PIELĘGNACJA MIĘDZY ZABIEGAMI

N AT U R A L N A P I E L Ę G N A C J A PA Z N O K C I
Nigdy nie była tak Doskonała!

Kilka kroków od wiecznego zgiełku i szumu Sunset
Boulevard w Los Angeles napotykamy na nieoczekiwaną
oazę naturalnej pielęgnacji paznokci i światowej klasy
usługi, których nie znajdziemy nigdzie indziej na świecie.
Znana jako “Pierwsza Dama Paznokci”, Jessica
Vartoughian założyła Klinikę Paznokci JESSICA® w 1969r.
Będąca pierwszym tego typu salonem, Klinika Paznokci
JESSICA® pozostaje światowym centrum naturalnej
pielęgnacji paznokci z unikalnymi technikami wykonywania
manicure’u oraz wyjątkowymi terapiami stworzonymi
przez Jessicę.
Odwiedzana przez gwiazdy filmu, telewizji, polityki, całą
śmietankę towarzyską oraz po prostu tych, którzy pragną
pięknych, naturalnych paznokci Klinika Paznokci JESSICA®
oferuje elitarne usługi, które wykraczają poza tradycyjny
manicure i pedicure.
Jessica jest pionierem w profesjonalnej pielęgnacji
naturalnych paznokci i to właśnie Jessica jako pierwsza
zwróciła uwagę świata na fakt, że tak samo jak skóra czy
włosy, paznokcie również są inne u każdego człowieka.
Rozróżniła 4 podstawowe typy paznokci – zniszczone, suche,
łamliwe oraz normalne i stworzyła dla nich specyficzne
kuracje. Ta unikalna filozofia pielęgnacji paznokci stoi za
każdym produktem w bogatym portfolio marki.

N I E W S Z Y S T K I E PA Z N O K C I E S Ą TA K I E S A M E !

SUCHE

REJUVENATION

ODŻYWKA

KRUCHE

Bardzo twarde, kruche, nieelastyczne. Mogą się zawijać. Mają tendencję
do pękania i łamania się.

RECOVERY
BEND DON’T BREAK

ODŻYWKA

ZNISZCZONE

Paznokcie cienkie, słabe, zniszczone, popękane. Pozbawione połysku
oraz te, które nie chcą rosnąć szczególnie po ściągnięciu żelu czy akrylu.

RESTORATION

ODŻYWKA

NORMALNE

To jest twój cel. Paznokcie są różowe, mocne, gładkie i elastyczne.
Podtrzymuj ten stan.

REWARD
BEND DON’T BREAK

ODŻYWKA

Rozdwajanie może pojawić się w przypadku każdego typu paznokcia.
Ten problem musi zostać rozwiązany jako pierwszy. Nigdy nie należy
spiłowywać rozdwojonej płytki.

FUSION
CRITICAL CARE

ODŻYWKA

Naprawdę potrzebujące intensywnej kuracji. Są miękkie, słabe i nie chcą
rosnąć.

CRITICAL CARE
LIFE JACKET

ODŻYWKA

Cienkie i delikatne. Są podatne na pękanie. Ich wzrost potrzebuje
dodatkowego wsparcia.

LIFE JACKET
BEND DON’T BREAK

ODŻYWKA

Paznokcie z uwydatnionymi bruzdami, zgrubieniami lub innymi
niedoskonałościami. Widoczna pofalowana powierzchnia.

FLAWLESS

ODŻYWKA

SŁABE*

ROZDWAJJĄCE
SIĘ*

Brak im nawilżenia. Mogą posiadać wyraźne bruzdy, nierówności, białe
plamki lub odznaczać się sproszkowaną powierzchnią.

ŁAMIĄCE
SIĘ*

Paznokcie u każdego człowieka są inne i wymagają specyficznych
kuracji. Wybierz odżywkę odpowiednią dla Twojego typu paznokcia.

NIERÓWNE*

NA KAŻDY PROBLEM JEST ROZWIĄZANIE

!

WSKAZÓWKA: PAMIĘTAJ O PODSTAWACH. Zacznij aplikację od czystych i suchych paznokci.
Obficie nałóż dwie warstwy odżywki oraz dwie warstwy lakieru, używając 8-10 pociągnięć. Upewnij się, że
zabezpieczyłaś wolny brzeg paznokcia. Wszystkie szyjki muszą zostać oczyszczone.

!

*WSKAZÓWKA: ZAPAMIĘTAJ! W momencie wyeliminowania powyższych problemów należy
dokonać zmiany odżywki na jedną z czterech podstawowych, tj. REWARD, RECOVERY, RESTORATION
czy REJUVENATION.

PRZEDŁUŻ TRWAŁOŚĆ SWOJEGO
M A N I C U R E Nawet do dwóch tygodni!

WSKAZÓWKI JESSICA®

PIELĘGNACJA MIĘDZY ZABIEGAMI

PRODUKTY NIEZBĘDNE

System Naturalnej Pielęgnacji Paznokci JESSICA®
znany jest ze swojej wyjątkowej jakości. Lśniąca głębia
koloru płynąca po paznokciu, świeżość i nieskazitelność
nawet przez dwa tygodnie. Teraz jest to możliwe. Jeśli
chcesz zmaksymalizować trwałość manicure’u zawsze
używaj w domowej pielęgnacji produktów JESSICA®.

