
BRUKSANVISNING GELENEGL

PERFECTIONIST 

Produkter du trenger for å legge gele

• Ønskede farger gele
• UV-lampe 36 watt
• Gelerens
• Primer
• Top Coat
• Desinfiseringsmiddel
• Neglebørste
• Gelepensel (ha én pensel til lyse farger, én til mørke, én til glittergeleer)
• Neglebåndsolje
• Finere neglefil (180 grit eller høyere)
• Buffer
• Neglebåndsskyver
• Lofri kluter

Produkter du trenger i tillegg for å forlenge med pålimt tipp

• Tipper
• Tippekutter
• Lim
• Grovere tippefil (150 grit eller lavere)

Annet utstyr

• Neglelakkfjerner (for å fjerne gammel neglelakk før du begynner)
• Håndkle eller annet underlag for å beskytte bordplaten
• Håndleddstøtte
• Neglebåndssaks/manikyrsaks
• Skål til manikyrbad
• Mild håndsåpe
• Orange Wood Stick
• Håndkrem
• Et godt arbeidslys

Følg bruksanvisningen, bruksmåten kan være en annen enn den du er vant med fra andre
gelesystemer. Lagt riktig vil Perfectionist sitte til neglen vokser ut og det er på tide med 
etterfylling.

Hold gelekrukkene unna varme, lys fra UV-lampen og sollys, da dette vil kunne få 
geleen til å begynne å herde i krukkene. Unngå å få støv i geleen da dette vil sees som 
prikker i den ferdige geleneglen. Skru lokket på krukkene med det samme du er ferdig 
med å påføre geleen. Ha alltid lokket skrudd på før du filer.



Forarbeid

• Legg håndkleet/underlaget på bordet og finn fram alle produktene du skal bruke.
• Desinfiser hender, arbeidsflate og verktøy.
• Fjern eventuell neglelakk.
• Skal du lime på tipp, klipp ned naturneglene til de er 1,5 mm lange, og fil dem til i

buet form slik at de følger sporet på baksiden av tippene du skal lime på.
• Ha hendene i et manikyrbad (bland et godt såpevann) slik at neglebåndet 

mykgjøres.
• Skyv neglebåndet tilbake med den buede enden på neglebåndsskyveren. Hvis 

neglebåndet ikke skyves tilbake, vil det kunne føre til at fett sniker seg inn under 
kanten av geleneglen, og kunstneglen vil etter kort tid begynne å løsne fra 
naturneglen. I tillegg får du et vakrere resultat når neglebåndet er trimmet, sunt og 
friskt.

• Bruk den spisse enden på neglebåndsskyveren for å skrape bort utvokst 
neglebånd. Vær svært forsiktig slik at du ikke skraper ned i naturneglen. Bruk 
godt arbeidslys.

• Bruk en fin buffer, og buff lett over naturneglen fra neglebåndet og ut mot tuppen,
slik at du fjerner kun overflateglansen og den naturlige oljen på naturneglens 
overflate. Man skal ikke file bort noe av neglen, men lett løfte de øverste 
skjellagene, slik at kunstneglen kan få feste. Filer du på selve naturneglen med 
grovere filer, vil den bli tynn, sår og skadet, og kunstneglene vil få dårlig feste.

• Bruk en neglebåndssaks/manikyrsaks for å klippe bort overflødig hard/død hud 
langs neglekanten slik at neglebåndet og huden rundt naturneglen blir jevn og hel.

• Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
• Desinfiser hendene på nytt med desinfiserende middel. Dette fjerner både fett og 

bakterier. Etter dette trinnet må man ikke ta på neglene, ettersom det er viktig å 
holde neglen fett- og bakteriefri.



Skal du lime på tipp for å forlenge, følg disse trinnene

• Finn fram negletipper som passer nøyaktig til hver negl, fil dem om nødvendig til 
på sidene hvis de skulle være for brede. Legg negletippene klare i riktig 
rekkefølge.

• Påfør en limdråpe på baksiden av tippen du skal lime på naturneglen (bruker du 
tipp med sporet bakside, legger du limdråpen der, er det usporet bakside legger du 
limdråpen langs kanten der den vil overlappe med naturneglen), snu negletippen 
og plasser den i korrekt posisjon på naturneglen, press ned slik at alle luftblemmer
presses ut. Hold i 15 sekunder mens limet herder. Se etter at tippen er limt på i 
korrekt posisjon, det skal ikke være noen gliper. Har tippen blitt limt feil på, kan 
den fjernes med hudvennlig aceton / Tip Away.

