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 Met Polygel maak je in een paar minuten prachtige nagels. Ideaal voor 
de nagelstudio en pedicure. Polygel laat zich goed opzetten bij aangetaste nagels zoals mycose en 
traumanagels. Denk hierbij ook aan nagels die je wilt verlengen met tips of fiberglastechniek. Je kan 
de nagelvorm en nagellengte zo gek  niet bedenken of het is met Polygel mogelijk. Tijdens de 
opleiding Medisch Pedicure wordt Polygel zelfs gebruikt voor het cosmetisch afwerken van de nagel. 
Er zijn maar 7 stappen nodig om perfecte gelnagels te creëren met Polygel. 

 

Met Polygel maak je in een paar minuten prachtige nagels. Ideaal voor de nagelstudio en pedicure. 
Polygel laat zich goed opzetten bij aangetaste nagels zoals mycose en traumanagels. Denk hierbij ook 
aan nagels die je wilt verlengen met tips of fiberglastechniek. Je kan de nagelvorm en nagellengte zo 
gek  niet bedenken of het is met Polygel mogelijk. Tijdens de opleiding Medisch Pedicure wordt 
Polygel zelfs gebruikt voor het cosmetisch afwerken van de nagel. Er zijn maar 7 stappen nodig om 
perfecte nagels te creëren met Polygel. Lees de onderstaande gebruiksaanwijzing met foto’s,  bekijk 
de producten van Gelacy Polygel of download de PDF om te printen. 

1. Bereid de nagelriemen zorgvuldig voor. Duw met een nailpusher de nagelriemen terug en 
verwijder de velletjes van de nagelplaat. Vijl de nagelplaat een beetje ruw op. Met een 180 of 
320 buffervijl verwijder je het laatste vuil, verwijder je de natuurlijke glanslaag  en maak je de 
nagelplaat met een paar "halen" ietsje ruw. Het is bekend dat op een te glad oppervlak niet 
prettig kan worden gewerkt. 
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2. Maak de nagel schoon en droog. Dit kan goed worden gedaan met een sterke ontvetter zoals 
Di-ethylether of Scrubfresh. Eventuele nagellak dient vooraf te zijn verwijderd. Onder de 
nagellak zou immers vuil en vettigheid kunnen zitten in de nagelplaat.  Op een droog, vetvrij 
en schoon oppervlak kan je goed werken. De ervaring leert ons dat als je later constateert 
dat de gelnagel vroegtijdig zou liften of de kunstnageltip zou los komen dan is in 99% van de 
gevallen de voorbereiding onvoldoende geweest. In het algemeen is het aan te raden dient 
de klant de nagels vóór de behandeling al dagen vrij te laten houden van crèmes, olie en ook 
bijvoorbeeld vettige douche en badproducten. 
 

 

3. Breng de Basecoat aan. Eerst neem je een bolletje Founding Basecoat Polygel op met een 
spatel of acryl penseel. Vervolgens breng je deze aan op de nagel en strijk je het glad, Je 
werkt met een “vochtig” ( niet nat) penseel. Dip hiervoor het penseel in de IPA. Veeg het 
penseel lichtjes af en bewerk nu de basecoat met het “vochtige” penseel. Als de basecoat 
aan het penseel kleeft is het penseel te nat geweest en kan je beter iets droger verder gaan. 
Meestal gebruik je gewone IPA. De Basecoat zorgt ervoor dat de Polygel beter hecht aan de 
nagelplaat. Droog onder de lamp. ca 2 minuten UV lamp, 30 seconden LED. 
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4. Als je tevreden bent over het oppervlak van de Basecoat dan neem je een bolletje Polygel op 
uit de tube met een spatel of acryl penseel. Je kan het direct vanuit de tube op het spatel 
uitknijpen. Kleine bolletjes zijn beter dan grote bolletjes. Vervolgens breng je deze aan op de 
nagel en strijk je het glad. Werk ook hierbij met een “vochtig” penseel. Voor het vormen van 
de Polygel dip je de penseel in de liquid. Meestal is dat gewone IPA. Pas als je tevreden bent 
over het resultaat, hard je de Polygel snel uit onder een LED, CCFL of UV-lamp. Droog onder 
de lamp ca 2 minuten UV lamp, 30 seconden LED. 
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De Polygel zal uitharden en een plakkerig laagje achterlaten. Verwijder dit plakkerige laagje 
met een vezelvrije depper en een beetje IPA. 
 

   
5. Vijl of slijp de nagel in vorm . Daarna vijl je de nagel mooi glad tot een mooi gepolijst 

oppervlak ontstaat. 
 

 

6. Breng de topcoat aan met het kwastje. Werk de nagels af met een No-Wipe Glossy Top Coat 
of de No Wipe Matte Topcoat voor een prachtig afgewerkte nagel. Droog de nagel onder de 
UV-lamp 2minuten of LED lamp 30seconden 
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Nu zijn de nagels klaar. 

              

• Tip uit de praktijk 

 

Met Polygel bereik je een resultaat als een cosmetisch nagel als “ware” het een natuurlijke 

nagel. Om deze cosmetisch nagel te laten schitteren kan op Polygel gewerkt worden met UV 

Shellac. De meeste UV Colorgels zijn mogelijk, houdt er echter wel rekening mee dat de 

warrantys op de verpakkingen gebaseerd zijn op natuurlijke nagels als ondergrond. Je mag 

dus niet verwachten dat de Shellac even lang zal blijven hechten als bij de natuurlijk nagel. 

Met een beetje oefening wordt het kleurresultaat echter wel mooi. 
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 Voor het verwijderen van de UV-Shellac gebruik je bij 

voorleur géén CND Nourishing Remover of aceton als je de Polygel wilt behouden. Deze 

vloeistoffen tasten namelijk ook de polygel aan en dan ben je je ondergrond kwijt. Om de 

UV-Shellac te verwijderen gebruik je een fijn diamantfreesje (893EF-047) of fijne 

spitsvormige slijpkapjes bijvoorbeeld 7,mm-spits- Korrel 320. 

http://www.allesvoordesalon.com/

