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Stap 1:  
aanbrengen van de UV-Gellak
Voordat je de gellak aanbrengt op de natuurlijke 
nagel, is er een manicure nodig. Vijl de nagel 
in de juiste vorm en verwijder vervolgens de 
nagelriemen door deze zachtjes terug te duwen 
met een bokkenpoot. Was de handen met 
vloeibare zeep en warm water. Daarna goed 
afdrogen. Controleer nogmaals of de nagel-
plaat goed is ontdaan van eventuele lakresten, 
vuil of restjes van de nagelriem.  Reinig deze 
grondig door middel van een nagelreiniger en 
een pluisvrije cellulose.

Breng daarna eventueel een primer aan,  
en plaats vervolgens uw hand gedurende  
20 seconden in de UV-lamp (36 Watt)  
of 60 seconden in het LED-apparaat  
van tenminste 15 Watt.

Stap 2:  
aanbrengen van de UV-Base Coat gellak
Breng de UV Base Coat gellak aan in een dunne 
laag op het nagel-oppervlak en verzegel de  
nagelpunt. Zorg ervoor dat de nagelpunt  
zorgvuldig wordt afgedicht met elke laag,  
dit zorgt voor een langere levensduur. 
Plaats vervolgens uw hand gedurende 20  

seconden in de UV-lamp (36 Watt) of 60 seconden 
in het LED-apparaat van tenminste 15 Watt.

Stap 3:  
aanbrengen van de UV-gellak kleur
Schudt de fles krachtig voor gebruik, zodat de 
ingrediënten zich optimaal mengen voor een 
optimaal kleur resultaat. 

Breng vervolgens een dunne laag aan en  
dicht de nagel-uiteinden weer af. Lak eerst alle 
5 nagels en steek daarna de hand 2 minuten 
in de UV-lamp (36 Watt) of 60 seconden in het 
LED-apparaat van tenminste 15 Watt. Herhaal 
de toepassing van de UV-kleurenlak afhankelijk 
van de dekking. Uitharding als voorgaande.

Stap 4:  
aanbrengen van de UV Top Coat gellak
Deze laag ook heel dun aanbrengen een  
vervolgens de nagelpunt ermee afdichten.  
Uitharden 2 minuten onder de UV-lamp met  
36 Watt. De achterblijvende plaklaag moet 
worden afgeveegd met een UV-nagelreiniger en 
een nailwipe of celstofdepper. Na deze stappen 
de handen masseren met nagelolie om voor de 
nagelriem te zorgen.

Verwijdering van de UV Gellak
Optie 1: Geïmpregneerde wraps in UV-remover.  
Wikkel in en laat het vervolgens 10 minuten 
intrekken op de nagel.
Optie 2: Doop de vingers 5-10 minuten in 
UV-Remover.  
Verwijder vervolgens de UV-Gellak van  
achteren naar voren met behulp van  
palissanderstokjes.

Veelgemaakte fouten bij het gebruik van 
Gellak
Fout 1 De gellak wordt te dik aangebracht 
waardoor er zich luchtbellen kunnen vormen of 
oplossen. Om een houdbaarheid van tenminste 
14 dagen te kunnen garanderen is het belangrijk 
de afzonderlijke coatinglagen zo dun mogelijk 
aan te brengen.

Fout 2 Het nageluiteinde was niet goed afgesloten. 
Het is belangrijk dat het nageleinde na elke aan-
gebrachte laag wordt afgedicht, anders bestaat 
het risico dat de verf op het nageluiteinde gaat 
versplinteren.

Fout 3 De nagel is niet goed schoongemaakt  
en ontvet. Alleen op een goed gereinigde en 
ontvette nagel kan de gellak goed vasthouden.
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Zo krijg je perfecte gelnagels


