
POLY GEL 
Conjunto de extensão de unhas 

 

MANUAL DO UTILIZADOR 

Caro cliente, obrigado por comprar o nosso conjunto de unhas Poly Gel. 

Poly Gel é o conjunto perfeito para quem gosta de auto-regular as suas unhas. O processo é simples e os resultados são 

incríveis. Crie unhas bonitas sem perder tempo e dinheiro em salões. 

O PACOTE INCLUI: 

1 x tubo de Poly Gel 30 ml 1 x escova de arte de unhas e empurrador de cutícula 

100 x pontas das unhas (tamanhos diferentes) 1x Lâmpada LED 
1 x lima de unhas 1 x cabo USB 

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 

1. Mantenha-o longe das crianças. 

2. Manter longe da luz do sol e do calor. 

3. Manter firmemente selado após a utilização. 

4. Siga as instruções de uso. 

5. Descontinuar o uso se ocorrer sensibilização. 

6. É um fenómeno normal se o gel ficar mais espesso no caso da temperatura. 

7. Contacto com os olhos: Lave os olhos com uma grande quantidade de água durante 15 minutos. Se a irritação continuar, 

procure atendimento médico. 



8. Contacto com a pele: Se a pele ficar irritada, lave bem a área com água e sabão. Se a irritação continuar, procure 

atendimento médico. 

9. Não use líquidos ácidos para limpar os chips, pois isso pode levar à falha na descoloração dos chips. 

10. Não coloque nem solte a luz LED ou o cabo USB na água ou noutro líquido. 

11. Evitar todo o contacto com a pele; se ocorrer vermelhidão ou outros sinais, parar de utilizar imediatamente, manter 

fora do alcance das crianças. Manter firmemente selado, manter fora do sol. 

DESCRIÇÃO DE UM CONJUNTO 

POLI GEL 

 

Poly gel é um verdadeiro híbrido entre gel duro e acrílico, que em combinação oferece as melhores 

propriedades - resistência acrílica e estabilidade de gel. Tem uma consistência espessa e 

emborrachada, por isso é fundamental dominar o próprio material e a técnica de aplicação. É fácil de 

utilizar e ótimo para serrar. 

Instruções técnicas: 

• 6 luzes LED 

• Consumo máximo de energia: 6W 

• Entrada DC 5V 

• Tamanho: 131*67*19 mm 

• Comprimento da onda: 365 + 405 nm 

• 2 configurações do temporizador: 

45 segundos, 60 segundos 
 

 

Instruções de operação: 

• Conectar ao USB. 

• Pressione o botão ligar/desligar - a configuração de temporização  

         padrão é de 45 segundos, 

• Prima o botão ligar/desligar (por 2 segundos) –  

         a configuração de tempo é de 60 segundos. 

PARTES DE LUZ LED 

1 - Botão ligar/desligar 

2 - Entrada USB 

3 - Luzes LED 

4 - Pernas dobráveis 

DICAS DE UNHAS 

Cada kit contém 100 pontas de unhas. 

Vários kits de unhas naturais e saudáveis instantaneamente. 

Use por até 10 dias, não é recomendado usar além de 10 dias. 

Porquê 100 unhas? 

Dobramos o tamanho das unhas mais populares para oferecer 100 unhas em tamanho ou uma 

manicure perfeita em cada kit! Então pode obter a melhor manicure adequada. 

DICAS: 

• Limpe o polimento e remova toda a matéria estranha de sua unha. 

• Aparar e limar para remover toda a matéria estranha da sua unha 

• Corte e lime para remover a borda livre da unha. 

• Selecione o tamanho correto da unha para cada dedo, certificando-se de que a unha é natural. 

DESCRIÇÃO DE UM CONJUNTO 



PINCEL DE ARTE DE UNHAS 2 EM 1 + EMPURRADOR DE CUTÍCULA 

Design com Ponta Dupla: espátula - boa para pegar e cortar o gel de unhas poli. 

Projetado para usar com gel para esculpir unhas de gel falsas ou pontas de gel de 

extensão. Também pode usá-lo para empurrar a sua cutícula para trás. A escova de 

gel em forma de língua para misturar gel e dar forma às pontas das unhas. 

LIXA DE UNHAS 

Ferramentas essenciais de arte de unhas para o preenchimento das unhas antes 

 do tratamento das unhas/extensão das unhas/procedimentos de manicure. Pode ser 

usado para limar unhas naturais, unhas falsas, extensões de unhas, etc. 

COMO USAR UM CONJUNTO 

1. Limpe as mãos e unhas. Remova qualquer verniz ou óleo das suas unhas naturais. Empurre as cutículas e lustre 

levemente as superfícies das unhas com uma lixa fina para maximizar a adesão. 

2. Aplique uma camada fina do esmalte de base (não incluído) 

3. Cure com lâmpada LED por 30 segundos. 

4. Escolha uma ponta de unha que se encaixa na sua unha natural. 

ao escolher a ponta artificial das unhas, deve-se ter o cuidado para garantir que a ponta seja grande o suficiente. 

Não deve ser posicionado de tal forma que entre em contato com a superfície da unha na superfície, naquele 

momento significa que é muito pequeno. Quando  colocar a ponta na borda da cutícula, deve haver uma lacuna 

entre a superfície da unha e a ponta (num ponto crítico), que é então preenchida com gel de unha de poli. Deve 

cobrir toda a unha e continuar linearmente através da borda livre da unha. 

5. Depois de selecionar a ponta, aplique Poly Gel na ponta artificial das unhas. Use uma escova molhada para 

moldar/pressione o gel cuidadosamente para as bordas e para o comprimento desejado. 

6. Pressione a ponta da unha com gel na unha. Se necessário usar escova para corrigir quaisquer defeitos ou para 

remover o excesso de material. Se a borda livre for muito grossa, também dilua-a com uma escova. 

7. Cure com lâmpada LED por 30 segundos. 

8. Remova a ponta da unha falsa, corte e molde a unha com uma lima. 



 

9. É hora de pulir as unhas. Faça o estilo que quiser ou apenas avance isso para aplicar uma camada fina 

 do verniz de acabamento (não incluído). 

10. Cure com lâmpada LED por 30 segundos. 

Nota: tenha em mente que, para obter os melhores resultados, é necessária prática. É necessário conquistar o 

material em si e a técnica de aplicação para obter bons resultados. 

COMO REMOVER A UNHA 

Use 100% de acetona, remova a unha por cerca de dez minutos. Quando toda a unha estiver mole, use um pano 

humedecido com acetona e limpe-a. Repita este processo se necessário. 

Cuidado: 

Contém IRRITAÇÃO PARA OS OLHOS de cianoacrilato. Se ocorrer contacto com os olhos, lave imediatamente com 

água, CONSULTE O MÉDICO IMEDIATAMENTE. Cola na pele instantaneamente. Se ocorrer colagem na pele, NÃO 

PUXE; DESCASQUE SUAVEMENTE usando acetona ou removedor de esmalte, se necessário. Evite o contacto com 

tecidos, pois o calor pode ocorrer. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

Instruções de reciclagem e eliminação 

Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. 

Prevenir eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana de eliminação descontrolada de resíduos; reciclá-

los de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu 

dispositivo utilizado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o vendedor onde o produto foi 

comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem segura ambiental 

 

 

Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas comunitárias aplicáveis. 
 

 

COMO REMOVER A UNHA  


