
Bluesky Gelly tips -ohje 

 

Tarvikkeet 

 Muotoiluviila 180 grit 

 Bufferviila 100-180 grit 

 Metallinen kynsinauhatyönnin 

 Cleanser -puhdistusaine 

 Puhdistuslappuja 

 Top geelipäällyslakka 

 Base geelialuslakka + Hard gel / MB ridge filler base coat 

 Strong adhesive geeli / geeliliima 

 LED-lamppu 

 Tipit 

 

Suositeltavia tarvikkeita 

 Nail prep / dehydrator 

 Kalteva sivellin 

 Värillinen geelilakka 

 Primer 

 Kynsinauhaleikkurit 

 Tippileikkurit 

 

Ohje 

1. Työnnä kynsinauhat pois kynneltä; huonosti poistettu kynsinauha aiheuttaa rakenteiden ja 
lakkauksien ilmaantumista. 

2. Siisti kynnen vapaa kärki käyttäen 180/240g muotoiluviilaa. 

3. Poista kynneltä kiilto kevyesti Bufferiviilalla; kiinnitä erityistä huomiota kynnen sivuihin ja 
kynsinauharajaan. Huolimattomasti karhennettu pinta vaikuttaa kynnen pysyvyyteen. Älä 
viilaa liikaa, ja keskity kohtaan jota viilaat. Liika viilaaminen ohentaa kynttä. 

a. Liiallinen viilaaminen on todella yleistä ja haitallista kynnelle. Jatkuva kynsien 
irtoaminen sekä uusiminen yhdistettynä huolimattomaan viilaukseen voi puhkaista 
kynnen pinnan. 

b. Hiekkapaperisia poranteriä EI saa KOSKAAN käyttää luonnonkynnelle. 
Luonnonkynnen ja kynsinauhan siistimiseen on niille erikseen tarkoitetut hienot 
harmaat timanttiterät. 

4. Puhdista kynnen pinta Cleanserilla. 

a. Lisää Nail prep kynnen sivulta sivulle. Jos haihtumisreaktio on hidas, lisää uudelleen 
kunnes reaktiosta tulee nopea. Tämä pakottaa kynnen pinnan kuivaksi ja auttaa 
rakenteita tarttumaan kynnen pintaan. Nesteen tulisi haihtua lähes heti harjan 
koskiessa kynnen pintaa. Ohentunut kynsi on pysyvästi kosteampi, joten 
haihtumisreaktio punertavien laikkujen kohdalla ei muutu nopeaksi.  

b. Nail prep ei ole varsinaisesti pakollinen, mutta erittäin suositeltava erityisesti mikäli 
käyttämäsi Cleanser on ’’hoitavampi’’ eli sisältää vettä, öljyjä tms. Nail prep on myös 
erityisen tärkeä niille, joiden kädet ovat jatkuvasti kosteat, nihkeät tai hikoilevat. 



5. Lisää Primer luonnonkynnelle mahdollisimman ohuelti, tarkista käyttämäsi tuotteen 
kuivumisaika. Primerin lisäyksen jälkeen kynnen pintaan ei saa koskea. 

a. Kaikkien sarjojen kanssa primer ei ole pakollinen, joten tarkistathan aina 
sarjakohtaisesti tarvitsetko ko. ainetta. 

b. Primereita on kahta tyyppiä, hapollinen ja hapoton. 

Yleensä ensisijaisesti käytetään hapotonta, sillä se ei kuluta kynnen pintaa. Hapoton 
pohjustusaine muodostaa kynnen pinnalle tahmean kerroksen, joka auttaa 
rakennetta tarttumaan kynteen. Liian paksu primerkerros voi kuitenkin aiheuttaa 
rakenteiden kuoriutumista. 

c. Hapollinen primer sopii niille, joilla on jatkuvasti todella kosteat kädet. 
Hapollinen primer kuivattaa kynnen pintaa ja rikkoo sitä niin, että rakenteella on 
parempi tarttumispinta. Tämän primerin liikakäyttö yhdistettynä liialliseen kynnen 
viilaamiseen voi johtaa kynnen voimakkaaseen ohenemiseen ja pahimmillaan sen 
puhkeamiseen. Oikein käytettynä tuote on täysin turvallinen eikä vaurioita kynttä. 

6. Mahdollisen Nail prepin ja primerin käytön jälkeen levitä Base kynnelle. Riippuen 
käyttämästäsi tuotteesta valitse jompikumpi menetelmä, a tai b; 

a. Base + Hard gel; Sopii erityisesti heikoille kynsille ja niille joilla on 
pysymisongelmia. 

i. Ota aluslakkaa niukka määrä sutiin niin, että sivellin on todella littana. 
Pyöritä sutia pullon sisäkaulaa myöten samalla nostaen ylöspäin, taputa 
harjaksista liika geeli pullon sisäkaulaan. 

ii. Aseta suti keskemmälle kynttä ja työnnä sudin kärki kohti kynsinauhaa 

iii. Toista edellinen vaihe ja paina sutia niin, että harjakset leviävät itsestään. Vie 
sutia kohti kynnen kärkeä niin, että harjakset menevät itsestään kynnen 
reunalle. Toista kynnen molemmille reunoille. Base -kerroksen kuuluu olla 
hyvin ohut ja kynnen karhennuksen kuuluu näkyä lakkakerroksen läpi. 

