The “Natural Silk” System Application Process "Natural tơ lụa" hệ thống ứng
dụng Process
Instructions Hướng dẫn

Step one assumes that the client needs a full set of nail tips. Bước một giả định rằng
khách hàng cần một bộ đầy đủ của móng. Remember to always wash your hands and
the client as well before getting started. Natural nails must be free of lotions and oils
before starting process. Hãy nhớ luôn luôn rửa tay của bạn và khách hàng cũng như
trước khi bắt đầu móng tay tự nhiên phải được miễn phí sản phẩm dưỡng da và các
loại dầu trước khi bắt đầu quá trình. Using an orangewood stick and cotton dipped in
acetone, wipe the client's nails and let dry a few seconds. Sử dụng thành gỗ và bông
nhúng trong aceton, lau móng tay của khách hàng và để cho khô một vài giây.

Note: If client is switching from other systems such as acrylics, to The “Natural Silk”
System, use only acetone remover when soaking off product. Lưu ý: Nếu khách hàng
chuyển đổi từ hệ thống khác như acrylics, hệ thống "tự nhiên tơ lụa", chỉ sử dụng loại
bỏ acetone khi ngâm ra sản phẩm. Natural nails must be free of lotions, oils, etc. It is a
good idea to wipe natural nails with acetone before starting process. Móng tay tự nhiên
phải được miễn phí sản phẩm dưỡng da, dầu, vv Đó là một ý tưởng tốt để lau móng
tay tự nhiên với acetone trước khi bắt đầu quá trình.

Step 1 Bước 1
First, you have to start by fitting the nail properly. Trước tiên, bạn phải bắt đầu bằng
cách lắp móng tay đúng cách. The tip should not touch the skin at all. Những mẹo
không nên chạm vào da ở tất cả. It should match the natural curve of the nail bed. Nó
phải phù hợp với đường cong tự nhiên của móng. You may have to shape it a little with
an emery board to match it perfectly. When applying nail extensions, shape tips so that
they do not touch the skin or cuticle in any way. Bạn có thể có hình dạng nó một chút
với một ban đá nhám để phù hợp với nó một cách hoàn hảo. Khi áp dụng phần mở
rộng móng tay, thủ thuật hình dạng để họ không chạm vào lớp biểu bì da hoặc trong bất
kỳ cách nào. It is a good idea to shape a little narrower than the width of the natural nail
bed just to make sure the artificial nail tip does not touch the skin. Đó là một ý tưởng tốt
để định hình một chút hẹp hơn so với chiều rộng của giường móng tay tự nhiên chỉ để
chắc chắn đầu móng giả không chạm vào da. If using a full bed tip, it is recommended
to use a tip that is somewhat flexible. Nếu sử dụng một mẹo giường đầy đủ, nó được
khuyến khích sử dụng một mẹo mà có phần linh hoạt. If using a tip with a smaller bed,
then be sure to place it half way down the natural nail bed. Nếu sử dụng một đầu với

