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1. POPIS PRODUKTU
GLUE OFF bylo pfies  12 mûsícÛ podrobeno experi-
mentÛm, aby ochránilo va‰í pfiirozenou pokoÏku a
nehty pfied velmi jedovat˘mi a hofilav˘mi chemikálie-
mi, jako je aceton, bûhem odstranûní laku na nehty a
odstranûní umûl˘ch nehtÛ. Îádn˘ jin˘ existující pro-
dukt na trhu se nevyrovná kouzelné rychlosti od-
stranûní umûl˘ch nehtÛ v˘robkem Glue Off. V˘robek
nepouÏívá pfiísady, které jsou zakázané v Evropû a v
Americe pro kosmetické v˘robky, ale obsahuje anti-
bakteriální TEA TREE OIL, kter˘ napomáhá pfiedejít
moÏn˘m nákazám bûhem pouÏití v˘robku na pfiiro-
zenou kÛÏi. 

2. CHARAKTERISTIKA
Odstraní lak na nehty okamÏitû bez jakéhokoliv po-
‰kození pfiírodního nehtu. 
Odstraní pfiilepen˘ ãi opraven˘ umûl˘ nehet do max.
15ti minut. 
Odstraní pevná lepidla bûhem kutilsk˘ch prací bez
rizika po‰kození va‰eho v˘tvoru. 
Obsahuje TEA TREE OIL,kter˘ zabíjí vût‰inu bakterií
zpÛsobujících infekci. 

3. POKYNY PRO POUÎITÍ
P¤I ODSTRANùNÍ UMùL¯CH NEHTÒ

Aplikujte 3 - 5 kapek nad oblast pokoÏky a pod
umûlé nehty a vyãkejte 1 minutu. Postupnû zvednûte
stranu umûlého nehtu. NeodstraÀujte nehet najed-
nou, ale postupnû aplikujte dal‰í kapky do jiÏ odle-
pené ãásti nehtu. Vyãkejte dal‰ích 15 sekund pfied
druh˘m pokusem o odstranûní nehtu. Pro umûlé
nehty, které nejdou odstranit kroky 1 - 3,  pouÏijte
bavlnûn˘ kosmetick˘ tampon s "GLUE OFF" a ma-
sáÏí nehtÛ po dobu 1 minuty odstraníte umûl˘ nehet.
Pro umûlé nehty zdobené pomocí UV gelu, se dopo-
ruãuje nehty obrousit.

GLUE OFF
4. UPOZORNùNÍ
Zabezpeãte pracovní prostor. 
Nevystavujte vysokému teplu a pfiímému ohni. 
Poskvrnûní mÛÏe po‰kodit odûv, plastov˘, nalako-
van˘ dfievûn˘ povrch, sklo nebo jiné materiály. 
ZabraÀte moÏnému poÏití a kontaktu s oãima. V
pfiípadû styku s oãima vypláchnûte vodou a vyhle-
dejte pomoc lékafie. 

5. P¤ÍSADY
4-Hydroxybutyriková kyselina 
Dimethylketone 
Stearová kyselina 
Tea Tree Oil

6. SKLADOVÁNÍ
Uchovávejte na chladném místû bez pfiímého slu-
neãního svûtla.




