Le Mini Macaron - Brugsanvisning
1.
Brug neglebåndsskubberen til at skubbe dine neglebånd tilbage.
2.
Fil kanten og overfalden på din negl. Fjern herefter eventuelt støv.
3.
Ved første lag påføres et meget tyndt lag. Brug korte og hurtige strøg med penslen. Husk
at dække hele neglen med et meget tyndt lag.
VIGTIGE RÅD
- Fil overfladen af din negl. Dette sikre, at lakken klæber bedre fast til neglen.
- Det første lag lak skal være meget tyndt! Er laget for tykt vil lakken ikke hærde helt under
lampen og den vil lettere skalle af og få ujævnheder. Yderligere vil et tykt lag føles varmt
under lampen.
- Husk at når du påfører det første lag, skal der næsten ikke være noget lak på penslen.
Derved sikre du det er lettere at påføre en meget tyndt lag.
4.
Placer din finger under LED lampen i 30 sekunder. Lampen slukker automatisk.
5.
Påfør det andet lag en anelse tykkere end det første lag. Husk også at dække den
ydereste kant på neglen.
6.
Placer igen neglen under LED lampen og lad den igen hærde 30 sekunder. Det var det du er færdig!
GODE RÅD
- Lad vær med at polere dine negle efter du har filet dem. Når du filer neglene er det med
til at give dem en ru overflade, som gør det letter for lakken at klæbe sig fast på neglen.
- Brug ikke håndcreme før eller under påføringen af lakken. En fedtet overflade vil
forhindre lakken i at sidde fast. Du skal vente med at bruge håndcreme til efter du er
færdig med at påføre lakken.
- Smør ikke lakken på eller for tæt på huden. Hvis du får lak på huden, brug da
neglebåndsskubberen til at fjerne lakken fra huden inden du hærder under lampen.
- For at begrænse den tid den våde lak er i kontakt med luft, skal du påføre lakken en negl
af gangen og lade den hærde under lampen, inden du går videre til den næste negl.

- Du bør altid lukke flasken med lak når du ikke benytter den. LED lys og naturligt sollys får
lakken til at hærde. Undgå derfor at lampen lyser direkte på en åben flaske, da det vil få
lakken til at tørre ud.
LAMPEN
- En kraftfuld og sikker 3 watt pære hærder lakken på kun 30 sekunder. Den kan også
bruges på tæerne - bare drej låget!
- Brug lampen ved at benytte det vedlagte kabel og sætte det til en strømforsyning. Tryk
på knappen på toppen af lampen. Hold lampen væk fra vand. Træk altid stikket ud når du
ikke bruger lampen. Brug kun lampen til det formål, at hærde lakken på dine negle. Lad
vær med at røre pæren på lampen når den er tændt. Du bør ikke kigge direkte på pæren
når den er tændt. Hvis lampen bliver for varm, træk da øjeblikkeligt stikket ud. Rengør
lampen ved at trække stikket ud og tørre den af med en lettere fugtig klud.
FJERNE LAK
- Riv posen op og placer din finger i posen med det fugtige vattet liggende oven på neglen.
- Fjern beskyttelsesfilmen på pakken for at benytte den klistrede overflade.
- Fold posen stramt rundt om fingeren. Dette vil forhindre luft i at trænge ind. Lad posen
sidde på i ca. 10-15 minutter og brug så neglebåndsskubberen til at fjerne lakken.
Le Mini Maracon - Lavet til piger på farten!
ADVARSEL
Før brug, test da lakken på én negl, for at sikre at din hud ikke er overfølsom overfor
produktet. I tilfælde af ubehag eller hudirritation, stands da brugen af produktet. Lad vær at
påføre lakken på negle der er beskadiget eller har infektioner. Undgå kontakt med øjnene.
I tilfælde af kontakt med øjnene, skal du skylle med koldt vand i 15 minutter. Hvis du
fortsat føler irritation, søg da læge. Ved oral indtagelse af lakken, søg da læge. Opbevares
utilgængeligt for børn. Tør kanten af flasken af efter brug - dette er med til at forhindre
eventuel lak i at rende ud af flasken og sikre, at lakken i flasken ikke tørrer ud. Lakken
tørre hvis den udsættes for sollys - også på penslen. Når du har lakken på neglene,
anbefaler vi du ikke filer neglene eller piller noget af lakken af. Dette vil forringe lakkens
holdbarhed. Hvis lakken løsner sig fra neglen, bør du følge anvisningerne for hvordan du
fjerner lakken. Opbevar ikke flasken for varmt og benyt et sted med god ventilation.