một chiếc giường nhỏ hơn, sau đó hãy chắc chắn để đặt nó một nửa xuống giường
móng tay tự nhiên.
B e sure to push cuticles back with your emery board. The tip should be buffed very little
on the inside before applying as well as the natural nail itself to insure a strong bond
with our Cindi Bonder. B e chắc chắn để đẩy lớp biểu bì trở lại với hội đồng quản trị
emery của bạn. Tip nên được buff rất ít bên trong trước khi áp dụng cũng như tự nhiên
móng tay riêng của mình để đảm bảo một liên kết mạnh mẽ với Bonder Cindi của
chúng tôi. Also, you have to keep the cuticle pulled back firm in your other hand so you
can apply a decent amount pressure when attaching the tip. Ngoài ra, bạn có để giữ
cho các lớp biểu bì kéo trở lại vững chắc trong tay khác của bạn để bạn có thể áp dụng
một số tiền phong nha áp khi gắn mũi. Apply a small amount of the Cindi Bonder to both
sides of the curve under the nail tip as well as a fine coating on the natural nail. Bonder
should not touch the skin at all. Áp dụng một lượng nhỏ Bonder Cindi cho cả hai bên
của đường cong bên dưới chóp móng tay cũng như một lớp phủ tốt trên móng tay tự
nhiên. Bonder không nên chạm vào da ở tất cả. If any bonder touches the skin, dip your
orangewood stick with cotton in acetone and wipe off skin immediately. Bonder should
not ooze out sides of nail tip. Look closely and position the making sure no air is
between the nail and the tip. Nếu bất kỳ Bonder chạm vào da, nhúng Orangewood kết
dính với bông trong aceton và lau sạch da ngay lập tức Bonder không nên lông bên của
móng tay tip. Xem kỹ lại, vị trí đảm bảo không khí không giữa móng tay và tip. After a
few seconds, cut the tip to the desired length. Do not use a drill because there is no way
of knowing how much of the natu ral nail is being shav ed off. Sau một vài giây, cắt mũi
với chiều dài mong muốn. Không sử dụng một mũi khoan vì không có cách nào biết
bao nhiêu của ral natu nail được là shav ed. File the nail tip to the desired shape and
length. Nộp đầu móng tay với hình dạng và độ dài mong muốn. Buff lightly to smooth
the nail tip edges and file down the area where the tip meets the natural nail. Buff nhẹ
để mịn cạnh đầu móng tay và nộp xuống khu vực nơi tip đáp ứng các móng tay tự
nhiên. Try not to file the client's natural nail. The nail tip must be buffed smooth and
flush to the natural nail . Cố gắng để không phải nộp móng tay tự nhiên của khách
hàng. Những mẹo móng tay phải được buff mịn màng và tuôn ra với móng tay tự
nhiên.

Note: If the client does not need tips but just wants a “ silk wrap” for reinforcement, you
can start T he “Natural Silk” System process with S tep 2. Lưu ý: Nếu khách hàng
không cần lời khuyên mà chỉ muốn "bọc lụa" để gia cố, bạn có thể bắt đầu T ông "tự
nhiên tơ lụa" Hệ thống xử lý với S tep 2. Also, if the client is coming in for a fill in with
tips, you can start with S tep 2. Ngoài ra, nếu khách hàng đến cho một điền vào với lời
khuyên, bạn có thể bắt đầu với S tep 2.

Step 2 Bước 2
Note: If you are starting with Step 2 because you are not applying tips or the client is
coming in for a fill, you must wash your hands and the client ' s hands first before
starting. Lưu ý: Nếu bạn đang bắt đầu với Bước 2 bởi vì bạn không áp dụng thủ thuật
hoặc khách hàng là một điền, bạn phải rửa tay và bàn tay của khách hàng đầu tiên
trước khi bắt đầu. You may want to buff lightly to smooth any edges and re-file the nails
to the desired length and shape. Bạn có thể muốn để buff nhẹ để làm mịn các cạnh và
tái tập tin móng tay với chiều dài và hình dạng mong muốn.

