Pierre René Hybrid UV-system
Vind je mooie UV-lak nagels aanbrengen moeilijk ?
Met dit stappenplan vertellen we je hoe je in 6 stappen
Goede en mooie UV-laknagels zet. Het is niet moeilijk en met de producten van Pierre René is het niet
overdreven duur. We hebben het zelf meermalen getest en de UV-gel van Pierre René blijft gerust 14 dagen
zitten. Uiteraard zagen we toe uitgroeiranden bij de nagelwallen. Maar de lak zat er telkens nog steeds
ongebroken op heeft zijn glans goed behouden.
•

Als je begint met nagels waarop al UV-lak is aangebracht dan kan je die “oude” UV-lak verwijderen
volgens de beschrijving van Stap 7. Hierbij kan je heel goed de Nagelcaps gebruiken . De foilremover
wraps blijven dan goed zitten tijden het inweken van de remover.

•

Als je begint met nagels die zijn gelakt met normale lak dan kan je die lak gewoon verwijderen met
een gebruikelijk nagellakremover. Vermijd echter het gebruik van oliehoudende producten
Als je begint met natuurlijke, kale nagels dan kan je beginnen bij stap 1.

•

Stap 1:
Gebruik een nagelvijl fijne grit (240/240) en ruw de nagel voorzichtig op.
Vervolgens gaan we met de Pierre Rene Hybrid Cleaner reinigingslotion de nagelplaat verder voorbereiden,
hiermee verwijder je vuil en stof van de nagels.
Breng de Hybrid Cleaner aan op een pluisvrij watje of celstofdepper en maak voorzichtig de nagelplaat schoon.
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Stap 2:
Gebruik de Pierre René Primer voor het ontvetten van het nageloppervlak, hiermee bereid je de nagels voor op
de Basecoat. De Pierre René primer zorgt voor een optimale werking en hechting van de Basecoat. Breng een
kleine hoeveelheid aan op de nagel en wacht een aantal seconden.

Stap 3:
De Pierre René Basecoat voor Hybride nagellak is essentieel voor een juiste hechting van de hybridlak én
verbetert de duurzaamheid van de gehele applicatie.
Breng 1 dunne laag Basecoat aan op de nagels, let op dat je de Basecoat goed over de vrije rand trekt.
Plaats je hand onder de lamp. Voor een LED-lamp 30 seconden en voor een UV-lamp 2 minuten.

Stap 4:
Nu gaan we de kleurlaag (colorcoat) aanbrengen. De Pierre René Hybride gekleurde lak, zorgt voor een mooie
diepe kleur aan je nagels.
Breng een dun laagje gekleurde lak aan op de nagels, let op dat je de gekleurde lak goed over de vrije rand
trekt.
Plaats je hand in de lamp Voor een LED-lamp 30 seconden en voor een UV-lamp 2 minuten.
Herhaal deze stap nog een keer. Dus breng nog een dun laagje lak aan en plaats je hand onder de lamp. (dus 2x
een dunne laag gekleurde lak aanbrengen)
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Stap 5:
De colorcoat moet goed worden beschermd en afgewerkt met een hoge kwaliteit topcoat.
De Pierre René topcoat voor Hybride nagellak geeft een glanzende kleur en langdurig effect.
Breng 1 dunne laag topcoat aan op de nagels, let op dat je de topcoat goed over de vrije rand trekt.
Plaats je hand in de lamp. Voor een LED-lamp 30 seconden en voor een UV-lamp 2 minuten.

Stap 6:
Nu zijn we bijna klaar met de applicatie en gaan we zorgen voor de finishing touch..!
Gebruik hiervoor Hybrid Cleaner reinigingslotion voor het verwijderen van het plaklaagje van het
nageloppervlak.

Breng een kleine hoeveelheid remover aan op een pluisvrij watje/ celstofdepper en verwijder het plaklaagje
van het nageloppervlak.
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Stap 7:
Verwijdering van UV-gel:
Hiervoor gebruiken we Hybrid Remover lotion voor het verwijderen van Hybride en UV-gel.
Breng de Remover aan op een folie wrap/ watje, om het proces te versnellen wikkel je het watje met
aluminiumfolie om de vinger. Laat dit 5-10 minuten zitten.
Maak daarna de nagels voorzichtig schoon met een bamboe stokje/ hout bokkenpootje.
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