
Lack
SPIRULINA

Doskonale kryje 
i pozwala oddychać 
płytce paznokcia

Zalety lakierów
RUCK  CarryAir Lack 

Wegański, dotleniający lakier do malowania paznokci 
na bazie wodnej. Lakier jest pozbawiony rozpuszczalników. 
Zawiera wegański jedwab i spirulinę.

®Lakiery RUCK  CarryAir Lack tworzą aktywnie przepuszczalną 
warstwę przyspieszając regenerację uszkodzonych paznokci. 
W nowej technologii zastosowano bazę wodną niezawierającą 
rozpuszczalników. Wegańskie cząsteczki jedwabiu wpływają 
na trwałość i przenikanie struktur dotleniających. Spirulina 
jako substancja czynna posiada funkcje regeneracyjne.

zawiera
wegański jedwab

dotlenia paznokieć 

na bazie wodnej

zawiera spiruline dla regeneracji
paznokci grzybiczych

 

∗ Zawartość alkoholu mniej niż 1%

Sposób użycia 
Paznokieć pomalować cienką warstwą lakierem 

®RUCK  CarryAIR Klarlack jako bazę. Następnie należy odczekać 
5 minut, aż warstwa lakieru wyschnie. Po 5 minutach można 

®nałożyć warstwę lakieru kolorowego RUCK  CarryAir Lack Spirulina. 
Po tej czynności ponownie odczekać 5 minut do wyschnięcia lakieru. 
W celu uzyskania wyraźniejszego koloru (co tak naprawdę nie jest 
konieczne) można ponownie pomalować lakierem kolorowym 
i znów odczekać 5 minut. Na koniec pomalować lakierem 

®przezroczystym RUCK  CarryAIR Klarlack. Odczekać 5 minut 
do całkowitego wyschnięcia. 

Krok 3: Klarlack jako 
ostatnia warstwa. 
Czas schnięcia 5 min.

Krok 2: lakier kolorowy. 
Czas schnięcia 5 min

Krok 1: Klarlack jako baza. 
Czas schnięcia 5 min

Paznokieć

Malowanie w 3 krokach co 5 min 

Malowanie w 3 krokach 
co 5 min.

Pełne utwardzenie 
po 12 godzinach

®

UWAGA: minimalna temperatura przechowywania lakieru to 5 °C, 
                maksymalna to 35 °C.

Jeżeli klientka nie ma zamiaru malować lakierem kolorowym, 
®wystarczy zakończyć lakierem przezroczystym RUCK  CarryAIR Klarlack. 

Po nałożeniu warstwy lakieru jest on elastyczny, nie należy go dotykać. 
Nie powinno się przyspieszać czasu schnięcia przez stosowanie 
np. suszarki albo światła uv w lampie do utwardzania żeli albo lamp 
LED do hybryd.

Ponieważ lakier potrzebuje stosunkowo dużo czasu do samo 
utwardzenia (w normalnej temperaturze pokojowej) producent 
proponuje malować paznokcie np. wieczorem.
Stylizacja tymi lakierami osiąga pełną trwałość po 12 godzinach. 
Po tym czasie jeśli zachodzi potrzeba można zastosować 
preparaty lecznicze peclavus. Stylizacja lakierami 



Dotlenianie paznokcia 
udowodnione naukowo

Celem badań było udowodnienie przepuszczalności pary 
w preparacie zawierającym wegańskie cząsteczki jedwabiu  
i aktywnej spiruliny. Testy potwierdziły dużą przepuszczalność,   
a zarazem odpowiednie dotlenienie płytki paznokciowej przez

Schemat komory Franza 
w połączeniu z sondą Tewameter.
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Udowodniono, że przepuszczalność tlenu do płytki paznokcia
®pomalowanej lakierami RUCK  CarryAir Lack trzema lub czterema

warstwami tego lakieru jest dużo większa niż przepuszczalność
pojedynczej warstwy zwykłego lakieru.
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Czujnik
Piękne paznokcie z grzybicą?
To jest możliwe!

1. Kontroluj swoje paznokcie u specjalisty 
podologa i stosuj się do jego zaleceń. 

 2. Na paznokcie z grzybicą stosuj dotleniające
® lakiery RUCK   CarryAir Lack Spirulina.

 3 . Dodatkowo rano i wieczorem aplikuj po 
  jednej kropli preparatu 

®  peclavus  special Spirulina Lotion 
  na każdy z paznokci z grzybicą. Wmasuj 
  delikatnie preparat w pomalowaną płytkę 
  i wał paznokciowy.  Spirulina wchłonie się 
  w ciągu 5 min.

®PECLAVUS  SPECIAL SPIRULINA LOTION 

 Prosta aplikacjaΑ
  Przenika przez płytkę paznokcia,Α

    dociera do łożyska i macierzy

 Pobudza komórki do regeneracji Α

®lakiery RUCK  CarryAir Lack.

W celu usunięcia lakieru należy zastosować 
®RUCK  CarryAIR Cleaner. Nasączyć bezpyłowy wacik 

i przecierać pomalowane paznokcie aż do usunięcia lakieru. 
Można też zastosować okluzję w celu odmoczenia lakieru. 
Proponowany czas odmaczania / usuwania to  5 minut. 
W razie potrzeby można powtórzyć czynność. Cleaner 
nie zawiera acetonu, jest nieszkodliwy dla paznokci i skórek

Usuwanie lakierów
RUCK   CarryAir Lack

®RUCK  CarryAir Lack spirulina powinna być usunięta najpóźniej 
po 2 tygodniach. Po usunięciu można ponownie wykonać tą 
samą stylizację.

Wyłączny dystrybutor w Polsce Lady's Nails Cosmetics 
www.sklep.podologiczny.pl

®

Lack
SPIRULINA
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