A pply the Cindi Blend and cover the area where the natural nail meets the nail tip and
cover the entire nail tip . Một pply Blend Cindi và bao gồm các khu vực nơi mà các
móng tay tự nhiên đáp ứng đầu móng tay và bao gồm toàn bộ đầu móng tay.
Note: The Blend is very strong and should be used sparingly. Lưu ý: Blend là rất mạnh
và nên hạn chế dùng. The best way to control the amount of Blend you are applying is
to remove the Blend brush slowly out of the glass bottle and let drip off a little. Cách tốt
nhất để kiểm soát số lượng Blend bạn đang áp dụng là để loại bỏ các bàn chải Blend
từ từ ra khỏi chai thủy tinh và để cho nhỏ một chút. Do not remove excess Blend on the
brush with the sides of the bottle top. Không loại bỏ Blend dư thừa trên bàn chải với các
bên của đầu chai. It will cause the Blend to harden making the seal of the bottle crusty
and hard to open. Nó sẽ gây ra Blend cứng lại làm cho con dấu của chai cộc cằn và
khó mở.
As you dip the nail into the Cindi Powder, be sure to scoop the finger toward you for full
coverage. Do not cover the entire nail with blend or powder. Khi bạn nhúng móng tay
vào bột Cindi, hãy chắc chắn để múc ngón tay về phía bạn cho bảo hiểm đầy đủ.
Không bao gồm toàn bộ móng tay với sự pha trộn hoặc bột. Leave the area near the
matrix uncovered so the nail can breathe and grow. Rời khỏi khu vực gần ma trận phát
hiện móng tay có thể thở và sinh trưởng. Approximately 1/3 of the natural nail should
not be covered with product. (we will call this 2/3 nail area of coverage - zone 1) Khoảng
1/3 của móng tay tự nhiên không cần được bảo hiểm với sản phẩm (chúng tôi sẽ gọi
khu vực này 2/3 móng của bảo hiểm - zone 1).
Dip the nail tip into the Cindi Powder a second time for extra strength. Do not dip as far
as the first time. Nhúng đầu móng tay vào bột Cindi lần thứ hai cho sức mạnh thêm.
Đừng nhúng như xa như lần đầu tiên. Dip approximately ½ way down the nail (we will
call this nail area of coverage – zone 2) You can dip a 3 rd time if necessary but again,
dip less than the first 2 times (we will call this 1/3 of the nail – zone 3) Let it set as you
do the remainder of the nails on that hand. Nhúng khoảng ½ xuống móng tay (chúng tôi
sẽ gọi khu vực này móng tay bảo hiểm - zone 2) Bạn có thể nhúng một thời gian thứ 3
nếu cần thiết nhưng một lần nữa, nhúng ít hơn 2 lần đầu tiên (chúng tôi sẽ gọi đây là

1/3 của móng vùng 3) Hãy để nó thiết lập như bạn làm phần còn lại của móng tay trên
bàn tay. Use a wide cosmetic brush to eliminate excess. Sử dụng một bàn chải loại mỹ
phẩm để loại bỏ dư thừa. Spray with Cindi Accelerator to set. Do not spray with
Accelerator between dips! Phun Cindi Accelerator để thiết lập. Không được xịt với
Accelerator giữa xuống! It will contaminate the B lend. Nó sẽ gây ô nhiễm B cho vay.
Only spray with Accelerator after all dipping. You must cover the entire powdered area
with Accelerator after dipping. Chỉ phun với Accelerator sau khi tất cả nhúng Bạn phải
bao gồm toàn bộ khu vực bột với Accelerator sau khi ngâm. You can easily see a
powdery area if you have missed a spot. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy một khu vực bột
nếu bạn đã bỏ qua một điểm. It will be a slightly different color. Nó sẽ là một màu hơi
khác nhau. It is okay to spray accelerator again to cover the entire dipped area. Nó
không quan trọng để phun tăng tốc một lần nữa để bao gồm toàn bộ khu vực nhúng.
Note: If you decide after spraying that you still need extra coverage, than you must buff
lightly to remove the top of the accelerated layer after it dries and start with the
additional layer of blend and powder. Lưu ý: Nếu bạn quyết định sau khi phun rằng bạn
vẫn cần thêm bảo hiểm, hơn bạn phải Buff nhẹ để loại bỏ các đầu của các lớp tăng tốc
sau khi nó khô và bắt đầu với các lớp bổ sung hỗn hợp và bột. You need to buff off all
accelerated layer first. Bạn cần để buff ra khỏi tất cả các lớp tăng tốc đầu tiên.

