
  

Stap voor stap  

  

 
 

 

Handen.  

  
Stap 1:   

Voorbereiding Natuurlijke Nagel.  

 “P.E.P.”:  
P – Perform A Manicure (Mini manicure)  

a.  Handen wassen en afdrogen.  
b.  Gebruik CoolBlue™ voor het desinfecteren van de handen .  
c.  Vijl en vorm de lengte van de natuurlijke nagel met de Kanga™ vijl (240grit).  
d.  Verwijder overtollige nagelriemvliesjes van de nagel plaat met CuticleAway  

(maximaal 3minuten) en een bokkenpoot.  
e.  Spoel de Cuticle away goed af om de werking te stoppen en het product te  

neutraliseren.   
f.  Handen en nagels goed droog maken.  
g.  Loop de nagelplaat nog een keer na om er voor te zorgen dat er geen restjes  

achter blijven in de nagelvouwen.  
E – Eliminate surface contaminants  
    Verwijder al het stof en eventuele restjes met een gedesinfecteerd manicure      
    borsteltje  
P – Purify nail plate layers   
     Gebruik scrubfresh met een geplastificeerde nailwipe voor het onttrekken van     
     Vocht en het desinfecteren van de nagleplaat.   
  
Notitie: Het is dus NIETnodig om de glans te verwijderen van de nagelplaat met een  
vijl!!!  
  
 Stap 2:  

Shellac UV Base Coat  

 Applicatie  

  

1.  Schud de base coat goed. (+/- 30 sec)   
2.  Breng een dun laagje base coat aan op alle 5 de nagels   

van 1 hand.  
a.  Haal het kwastje uit het flesje en zorg dat je het goed afstrijkt zodat er geen  

overtollig product aan blijft zitten.  
b.  Zet het kwastje in het midden van de nagel richting de nagelriem (Let op! De huid  

mag hierbij niet geraakt worden) en strijk zo van nagelriem tot aan de vrije rand.  
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c.  Draai de vinger naar rechts en breng een dun laagje aan op de linkerzijde van de  
nagel.  

d.  Draai  de  vinger  vervolgens  naar  links  en  herhaal  de  stap.  Probeer  in  3  tot  
maximaal 5 streken de nagel te lakken tot een egaal geheel.  

e.  Vergeet niet om langs de vrije rand te strijken tijdens het lakken. Deze heeft een  
extra verzegeling nodig.  

3. Hard vervolgens 5 vingers te gelijk uit in de CND UV Lamp* voor 10 sec.  
4. Herhaal vervolgens dezelfde stappen met de ander hand.  
  
  
  
Stap 3:  

Shellac UV Kleur laag  

Applicatie  

  

Kleur laag  
1.  Schud het flesje stevig om de inhoud goed te vermengen. (+/- 30sec)  
2.  Breng een dun kleurlaagje aan op 5 nagels van 1 hand. (Dit laagje zal er semi  

transparant uitzien, als het goed is aangebracht).  
a.  Haal het kwastje uit het flesje en zorg dat je het goed afstrijkt zodat er geen overtollig  

product aan blijft zitten.  
b.  Zet het kwastje in het midden van de nagel richting de nagelriem (Let op! De huid  

mag hierbij niet geraakt worden) en strijk zo van nagelriem tot aan de vrije rand.  
c.  Draai de vinger naar rechts en breng een dun laagje aan op de linkerzijde van de  

nagel.  
d.  Draai de vinger vervolgens naar links en herhaal de stap. Probeer in 3 tot maximaal 5  

streken de nagel te lakken tot een egaal geheel.  
e.  Vergeet niet om langs de vrije rand te strijken tijdens het lakken. Deze heeft een extra  

verzegeling nodig.  
3.  Hard vervolgens 5 vingers te gelijk uit in de CND UV Lamp* voor 2min.  
4.  Herhaal vervolgens dezelfde stappen met de ander hand.  
5.  Breng nu voor de tweede keer een dun laagje kleur aan op de zelfde manier als het  

eerste laagje. (Deze laag zal de kleur volledig doen dekken als deze goed is  
aangebracht)  

6.  Ook dit laagje moet weer uitgehard worden in de CND UV Lamp* voor 2min.  
7.  Herhaal vervolgens dezelfde stappen met de andere hand.  

  
  
  
  
  
French Manicure  
1.  Schud het flesje stevig om de inhoud goed te vermengen. (30 sec)  
2.  Breng eerst een laagje roze aan naar keuze, voordat je het wit aanbrengt op de  

nagel! Zo voorkom je dat je de belangrijke basis laag (Hechtingslaag met de  
natuurlijke nagel) aantast met het corrigeren van de smile-line.  
a.  Haal het kwastje uit het flesje en zorg dat je het goed afstrijkt zodat er geen  

overtollig product aan blijft zitten.  
b.  Zet het kwastje in het midden van de nagel richting de nagelriem (Let op! De huid  

mag hierbij niet geraakt worden) en strijk zo van nagelriem tot aan de vrije rand.  
c.  Draai de vinger naar rechts en breng een dun laagje aan op de linkerzijde van de  

nagel.  
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d.  Draai  de  vinger  vervolgens  naar  links  en  herhaal  de  stap.  Probeer  in  3  tot  
maximaal 5 streken de nagel te lakken tot een egaal geheel.  

e.  Vergeet niet om langs de vrije rand te strijken tijdens het lakken. Deze heeft een  
extra verzegeling nodig.  

