BRUKSANVISNING FOR GELENEGLER




Hold geleen unna varme og sollys. Unngå å få støv i geleen. Støv vil sees som prikker og streker i de ferdige
geleneglene. La ikke krukkene stå foran UV-lampen da geleen kan herdes også mens den er i krukkene. Skru
lokket på krukkene med det samme du er ferdig med å påføre geleen. Legg på lokket før du filer.
Legg et langt støvfritt håndkle utover arbeidsbordet.
FORARBEID

1.
2.
3.
4.

Legg et langt støvfritt håndkle utover arbeidsbordet.
Spray hendene med Sanitizer.
Fjern eventuell neglelakk med neglelakkfjerner.
Klipp og fil dine naturlige negler (hvis du skal benytte forlengende negletipper/støpeformer), slik at de ikke er
lengre enn 1,5 mm, og buet slik at de følger sporet på baksiden av de kunstige negletippene.
5. Skyv neglebåndet jevnt tilbake med den runde enden av neglebåndsskyveren.
6. Bruk den knivformede enden av neglebåndsskyveren for å skrape bort eponychium. Hvis du ikke fjerner
eponychium, vil den kunstige neglen få lifting (kanten på den kunstige neglen løfter seg/mister festet).
Eponychium er et fettlag som neglen produserer og er så godt som usynlig. Dette laget ligger på overflaten av
den naturlige neglen kant i kant med neglebåndet, og litt nedover sidekantene på neglen.
TIPPEPÅLIMING

1. Finn fram tipper som passer nøyaktig til hver negl, fil dem om nødvendig til på sidene hvis de skulle være for
brede. Legg negletippene utover bordet i riktig rekkefølge.
2. Buff lett over neglen med en buffer for å fjerne overflateglansen og den naturlige oljen på neglens overflate.
Man skal ikke file bort noe av neglens overflate, men lett løfte de øverste skjellagene slik at kunstneglen får
feste. Filer du direkte på naturnegl med grove filer blir neglen tynn og sår, og kunstneglene får dårlig feste.
3. Børst bort pussestøv med en myk neglebørste
4. Desinfiser neglen med Sanitizer. Etter dette trinnet må man ikke ta på neglene, ettersom det er viktig å holde
neglen fettfri.
5. Påfør en limdråpe på baksiden av negletippen, snu negletippen og plasser den i korrekt posisjon på din
naturlige negl, og press ned slik at enhver luftblemme presses ut. Hold i 15 sekunder. Sjekk undersiden av den
pålimte tippen. Det skal ikke være en glipe mellom naturneglen og den pålimte tippen, limekanten skal være
tett og forseglet slik at smuss og bakterier ikke kan sette seg.
6. Bruk tippekutter for å gi neglen 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 på saksen.
7. Bruk en grov fil for å gi den pålimte tippen ønsket form. Unngå spisse negler da dette er den svakeste
negleformen av alle.
8. Kunstneglen kan bare feste seg på matt underlag. Fil overflaten på de pålimte tippene slik at all glans blir
borte. Samtidig filer du overflaten slik at overgangen mot naturneglen blir så jevn som mulig. Fil ned så mye
på den kunstige tippen at det ikke er noen "hump" i overgangen fra naturlig til kunstig negl. Ikke fil på din
naturlige negl med grove filer, så pass på at du holder filen slik at du filer kun på den kunstige neglen.
9. Børst bort pussestøv med en myk neglebørste.
10. Bruker du primer påfører du et meget tynt lag kun på den naturlige delen av neglen og unngår huden (får du
produktet på de pålimte tippene, vil disse kunne misfarges).

Primer Pen brukes slik:
1. Påfør et strøk på naturlig negl (unngå å få produktet på huden)
2. La tørke fem sekunder
3. Gjenta påføring av primer hvis du tidligere har hatt problemer med lifting
4. La primeren tørke inn på neglen før du går videre
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.

Velg nå ett av følgende alternativer, alt etter hvilken look du er ute etter:
LEGGING AV FRANSK MANIKYR
(alternativ 1 – supernaturell: pålimte tipper og klar gele)

