
Kiara Sky Gelly Tips geelikynnet ohje 

Ennenkuin alat tekemään kynsiä varmista, että ihosi on ehjä eikä sinulla ole tulehdusta tai ihottumaa. Älä 
tee kynsiä haljenneen, vaurioituneen tai revenneen kynnen päälle. Kysy neuvoa ammattilaiselta. 

Tarvikkeet: 
Metallinen kynsinauhantyönnin, nukkaamattomia puhdistuslappuja, cleanser, karkea viila , blokkiviila tai 
bufferi, LED valo 

CLEAR GELLY TIP kynnet 

1 Työnnä kynsinauhat taakse käyttämällä kynsinauhatyönnintä jotteivät ne jää rakenteen alle. 
Tämä voi muuten aiheuttaa kynnen pysyvyysongelmia. Pidä työnnin lappeellaan kynsipöydän 
mukaisesti ja hitaasti mutta varmasti siirrä kynsinauha taakse, älä töksöttele. 
 
2 Karhenna kynnen pinta kevyesti poistaaksesi kiilto jotta rakenne tarttuisi paremmin. Älä viilaa 
liikaa! Riittää, että kynnen pinnalta on poistettu kiilto. Liika viilaaminen voi vaurioittaa kynttä. 
Käytä apunasi blokki, sponge, buffer tai luonnonkynsiviilaa 240grit. 
 
3 Valitse itsellesi sopivat Press On- tipit. Katso, että tipit menevät sivulta sivulle ja peittävät koko 
kynnen. Valitse mielummin liian iso kuin liian pieni tippi. Tippi ei saa puristaa kynsipöytää, jos tippi 
joutuu venymään kynnellä se on liian pieni. Mikäli seuraava koko on liian iso voit viilata sitä 
kapeammaksi. Huomioithan, että nämä eivät ole 
normaaleja muovitippejä vaan valmistettu kokonaan geelistä. Tippejä ei voi korvata normaaleilla, 
tai kokokynnen peittävillä tipeillä! 
 
4 Karhenna tipin sisäpinta siltä alueelta joka kiinnittyy kynteesi. Ilman kynsiporaa tämä voi olla 
haasteellista. Voit rikkoa sisäpinnan käyttämällä kynsiporaan tarkoitettua hiekkapaperi rullukkaa 
tai jotain muuta pyöreähköä viilaa. Puhdista tipin sisäpinta käyttämällä cleanseriä (kynsille 
tarkoitettu puhdistusaine) ja nukkaamatonta puhdistuslappua, jottei rakennekerroksien väliin jää 
pölyä. 
 
5 Ota nukkaamattomia puhdistuslappuja ja cleanseriä. Pyyhi kynnen pinta puhtaaksi pölystä, 
öljyistä ja muista epäpuhtauksista. 
 
6 Ota Kiara Sky Gelly Tip PREP, essential pullo numero 1 ja levitä se kynnellesi. Nesteen tarkoitus 
on poistaa viimeisetkin epäpuhtaudet ja kuivattaa kynnen pinta jottei kynnen ja rakenteen väliin 
jää epäpuhtauksia. Nesteen kuuluu haihtua nopeasti ja jättää kynnenpinta hieman vaaleahkoksi. 
 
7 Seuraavaksi valitse Kiara Sky Gelly Tip PRIMER, essential pullo numero 2 ja levitä se 
kynnellesi. Tämän jälkeen mikään muu, kuin geeli ei saa koskea kynnen pintaa tai siihen tulee 
epäpuhtauksia. Neste jättää kynnen pinnan kiiltävähköksi/ kostean näköiseksi. ÄLÄ kokeile onko 
neste kuiva! Levityksen jälkeen ajasta 3min jolloin neste kuivuu. PRIMERIN kuuluu jäädä 
kiiltävähköksi sillä se toimii kiinnittäjänä luonnonkynnen ja rakenteen välillä. 
 