• Bruk tippekutter for å gi den pålimte tippen ønsket lengde. Hold saksen riktig vei, 
baksiden av saksen skal peke mot den som klipper (den som klipper skal se 
bladet), slik at fingertuppen ligger beskyttet av stoppekanten.

• Bruk en grov fil for å gi den pålimte tippen ønsket form.
• Bruk en buffer for å fjerne all glans fra de pålimte tippenes overflate. Glans betyr 

glatt overflate, og glatte overflater vil ikke gi geleen godt feste. Buff samtidig 
kanten på tippen ned, slik at overgangen mot naturneglen blir så jevn som mulig. 
Det skal buffes så mye ned på den pålimte tippen at det ikke er noen "hump" i 
overgangen fra pålimt tipp til naturnegl. Pass på at du ikke filer på naturneglen 
med grove filer, da du vil skade naturneglen og utsette den for slitasje.

• Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
• Desinfiser hendene på nytt med desinfiserende middel. Dette fjerner både fett og 

bakterier. Etter dette trinnet må man ikke ta på neglene, ettersom det er viktig å 
holde neglen fett- og bakteriefri.

Alle geleene i serien Perfectionist kan blandes med hverandre slik at du kan skape dine 
egne favorittfarger, og du kan fritt velge hvilken gelefarge som skal på først. Det er på 
den annen side best å avslutte med klar gele for å beskytte fargede geleer som ligger 
under.



Legging av gelenegl

Forslag 1: Legging av gelenegl, kun med klar gele

• Bruker du primer, påfør et meget tynt lag på naturneglen, forviss deg om at du 
unngår huden og de pålimte tippene (primer er en syre og får du produktet på de 
pålimte tippene eller huden, vil disse kunne misfarves / ta skade). 

Primer brukes slik:

1. Dypp penselen i flasken (gjelder ikke om du bruker Primer Pen)
2. Tørk lett av penselen på en lofri klut (gjelder ikke om du bruker Primer Pen)
3. Påfør ett strøk på naturneglen (unngå å få produktet på huden)
4. La tørke fem sekunder
5. Gjenta påføring av primer hvis du tidligere har hatt problemer med lifting

Merk: Skulle du få primer på huden og få en påbegynnende hudirritasjon, bland en
halv desiliter vann med én spiseskje natron (har du ikke natron kan du bruke to 
spiseskjeer bakepulver), dette vil nøytralisere primeren (primer er en syre mens 
natron er basisk og syrenøytraliserende). Ha blandingen på huden til syren er 
nøytralisert.

• Pensle et tynt strøk klar fargeløs gele (clear) på neglene. Strøket skal være like 
tynt som et strøk neglelakk. Lagt for tykt på, vil du kunne oppleve at det stikker i 
naturneglen ved herding. Dette fordi geleen trekker seg sammen og fester seg mot 
naturneglen for raskt. Skulle dette skje, trekk hånden umiddelbart ut av lampen, 
vent et par sekunder og fortsett herdingen. Begynn å legge geleen ved negleroten 
og arbeid deg videre utover den pålimte tippen. Led geleen med lett hånd utover 
neglen med penselen, geleen er selvjevnende slik at den vil legge seg jevnt av seg 
selv. Unngå å jobbe for mye med geleen da du ellers vil kunne jobbe luftbobler 
inn i den. Luftbobler vil sees som urenheter i den ferdige geleneglen. Får du 
luftbobler kan disse stikkes hull på med en nål før du herder. Geleen skal påføres 
tynt ut mot neglebåndet og neglekantene, uten å komme kontakt med huden. La 
det være ca 0,5 - 1 mm mellomrom mellom geleen og huden. Kommer du nær 
huden, vil du etter få dager få lifting. Har du fått gele nært hudkanten kan du 
bruke en Orange Wood Stick (trepinne med spiss ende) og føre den langs kanten 
for å skrape bort overflødig gele før du herder den.

• Herd nå det første laget med gele i UV-lampen i ett minutt. Ikke ta på neglen 
mellom lagene. Geleen vil føles "klissete" etter herding, dette er normalt, geleen 
er allikevel herdet.

• Gjenta prosessen med påpensling av klar gele og la det andre strøket være litt 
tykkere enn det første og la det gå over fronten og på litt av undersiden av 
negletippen. Dette vil forsegle tippen i front og forhindre lifting.

• Herd det andre strøket i to minutt i UV-lampen.



