
Gelous Color, Natural Set Sheer, 
E.A. Bond, Gelous Base, Sealer 

Dry, Gel Top, Vitamin Oil

Các vật liệu cần thiết : 

Các bước chuẩn bị

SNS M ÀU GELOUS COLOR TRÊN MÓNG TỰ NHIÊN

Luôn luôn khử trùng tay khách cũng như tay bạn với cồn 
100% trước khi thực hiện bất kỳ dịch vụ nào.



.

 

.

.

Bước 1 : 

Bước 2 : 

Bước 3 : 

giũa tạo dáng tất cả 10 móng tay

đẩy lùi da khóe móng tay ( nếu có sử dụng 
nước chùi móng, khách hàng phải rửa tay 
sạch trước khi thực hiện bước 3)

dùng buffer chà bóng 10 móng tay



.

 

Bước 4 : 

Bôi E.A Bond lên 10 móng tay (dùng khăn 
giấy lau khô móng trước khi quét lớp Gel 
Base).

Chú ý:
1. Xem DVD hướng dẫn cách quét Gelous Base, nếu không màu 
sẽ không phủ hết ở vùng quanh khóe móng tay.



 

Các bước nhúng bột

Bước 1 : 

Bước 2 : 

quét Gelous Base lên toàn bộ móng

nhúng vào bột nhúng màu Gelous Color và 
đập bột thừa. Lặp lại bước này cho tất cả 10 
móng tay.



 
 

.

Bước 3 : 

Bước 4 : 

phủi bụi trên, dưới móng cho cả 10 móng tay 
bằng chổi acrylic, lặp lại bước 1 và 2 cho lớp 
thứ 2.

quét lớp Gelous Base mỏng rồi nhúng vào bột 
nhúng Natural Set Sheer, lặp lại bước này cho 
cả 10 móng tay sau đó quét Sealer Dry.



Chú ý:
1. Khi sử dụng gel Top và Base, tránh lớp da tay nếu không sẽ gặp tình 
trạng hở (lift) móng.
2. Tránh làm sứt mẻ ở đầu móng, quét Sealer ở phía dưới móng sau đó 
quét một lớp Gel Top mỏng để bảo vệ móng khỏi nước, là nguyên nhân 
làm sứt mẻ móng.



 

Các bước hoàn thiện

Bước 1 : 

Bước 2 : 

khóe móng tay và sử dụng với tốc độ chậm, 



.

 

Bước 3 : 

Bước 4 : 

Sealer Dry

Gel Top



 

 

Bước 5 : 
SNS 

Vitamin Oil

Chú ý

.



SNS Gelous Color
SNS

1-217-577-3928

Bột nhúng SNS


