
Bruksanvisning - Sologel 

Enkel påføring og fjerning med Sologel Soak Off Gel Polish. 

 

FORARBEID 

 

 Vask hendene i godt såpevann 

 Desinfiser hendene ved å spraye på Disinfectant Sanitizer  

 Skyv tilbake neglebåndene med neglebåndsskyveren 

 Trim tørre og flisete neglebånd med en manikyrsaks 

 Formfil neglene 

 Fjern forsiktig glansen fra neglene ved å buffe lett med en neglebuffer 

 Børst bort pussestøv med en neglebørste 

 Valgfritt for deg med fet hud eller erfaringsmessig utsatt for lifting: Tørk midlertidig 

ut neglene med PH Prep Nail Dehydrator og påfør ett strøk primer på naturneglen 

 

PÅFØRING AV GELELAKK 

 BASE COAT: Tørk alltid lett av penselen på flaskekanten først for ikke å få for mye 

gelelakk på neglen, er strøket for tykt lagt på vil det flyte ut til kantene. Har dette 

skjedd kan du ta en orange wood stick og med spissen fjerne Sologel som har kommet 

nær hudkanten. Påfør et tynt lag Sologel - All In One - Top & Base Coat fra 

neglebåndet og ned til den fri neglekanten og forsegl den fri kanten ved å påføre 

Sologel Base Coat over kanten og litt under  

 Herd i LED lampe i 10 sekunder eller under UV lampe i 1 minutt 

 Overflaten vil være klissete etter endt herding. Dette er et restprodukt som du vil 

fjerne med gelerens etter at siste strøk er herdet. Unngå å ta på neglene før du er helt 

ferdig og har fjernet restbelegget 

 FARGE: Påfør et tynt lag med din favorittfarge Sologel Gel Polish, fra neglebåndet 

ned til den fri neglekanten. Pass på å forsegle rundt sideveggene og alle kantene på 

neglene. Er strøket for tykt lagt på vil det flyte ut til kantene. Har dette skjedd kan du 

ta en orange wood stick og med spissen fjerne Sologel som har kommet nær 

hudkanten 

 Herd i LED lampe i 20-30 sekunder eller UV lampe i 2-3 minutter. Mørkere nyanser 

kan ta lengre tid å herde 

 Har ikke første strøk dekt nok påfører du et tynt lag til med din favorittfarge Sologel 

Gel Polish, fra neglebåndet ned til fri neglekanten. Pass på å forsegle rundt 

sideveggene og alle kantene på neglene 

 Herd strøk to i LED lampe i 20-30 sekunder eller UV lampe i 2-3 minutter. Mørkere 

nyanser kan ta lengre tid å herde 

 TOP COAT: Påfør et tynt lag av Sologel - All In One - Top & Base Coat fra 

neglebåndet ned til fri neglekanten. Pass på å forsegle rundt sideveggene og alle 

kantene på neglene 

 Herd i LED lampe i 30 sekunder eller UV lampe i 3 minutter 

 Tørk av den klissete overflaten med gelerens, UV Gel Finishing Cleaner. Ha litt av 

væsken på en Lint Free Wipe og tørk av 

 Ha neglebåndsolje, Sheba Nails Botanical Nail Oil, på neglebåndene og masser inn  

 Nyt resultatet! 



 

 

 

 

 

FJERNING  

 Fil overflaten av Sologelen med en 180 grit fil for å fjerne overflateglans 

 Fukt en bomullsdott med aceton eller Tip Away og legg på neglen 

 Pakk i folie i 10 minutter 

 Klem bomullsdotten ned mot neglen og beveg den fram og tilbake 

 Trykk bomullsdotten ned mot neglen og trekk av foliepakken 

 Skyv eventuell gjenværende Sologel forsiktig av neglen med en Orange Wood Stick 

 Buff negleoverflaten lett med en neglebuffer om det finnes gjenværende Sologel 

 Vask hendene med godt såpevann 

 Påfør Sheba Nails Botanical Nail Oil 

 

Se instruksjonsvideoer her: 

 

Legge Sologel                   http://youtu.be/mpv0DGcXRu8 

Fjerne Sologel                   http://youtu.be/P4MJ-byD-2Y 

Dekorere med Sologel      http://youtu.be/TFs7af0GSmE 
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SPØRSMÅL OG SVAR 

 

Q: Må man bruke primer på dette gelesystemet? 