•

•

JAK TO ZROBIĆ?
1. Zawsze zabezpieczaj paznokcie ! Następnego dnia po
zabiegu JESSICA® nałoż warstwę Top Priority, również
od spodu płytki. Pamiętaj o zabezpieczeniu wolnego
brzegu paznokcia.

•
•

3. Każdego dnia wmasowuj w skórki terapeutyczny
kremik Nourish, aby poprawić kondycję i stymulować
wzrost paznokci.
4. Po upływie 3-4 dni od zabiegu JESSICA® powtórnie
nałóż warstwę ‘szytego na miarę’ lakieru JESSICA®
oraz warstwę nabłyszczającego i odświeżającego
lakieru Brilliance. Na koniec użyj kropelkę Quick Dry,
aby zabezpieczyć manicure przed rozmazywaniem.

!

WSKAZÓWKA: Dla optymalnych rezultatów:

• Lakiery i odżywki nakładaj obficie i rozprowadzaj za pomocą 8-10 pociągnięć
• Pamiętaj o zabezpieczaniu wolnego brzegu paznokcia jak i spodu płytki

Zmywaj lakier okrężnymi
ruchami od boku do
środka.

Nie jest prawdą, że paznokcie oddychają. Lakier chroni je jak tarcza,
a zatem miej je zawsze pomalowane.

•

•

Nigdy nie mocz paznokci
w zmywaczu – to bardzo
wysusza płytkę paznokcia
i skórki.

Utrzymuj skórki nawilżone, w ten sposób chronisz je przed
zadzieraniem.

•

2. Przed snem wmasuj w skórki oliwkę Phenomen Oil
dla maksymalnego nawilżenia.

W DOMOWEJ

PIELĘGNACJI

Paznokcie tak jak włosy, aby lepiej rosły
powinny być obcinane raz w miesiącu.
Unikaj używania nożyczek, zamiast nich
użyj obcinacza.
Paznokcie opiłowuj delikatnie, tak aby
ruchy przypominały grę na skrzypcach.
Stosuj długie pociągnięcia w jednym
kierunku od boku do środka i z powrotem.

Nigdy nie używaj zmywacza, aby
rozcieńczyć lakier. Jeśli jest to niezbędne,
użyj odpowiedniej odżywki.

JESSICA®CZYNI CUDA
Dla Ciebie w Domu!

Nic nie zastąpi regularnych wizyt u manikiurzystki posiadającej
wieloletnie doświadczenie, wypracowaną technikę i profesjonalne
szkolenie z Systemu JESSICA®. Ta krótka instrukcja w podstawowym
zakresie pomoże Ci zadbać o paznokcie w domu.
1. Usuń wszelkie pozostałości lakieru zmywaczem Polish Remover. Włóż dłoń
do ciepłej wody z dodatkiem żelu zapachowego z serii BODY TREATS na
kilka minut. Po wyjęciu osusz.
2. Nałóż oliwkę Phenomen Oil oraz odrobinę kremiku do skórek Nourish po
czym wmasuj. Odsuń delikatnie skórki za pomocą patyczka z drzewa
pomarańczowego owiniętego watą.
3. W razie potrzeby skróć paznokcie za pomocą obcinacza. Pamiętaj, nożyczki
mogą przyczynić się do rozdwajania i łamania się paznokci.
4. Delikatnie opiłuj paznokcie w jednym kierunku (nie ‘piłuj’) od boku do środka
za pomocą pilnika Emery Board z odpowiednią ziarnistością.
5. Włóż tę samą dłoń ponownie do wody, po czym energicznie oczyść
paznokcie za pomocą szczoteczki. Dokładanie osusz dłonie i paznokcie.
6. Owiń mokry koniuszek lnianego ręcznika wokół kciuka i usuń pozostałości
martwego naskórka. Używając cążek usuń tylko zadzierające się skórki.
Powtórz kroki od 2 do 6 dla drugiej dłoni.
7. Nałóż dwie warstwy odpowiedniej odżywki podkładowej. Pierwszą warstwę
zarówno na płytkę jak i pod spód, drugą tylko na wierzch płytki.
Pamiętaj, aby zabezpieczyć brzeg. Pozwól wyschnąć.
8. Obficie nałóż dwie warstwy lakieru JESSICA® zarówno na płytkę jak i pod
jej spód zabezpieczając wolny brzeg.
9. Po kilku minutach, gdy paznokcie przeschną nałóż warstwę utwardzacza
Top Priority na płytkę, pod jej spód i na wolny brzeg. Pozwól wyschnąć.
10. Nałóż warstwę lakieru Brilliance, aby przyspieszyć wysychanie i nadać
lustrzanego połysku. Po chwili użyj kropelki Quick Dry, aby zabezpieczyć
manicure przed rozmazywaniem.
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