
SA140 Manikűrkészlet  
 
Ebben a készletben mindent megtalálsz, amivel körmeidet díszítheted: festékeket, és ezen kívül még 14 féle eszközt, hogy gyönyörűvé 
varázsold a kezedet. 
Kifestheted a körmeidet áttetsző vagy fényes színekkel, majd díszítheted őket matricákkal, csillámporral vagy fehér manikűrtollal. Minden 
vízben oldódik, egy kézmosással lemosható. 
Ha barátnőiddel szoktatok hercegnőt, királylányt játszani, nagy hasznát veszitek ennek a készletnek. 
 
A készlet tartalma:  
- 5 víz alapú körömlakk  
- 1 fehér víz alapú körömlakk-toll  
- 1 átlátszó körömlakk  
- 5 ml mandulaolaj a körömágynak 
- 1 körömfényező kefe 
- 1 négyoldalas körömreszelő 
- 24 műköröm 
- aranycsillám 
- virágmatrica körömdíszek 
- 1 körömágy formázó 
 
Életkor: 8 éves kortól 
 
Bevezetés: Mi a köröm? 
A köröm az ujjak végének bőrét védő kemény réteg. A bőr ezeken a részeken nagyon vékony, sérülékeny. A köröm elsősorban keratinból áll, 
mely a kapilláris rostokhoz hasonló rostos fehérje. A kéz körmei 3-6 hónap alatt nőnek újra, ami azt jelenti, hogy havonta 2-4 milliméter a 
növekedési ütemük. A lábujjkörmök 12-18 hónap alatt nőnek újra; olyankor nőnek lassabban, mikor nem éri őket fény. Növekedés közben a 
köröm előre fele növekszik. 
Figyelmeztetés! Üveget tartalmaz a készlet, ami könnyen eltörhet. A tiszta lakk nagyon gyúlékony. Tartsd távol mindenféle lángtól vagy 
hőforrástól. Ha a körömlakk-toll beszárad, használd a kupakjában lévő, ezt a célt szolgáló hegyet. Funkciójából eredően hegyes, vigyázz, ne 
szúrd meg vele magad! 
1. Körömgondozás 
A köröm és a kéz gondozása  
Egy gondozott kézen a körömágy mindig simán, elhalt bőrfoszlányok nélkül keretezi a körmöt. Ehhez a körömágynak mindig lágynak, 
hidratáltnak kell lennie. A mandulaolaj egyike a kapható legjobb szereknek, zuhanyozás után egy ecsettel kend át vele a körömágyakat. Pár 
perc alatt meglágyul tőle a körömágy, és ekkor már formálható a készlethez tartozó körömágy formázóval: a lekerekített vége a körömágyat 
egyengeti el, a hegyes végével a köröm tisztítható. 
A köröm reszelése, fényezése. 
A készletben lévő reszelő virágos oldalával kívülről indulva reszeld végig a körmök szélét, mindig ugyanabba az irányba (hogy szépek és 
egészségeseknek látszók legyenek a körmeid, kerüld az ide-oda húzogatását a reszelőnek). Ha a körmöd egyenetlen, barázdás, használd a 
’Remove ridges’ feliratú oldalát a reszelőnek, majd simítsd el a ’smooth nail’ oldallal. Végül a  ’shine nail’ feliratú oldallal fényezd ki a 
körmödet. 
 
2. A festék felvitele 
A) A köröm legyen tiszta és száraz, ne legyenek rajta régi lakknyomok. A készlethez tartozó lakknak 10 percre van szüksége a teljes 
száradáshoz. Hogy szebb legyen az eredmény, kenj rá száradás után egy második réteget, és várj újabb 10 percig. Ha szeretnéd, hogy 
tartósabb legyen, végül vigyél fel egy réteg áttetsző lakkot. Ha el akarod távolítani a festéket, az áttetsző réteghez lakkoldót használj, az alsó, 
vízalapú lakk rétegekhez pedig vizet és körömkefét. 
B) Köröm művészet: a körömlakk-tollal rajzolhatsz a festett körmödre. Ha lehúzod a kupakot, akkor magával a tollal, ha lecsavarozod a 
tetejét, akkor a kefével.  
C) Csillám felvitele: a csillámot akkor szórd a körmödre, mielőtt a felvitt lakk megszárad rajta. Ha szeretnéd, hogy hosszabb ideig 
fennmaradjon, húzd át színtelen lakkal. 
D) Matricadíszek: a matricákat akkor ragaszd a festett körmödre, amikor a legfelső lakkréteg is teljesen száraz. A matricák vékonyak, 
könnyen elszakadnak. Nagyon óvatosan szedd le őket a lapról, csak akkor, amikor már rakod is fel a körmödre. 
E) Felemás körmök: a teljesen megszáradt lakkos körmön vagy a száraz tiszta körmön ragasztószalaggal vagy más alkalmas anyaggal takard 
le azt a részt, amit épp nem akarsz kifesteni, majd vidd fel a lakkot a szabadon hagyott részre. Ha a lakk teljesen megszáradt, eltávolíthatod a 
takarást.  
F) Műkörmök: ezeket a teljesen tiszta, száraz, lakkmentes körömre kell felhelyezni.  Amikor a helyére került, a műkörmöt ugyanúgy lehet 
lakkozni, díszíteni, mint az igazit. Csak egyszer használhatók. 
 
Elsősegély információk 
Ha a szembe kerül valamelyik termék, mosd át alaposan a szemedet. Ha szükséges, fordulj orvoshoz. Ha a szádba került, vagy lenyelted, 
mosd ki a szádat tiszta vízzel, és igyál hidegvizet. Ne próbálj hányni. Vedd fel a kapcsolatot azonnal egy orvossal. Ha orvoshoz mész, legyen 
nálad a maradék termék és az üvegje. 
 

Jó szórakozást! 

 

A játékot importálja és forgalmazza:  Katica Játék Kft. 
1077 Budapest Király utca 101. 
Tel/fax.:06-1-462-23-88/87 
E-mail: katica@katica.hu 

                                              Web: www.katica.hu 
 
 


