
 

 

 

Zawartość zastawu: 

• 6 flakoników z lakierem wodnym 
• 1 przezroczysty lakier „baza i top coat” 
• 6 ml olejku ze słodkich migdałów do skórek 
• 1 szczoteczka do paznokci 
• 1 pilnik do paznokci 
• 1 tubka złotego brokatu 
• 24 sztuczne paznokcie 
• 1 arkusz szablonów samoprzylepnych 
• 1 arkusz kwiatów-naklejek do ozdabiania paznokci 
• 1 patyczek do skórek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łuk paznokcia 

Obrąbek 
naskórkowy 
paznokcia 

Skórka paznokcia 



 
_____________________________________________ 

 
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia prosimy kierować do: 

I.Dyląg Allegro Sp.j. - www.ida-kids.pl - hurt@ida-kids.pl 
Wyłączny dystrybutor w Polsce firmy: 

Sentosphère – 59 bld du général Martial Valin – 75 015 Paris, Francja; 
www.sentosphere.fr 

 

 

 

Wprowadzenie – Czym jest paznokieć? Paznokieć, czyli rogowa osłona ostatniego członu 
palca, ma za zadanie chronić skórę koniuszków palców u rak i nóg. Stanowi ochronną 
warstwę dla skóry, która w tym miejscu jest bardzo delikatna. Paznokieć składa się w 
większości z keratyny (białko fibrylarne podobne do włókna włosa). Paznokcie u rąk formują 
się na nowo przez 3-6 miesięcy, czyli rosną 2-4 milimetry miesięcznie. Paznokcie u nóg 
formują się na nowo przez 12-18 miesięcy, ponieważ rosną wolniej i bez dostępu światła. W 
miarę formowania paznokieć przesuwa się do przodu.  

Uwaga! Zawiera szkło, które może się potłuc. Przeźroczysty lakier jest łatwo palny. 
Przechowywać go z dala od źródeł ognia i chronić przed ciepłem. 

I. Pielęgnacja paznokcia Pielęgnacja paznokci oraz dłoni – ładny paznokieć powinien 
być otoczony czystą skórką bez śladu martwego naskórka. Aby osiągnąć taki efekt należy 
zadbać o to, by skórki paznokcia były miękkie i odpowiednio nawilżone. Jednym z produktów 
o największych właściwościach odżywczych jest olejek ze słodkich migdałów – po kąpieli nałóż 
go na obwód paznokcia. Po kilku minutach skórki staną się bardziej miękkie, dzięki czemu 
można je będzie modelować za pomocą patyczka do skórek – skośnie ścięta końcówka służy 
do modelowania skórek, natomiast ostro zakończoną końcówką można czyścić spód 
paznokcia. Piłowanie i wygładzanie paznokci – ścianką „kwiatową” pilnika opiłować łuk 
paznokcia od zewnętrznej strony dłoni do wewnątrz, zawsze w tym samym kierunku (aby 
paznokcie pozostały mocne należy unikać piłowania ich ruchem „tam i z powrotem”). Jeśli na 
powierzchni paznokcia widoczne są żłobienia, w celu ich wygładzenia użyj ścianki „szlifuj 
powierzchnię paznokcia/remove ridges”, a następnie „wygładź powierzchnię 
paznokcia/smooth nail”. Na koniec możesz zastosować opcję „poleruj powierzchnię 
paznokcia/shine nail”, aby paznokcie były błyszczące.  

II.  Malowanie paznokci  
A. Paznokieć powinien być czysty, suchy i bez śladu lakieru z dodatkiem 
rozpuszczalnika (bez bazy) ani olejku. Całkowity czas schnięcia wynosi 10 minut. Aby 
paznokieć był dokładnie pomalowany należy nałożyć drugą warstwę lakieru i 
poczekać kolejne 10 minut. Aby kolor dłużej się trzymał, położyć warstwę top coat. 
Aby zmyć lakier należy użyć rozpuszczalnika (do zmycia top coat), a następnie wody i 
szczoteczki do paznokci (do zmycia lakieru wodnego). 
B. Francuski manucure - polega na namalowaniu białej obwódki na brzegu 
paznokcia. 
C.  Dekorowanie paznokci brokatem – paznokcie posypać brokatem 
natychmiast po położeniu lakieru (wodnego lub top coat). Aby brokat lepiej się 
trzymał, po wyschnięciu lakieru z brokatem nałożyć warstwę top coat. 
D. Naklejki na paznokcie – naklejki przykleja po pomalowaniu paznokcia 
lakierem i dokładnym jego wyschnięciu. Naklejki są bardzo delikatne i łatwo się 
rozrywają. Przed naklejeniem ich na paznokieć należy je odklejać bardzo ostrożnie 
E. Paznokcie w graficzne wzory – po dokładnym wyschnięciu lakieru lub też na 
paznokieć naturalny nałożyć jakiś element maskujący (taśma klejąca, folia 
plastikowa,…). Położyć lakier, poczekać, aż wyschnie, następnie ściągnąć taśmę. 
F. Sztuczne paznokcie – nakłada się je na suche i niepolakierowane paznokcie. 
Następnie można je polakierować lakierem wodnym. Są jednorazowego użytku.  

 
Informacje dotyczące udzielania pierwszej pomocy: W razie kontaktu produktów z oczami 
– obficie umyć wodą, jeśli to konieczne - oczy powinny być przy tym otwarte.  
W razie konieczności skonsultować się z lekarzem. Zabrać ze sobą produkt oraz jego 
opakowanie. 
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