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Polyacryl Gel AANBRENGEN OP DE NATUURLIJKE NAGEL

Stap 1
Duw met de bokkepoot de nagelriemen  
terug en verwijder de velletjes van de  
nagelplaat.

Stap 9
Breng de Polyacryl Gel aan  
op het midden van de nagelplaat. 

Stap 2
Gebruik de vijl om de nagel in model  
te vijlen. 

Stap 10
Bevochtig het kwastje met de Polyacryl  
Modellage Liquid en vorm de Polyacryl  
Gel in de juiste vorm. Je kunt zo lang  
modelleren als nodig is, maar zorg  
ervoor dat de Polyacryl Gel niet te  
vochtig wordt. Uitharden LED  
30 seconden en UV-lamp 2 minuten. 

Stap 3
Gebruik de vijl grit 180 om de glanslaag  
van de nagelplaat te verwijderen. 

Stap 4
Verwijder het stof van de nagel  
en maak de nagelplaat schoon  
met alcohol. 

Stap 11
(Voor French Manicure) Breng de witte  
Polyacryl Gel aan op de tip en hardt  
deze 30 seconden uit LED-lamp en  
2 minuten met een UV-lamp. 

Stap 5
Breng de Polyacryl Primer heel dun  
aan op het nageloppervlak en daarna  
20 seconden onder de lamp.. 

Stap 12
Verwijder de plaklaag met de Solution  
en vorm je nagel met een vijl naar keuze.  
Verwijder vervolgens het stof. 

Stap 6
Breng de Base Coat aan als een  
dunne laag en zorg dat deze de  
nagelriem niet raakt. 

Stap 13
Breng vervolgens de top coat aan en  
zorg dat dee de nagelriem niet raakt  
en seal de voorzijde van de nagel. 

Stap 7
Hardt de Base Coat uit.  
LED-lamp 30 seconden  
of UV-lamp gedurende 2 minuten. 

Stap 14
Hardt de top coat uit gedurende  
30 seconden met een LED-lamp of  
2 minuten met een UV-lamp. 

Stap 8
Druk de juiste hoeveelheid Polyacryl Gel  
uit de tube en snij deze af met  
de bokkepoot.  

Stap 15
Topcoat zonder plaklaag. Controleer  
of alle restjes weg zijn op de nagel  
en verzorg daarna de nagel met  
nagelriemolie.


