
SVLÉKACÍ UV/LED LAK NA NEHTY

žen
by doporučilo

svým kamarádkám

 

STRIPLAC

STRIPLAC SORTIMENT
STRIPLAC SADY – vaše domácí nehtové studio

STRIPLAC STARTER KIT
LED lampa 6W, Twin Coat, 
Striplac Secret Red, Striplac 
polštářky, Striplac kopýtko, 
Striplac leštička. 

STRIPLAC STARTER KIT FRENCH
LED lampa 6W, Twin Coat, Striplac Rose, 
Striplac Tip Whitener, Striplac polštářky, 
Striplac kopýtko, Striplac leštička, Striplac 
aktivátor. 

STRIPLAC MOBILE
LED lampa 3W, Twin Coat, 
Striplac polštářky 3 ks. 

STRIPLAC BARVY – více než 70 trendy šťavnatých odstínů

STRIPLAC FRANCIE – nesmrtelná klasika

STRIPLAC TWIN COAT
Podlak a nadlak 2 v 1, 
zapékejte 60 sekund v 
UV/LED lampě, vytváří 
výpotek. 

STRIPLAC TWIN COAT 
MATT
Podlak a nadlak 2 v 1, 
zapékejte 60 sekund v UV/LED 
lampě, vytváří výpotek. 
Výsledný matný efekt.  

STRIPLAC BARVA
Barevný UV/LED lak, zapékejte 
na 60 sek v UV/LED lampě, 
vytváří výpotek, aplikujte vždy 
ve 2 vrstvách. V nabídce více 
než 70 odstínů.  

STRIPLAC POMOCNÍCI – nezbytné doplňky

STRIPLAC FRANCOUZSKÉ ODSTÍNY
Barevný UV/LED lak, zapékejte na 60 sek v UV/LED 
lampě, vytváří výpotek. Striplac rose , beige a 
milky white lakujte na celý povrch nehtu. Striplac 
Tip Whitener je křídově bílý odstín, kterým lakujte 
pouze bílou špičku nehtu. 

STRIPLAC PRO WHITE
Průhledný opticky vybělující 
UV/LED lak, zapékejte na 60 
sek v UV/LED lampě, vytváří 
výpotek.    

STRIPLAC POLŠTÁŘKY
Odmašťující polštářky, 
kterými se stírá nehet 
před lakováním a po 
lakování. Balení obsahuje 
50 ks. 

STRIPLAC AKTIVÁTOR
Olej, který usnadňuje 
sloupnutí Striplacu. 
Neobsahuje aceton ani 
alkohol, dermatologicky 
testováno. 

STRIPLAC KOREKTOR
Fix, kterým vyzmizíkujete 
chyby při lakování, hlavně 
zateklý Striplac do kůžiček. 

STRIPLAC MŮŽETE ZAKOUPIT V:
ESHOP: www.alessandro-cr.cz PRODEJNY V PRAZE: Alessandro Benešovská 32, Alessandro 
OC Nový Smíchov, Alessandro OC Chodov PARFUMERIE DOUGLAS 

http://www.alessandro-cr.cz/


STRIPLAC KROK ZA KROKEM

Upravte tvar nehtu a zatlačte nehtovou kůžičku. Setřete nehet Striplac polštářkem. 
Nalakujte tenkou vrstvu Twin Coatu a zapečte na 60 sek v UV/LED lampě. 

Nalakujte 2 tenké vrstvy barevného Striplacu, každou z nich zapečte na 60 sek v 
UV/LED lampě. Na závěr nalakujte tenkou vrstvu Twin Coatu a zapečte na 60 sek 
                                                    v UV/LED lampě. Na povrchu nehtu zůstane výpotek  -     
                                                    (lepkavá vrstva) tu setřete Striplac polštářkem.

                                                    Výsledkem je dlouhotrvající barevné lakování s                  
                                                    briliantových leskem až do posledního dne!  

TIPY A TRIKY

ODSTRANĚNÍ
Striplac z nehtu sloupněte. Ke slupování 
nepoužívejte odlakovače, aceton nebo jiné 
prostředky, v případě, že Striplac drží velice pevně, 
použijte Striplac aktivátor. Striplac aktivátorem 
potřete celý nehet včetně kůžiček a vyčkejte 5 
minut, poté půjde Striplac sloupnout snadněji. 

LEŠTĚNÍ NEHTŮ
● Pevné, suché nehty vyleštěte před lakováním Striplacu do vysokého lesku.
● NIKDY před lakováním nepilujte pilníkem povrch nehtu – nezvýšíte tím trvanlivost 

Striplacu!
● Platí pravidlo, že čím je povrch nehtu před lakováním hladší a lesklejší, tím jde 

Striplac lépe odloupnout.
 

LAKOVÁNÍ
● Některé barvy Striplacu mají tendenci se během lakování smršťovat směrem ke 

středu nehtu, pokud se tak stane, nalakujte jeden nehet a dejte jej rychle zapéct na 
10 sek do UV/LED lampy, takto pokračujte i u ostatních prstů.. Nakonec dejte celou 
ruku do lampy na 60 sek.  

● Twin Coatem i barevným Striplacem vždy přetahujte, obalujte i špičku nehtu, 
předejdete tím průhledným špičkám. 

ODSTRANĚNÍ / SLUPOVÁNÍ
● Doporučujeme Striplac slupovat s použítím Striplac aktivátoru. Striplac aktivátor 

naneste na celý povrch nehtu i do kůžiček a nechte působit 5 minut, pokud se 
vstřebá, klidně jej přidejte více. 

● Pokud vám slupování dělá problém, doporučujeme jej provádět po koupeli.
● NIKDY neslupujte Striplac silou! V případě problému vám rádi poradíme na tel 777 

709 461 nebo v našich prodejnách. 

PÉČE
● Pokud máte pocit, že jsou vaše nehty vysušené nebo oslabené po používání 

Striplacu, doporučujeme regenerační pauzu. K regeneraci použijte Alessandro 
Express Nail Hardener a Mango Nail serum. 

GELOVÉ NEHTY / PŘÍRODNÍ NEHTY / NEHTY U NOHOU
● Striplac lze aplikovat POUZE NA ZDRAVÉ PŘÍRODNÍ NEHTY, které nejsou po sundání 

gelu!
● Striplac můžete použít i na gelové nehty jako barvu, v tomto případě se bude chovat 

jako klasický barevný gel, který je potřeba odpilovat. 
● Pokud budete lakovat Striplac na nehty u nohou, které jsou hodně suché, rýhované 

a masivní, vždy je před lakováním vyleštěte do lesku. Pokud Striplac nepůjde 
sloupnout je potřeba jej odpilovat – platí pouze u nohou!  

Striplac infolinka 777 709 461
Striplac info email alessandrocr@seznam.cz

www.alessandro-cr.cz
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