


NAILS IN A BOTTLE
STEP BY STEP

Spray de Cleaner op de handen en de nagels om deze te desinfecteren. 
Duw de nagelriemen voorzichtig naar achteren met de cuticle pusher. 
Verwijder hierna de glanslaag van de nagel met de 180 grit vijl en vijl de nagels in de 
gewenste vorm.
Verwijder de overtollige nagelriemen met een vellentang.

BELANGRIJK: ga ten alle tijden voorzichtig om met de nagelriemen!

Ontvet de nagel met de Dutch Nail products  Prep & Prime. 
Breng de Bonding Primer aan voor een extra hechting. 
Breng nu een strijklaag NIAB aan en hard deze 60 seconden uit onder de LED-lamp. 
Breng hierna een dikkere laag (bouwlaag) NIAB aan tot de helft van de nagel.
Begeleid de NIAB met een klein penseeltje naar de vrije rand toe zodat het product mooi 
overvloeit. 
Draai voor een aantal seconden de hand 90 graden, zodat de NIAB een natuurlijke bolling 
creëert op de nagel. 
Controleer of de NIAB de gewenste bolling heeft en hard het product uit voor 60 sec.  
onder de LED-lamp. 
Als er een tweede bouwlaag nodig is, herhaal dan deze stap.
Indien nodig vijl je de vorm weer in de nagel. 
Lak de nagel af met de Dutch Gelpolish Shine Topcoat of met een mooie kleur van 
Dutch Gelpolish collectie. 

Tip: voor een extra hechting kan de Dutch Gelpolish basecoat 
gebruikt worden voordat de NIAB aangebracht word.

De producten zijn lichtgevoelig waardoor het gebruik in zonlicht wordt afgeraden.

Dutch Nail Products NIAB verwijderen
Vijl voorzichtig de glanslaag en 40% van het product van de nagel.
Doordrenk de remover wraps met de Dutch Nail Products Remover.
Wikkel alle nagels strak in en zorg ervoor dat de wat op de nagels ligt.
Plaats de hand met de wraps onder de LED-lamp en laat dit tien minuten intrekken.
Open de wraps met een roterende beweging, op deze manier verwijder je de NAIB.
Verwijder de resterende stukjes met een cuticle pusher en een buffer.


