
SOAK OFF BASE GEL



PRODUCT BESCHRIJVING
I.Am Soak Off Base Gel is een essentieel onderdeel van het I.Am Soak Off Gel Polish Systeem. Het bereidt de 
nagelplaten voor op een optimale hechting en voorkomt het liften van de I.Am Soak Off Gel Polish. I.Am Soak Off 
Base Gel hardt u uit in 120 sec. UV / 30 sec. LED.

Het is deze perfect geformuleerde basis gel die zorgt voor een perfecte verwijdering van de Gel Polish applicatie in 
slechts 10 minuten!

KENMERKEN & VOORDELEN
• Ideale basis voor natuurlijke nagels
• Ook ideaal voor teennagels
• Gemakkelijk aan te brengen - brengt aan als een nagellak
• Gemakkelijk te verwijderen in slechts 10 minuten
• Blijft tot 4 weken mooi
• Geen beschadiging van de natuurlijke nagels
• Geen geur
• Geen wachttijd tot de nagellak droog is
• Uitharding: 120 sec. UV / 30 sec. LED

GEBRUIK
1. Bereid de natuurlijke nagel voor zoals gebruikelijk en breng I.Am Blue Scrub aan op de natuurlijke 

nagelplaat. Laat volledig drogen alvorens de I.Am Soak Off Base Gel aan te brengen.
2. Veeg het penseel af aan de hals van het flesje om overtollig product te verwijderen. Verzegel de vrije 

rand van de nagel om de houdbaarheid te garanderen en krimpen van het product te voorkomen. 
Houdt het penseel horizontaal op de nagel en breng een dunne laag I.Am Soak Off Base Gel aan over 
de gehele nagel, van de nagelriem tot de vrije rand. Hardt alle vier de vingers samen uit gedurende 
120 sec. UV / 30 sec. LED. Herhaal dit proces op de andere hand en vervolgens op de duimen. 
Optioneel: borstel met een schoon gelpenseel om overtollige kleverige uitgeharde Base Gel te 
verwijderen om de kans op krimpen te verminderen en om een gladdere kleur te krijgen.

3. Rol het flesje I.Am Soak Off Gel Polish ondersteboven tussen de handpalmen om ervoor te zorgen dat 
het pigment goed gemengd is. Verzegel de vrije rand met I.Am Soak Off Gel Polish om duurzaamheid 
te verzekeren en krimpen van de kleur te voorkomen. Houd het penseel horizontaal op de nagel en ga 
verder naar het midden van de nagel. Beweeg het penseel vanuit het midden van de nagel omhoog 
naar de proximale nagelplooi en strijk vervolgens omlaag naar de vrije rand. Zorg ervoor dat de gellak
niet op de huid komt. Als de gellak de huid heeft geraakt, verwijder dit dan voor het uitharden van de 
nagel met behulp van I.Am UV Cleanser en een Cuticle Pusher. Hard alle vier de nagels gedurende 
120 sec. UV / 30 sec. LED uit. Herhaal het proces op de andere hand en duimen. 

4. Breng op dezelfde manier een tweede dunne laag gelpolish aan. Deze laag zorgt voor een volledige 
dekking. OPMERKING: als u een sterk gepigmenteerde tint of een andere lamp gebruikt, kan het 
nodig zijn om een tweede keer uit te harden om er zeker van te zijn dat de kleur volledig uitgehard is 
en niet uitloopt in uw Top Gel applicatie.

5. Bij gebruik van I.Am Soak Off No-Cleanse Brilliant Top of I.Am Soak Off Matte Top Gel, veegt u het 
penseel af aan de hals van het flesje om overtollig product te verwijderen. Verzegel de vrije rand van 
de nagel om de houdbaarheid te garanderen en krimpen van het product te voorkomen. Houd het 
penseel horizontaal op de nagel en breng een dunne laag I.Am Soak Off No-Cleanse Brilliant Top aan 
op elk nageloppervlak van alle vier de nagels van één hand. Hard alle vier de nagels uit gedurende 
120 sec. UV / 30 sec. LED. Herhaal dit op de andere hand en eindig met het aanbrengen van de duim.
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6. Bij gebruik van I.Am Soak Off Top Gel zal het nodig zijn om te reinigen na uitharding. Verzadig een gel sponsje 
met I.Am UV Cleanser. Veeg met lichte druk de bovenste gellaag weg (dit is de plaklaag). LET OP: veeg de 
nagel niet opnieuw af met een gebruikt deel van het gelsponsje, omdat dit de plaklaag zal herverdelen waardoor 
de Top Gel dof wordt. Gebruik een schoon verzadigd gel sponsje voor elke vinger. Tip: Wacht met reinigen 
ongeveer 1 minuut na het uitharden om de nagels te laten "afkoelen" om nog meer glans te krijgen.

VERWIJDERING
1. Laat de cliënt zijn handen wassen met vloeibare zeep en warm water. Maak de handen 

handdoekdroog en gebruik I.Am Hydra Spray of I.Am Hand Gel.
2. Verwijder de verzegeling op elke nagel met een I.Am 180/180 Straight File. Doordrenk een Nail Foil

met I.Am Soak Off Gel Remover en bevestig de folie stevig rond de vinger. 
3. Laat de Nail Foil tien minuten op de vinger zitten. Trek met een draaiende beweging de Nail Foil en het 

product van de vingernagel. 
4. Verwijder indien nodig voorzichtig overtollige Gel Polish met behulp van een Cuticle Pusher. Zorg 

ervoor dat u de oppervlaktelagen van de natuurlijke nagelplaat niet weg schraapt.

SPECIFICATIE
Inhoud Artikelnr. Barcode Verpakking

I.Am Base Gel 7ml 1312112001 1116084021769 Fles met penseeltje

I.Am Base Gel 15ml 1312112002 1116084021776 Fles met penseeltje

GERELATEERDE PRODUCTEN

• I.Am Soak Off Gel Polish
• I.Am Soak Off No-Cleanse Brilliant Top Gel
• I.Am Soak Off Matte Top Gel
• I.Am Soak Off Gel Remover
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INGREDIËNTEN

Di-HEMA trimethylhexyl dicarbamate*, HEMA, Cellulose Acetate Butyrate, Isobornyl methacrylate, 
Hydroxycyclohexyl phenyl ketone, Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide, Glycol HEMA-
methacrylate, Bis(methacryloyloxyethyl) phosphate, p-hydroxyanisole, Hydroquinone