A: Nei, primer er valgfritt for de med ekstra fet hud eller som erfaringsmessig er utsatt for 

lifting. 

 

Q: Må man bruke Base Coat og Top Coat på dette gelesystemet? 

A: Ja. Sologel - All In One - Top & Base Coat er formulert med en spesiell geleheft som 

sikrer et sterkt bånd mellom Sologel Gel Polish Colors og neglen. Sologel - All In One - Top 

& Base Coat forsegler neglen og etterlater en høyglanset finish. 

 

Q: Må geleneglene renses etter herding av det siste strøket (Sologel Top Coat)? 

A: Ja. Rens neglene med UV Gel Finishing Cleaner for å fjerne den klebrige overflaten.  

 

Q: Kan Sologel brukes over akryl eller tradisjonell UV-gele? 

A: Ja. Sologel kan brukes over akryl og tradisjonell UV-gele, så vel som på naturlige negler. 

 

Q: Kan man riste flasken for å blande fargepigmentene når flasken har stått ubrukt over lengre 

tid? 

A: Ja, i tillegg kan man ha i miksekuler for lettere å fordele fargepigmentene.  

 

Q: Hvor lenge vil geleneglene vare? 

A: Sologel Gel Polish forblir på til du fjerner den med hudvennlig aceton/TipAway. Etter 2-3 

uker vil neglen ha vokst såpass mye at det uansett er på tide med en fornying.  

 

Q: Hvilke produkter trenger jeg for å legge Sologel gelelakk? 

A: Vi har satt sammen en ferdig pakke til deg hvor du bare trenger å kjøpe den/de fargene 

med Sologel du liker i tillegg. Har du en god del utstyr fra før? Her ser du en full liste over 

produktene du trenger, så ser du raskt hva du trenger å skaffe: Neglebåndsskyver - 

Manikyrsaks - Buffer - Neglebørste - Primer (hvis tidligere erfaring med lifting) - PH Prep 

Nail Dehydrator (hvis tidligere erfaring med lifting) - Neglefil - Desinfiseringsmiddel - 

Sologel Base Coat - Ønsket farge Sologel - Sologel Top Coat - 36 Watt UV-lampe eller UV 

LED lampe - UV Gel Finishing Cleaner (gelerens) - Lint Free Wipes (støvfri kluter) - Tip 

Away/Aceton - Glasskål/manikyrskål - Orange Wood Stick - Neglebåndsolje.  

 

Q: Hvorfor har lakken boblet seg etter herding i UV-lampen? 

A: Det er lagt for tykt på. Legg tynne strøk, og heller to strøk om første strøk ikke dekker nok. 

 

Q: Jeg får lifting etter bare et par dager, hva gjør jeg galt? 

A: Gelelakken er lagt for nært neglebåndet/huden. La det være minimum 1 mm avstand. 

 

Q: Gelelakken herder ikke! 

A: Er den bløt eller er den bare klissete? Er den klissete er dette normalt og det er det belegget 

etter herding som skal fjernes med gelerens når alle strøk er lagt og er ferdig herdet. Er 

gelelakken helt bløt og kan tørkes av? Sjekk om alle pærene i UV-lampen tennes når du slår 

den på. Er pærene gamle kan det hende at de bør byttes. Et strøk Sologel gelelakk herder på 2-

3 minutter i 36 Watts UV-lampe (lampe med 4 pærer). 
 