Step 3 Bước 3
Lightly buff nails and then Nhẹ Buff các móng tay và sau đó apply a thin layer of the
Cindi Bonder over the dipped area and l et that set for a few seconds. Buff to a smooth
silky finish. The key is to make sure that there is no seam between the natural nail and
the tip. áp dụng một lớp mỏng Bonder Cindi trên khu vực nhúng và l et thiết lập đó cho
một vài giây Buff đến một kết thúc mượt mà. Điều quan trọng là để đảm bảo rằng
không có đường may giữa móng tay tự nhiên và tip. Make sure it's perfectly even and
has a fine finish to the touch. Hãy chắc chắn rằng nó hoàn toàn và thậm chí có một kết
thúc tốt đẹp khi chạm vào. Once you have done that, apply a little oil and hand lotion to
their hands and give them a hand massage if that is part of your manicure service . Một
khi bạn đã thực hiện rằng, áp dụng một ít dầu và kem dưỡng da tay để bàn tay của họ
và cung cấp cho họ một massage tay nếu đó là một phần của dịch vụ làm móng tay của
bạn.

Brush all the nails clean. Đánh tất cả các móng tay sạch sẽ. Use an orangewood stick
with cotton dipped in remover to clean off the nails over and underneath. Test to make
sure that it is perfectly smooth. Sử dụng thành gỗ với bông nhúng trong tẩy để làm sạch
khỏi các móng tay móng chân và bên dưới. Kiểm tra để đảm bảo rằng nó là hoàn toàn
trơn tru. We ask the client to gently rub their nails on the manicure towel. Chúng tôi yêu
cầu các khách hàng để nhẹ nhàng chà xát móng tay của họ trên khăn làm móng tay.
This wipes away excess particles as well as making sure once again that there are no

imperfections. Lau đi hạt dư thừa cũng như đảm bảo một lần nữa rằng không có sự
không hoàn hảo.

Step 4 Bước 4
A pply Cindi Base Coat. Một cơ sở pply Cindi Coat. This base coat is specially
formulated to work in harmony with the rest of the system. Lớp phủ nền công thức đặc
biệt để làm việc trong sự hòa hợp với phần còn lại của hệ thống. It is very important to
apply 2 thin coats and let dry 1 to 2 minutes before applying polish. Điều rất quan trọng
để áp dụng 2 lớp mỏng và để cho khô 1 đến 2 phút trước khi áp dụng đánh bóng. Two
thin coats of base coat is very important because it ensures that the entire nail bed will
be covered. Cindi Nails base coat may appear a bit “wavy” after applying to nails. Hai
áo khoác mỏng áo khoác cơ sở là rất quan trọng vì nó đảm bảo rằng toàn bộ móng tay
sẽ được bảo hiểm. Cindi Nails cơ sở áo có thể xuất hiện một chút "gợn sóng" sau khi
áp dụng cho móng tay. This wavy texture is part of what makes Cindi Nails base coat a
more durable product. Texture này lượn sóng là một phần của những gì làm cho Cindi
Nails cơ sở áo một sản phẩm bền hơn.

Apply polish and let dry 1 -2 minutes before applying Cindi Top Coat. Áp dụng đánh
bóng và để cho khô 1 -2 phút trước khi áp dụng Cindi Coat Top.

VERY IMPORTANT: DO NOT USE THINNERS in the Cindi Nails base coat or top coat.
RẤT QUAN TRỌNG: KHÔNG SỬ DỤNG chất pha loãng trong áo Cindi cơ sở Nails
hoặc áo hàng đầu. It will break down the ingredients and may compromise the integrity
of the product. Nó sẽ phá vỡ các thành phần và có thể thỏa hiệp sự toàn vẹn của sản
phẩm.

Additional Uses for The “Natural Silk” System Sử dụng hệ thống "tự nhiên Silk"

Full Fill In Full Fill Trong

When client returns for a fill in, look closely at each nail tip and assess what should be
done with each one. Khi trở về khách hàng cho một điền vào, nhìn kỹ vào mỗi đầu
móng tay và đánh giá những gì nên được thực hiện với mỗi một. If there is any lifting or
separating, make sure you identify where extra reinforcement is necessary. Nếu có bất
kỳ nâng hoặc tách, chắc chắn rằng bạn xác định tăng cường thêm là cần thiết. Buff
areas needed. Khu vực Buff cần thiết. If clients nails are starting to look thick after
coming in for several fill ins, it may be time to soak off the nail tips and start over with
Step 1. Nếu khách hàng có móng tay được bắt đầu trông dày sau khi cho in một số
điền vào, nó có thể là thời gian để ngâm móng và bắt đầu lại với Bước 1. See below for
removing tips instructions. Xem dưới đây để loại bỏ lời khuyên hướng dẫn. Otherwise,
start with Step 2 in The “Natural Silk” System process. Nếu không, hãy bắt đầu với
Bước 2 trong quá trình "tơ lụa tự nhiên" hệ thống.

