
Benodigde Producten: 

- Gelish Dip Prep - Gelish Dip Base Coat 
 

- Gelish Dip Top Coat 
 

 

 
 

- Gelish Dip Activator - Gelish Dip Brush Restorer 
 

- Gelish Dip Poeder 

  

 

 
- Gelish Dip French Dip 

Container 
- Gelish Nourish - Hand & Nail Harmony 240/240 

vijl 
 

 

 

 
 

 

- Hand & Nail Harmony 100/180 
buffer 

- Gelish Nail Surface Cleanse 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Gelish Dip Een Kleur 
 

Stap 1: Duw de nagelriem 
voorzichtig terug en verwijder de 
dode cellen. Breng de nagel in 
vorm met een 240/240 grit vijl. 
Verwijder de glans van de 
natuurlijke nagel met de 180 grit 
zijde van de 100/180 grit buffer. 
Breng een kleine hoeveelheid 
Nail Surface Cleanse aan op 
een Nail Wipe watje om de 
nagels te reinigen. Breng een 
dunne laag Pre Prep aan en laat 
dit aan de lucht drogen. 

Stap 2: Werk aan één nagel 

tegelijker tijd. Breng een dunne 

laag Base coat aan voor 

ongeveer ¾ op de natuurlijke 

nagel en vermijd hierbij de 

nagelriem. Dip daarna snel in de 

gewenste kleur Dip Poeder. Tik 

het overtollige product 

onmiddellijk van de nagel. 

Herhaal deze stappen bij de rest 

van de nagels. 

TIP: Vermijd de nagelriemen bij 
de eerste stap en houd het 
gedeelte bij de nagelriemen dun 
om overtollig product te 
voorkomen.  
 

Stap 3: Breng een tweede laag 
Base Coat aan, deze keer over 
de gehele nagel en dip de nagel 
in de gewenste Dip Poeder. Tik 
overtollig product meteen van de 
nagel af en herhaal deze stap bij 
de andere nagels. 
 
 
 

 
TIP: Wanneer de kleur nog niet 
dekkend genoeg is of je wilt een 
intensere kleur, breng dan een 
derde laag aan.  
 
 
 
TIP: Wanneer je kwastje hard 
word kun je deze in het Brush 
Restorer potje zetten totdat het 
kwastje weer zacht aanvoelt.   

Stap 4: Breng een laag Activator 
aan over de nagel en wacht 20 
seconden zodat de Activator zijn 
werk kan doen. Breng een laatste 
laag Base Coat aan om de nagel 
te verzegelen en laat de Base 
Coat aan de lucht drogen.  
 

Stap 5: Verfijn de nagel door de 
100 grit zijde te gebruiken van de 
100/180 buffer. Nog gladder 
maken en verfijnen kan met de 
180 grit zijde. 
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TIP: Je kunt de zijkanten en de 
vrije rand van de nagel verfijnen 
met een 180 grit vijl. 
 
 
 
 
 

 

Stap 6: Breng een dunne laag 
Activator aan over de nagel en 
wacht 20 seconden zodat de 
Activator zijn werk kan doen. 
Haal het overtollige product weg 
met een droog Nail Wipe. 
 

Stap 7: Breng twee lagen Top 
Coat aan om te verzegelen en 
voor een mooie glans. Wacht 5 
minuten zodat de Top Coat 
volledig aan de lucht kan drogen. 
Sluit af doormiddel van de 
Nourish olie aan te brengen op 
de nagelriemen. 
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Gelish Dip French Manicure  
 

Stap 1: Duw de nagelriem 
voorzichtig terug en verwijder de 
dode cellen. Breng de nagel in 
vorm met een 240/240 grit vijl. 
Verwijder de glans van de 
natuurlijke nagel met de 180 grit 
zijde van de 100/180 grit buffer. 
Breng een kleine hoeveelheid 
Nail Surface Cleanse aan op 
een Nail Wipe watje om de 
nagels te reinigen. Breng een 
dunne laag Pre Prep aan en laat 
dit aan de lucht drogen. 
 

Stap 2 Tip: Begin bij het kiezen 

van een geschikte smile line en 
de juiste zijde van de Dip Pot en 
vul deze met een witte of 
gekleurde Dip Poeder. 
 
