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Huolellinen valmistelu takaa, että kynnet pysyvät kauniina pitkään. Lue alla olevat vaiheet huolellisesti ja noudata niitä tarkasti. 

Kaikki kynsiin jäävät öljyjäämät tai tahrat saavat Super Polish -lakan kuoriutumaan tai lohkeilemaan nopeasti. 

 

Valmistelu 
1 Poista kynsissäsi oleva lakka ja puhdista kynsistä kaikki rasva ja kosteus. Käytä Super 

Polish -kynsilakanpoistoaineeseen kastettua vanulappua ja puhdista kynnen pinta 

hieromalla sitä huolellisesti. Varmista, että puhdistat koko kynnen pinnan, varsinkin 

kynsinauhojen alueen ja kynsien sivut. 

2 Kiillota kynnen pintaa hieman Miss Rhino -kynsiviilan harmaalla puolella. Varmista jälleen, 

että kiillotat koko kynnen, ja kiinnitä erityistä huomiota kynsinauhoihin ja kynnen sivuihin. 

3 Käytä pölyn poistamiseen ainoastaan Super Polish -kynsilakanpoistoaineeseen 

kastettua vanulappua. Vältä koskettamasta kynsien pintaa sormilla, sillä sormissa on 

rasvaa, joka tarttuu takaisin kynteen. 
 

 

Lakkaus 
1 Aloita oikeasta kädestäsi ja levitä kerros Super Polish -lakkaa samalla tavoin kuin 

levittäisit tavallista kynsilakkaa. Yritä levittää mahdollisimman ohut kerros, sillä tämä 
pidentää kulumisaikaa. 

2 Levitä lakkaa neljään sormeen kerrallaan ja koveta lakkaa Super Polish -LED-lampun 
alla 30 sekunnin ajan. Super Polish -LED-lampussa on ajastin, ja se sammuu 
automaattisesti, kun kovetus päättyy. Huomaa, että pinta jää tahmeaksi, mikä on täysin 
normaalia. Älä koske kynnen pintaa. 

3 Jatka levittämällä lakkaa oikean käden peukaloon ja koveta se lampun alla.  
4 Kun olet lakannut kaikki viisi kynttä, voit halutessasi levittää toisen kerroksen. Jos olet 

tyytyväinen yhteen kerrokseen, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.  
5 Kun oikean kätesi kynnet ovat valmiina, poista tahmea pinta hieromalla kynnen pintaa 

Super Polish -kynsilakanpoistoaineessa kastetulla vanulapulla. Tämän jälkeen kyntesi 
ovat kiiltävät ja kuivat.  

6 Tee nyt samat vaiheet vasempaan käteesi. Kun olet valmis, voi nauttia Super Polish -
manikyyristä. 

  
 

Tärkeitä vinkkejä 
Älä käytä tavallista kynsilakanpoistoainetta kynsien valmisteluun. Tavalliset 
kynsilakanpoistoaineet sisältävät vettä ja öljyjä, jotka jäävät kynsien pinnalle ja aiheuttavat 
lakan kuoriutumista ja lohkeilua. Käytä vain Super Polish -kynsilakanpoistoainetta. Se 
sisältää 97 % puhtaita liuottimia ja takaa täydellisen lopputuloksen. 

 

Älä koske kynsien pintaa sormillasi valmistelun jälkeen. Koska sormissa on aina rasvaa, 
sitä pääsee kynnen pintaan, mikä vaikuttaa kulumisaikaan. Jos kuitenkin vahingossa 
kosket kynsiesi pintaa sormellasi, ei ole syytä hätääntyä – kostuta vain vanulappu Super 
Polish -kynsilakanpoistoaineessa ja puhdista kynnen pinta hieromalla sitä uudelleen. 
Nyt kyntesi ovat valmiina Super Polish -lakan levitystä varten. 

 

UV-lamput eivät sovellu Super Polish -lakan kovetukseen. UV-lamput ovat erilaisia kuin 
LED-lamput, ja ne saattavat vaikuttaa pinnan kiiltoon ja kulumisaikaan. LEDin tehon on 
oltava vähintään 6 W. 

 

Yritä levittää Super Polish -lakka ohuena kerroksena. Ohut kerros takaa mahdollisimman 
pitkän kulumisajan. Voit huoletta levittää kaksi kerrosta, jos haluat elävämmän sävyn. 
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Poistaminen 
1 Kiillota päällimmäistä kerrosta Miss Rhino -kynsiviilan valkoista puolta käyttäen ennen 

kuin kostutat kynttä. 

2 Poistofolion ja Super Polish -kynsilakanpoistoaineen avulla Super Polish -lakka on 

helppo poistaa. 

3 Kostuta folion sisällä oleva vanulappu kunnolla Super Polish -kynsilakanpoistoaineella.  

4 Laita vanulappu tarkasti kynttä vasten ja varmista, että se peittää koko kynnen. On 

tärkeää, että vanu on suoraan kiinni Super Polish -lakassa.  
5 Kääri folio tiukasti sormen ympäri sivuilta alkaen ja taita lopuksi folion pää, niin että sormi 

jää kokonaan folion sisään. 
6 Toista käsittely jokaiselle sormelle ja anna vaikuttaa 10 minuuttia. 
7 Ota folio pois ja poista irronnut Super Polish -lakka varovasti appelsiinipuutikulla.  

8 Jos lakan poisto tuntuu hankalalta, laita folio takaisin sormen ympärille ja anna vaikuttaa 
vielä 3–5 minuuttia. Poisto saattaa kestää kauemmin kylmässä ympäristössä tai jos kynnet 
ovat ohuet tai vahingoittuneet. 

9 Kun kaikki kynnet ovat puhtaita, viimeistele kiillottamalla kynttä kevyesti Miss Rhino 
-kynsiviilan harmaalla puolella. 

10 Kosteuta kynnet ja kynsinauhat Kinetics kynsinauhaöljyllä, joka palauttaa niiden 
luonnollisen kosteuden. Kynsinauhaöljy ravitsee kynsinauhoja ja vahvistaa kynsiä. 