iv. Koveta 60 sekuntia. 

v. Ota Hard gel ja toista sama levitysmenetelmä kynnelle. Koveta ensimmäinen 
kerros. 

vi. Tee toinen kerros Hard geelillä ja levitä em. menetelmällä koko kynnelle. Ota 
sitten pisara geeliä sutiin ja levitä se kevyesti vetämällä sudin reunalla tai 
tupsuttelemalla geeli keskelle kynttä. Pohjalle tekemäsi ohuempi 
liukastuskerros auttaa geeliä tasoittumaan itsestään. Älä yritä tehdä koko 
kynttä yhtä paksulti, sillä Hard geeli leviää muuten kynsinauhoille. 

vii. Tee tämä vaihe yksi kynsi kerrallaan ja koveta 30-60 sekuntia LED-valolla. 
Voit tehdä tarvittaessa lisää kerroksia. 

b. MB Ridge filler Base; Normaaleille kynsille. 

Tämä nude -värein sävytetty sarja on Blueskyn paksumpi aluslakka joka 
muistuttaa Base -aluslakan ja Hard geelin yhdistelmää. MB Base ei ole yhtä 
tukeva kuin Hard gel, mutta toimii todella hyvin tippien pohjana kumisen 
tekstuurinsa ansiosta. 

i. Ota aluslakkaa niukka määrä sutiin niin, että sivellin on todella littana. 
Pyöritä sutia pullon sisäkaulaa myöten samalla nostaen ylöspäin, taputa 
harjaksista liika geeli pullon sisäkaulaan. 

ii. Aseta suti keskemmälle kynttä ja työnnä sudin kärki kohti kynsinauhaa. 



iii. Toista edellinen vaihe ja paina sutia niin, että harjakset leviävät itsestään. Vie 
sutia kohti kynnen kärkeä niin, että harjakset menevät itsestään kynnen 
reunalle. Toista kynnen molemmille reunoille. 

iv. Koveta ensimmäinen kerros. 

v. Tee toinen kerros samalla tavalla kun ensimmäinen, mutta lisää lakkaa alun 
levityksen jälkeen paksumpi kerros keskelle kynttä. Alempi ohut kerros 
auttaa lakkaa tasoittumaan itsestään kynnelle. Koveta lakka. 
Huom. Katso, että sormesi ovat suorassa valon alla, jottei lakkaa valu 
epätasaisesti toiselle puolelle kynttä. 

vi. Lisää kolmas kerros lakkaa paksulti mikäli kaksi alempaa kerrosta eivät ole 
riittävät. 

7. Tippien sovitus. 

a. Pyyhi tahmapinta MB basen tai Hard geelin päältä. 

b. Viilaa mahdolliset valumat tai möykyt tasaiseksi joko bufferilla tai karkeaa viilaa 
käyttämällä ja puhdista viilattu pinta. 

c. Valitse tipit niin, että ne yltävät kynnen sivulta sivulle. Tipin tulee olla mielummin 
liian iso kuin liian pieni. Jokainen kynsi tulee sovittaa erikseen. 

d. Karhenna tippien sisäpinta joko poralla tai laittamalla hiekkapaperirullukka 
esimerkiksi kynsinauhatyöntimeen ja raapimalla tipin sisäpuolta siltä alueelta, joka 
tulee kynnen päälle. 

e. Tarkista vielä kerran ennen tippien lisäämistä, että tippi on oikean kokoinen. 

f. Lakkaa tipin karhennettu alue kevyesti geeliliimalla ja pyyhkäise pieni pisara geeliä 
tipin sisäpuolelle. 

g. Paina LED-lamppu päälle ainakin 60 sek. 

h. Aseta tipin reuna kaltevasti keskemmälle kynttä ja työnnä se pienessä kulmassa 
kohti kynsinauharajaa. Lähellä kynsinauhaa paina tippiä hitaasti kohti kärkeä niin, 
että kynnen ja tipin välissä oleva ilmakupla siirtyy kynnen vapaaseen kärkeen. 

i. Älä päästä tipistä irti, ja kallista/vie kynsi sivuttain mahdollisimman lähelle valoa 
pitäen tippi paikallaan. 

i. Tippi pysyy parhaiten paikallaan, kun pidät sen kärjestä kiinni ja tuet sormea 
alapuolelta tippikäden keskisormella tai nimettömällä. 

j. Pidä sormea mahdollisimman lähellä valoa kunnes tunnet, että liima alkaa 
jähmettyä. Tämän jälkeen voit asettaa käden normaalisti valon alle ja antaa geelin 
kovettua kunnolla loppuun asti. 

k. Pyyhi tahma kynnen alta ja sivuilta mikäli geeli on tursunnut. Viilaa ylimääräiset 
geelit pois ja viilaa kynsinauharaja matalaksi mikäli tippi ei istu täydellisesti. 

l. Lyhennä tippi leikkureilla ja viilaa muotoa tarvittaessa. 

8. Karhenna tipin pinta kevyesti bufferilla taataksesi geelilakan ja koristeiden pysyvyys. 

9. Pyyhi cleanserillä. 

10. Tipin päälle ei tarvitse levittää erikseen aluslakkaa. Lisää haluamasi värilakka normaalisti 
kynnelle. 

11.  Viimeistele päällyslakalla. 

 