• Hvis du bruker hendene mye og neglene utsettes for en del slitasje, kan det være 
nødvendig med et tredje strøk gele. Pensle på et tredje lag helt til neglen er passe 
tykk. Bygg opp neglen slik at den blir relativt tykk på midten over stresspunktet 
der hvor neglen vokser ut over fingertippen.

• Herd det tredje strøket i to minutt i UV-lampen.
• Fjern det klissete restbelegget enkelt med en lofri klut fuktet med litt gelerens.
• Påfør gjerne Top Coat for å beskytte geleneglen. Top Coat med UV-filter vil gi 

ekstra beskyttelse mot gulning.
• Avslutt med en god håndvask, påføring av neglebåndsolje og en god håndkrem. 

Massér neglebåndsoljen inn i neglebåndene. Neglebåndene kan være "slitne", 
neglebåndsolje får dem i fin form igjen. Massér neglebåndsolje inn morgen og 
kveld, og skyv neglebåndene forsiktig tilbake. Dette er svært viktig for at 
kunstneglen skal holde seg pen lenge..

Forslag 2: Legging av gelenegl, med klar, rosa og hvit gele

• Bruker du primer, påfør et meget tynt lag på naturneglen, forviss deg om at du 
unngår huden og de pålimte tippene (primer er en syre og får du produktet på de 
pålimte tippene eller huden, vil disse kunne misfarves / ta skade). 

Primer brukes slik:

1. Dypp penselen i flasken (gjelder ikke om du bruker Primer Pen)
2. Tørk lett av penselen på en lofri klut (gjelder ikke om du bruker Primer Pen)
3. Påfør ett strøk på naturneglen (unngå å få produktet på huden)
4. La tørke fem sekunder
5. Gjenta påføring av primer hvis du tidligere har hatt problemer med lifting

Merk: Skulle du få primer på huden og få en påbegynnende hudirritasjon, bland en
halv desiliter vann med én spiseskje natron (har du ikke natron kan du bruke to 
spiseskjeer bakepulver), dette vil nøytralisere primeren (primer er en syre mens 
natron er basisk og syrenøytraliserende). Ha blandingen på huden til syren er 
nøytralisert.

• Pensle et tynt strøk gele på neglene. Dette kan være en valgfri rosa gele du liker, 
eller vanlig klar gele, alt etter smak. Strøket skal være like tynt som et strøk 
neglelakk. Lagt for tykt på, vil du kunne oppleve at det stikker i naturneglen ved 
herding. Dette fordi geleen trekker seg sammen og fester seg mot naturneglen for 
raskt. Skulle dette skje, trekk hånden umiddelbart ut av lampen, vent et par 
sekunder og fortsett herdingen. Begynn å legge geleen ved negleroten og arbeid 
deg videre utover den pålimte tippen. Led geleen med lett hånd utover neglen med
penselen, geleen er selvjevnende slik at den vil legge seg jevnt av seg selv. Unngå 
å jobbe for mye med geleen da du ellers vil kunne jobbe luftbobler inn i den. 
Luftbobler vil sees som urenheter i den ferdige geleneglen. Får du luftbobler kan 



disse stikkes hull på med en nål før du herder. Geleen skal påføres tynt ut mot 
neglebåndet og neglekantene, uten å komme kontakt med huden. La det være ca 
0,5 - 1 mm mellomrom mellom geleen og huden. Kommer du nær huden, vil du 
etter få dager få lifting. Har du fått gele nært hudkanten kan du bruke en Orange 
Wood Stick (trepinne med spiss ende) og føre den langs kanten for å skrape bort 
overflødig gele før du herder den.

• Herd nå det første tynne strøket med gele i UV-lampen i ett minutt. Ikke ta på 
neglen mellom lagene. Geleen vil føles "klissete" etter herding, dette er normalt, 
geleen er allikevel herdet.

• Pensle forsiktig og nøyaktig hvit gele langs neglens fri kant, slik at det hvite 
danner et delikat smil. Pass på å forsegle den fri kanten (negletuppen) med gele 
ved å pensle litt over på undersiden av kanten. Dette er den enkleste måten å føre 
penselen på for å få til en fin jevn kant:

• Herd den hvite kanten i to minutt i UV-lampe.
• Du kan nå velge å ha på et klart heldekkende lag med gele, eller et rosa lag gele 

over den innerste delen av neglen om du ønsker en mettet rosatone. Dette andre 
strøket skal være litt tykkere enn det første. Noen foretrekker også å dra litt rosa 
gele over det hvite smilet for å få en mer dempet hvitfarge. Pass på å forsegle den 
fri kanten (negletuppen) med gele, ved å pensle litt over på undersiden av kanten. 
Herd dette andre heldekkende strøket i UV-lampen i to minutter.

