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aluslakka
 Valitse aluslakka, joka sopii kynsityypillesi.
 On kaksi tärkeää syytä käyttää aluslakkaa: se estää kynsien värjäytymistä ja 

pidentää värilakkauksen sekä koko manikyyrisi kestoa.
 Aloita lakkaaminen keskeltä kynttä, läheltä kynnen alakaarta (kuva A), paina 

harjasta hiukan alemmas kohti kynsivallia ja siirry sitten ylöspäin. Lakkaa kynnen 
sivut (kuva B ja C).

 Anna aluslakan kuivua kaksi minuuttia.

värilakka 
 Valitse värilakka upeiden essie-sävyjen joukosta ja lakkaa kynnet 

samalla tavoin kuin aluslakkausvaiheessa.
 Anna ensimmäisen kerroksen kuivua kaksi minuuttia ja lisää sitten 

toinen kerros.

päällyslakka
 Viimeistele manikyyrisi essien päällyslakalla.
 Sen lisäksi, että päällyslakka voi pikakuivattaa kynsilakkasi, antaa todella 

kiiltävän tai mattapinnan, se myös viimeistelee manikyyrin ja pidentää sen kestoa.
 Lisää päällyslakka samalla tavoin kuin aluslakka.
 Vinkki: manikyyrin pidentämiseksi, lisää uusi kerros päällyslakkaa joka toinen päivä.

valmistautuminen
 Poista vanha kynsilakka ja pese kädet.
 Levitä kynsinauhaöljyä ja paina kynsinauhaa varovasti alas kynsinauhatikulla. Älä 

leikkaa kynsinauhoja, sillä mitä enemmän niitä leikkaat, sitä enemmän ne kasvavat.
 Viilaa kynsiä aina samaan suuntaan välttääksesi niiden liuskoittumisen. Kynnet 

pysyvät vahvoina, jos et viilaa niitä sivuilta ja muotoilet ne kynsinauhan luonnollisen 
muodon mukaan. Jos kynsinauhat ovat ovaalin muotoiset, viilaa kynnet ovaaleiksi. Jos 
kynsinauhat ovat neliömäiset, viilaa kynnet neliön muotoisiksi.



   essie 
  kynsienhoito

Puhutaanpa suoraan. Kynsien hoidossa sama ratkaisu ei sovi kaikille - kuten iho 
ja hiukset, kynnet tarvitsevat hoitoa oman tyyppinsä mukaan.

Löydä oma kynsityyppisi ja sille sopivat hoitotuotteet:
 

kuivat, hauraat kynnet: 
 kynnet, jotka katkeavat juuri silloin, kun sitä vähiten kaipaat?
 kynnet, jotka kaipaavat hoitoa kuivuutta vastaan

pehmeät, heikot kynnet: 
 ohuet kynnet?
 helposti liuskoittuvat kynnet?
 kellertävät kynnet, jotka tarvitsevat kirkkautta?

terveet, normaalit kynnet:
 kynnet, jotka haluat säilyttää kauniina?

Täydelliset kynnet ovat vain 
kolmen askeleen päässä!



2.  jatka lakkaamalla kynnet 

        upealla essie-värilakalla

 
3.  viimeistele manikyyri päällyslakalla

1.   aloita kynsien hoidolla ja aluslakalla

matte about you
mattapinnan antava 
päällyslakka

•  mattapintainen lopputulos

•  toimii kaikkien 
kynsilakkasävyjen kanssa

good to go
nopeasti kuivuva 
päällyslakka

•  kuivattaa kynsilakan 
hetkessä

•  loistavaa kiiltoa

no chips ahead
liuskoittumista estävä 
päällyslakka

•  pidentää värilakan kestoa

•  taistelee liuskoittumista vastaan

•  UV-filtteri

let it shine
korkeakiiltoinen 
päällyslakka

• fupea, kiiltävä viimeistely

kuivat, hauraat kynnet:

terveet, normaalit kynnet:

pehmeät, heikot kynnet:

grow richer 
ravitseva ja kasvua edistävä aluslakka

•  30% joustavammat kynnet 5 päivässä*
•  auttaa ravitsemaan kynsiä edistäen 

luonnollista kasvua

nourish me 
intensiivisesti ravitseva aluslakka

•  50% vähemmän kuivat kynnet 5 päivässä*
•  kynsien joustavuuden koetaan 

parantuneen 30%*
•  ravitsee kynsiä

rock solid
tehovahvistava aluslakka 

•  30% vahvemmat kynnet 7 päivässä*
•  vahvistaa kynsiä liuskottumista ja 

katkeilua vastaan välittömästi
•  estää kynsien katkeilemisen ja tekee 

niistä joustavammat

beam up 
kynsiä kirkastava ja valkaiseva 
hoitotuote

•  kirkastaa ja valkaisee kynsiä 
välittömästi

•  UV-filtteri
•  taistelee keltaisuutta vastaan

grow stronger
vahvistava ja kasvua edistävä 
aluslakka

•  30% vahvemmat kynnet 5 päivässä*
•  vahvistaa kynttä edistäen 

luonnollista kasvua

all in one base
kokonaisvaltainen kynsihoito

•  45% vahvemmat kynnet 5 päivässä*
• välittömästi 88% sileämmät kynnet*

help me grow
kasvua edistävä kynsienhoitotuote

•  44% vahvemmat kynnet 5 päivässä*
•  mahdollistaa kynsien kasvun täyteen 

potentiaaliinsa

*asiantuntijan suorittama analyysi


