
COFFIN TIPS



PRODUCT BESCHRIJVING
De I.Am Coffin Tips heeft geen afgebakend contactgebied wat betekent dat de nagelstylist flexibiliteit heeft bij het 
plaatsen van de tip op de nagelplaat. Dit creëert een gemakkelijke applicatie op de natuurlijke nagel en vereist 
minimale blending op de nagelplaat. De I.Am Coffin Tips zijn gemaakt van ABS kunststof waardoor een duurzame tip 
ontstaat met een taps toelopende en versterkte extensie. De c-curve en de onderste zijlijnen zijn iets “dramatischer”. 
Deze tips zijn ook perfect voor het vormen van amandelvormen dankzij hun “dramatische” c-curve en tapse vorm.

Inhoud: 100 st

KENMERKEN & VOORDELEN
• Diepe c-curve
• Flexibel contactoppervlak
• Gemakkelijk aan te brengen
• Snel te blenden
• 100 st per doosje

GEBRUIK
1. Kies eerst de juiste tip en tip maat die past op de nagel. Let op de natuurlijke c-curve, de exacte 

passing op de laterale zijwanden en het contactgebied voor een optimale hechting. Houdt de tip tussen 
uw duim en wijsvinger aan het uiteinde van de tip en lijm het contactgebied randje binnenin met de 
I.Am Brush On Resin. Draai de tip tussen uw duim en uw wijsvinger.

2. Duw de rand van het contactgebied in een hoek van 45 graden tot aan de zijkanten van de vrije rand 
van de natuurlijke nagel en leg de tip dan lichtjes neer op de nagelplaat. Als u geen belletjes ziet, druk 
dan de tip gedurende 5 seconden op de natuurlijke nagelplaat en houd de tip in de juiste positie. Til de 
tip niet op! Gebruik een I.Am 180 of 240 grit om de tip bij te vijlen zodat de tip gelijk loopt met de 
natuurlijke nagelplaat te laten lopen. Zorg ervoor dat er geen overgang of stap te zien is tussen de 
natuurlijke nagel en de tip. Verwijder eventuele glans van de tip voor een betere hechting.

SPECIFICATIE
Inhoud Artikelnr. Barcode Verpakking

I.Am Coffin Tips 100 st 1212111003 1116084022230 Doosje

GERELATEERDE PRODUCTEN

• I.Am Brush On Resin
• I.Am Curve Tips
• I.Am Core Tips

COFFIN TIPS