• Nå er det klart for det tredje og siste laget med gele. Neglen er vanligvis passe 
tykk etter tre tynne lag med gele. Bruk det tredje laget for å bygge opp 
kunstneglen slik at den blir relativt tykk på midten over stresspunktet der hvor 
neglen vokser ut over fingertippen. Dette tredje laget skal være med klar gele for å
beskytte den fargede/hvite geleen. Når du har penslet klar gele på hele neglen, 
herder du i UV-lampe i to minutter.

• Etter endt herding av siste lag gele, fjernes det klissete restbelegget med litt 
gelerens på en lofri klut.

• Påfør gjerne Top Coat for å beskytte geleneglen. Top Coat med UV-filter vil gi 
ekstra beskyttelse mot gulning.

• Avslutt med en god håndvask, påføring av neglebåndsolje og en god håndkrem. Massér 
neglebåndsoljen inn i neglebåndene. Neglebåndene kan være "slitne", neglebåndsolje får
dem i fin form igjen. Massér neglebåndsolje inn morgen og kveld, og skyv 
neglebåndene forsiktig tilbake. Dette er svært viktig for at kunstneglen skal holde seg 
pen lenge.



Annen info

• Rengjøring av gelepensel. Tørk av penselen på et lofritt papir. Gelerester i 
penselen tørker ikke, og vil følgelig ikke skade penselen. Ønsker du å rengjøre 
penselen grundigere kan du rense den med gelerens. Dette vil fjerne eventuelle 
fargerester som kan ligge igjen i penselbusten, slik at penselen er klar til neste 
gangs bruk.

• Om du ønsker kan du benytte neglelakk på gelenegler. Neglelakk fjernes med 
neglelakkfjerner uten aceton.

• Neglene skal ikke klippes til i etterkant, kun files, ellers vil geleen sprekke.
• Dekor kan kapsles inn i gele. Før du legger det tredje og siste laget med klar gele, 

kan du feste dekoren på det klissete restbelegget på strøk to. Det siste laget med 
gele kapsler så inn dekoren.

• Vær nøye når du legger geleen, da er det ikke nødvendig å file i etterkant. Har 
uhellet vært ute og du er nødt til å file (for eksempel om du har fått utstikkende 
nupper langs neglekanten), ta en fin neglefil og fil kun det nødvendigste av geleen
slik at den blir jevn og neglekanten pent buet. Bruk så en buffer for å fjerne spor 
etter den finkornede filen, og bruk tilslutt en finkornet bufferfil/poleringsfil for å 
gi glans til geleen, og samtidig lukke den. Avslutt med et lag Top Coat.

Unngå at geleneglen løsner fra naturneglen (lifting), vær spesielt oppmerksom på:

• Buff naturneglen lett med bufferkloss før du legger kunstneglen, da får den bedre 
feste (ikke fil direkte på naturnegl med grove filer).

• Fjern utvokst eponychium (det så godt som usynlige fettlaget som vokser ut 
sammen med neglen og som ligger i neglebåndskrokene, dette fjernes ved å 
skrape forsiktig i området med neglebåndsskyver i metall).

• Fjern alle fettrester fra naturneglen med desinfiserende middel (Sanitizer Spray) 
før du legger kunstneglen.

• Husk å ikke ta på neglen etter at neglen er renset. Fett fra fingeravtrykkene kan 
være nok til at kunstneglen ikke vil feste seg.

• Bruk PH-Prep og primer.
• Ikke legg kunstneglen for nært huden (fett fra huden vil ellers snike seg inn under 

kunstneglen og få den til å løsne, dette er den vanligste årsaken til lifting). La det 
være 1-2 mm avstand mellom huden og kunstneglen.

• Lifting på den pålimte tippen: Den pålimte tippen har ikke fått nok buffing 
og/eller tippekanten har ikke blitt forseglet. Bruk bufferkloss på den pålimte 
tippen og hold den opp mot lyset for å sjekke at alle blanke partier og glans er 
borte før kunstneglen legges. Blank er det samme som glatt og kunstneglen vil 
ikke få feste.

• Legg geleen litt over kanten og rundt på undersiden av tippen i front for å forsegle
tippekanten.

• Løsner/knekker kunstneglen, kan det være at det lagt for tynt på til at den klarer 
belastningen.