Werk aan één nagel tegelijker tijd. 
Breng een dunne laag Base coat 
aan voor ongeveer ¾ op de 
natuurlijke nagel en vermijd hierbij 
de nagelriem. Dip daarna in de 
Dip Pot en tik het overtollige 
product onmiddellijk van de nagel. 
 

Stap 3: Dip snel in de roze Dip 
Poeder en tik het overtollige 
product onmiddellijk van de nagel. 
Herhaal deze stappen bij de rest 
van de nagels. 
 
Tip – Vermijd de nagelriemen bij 
de eerste stap en houd het 
gedeelte bij de nagelriemen dun 
om overtollig product te 
voorkomen. 
 
 

Stap 4: Breng een tweede lag 
Base Coat aan, deze keer over 
de gehele nagel en dip de nagel 
in de Dip Pot met de witte of 
gekleurde Dip Poeder. Dip 
daarna in de roze Dip Poeder.  
 
Tip – Dip op exact hetzelfde punt 
in de Dip Pot om schaduwen of 
oneffenheden in de afgewerkte 
nagel te voorkomen. 

Stap 5: Breng een laag Activator 
aan over de nagel en wacht 20 
seconden zodat de Activator zijn 
werk kan doen. Breng een laatste 
laag Base Coat aan om de nagel 
te verzegelen en laat de Base 
Coat aan de lucht drogen. 
 
Tip – Wanneer je kwastje hard 
word kun je deze in het Brush 
Restorer potje zetten totdat het 
kwastje weer zacht aan voelt. 
 

Stap 6: Verfijn de nagel door de 
100 grit zijde te gebruiken van de 
100/180 grit buffer. Nog gladder 
maken en verfijnen kan met de 
180 grit zijde. 
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Tip – Je kunt de zijkanten en de 
vrije rand van de nagel verfijnen 
met een 180 grit vijl. 
 

Stap 7: Breng een dunne laag 
Activator aan over de nagel en 
wacht 20 seconden zodat de 
Activator zijn werk kan doen. 
Haal het overtollige product weg 
en een droge Nail Wipe. 
 

Stap 8: Breng twee lagen Top 
Coat aan om te verzegelen en 
voor een mooie glans. Wacht 5 
minuten zodat de Top Coat 
volledig aan de lucht kan drogen. 
Sluit af doormiddel van de 
Nourish olie aan te brengen op 
de nagelriemen. 
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Gelis Dip Verwijderen 
 

  

Gelish Dip verwijderen met Artificial Nail Remover 
 

1. Gebruik een 180 grit vijl en vijl het grootste gedeelte dip (ongeveer 70%) weg. 
 

2. Week in Artificial Nail Remover in en manicure bakje voor 15-20 minuten. Let op! het 
manicure bakje dient bestand te zijn tegen oplosbare middelen. 

 
3. Verwijder voorzichtig het zacht geworden product met een houten stokje. Forceer het 

product niet van de nagel af door hard te duwen. 
 

4. Gebruik een 220/280 grit buffer om lichtelijk de oppervlakte te buffen totdat de nagel glad 
is. 

 

5. Breng Nourish aan op de nagelriemen. 

 
Gelish Dip verwijderen met Wrap It Of folies. 
 

1. Gebruik een 180 grit vijl en vijl het grootste gedeelte dip (ongeveer 70%) weg. 
  

2. Breng Artificial Nail Remover aan op het watje aan de binnenkant van de Wrap It Off 
folie. Plaats de folie met de katoenen zijde op de nagel en wikkel de folie om de vinger. Laat 
het product weken voor 15-20 minuten. 
 

3. Verwijder voorzichtig het zacht geworden product met een houten stokje. Forceer het 
product niet van de nagel af door hard te duwen. 
 

4. Gebruik een 220/280 grit buffer om lichtelijk de oppervlakte te buffen totdat de nagel glad 
is. 
 

5. Breng Nourish aan op de nagelriemen. 
 
 
Mocht het product na het afweek proces nog niet volledig afgeweekt zijn dan kun je de afweek 
stappen herhalen. Bekijk de nagel elke 5 minuten om na te gaan of het product voldoende is 
afgeweekt.  
 
 


