel acrilic, combinația rezultată oferindu-
vă cele mai bune proprietăți ale celor două tipuri de gel - rezistența acrilică și stabilitatea 
gelului. Are o consistență groasă și ușor cauciucată, de aceea trebuie să manifestați 
maximă atenție în momentul utilizării (atât în ceea ce privește materialul, cât și tehnica de 
aplicare). Gelul este ușor de manevrat și reacționează foarte bine atunci când este tăiat. 

Instrucțiuni tehnice: 

• 6 lumini LED
• Consum maxim de energie: 6W
• Intrare DC 5V
• Dimensiuni: 131 * 67 * 19 mm
• Lungimea marginii: 365 + 405 nm
• 2 setări de temporizare:

45 de secunde, 60 de secunde

Instrucțiuni de operare: 

• Conectați cablul USB.
• Apăsați butonul de pornire - setarea de temporizare implicită este de

45 de secunde, 
• Apăsați îndelung butonul de pornire (timp de 2 secunde) - setarea

temporizării va fi acum de 60 de secunde. 

PĂRȚILE LĂMPII LED  
1 - Buton de pornire 
2 - Intrare USB 
3 - Lumini LED 
4 - Piciorușe de sprijin, care  

  sunt pliabile

VÂRFURILE UNGHIILOR 

Fiecare kit conține 100 de vârfuri false pentru unghii.
Oferiți-le instant unghiilor dvs un aspect natural și sănătos. 
De purtat până la  maxim 10 zile. Nu se recomandă folosirea mai mult de 10 zile. 

De ce 100 de unghii?   
Ne-am gândit să dublăm cantitatea pentru a vă oferi posibilitatea de a dispune de 100 
de unghii diferite, adică o manichiură perfectă pentru fiecare kit! Astfel, puteți 
beneficia cea mai bună manichiură și care este pe placul dvs - totul într-un singur set! 

SFATURI DE ÎNGRIJIRE 
• Lustruiți unghia cu atenție și îndepărtați toate impuritățile de pe aceasta.
• Curățați și apoi folosiți pila pentru a îndepărta toate elementele străine de pe unghie.
• Tăiați vârful unghiei și apoi piliți pentru a îndepărta orice neregularitate de pe vârf.
• Alegeți mărimea corectă a unghiei pentru fiecare deget, asigurându-vă că unghia dvs
va arăta cât mai natural. 



2 ÎN 1 PERIE DE UNGHII + INSTRUMENT DE ÎMPINS CUTICULELE  
Design Cu Capăt Dublu: spatula - ideală pentru îndepărtarea gelului de 
unghii Poly Gel. Concepută pentru a fi folosită împreună cu gelul în vederea 
obținerii unor unghiile false sau extensii perfecte. Îl puteți utiliza, de 
asemenea, pentru a împingerea cuticulelor. Peria de gel este realizată într-o 
formă alungită, ceea ce permite întinderea perfectă a gelului pe vârfurile 
unghiilor. 
 

 
 

PILA DE UNGHII  
Este unul dintre instrumentele esențiale pentru unghii  înaintea 
procedurilor de îngrijire a unghiilor / montare de extensii / manichiură. 
Poate fi folosită pentru a pili atât unghiile naturale, cât și pe cele false, 
extensii, etc. 
  

 
CUM UTILIZAȚI SETUL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Curățați bine mâinile și apoi unghiile. Îndepărtați orice urmă de lac sau ulei de pe unghiile dvs. naturale. 
Împingeți sau îndepărtați cuticulele și lustruiți ușor suprafețele unghiilor cu o perie fină pentru a maximiza 
nivelul de aderență. 
2. Aplicați un strat subțire de lac de bază pentru unghii (nu este inclus) 
3. Introduceți unghiile sub lumina lămpii LED timp de 30 de secunde. 
4. Alegeți-vă vârfurile de unghii care se potrivesc în mod natural unghiilor dvs. În momentul în care alegeți 
vârful artificial pentru unghie trebuie să aveți grijă ca acesta să fie suficient de mare. Dacă trebuie poziționat 
în așa fel încât să ia contact cu unghia la suprafață înseamnă că este prea mic. Atunci când așezați vârful la 
marginea cuticulei ar trebui să existe un decalaj între suprafața unghiei și vârf (în punctul critic), care va fi mai 
apoi umplut cu gelul de unghii Poly Gel. Ar trebui să acopere întreaga unghie și să continue pe marginea liberă 
a unghiei într-o formă lineară. 
5. După ce ați ales vârful, aplicați Poly Gel pe vârful unghiilor artificiale. Folosiți o perie umezită pentru a 
întinde / modela într-un mod cât mai îngrijit gelul pe margini și pe lungimea dorită. 
6. Apăsați vârful unghiei pe care este aplicat gelul pe unghie. Dacă este nevoie folosiți peria pentru a corecta 
orice urmă de defect sau pentru a îndepărta material în exces. Dacă marginea liberă este prea groasă subțiați-
o cu peria. 
7. Introduceți unghiile sub lumina lămpii LED timp de 30 de secunde. 
8. Scoateți vârful unghiei false, tăiați-l și apoi piliți unghia cu o pilă. 
9. Piliți unghiile. Vă puteți realiza orice model doriți sau pur și simplu săriți peste această etapă și aplicați un 
lac de unghii într-un strat subțire (nu este inclus). 



De reținut: Pentru a obține cele mai bune rezultate este necesar să exersați aceste operațiuni. Rezultatele 
de calitate sunt obținute numai în momentul în care lucrați în mod optim cu materialul și folosiți în mod 
corect tehnica de aplicare. 

CUM ÎNDEPĂRTAȚI UNGHIA 

Folosiți acetonă în concentrație de 100%, în care înmuiați unghia pentru aproximativ zece minute. De îndată 
ce unghie este moale, folosiți o cârpă îmbibată în acetonă și ștergeți unghia. În caz de nevoie repetați acest 
proces. 

AVERTISMENT: 
Conține Cianoacrilat, care poate cauza IRITAȚII ALE OCHILOR. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu apă. 
SOLICITAȚI IMEDIAT AJUTOR MEDICAL SPECIALIZAT. Lipește pielea instant. În cazul în care vi se lipește pielea, 
NU TRAGEȚI; CURĂȚAȚI UȘOR folosind acetonă sau o soluție pentru îndepărtarea lacului de unghii, dacă este 
necesar. Evitați contactul cu țesăturile, deoarece poate genera încălzirea acestora. A NU SE LĂSA LA 
ÎNDEMÂNA COPIILOR. 

Instrucțiuni de reciclare și eliminare a produsului  

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri 
menajere conform directivelor Uniunii Europene. Pentru a preveni posibile daune aduse 
mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor reciclați produsul în mod 
responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna 

dispozitivul folosit, utilizați sistemele de retur și colectare sau contactați vânzătorul de la care ați achiziționat 
produsul. Acesta poate prelua produsul în vederea reciclării, în condiții de siguranță pentru mediul 
înconjurător. 

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE aplicabile. 


