
GEL BRUSH PRO



PRODUCT BESCHRIJVING
Exclusieve penselen voor de nagelprofessional. De I.Am Gel Brush Pro penselen zijn gemaakt met synthetisch haar 
van artistieke kwaliteit. De I.Am sculpting penselen verzekeren een gemakkelijke applicatie met een soepele controle 
dankzij de platte en ovale kopvorm en een lichte handgreep. De sculpting penselen maken het mogelijk om de 
sculpting gels op te pakken om een geweldige nagel structuur te bereiken zonder enige druk. De ovale vorm van het 
penseel maakt het creëren van smilelines gemakkelijk en het aanbrengen rondom de nagelriemen vlekkeloos.

De penselen verkrijgbaar in de maten #4 en #6 voor uw persoonlijke voorkeur:
#4 biedt een smaller applicatiepenseel
#6 biedt een bredere applicatiepenseel

KENMERKEN & VOORDELEN
• Gemaakt van synthetisch haar van artistieke kwaliteit
• Gemakkelijk te modelleren met soepele controle
• Absolute controle bij het modelleren van de vorm, evenwicht en stijfheid

GEBRUIK
Vóór gebruik
1. Het is belangrijk om het penseel voor te bereiden voor een succesvolle applicatie. Doop het penseel in 

een kleine hoeveelheid I.Am Gel of Fiber Gel. Plaats het penseel op de plastic kant van een sjabloon 
en werk het heen en weer en verwijder eventuele luchtbellen. Zorg ervoor dat het penseel volledig 
verzadigd is. Als het penseel eenmaal is geprepareerd, is het belangrijk het goed te onderhouden.

Opberging
1. Als gel in het penseel wordt gelaten en aan licht wordt blootgesteld, zal de gel uitharden en is het 

penseel niet meer bruikbaar. 
2. Zorg ervoor dat u het penseel altijd met de penseelkap opbergt.
3. De penseelharen mogen alleen worden schoongemaakt met een celstofdepper dat licht bevochtigd is 

met 99% isopropylalcohol.

SPECIFICATIE
Inhoud Artikelnr. Barcode Verpakking

I.Am #4 Gel Brush Pro 1 st 1712112002 1116084022292 Polybag

I.Am #6 Gel Brush Pro 1 st 1712112001 1116084022285 Polybag

GERELATEERDE PRODUCTEN

• I.Am Flow Gel

• I.Am Structure Gel

• I.Am Fiber Gel

GEL BRUSH PRO


