
BRUKSANVISNING POWDER GEL
PROFESJONELL POLY GEL

HERDES BEST I UV LED-LAMPE MED 48 WATT

               

1. Forbered neglen: Fjern gammel neglelakk eller kunstnegl, vask hendene,
skyv tilbake neglebånd, buff overflaten på naturneglen lett med en 
finkornet buffer (bruk aldri grove filer på naturneglens overflate), 
desinfiser med alkoholbasert spray og ha på syrefri primer

2. Legg et lag Base Coat, herd i UV LED-lampe med 48 watt, 30 sekunder 
3. Finn en form med passende størrelse til neglen, fyll formen. Bruk 

spesialredskapet og ta en porsjon Powder Gel (bilde 1 og 2). Legg 
produktet på plass i formen (bilde 3). Fukt pensel-enden med Slip 
Solution (bilde 4) for å unngå at Powder Gel klistrer seg til redskapet

4. Bruk den fuktede penselen til å lede produktet på plass i formen (bilde 5)
5. Sett formen på naturneglen (bilde 6)
6. Hold formen stødig, press ned for å fjerne luft, la produktet falle på plass
7. Finjuster neglekanten ved å bruke en orange wood stick for å skrape bort

gele som kan ha kommet ut på sidene. Bruk eventuelt en clip for å holde 
formen på plass under herding

8. Herd i UV LED-lampe med 48 watt, 60 sekunder
9. Klem formen sammen i front, vri den fra side til side slik at den løsner
10. Formfil den ferdige kunstneglen i front og på sidene (ikke fil overflaten)
11. Pensle på Top Coat og herd i UV LED-lampe med 48 watt, 30 sekunder 
12.Vask hendene, ha på neglebåndsolje og/eller en god håndkrem



HVORDAN FJERNE ACETONOPPLØSELIG KUNSTNEGL

1. Unngå søl med kunstneglfjerneren (hudvennlig aceton), den setter fort 
flekker på overflater av plast og lakk. Dekk arbeidsbordet med en 
voksduk eller annet som tåler søl, for eksempel Plastic Lining Paper

2. Klipp lengden på kunstneglen kort, og fil ned overflaten med en grov fil. 
En godt nedfilt overflate gjør at oppløsningsprosessen går raskere

3. Ta en lofri klut (soak off pad), og fukt den rikelig med kunstneglfjerner 
(den skal være klissvåt) 

4. Legg den fuktede kluten inn i en Soak Off Clip, og fest den på fingeren 
slik at kluten dekker hele kunstneglen 

5. Vent i 15 minutter. Trykk av og til clipen ned mot neglen og vri litt på 
den slik at du gnir overflaten på kunstneglen under, dette framskynder 
prosessen. Trekk clipen av (la den fuktede kluten sitte igjen i clipen)

6. Bruk neglebåndsskyveren eller en orange wood stick til å skrape bort det
oppløste produktet. Pass på at du ikke skraper ned i naturneglen. Jobb 
med én negl av gangen. La clipen sitte på på de andre neglene fram til 
du skal jobbe med dem. Dette fordi kunstneglen begynner å hardne til 
igjen så snart den utsettes for luft

7. Gjenta prosessen til alt av kunstneglen er oppløst og fjernet: Sett på 
clipen igjen og la kunstneglfjerneren jobbe videre. Jo tykkere kunstnegl, 
dess flere omganger med kunstneglfjerner. Føles kluten for tørr 
etterhvert, fukter du den på nytt

8. Når du nærmer deg naturneglen, går du forsiktig fram slik at du ikke 
skraper ned i naturneglen og utsetter den for slitasje og mekanisk skade

9.  Bruk en myk buffer for forsiktig å fjerne eventuelle siste små rester av 
kunstnegl

10. Vask hendene grundig i godt såpevann
11. Du er nå klar for å legge ny kunstnegl. Skal du ikke legge ny kunstnegl 

med det samme, behandler du neglebåndene og naturneglen med 
neglebåndsolje og/eller en god håndkrem