(ILMAKUIVATA 3MIN) 
 
8 Valitse Kiara Sky Gelly Tip BUILDER, essential pullo numero 3 ja lakkaa se kynnen päälle kuten 
normaali geelilakka tai kynsilakka. Varo geelin koskemista iholle, ihokontakti voi vaikuttaa kynnen 
pysyvyyteen ja pitkällä aikavälillä johtaa allergisoitumiseen. Gelly Tip builder on hyvin jäykkää ja 
tahmeahkoa geeliä. Pyyhi huolella ylimmääräinen geeli pullonkaulan sisälle ennen sen lisäämistä 
kynnelle. Näin vältät liiallisen tuotteen joutumisen kynnelle. Lakkaa ohut kerros jokaiselle kynnelle 
sillä mikäli geeliä on liian paksulti valitsemasi tippi ei välttämättä enää istu kynnelle. Jotta geeli 
pysyisi mahdollisimman siististi ja tasaisesti kynnellä lakkaa mieluiten yksi kynsi kerrallaan ja 
koveta 30sec. Jos olet kokenut geelilakkaaja tai geelien käyttäjä voit tehdä 4 kynttä yhtäaikaa. 
Tee peukalot erikseen, jottei geeli valu iholle sormen ollessa sivuttain. Varmista myös, että muut 
sormet ovat aina suorassa valon alla. 

(KOVETA LED VALON ALLA 30SEC) 



9 Kovetuksen jälkeen levitä sama geeli BUILDER nro 3. Gelly Tippien sisäpinnalle sille alueelle, 
joka kiinnittyy kynteesi. Älä käytä geeliä liikaa tai muuten se pursuaa tipin reunojen ja 
sormenpään yli iholle tehden kynnestä epäsiistin sekä aiheuttaen viilattavaa. Huomioithan oman 
kyntesi kaarevuuden. Mikäli kyntesi ovat littanat saatat tarvita hieman enemmän geeliä. Vältä 
levittämästä geeliä paksulti tipin kynsinauha-alueelle sekä sivuille. Tarvitset hyvin vähän geeliä 
per kynsi. 
 
10 Aseta tipin alareuna lähelle kynsinauharajaa. Liu'uta tippi kynnen pintaa pitkin kiinni kynnen 
tyveen ja paina tippi kiinni kynnen pintaan hitaasti jotta geeli siirtyy kohti kynnen kärkeä, työntäen 
kaiken ilman tipin ja kynnen välistä pois. Varo ettet vedä tippiä vahingossa eteenpäin ja työnnä 
takaisin kynsinauhaan. Muutoin geeli tursuaa kynsinauhoille. 
 
11 Ujuta kynsi lampun alle pitäen tippiä paikallaan, muutoin se pongahtaa irti ja kynnen väliin 
muodostuu ilmakuplia. Suositeltavaa on käyttää Kiara Sky Mini Flash Cure LED valoa 
mahdollisimman helpon kovetuksen mahdollistamiseksi. Muutkin lamput toimivat mutta sormen 
pujottaminen valon alle voi olla haastavaa sillä tipistä täytyy pitää kiinni. 

(KOVETA LED VALON ALLA 30SEC) 
 
12 Pyyhi kynnen alapuoli käyttäen cleanseriä ja nukkaamatonta puhdistuslappua, sillä BUILDER 
geeli on tahmeaa kovetuksen jälkeenkin, tämä ei tarkoita, että geeli ei olisi kovettunut. Tahmea 
pinta on geelien ominaisuus. 
 
13 Viilaa kynnen sivut mikäli geeliä on paennut tipin reunojen yli. Karhenna Gelly Tipin pinta ja 
puhdista se cleanserillä. Voit koristella kynnen haluamallasi tavalla esim. geelilakkaus. 
 
14 Levitä kynnen päälle Kiara Sky TOP COAT essential pullo nro. 4 ja koveta kynsi LED valon alla 
60sec. Tee peukalot erikseen. Tämä on ns. NO WIPE päällyslakka, jota ei tarvitse pyyhkiä 
kovetuksen jälkeen, sillä geeliin ei tule tahmeaa pintakerrosta. 
 
(KOVETA LED VALON ALLA 60SEC) 
 
15 Hiero kynsinauhaöljyä sormiisi palauttaaksesi puhdistusaineiden viemän kosteuden. 

VALMISTA! 

	


