01

Nagelverlenging French Manucure
met behulp van Natural Tips en Pink en White Tube Gel

• Maak uw werktafel gereed en desinfecteer uw tafel met een steriliserende spray.
• Handen wassen met een antibacteriële handzeep. Na het wassen, handen drogen en desinfecteren met een anti bacteriële gel.
• Eventuele nagellak resten verwijderen met een remover zonder aceton.
• Cuticle (nagelriem) terugduwen met behulp van een metalen cuticle pusher, u gebruikt hierbij de ronde (lepeltje) kant.
• Verwijderen van het pterigium (nagelriemvliesje) met de scherpe kant van de metalen cuticle pusher.
• Hoeken van de nagel afronden en nagel inkorten met een dunne 180/180 grit vijl. Zorg ervoor dat de nagel rond loopt
zodat u een perfecte aansluiting heeft met de tip.
• Glans verwijderen (u verwijdert tevens de oliën en vetten van de nagel) door in de lengterichting heen en weer te vijlen
met een 180/180 grit vijl. Begin met vijlen bij de nagelriem en werk daarna richting de vrije rand.
• Verwijder het stof van de natuurlijke nagel met een goed te desinfecteren manicureborstel met nylon haren (na iedere
klant opnieuw desinfecteren).
• Neem een Natural tip en zorg dat de hoeken goed aansluiten op de zijwallen.
• Plaats de tip met tiplijm. Breng de lijm aan op de binnenkant van de tip, zorg dat de tip goed aansluit op de vrije rand,
en de zijwallen.
• Tip inkorten op de juiste lengte met behulp van uw tipknipper. Zorg ervoor dat de verlenging nooit meer dan 1/3 tot
1/2 van het nagelbed is.
• Zorg dat u de tip in de juiste vorm vijlt met behulp van een 180/180 grit vijl. Ruw de tip ook lichtjes op aan de bovenkant.
Verwijder daarna het stof met een gedesinfecteerde manicureborstel.
• Tijdelijk vocht onttrekken en oppervlakte reinigen met behulp van nagelontvetter. Breng de nagelontvetter eventueel
tweemaal aan. Wacht met het aanbrengen van de tweede keer tot dat de nagel dof is op gekleurd.
• Optioneel bij slechte hechting of veel lucht:
Diepte reinigen en vocht onttrekken met behulp van zuurvrije primer. Breng de zuurvrije primer voorzichtig aan over de
natuurlijke nagel.
• Plaats een Basegel op de natuurlijke nagel en over de tip. Hard deze 1 minuut uit in een UV-Lamp en 30 sec in een Led
Lamp.
• Neem nu met met behulp van je spatel een kleine hoeveelheid White of Soft White Gel uit de tube. Plaats met een
draaiende beweging de gel in het midden van de vrije rand. Neem je gelpenseel doop deze in de Cleanser en verdeel de
gel gelijkmatig richting de zijwallen waarbij de zijkanten iets omhoog worden geduwd voor het maken van een mooie
smile-line.
• Hard de Gel nu 3 minuten uit in een UV-Lamp en 1 minuut in een Led Lamp.
• Neem nu een iets grotere hoeveelheid roze Gel uit de tube en plaats met een draaiende beweging de Gel in het midden
(waar de bolling moet komen) van het nagelbed. Doop nu je Gelpenseel in de Cleanser en verdeel het bolletje gelijkmatig met een licht drukkende beweging richting de nagelriem, zijwallen en de vrije rand.
• Zorg ervoor dat de je de Gel niet in de zijwallen of tegen de nagelriem aan plaats. Laat een kleine ruimte open zodat het
product alleen in contact staat met de nagelplaat. Heb je te weinig product dan hanteer je hetzelfde proces maar plaats
je de extra gel aan de zijkant van de nagel om beschadiging te voorkomen. Als je het product naar behoren hebt geplaatst dan kun je het product 1 minuut uitharden in een Ledlamp of 3 min in een UV-Lamp.
• Neem nu een iets grotere hoeveelheid Clear Gel uit de tube en plaats met een draaiende beweging de Gel in het midden
(waar de bolling moet komen) van het nagelbed. Doop nu je Gelpenseel in de Cleanser en verdeel het bolletje gelijkmatig met een licht drukkende beweging richting de nagelriem, zijwallen en de vrije rand. Zodra de juiste bolling is aangebracht dan kun je het product 1 minuut uitharden in een Ledlamp of 3 min in een UV-Lamp.
• Na het uitharden van de nagel verwijder je de plaklaag met behulp van een sponsje en Cleanser.
• Vang nu aan met het vorm vijlen. Met een 150/150 grit vijl, vijlt u recht vanuit de zijwallen en de juiste vorm in de nagel.
• Daarna volgt u dezelfde procedure met een 180/180 grit vijl.
• Om de nagelriemzone en vrije rand mooi dun te houden vijlt u met een 180/180 grit vanuit de zijlijnen richting de bolling (apex)
Bij afwerking door polijsten:
•
Loop de nagel nogmaals na met een Foam Buffer.
•
Daarna polijst u de nagel met behulp van de High Shine Polijstvijl
•
Nadat u de nagel een super hoogglans heeft, masseert u de nagelriemen in met een cuticle oil.
•
Laat u klant zijn/haar handen wassen of verwijder met een celstofdepper overtollige olie.
Bij afwerking met een Transparante Topcoat of UV-Topcoat.
•
Loop de nagel nogmaals na met een Foam Buffer.
•
Maak de nagel stofvrij en breng een dunne laag Transparante Topcoat of UV-Topcoat aan.
Bij afwerking met Topgel of Topgel No Cleanse:
•
Na het vormvijlen met de 150/150 grit vijl brengt u een dunne laag Topgel aan en hard u deze 3 minuten uit
onder een UV-Lamp of 1 minuut onder een Led Lamp en verwijder bij een Topgel de plaklaag met behulp van
de Cleanser en een Sponsjes.
		