Broken Nail Bị hỏng Nail
If a client comes in with Nếu khách hàng bước vào cùng với natural nails for a
manicure, and one of their nails is broken, you can use the Natural Silk System to repair
it. móng tay tự nhiên cho làm móng tay, móng tay của họ bị hỏng, bạn có thể sử dụng
hệ thống tơ lụa tự nhiên để sửa chữa nó. First you locate the crack, buff lightly, apply
Cindi Bonder to the crack, and hold tight a few seconds. Trước tiên, bạn xác định vị trí
các vết nứt, buff nhẹ, áp dụng Cindi Bonder crack, và giữ chặt một vài giây. Buff lightly,
brush on Cindi Blend to cover crack and free edge, dip in Cindi Powder. Buff nhẹ, bàn
chải trên Cindi Blend để che vết nứt và cạnh miễn phí, nhúng vào bột Cindi. Spray with
Cindi Accelerator. Phun Cindi Accelerator. Buff lightly and cover with the Cindi Bonder –
buff to a fine silky finish. Buff nhẹ nhàng và trang trải với Cindi Bonder - Buff đến một
kết thúc mượt tốt.

Removing Tips Loại bỏ Mẹo
Removing the nail tips with The Natural Silk System is very simple, just 5 minutes in
acetone remover will remove them, leaving the natural nail intact. Soak the nail tips only
in the acetone remover. Loại bỏ các móng với hệ thống tơ lụa tự nhiên là rất đơn giản,
chỉ cần 5 phút giúp loại bỏ acetone sẽ loại bỏ chúng, để móng tay tự nhiên còn nguyên
vẹn. Ngâm móng trong remover acetone. It is not necessary to have the client immerse
their fingers in the chemical. Nó không phải là cần thiết để có các khách hàng đắm
ngón tay của mình trong hóa chất. Wipe off tips and lightly buff off excess product. The
nail underneath should be strong and healthy. In cases where the nail may be a little
thin, you will apply The “Natural Silk” System as a “ silk wrap” to strengthen until the nail
is healthy enough to hold a manicure on its own. Lau sạch các lời khuyên và nhẹ da bò
ra khỏi sản phẩm dư thừa nail bên dưới nên mạnh mẽ và khỏe mạnh. Trong trường
hợp móng tay có thể là một chút mỏng, bạn sẽ áp dụng "tơ lụa tự nhiên" hệ thống như

là một "bọc lụa" để tăng cường cho đến khi móng tay có đủ sức khỏe để tổ chức một
móng tay ngày của riêng mình.

Light m anicure touch ups Ánh sáng m anicure touch up
If a client comes in for a polish change or just a touch up on her tips, and the nails are in
good shape, and there are no repairs needed, you can do a quick reinforcement by just
Nếu một khách hàng có một sự thay đổi đánh bóng hoặc chỉ một liên lạc về lời khuyên
của cô, và móng tay trong hình dạng tốt, và có không có sửa chữa cần thiết, bạn có thể
làm tăng cường nhanh chóng bằng cách chỉ
buffing lightly to reshape and freshen the nails and then apply a thin coat of bonder to
reinforce where the natural nail meets the tip. đánh bóng nhẹ để định hình lại và tắm
rửa móng tay và sau đó áp dụng một lớp mỏng của Bonder để củng cố móng tay tự
nhiên đáp ứng các tip. Buff out to a silky smooth finish. Buff ra một kết thúc mịn mượt.
Continue with Step 4. Tiếp tục với Bước 4.