1. Bruker du primer, påfører du et meget tynt lag kun på den naturlige delen av neglen (får du produktet på de
pålimte tippene, vil disse kunne misfarges). Primer brukes kun om du tidligere har hatt problemer med å få
geleen til å sitte. Husk at primer er en syre og ikke skal komme i kontakt med huden. (Får du primer på huden
kan du nøytralisere syren i primeren ved å ha et par spiseskjeer bakepulver i et lite glass vann og holde
fingeren ned i glasset.) La primeren tørke inn på neglen før du går videre. Du kan føre på ett eller to strøk slik
at neglen får et hvitt, tørt skjær.
2. Pensle et tynt strøk klar fargeløs gele på neglene. Begynn ved negleroten og arbeid deg videre utover den
kunstige negletippen. Arbeid geleen lett ned i neglen med penselen, slik at det ikke blir noen luftbobler.
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.
3. Herd nå det første laget med gele i UV-lampen. Ikke ta på neglen mellom lagene. Geleen vil føles "klissete"
etter herding, dette er normalt, og geleen er allikevel herdet.
4. Gjenta prosessen med påpensling av blank gele og herding i UV-lampen, helt til neglen er passe tykk,
vanligvis holder det med tre tynne lag gele. Bygg opp neglen slik at den blir relativt tykk på midten.
5. Når neglen har fått det avsluttende laget med gele, og dette er herdet i UV-lampen, fjernes det klissete
restbelegget forsiktig med en lint free wipe (støvfri klut) med gelerens.
LEGGING AV FRANSK MANIKYR
(alternativ 2 – klassisk: pålimte tipper og rosa, hvit og klar gele )

1. Bruker du primer, påfører du et meget tynt lag kun på den naturlige delen av neglen (får du produktet på de
pålimte tippene, vil disse kunne misfarges). Primer brukes kun om du tidligere har hatt problemer med å få
geleen til å sitte. Husk at primer er en syre og ikke skal komme i kontakt med huden. (Får du primer på huden
kan du nøytralisere syren i primeren ved å ha et par spiseskjeer bakepulver i et lite glass vann og holde
fingeren ned i glasset.) La primeren tørke inn på neglen før du går videre. Du kan føre på ett eller to strøk slik
at neglen får et hvitt, tørt skjær. La primeren tørke inn på neglen før du går videre.
2. Pensle et tynt strøk klar fargeløs gele på neglene. Begynn ved negleroten og arbeid deg videre utover den
kunstige negletippen. Arbeid geleen lett ned i neglen med penselen, slik at det ikke blir noen luftbobler.
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.
Bygg opp neglen slik at den blir relativt tykt på midten.
3. Herd nå det første laget med gele i UV-lampen. Ikke ta på neglen mellom lagene. Geleen vil føles "klissete"
etter herding, dette er normalt, og geleen er allikevel herdet.
4. Pensle forsiktig og nøyaktig hvit gele langs neglens frie kant, slik at det hvite danner et delikat smil.
5. Herd i UV-lampen.
6. Ønsker du å bruke dus rosa gele på den delen av neglen som ikke skal være hvit, påfører du nå forsiktig et lag
dus rosa gele (eller en annen farge om du vil være litt dristig!) over resten av neglen. Herd i UV-lampen.
7. Ønsker du ikke å bruke rosa gele eller annen farget gele på resten av neglen, påfører du ett klart lag gele på
resten av neglen for å bygge opp. Herd i UV-lampen.
8. Nå er turen kommet til det tredje laget gele, dette laget skal være med blank gele for å beskytte den
fargede/hvite geleen. Pensle på blank gele over hele neglen og herd i UV-lampen. Neglen er vanligvis passe
tykk etter tre tynne lag med gele.
9. Når neglen har fått det avsluttende laget med gele, og dette er herdet i UV-lampen, fjernes det klissete
restbelegget forsiktig med en lint free wipe med gelerens.

AVSLUTTENDE PROSEDYRE

1. Ta en medium grov neglefil, og fil om nødvendig geleen slik at den blir jevn, og neglekanten pent buet.
Neglen skal være tykkest på stresspunktet, altså der hvor overgangen fra fri negl og negl over neglesengen er.
Den fri neglens kant skal ikke være spesielt tykk, slik at neglen skal bli så brukervennlig som mulig.
2. Bruk en finkornet neglefil til å fjerne spor etter den grovere filen.
3. Bruk en buffer for å fjerne spor etter den finkornede filen.
4. Ønsker du å benytte Top Coat / klar lakk pensler du på et tynt strøk nå. Denne skal ikke herdes i UV-lampen,
men herder av seg selv.
5. Når den klare lakken er tørr avslutter du med påføring av neglebåndsolje. Masser neglebåndsoljen inn i
neglebåndene. Dette er spesielt viktig da man har filt en del, og neglebåndene kan være "slitne".
Neglebåndsolje får dem i fin form igjen. Masser gjerne neglebåndsolje inn i neglebåndene morgen og kveld,
og skyv dem tilbake så de holder seg pene.
UTSTYRSBEHANDLING OG ANNEN INFO





Rengjøring av gelepensel: Tørk av penselen på et lofritt papir. Gelerester i penselen tørker ikke, og vil følgelig
ikke skade penselen. Gelepenselen kan rengjøres i Gel Cleanser (gelerens), dette er spesielt viktig hvis man
har brukt gele med sterke farger eller glitter.
Om du ønsker kan du benytte neglelakk på gelenegler. Neglelakk fjernes med neglelakkfjerner uten aceton.
Neglene skal ikke klippes til i etterkant, men kun files, ellers vil geleen sprekke.

