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PRODUCT BESCHRIJVING
De hoogste kwaliteit vijlen en buffers met de perfecte selectie van grit voor alle professionele nagel behandelingen. 
Deze vijlen laten de nagelstylisten toe de natuurlijke nagel en kunstnagel nauwkeurig en gemakkelijk te vijlen, of het 
nu gaat om het vormen van de natuurlijke nagel of het blenden van het product op de nagelriem gebied. Het gamma 
I.Am vijlen is volledig en gemakkelijk herkenbaar. Het evenwicht tussen de plastic kern, de sponsvulling en het beste 
vijlpapier in de nagelindustrie maakt vijlen vrijwel moeiteloos. Elke vijl is individueel verpakt in een plastic omhulsel 
voor hygiënische doeleinden.

100/100 Straight - Om de dikte van het product te verminderen wanneer een teveel aan product wordt aangebracht 
voor een kunstnagel. Is NIET voor het vijlen van de natuurlijke nagel omdat de korrel veel te grof is.
150/150 Straight - Voor het vijlen van oneffenheden op het oppervlak van de kunstnagel.
180/180 Straight - Voor het maken van kleine correcties en het gladmaken van het ruwe oppervlak van de bolling en 
het vervagen het product in het gebied van de nagelriem en de laterale zijwanden. Optimaal voor het vijlen van het 
oppervlak van convex om eventuele hoge punten te verwijderen.
180/180 Wooden File - Voor het vijlen van de vrije rand van de natuurlijke nagel tijdens PREP, traditionele manicure, 
en SPA manicure.
240/240 Straight - Voor het afwerken van vijlen met een lagere korrel, vooral in het gebied van de nagelriem en de 
laterale zijwanden en het voorbereiden van de natuurlijke nagel voor het aanbrengen van product en het vijlen van de 
vrije rand van de natuurlijke nagel in vorm en model.
100/180 Halfmoon - Combo voor productverwijdering en vermindering van overtollig product met 100 grit en 
verfijnen van nagelverbeteringen met 180 grit. De halvemaanvormige rand is optimaal voor het vijlen van de 
nagelriemen.
100/180 File / Buffer Combo - Optimaal voor UV/LED gel opwaarderingen. 180 grit voor het in vorm brengen van de 
kunstnagel en 100 grit spons voor het oppervlak van convex.
100/180 Sponge - Voor het voorbewerken van de natuurlijke nagel in de nagelriemzone en de laterale zijwanden. De 
perfecte vijl voor het perfectioneren van UV/LED gel kunstnagels en het verzachten van de hoeken van de 
kunstnagel.
220/280 Sponge - Voor het voorbewerken van de acryl kunstnagel met I.Am Nourishing Citrus en I.Am Organic
Argan Oil om de kunstnagel een hoogglans te geven.
400/6000 High Shine - Dubbelzijdige witte vijl om kleurresten te verminderen en acryl kunstnagel een hoogglans en 
een spiegelglans te geven. 

KENMERKEN & VOORDELEN
• Individueel verpakt voor hygiënische doeleinden
• Veelzijdig gebruik - voor acryl, gel en alle andere behandelingen
• Stevige plastic kern - creëert een stevige basis die verzwakking of breken tijdens gebruik voorkomt
• Duurzaam - uitstekende kwaliteit papier
• Lichtgewicht
• Gemakkelijk te hanteren
• Keuze uit verschillende vijlvormen voor nauwkeurig vijlen op verschillende plaatsen
• Verkrijgbaar in verschillende grits voor een betere vijlgradatie

GEBRUIK
1. Kies de juiste grit die overeenstemt met het soort behandeling dat de nagelstylist levert. 
2. Verwijder eventuele scherpe randen van de vijl om het zachte weefsel en de huid rondom de 

natuurlijke nagel te beschermen.
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SPECIFICATIE
Inhoud Artikelnr. Barcode Verpakking

I.Am 100/100 Straight 1 st 1612111001 1116084021189 Plastic verzegeld???

I.Am 150/150 Straight 1 st 1612111002 1116084021196 Plastic

I.Am 100/180 Halfmoon 1 st 1612111003 1116084021202 Plastic

I.Am 180/180 Straight 1 st 1612111004 1116084021219 Plastic

I.Am 240/240 Straight 1 st 1612111005 1116084021226 Plastic

I.Am 100/180 Sponge 1 st 1612112001 1116084021233 Plastic

I.Am 220/280 Sponge 1 st 1612112002 1116084021240 Plastic

I.Am 600/4000 High Shine (White) 1 st 1612113001 1116084021257 Plastic

I.Am 100/180 File/Buffer Combo 1 st 1612114001 1116084021264 Plastic

I.Am 180/180 Wooden File 1 st 1612111006 1116084021271 Plastic

GERELATEERDE PRODUCTEN

• I.Am Gel
• I.Am Fiber Gel
• I.Am Acrylic
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