3.  Hard vervolgens 5 vingers te gelijk uit in de CND UV Lamp* voor 2min.  
4.  Breng een dun laagje Cream puff Shellac UV Color Coat aan op de top van de nagel,  

in een mooi gebogen smile-line. Perfectioneer de smile-line met de Brisa™ ProSeries  
Gel penseel en 70% Alcohol om een mooie strakke smile-line te creëren. Vergeet ook  
hier niet om de vrije rand te verzegelen.   

5.  Hard vervolgens 5 vingers te gelijk uit in de CND UV Lamp* voor 2min.  
6.  Herhaal vervolgens dezelfde stappen met de ander hand.  
  
Notitie: Des gewenst kan over de witte top na het uitharden nog een transparante kleur  
worden aangebracht. Dit zou de kleur intensiteit van het wit iets kunnen afnemen voor  
een natuurlijk effect.    
  
*Bij gebruik van de Brisa Lamp, is het advies om eerst 4 vingers uit te harden van beide handen en  
dan pas de duimen.  

  
  

  
Stap 4:   

Shellac UV Top Coat  

Applicatie  

  
1.  Schud het flesje stevig om de inhoud goed te vermengen. (+/- 30sec)  
2.  Breng een dun laagje topcoat aan op 5 nagels van 1 hand. (De top coat is iets dikker  

van consistentie )     
a.  Haal het kwastje uit het flesje en zorg dat je het goed afstrijkt zodat er geen  

overtollig product aan blijft zitten.  
b.  Zet het kwastje in het midden van de nagel richting de nagelriem (Let op! De huid  

mag hierbij niet geraakt worden) en strijk zo van nagelriem tot aan de vrije rand.  
c.  Draai de vinger naar rechts en breng een dun laagje aan op de linkerzijde van de  

nagel.  
d.  Draai  de  vinger  vervolgens  naar  links  en  herhaal  de  stap.  Probeer  in  3  tot  

maximaal 5 streken de nagel te lakken tot een egaal geheel.  
e.  Vergeet niet om langs de vrije rand te strijken tijdens het lakken. Deze heeft een  

extra verzegeling nodig.  
3.  Hard vervolgens 5 vingers te gelijk uit in de CND UV Lamp* voor 2min.  
4.  Herhaal vervolgens dezelfde stappen met de ander hand.  
5.  Verwijder het plaklaagje met 70% Alcohol voor een mooie glans.  
6.  Verzorg de nagels met een druppeltje SolarOil™ op iedere nagel en  adviseer de klant  

SolarOil™ 2 maal daags voor optimaal resultaat van de behandeling.  
7.  Maak een vervolg afspraak voor over 2 weken.  
  
*Bij gebruik van de Brisa Lamp, is het advies om eerst 4 vingers uit te harden van beide handen en  
dan pas de duimen.  
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 Shellac Removal.   

  

1.  Laat de klant zijn of haar handen wassen en droog  
de handen goed af.  

2.  Gebruik CoolBlue™ voor het desinfecteren van de handen  
3.  Smeer de omliggende huid van de nagelplaat in met   

SolarOil™  uitdroging van de huid te voorkomen.  
4.   Wrap de vingers in met de Shellac remover wraps.      

a.  Bevochtig het katoenenlaagje in de wrap met    
pure aceton.  

b.  Plaats de wrap onder de vinger met het katoenenlaagje net onder de vrijerand van  
de nagel.  

c.  Vouw de rest van het katoenenlaagje met de aceton over de nagelplaat heen.  
d.  Wikkelde wrap stevig om de vinger heen.  
e.  Zet de wrap strak vast met de zelfklevende strip.  

5.  Laat de Shellac Remover Wraps gedurende 10 minuten om vingers heen zitten.  
6.  Pak de vinger met de wrap stevig vast en verwijder de wrap met een draaiende  

beweging van de vinger zodat het meeste product in de wrap blijft zitten.  
Mocht het voorkomen dat de verwijdering niet goed is gegaan door een specifieke  
reden of dat de wrap te snel is verwijderd. Wikkel dan de wraps met aceton nog even  
om de nagel heen voor een paar minuten.   

7.   Verwijder eventuele restjes Shellac die nog op de nagelplaat aanwezig zijn d.m.v.  
een houten bokkenbootje, met een zachte hand. Probeer niet te veel te schrapen  
over de nagelplaat zo dat deze niet beschadigd raakt.  

8.   Veeg de nagelplaat schoon met een geplastificeerde wipe met aceton.  
9.  De handen zijn weer klaar voor een nieuwe behandeling.  
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