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BFLEX Gel 
Applicatie protocol 

1. Bereid de natuurlijke nagel voor op de gebruikelijke manier voor gel 

nagels 
➢ Freestoestel gebruik met Sander Fine 6000RPM 

 

2. Breng Acid Free Primer aan 
 

3. Gebruik de BFLEX Gel als Base, Build en Gloss 
 

A- BFLEX Clear voor gebruik met kleurengels 
➢ Werk nu verder nagel per nagel of per 2 nagels tegelijk: 

➢ Breng een dunne slip laag BFLEX Gel aan en verzegel de vrije boord. Niet uitharden. 

➢ Breng een druppel BFLEX Gel aan op de niet uitgeharde slip laag, hou 5mm afstand van 

de nagelriemen.  

➢ Laat de druppel van zelf egaliseren en indien nodig corrigeer je met het geïntegreerd 

penseel aan de zijkanten en vrije boord gedeelte vooraleer onder de lamp uit te 

harden. 

 

B- BFLEX Naturel Tinten voor een natuurlijke look 
➢ Voor een mooie kleurverspreiding breng je eerst een dunne basislaag BFLEX Gel aan op 

alle 5 nagels, duw deze laag goed in de nagelplaat en verzegel de vrije boord. 5 vingers 

tegelijk Uitharden. 

➢ Werk nu verder nagel per nagel: 

➢ Breng een dunne sliplaag BFLEX Gel aan en verzegel de vrije boord. Niet uitharden. 

➢ Breng een druppel BFLEX Gel aan op de niet uitgeharde basislaag, hou 5mm afstand 

van de nagelriemen.  

➢ Laat de druppel van zelf egaliseren en indien nodig corrigeer je met het geïntegreerd 

penseel aan de zijkanten en vrije boord gedeelte vooraleer onder de lamp uit te 

harden. 

 

4. Hardt 30SOFT uit in de Smart Light 
➢ Uitharding 30 sec SOFT is voldoende voor een volledige uitharding met mooi glans. 

➢ Indien je sneller werkt tijdens de vinger/vinger applicatie dan kan je minder lang 

uitharden en dan na applicatie van de v ijfde nagel het volledige hand een volle 30SOFT 

in de Smart Light uitharden.  

➢ Werk je liever met twee vingers tegelijk, dan kan dit ook zolang elke vinger de volledige 

30sec Soft cyclus heeft voltooid. 

 

5. Ontkleefd met Non Acetone Polish Remover 
➢ De nagels zijn nu glanzend en klaar. 

 

6. Welke bit gebruik je best om de BFLEX gel te verwijderen bij een 
bijwerking? 
➢ Gebruik de Ceramic XL Bit op 10000RPM 
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Goed om te weten 

1. Vette nagels, hormonale behandeling, medicatie  

Vette nagels zijn nagels die van nature een zeer slechte hechting vertonen bij eender welke gel. 

Je herkent vette nagels aan een vette glanslaag op de nagels wat zelfs zichtbaar is op een klein 

stukje nagel-uitgroei voor een bijvulling.  

✓ Gebruik voor dergelijke “probleem nagels” de Universal Primer (wat een zuurhoudende 

primer is) voor een intensere hechting. Zorg ervoor dat de primer volledig droog is voordat 

je verder gaat met de applicatie. 

✓ Breng een laag Flexi Base-gel aan als extra hechtingslaag en hardt 30SOFT (SMART LIGHT) 

uit. 

✓ Ga nu verder met het aanbrengen van BFLEX volgens de gewenste look zoals beschreven 

in punt 3.A. of 3.B. 

 

2. Nagellengte en tijd tussen twee bijwerkingen 

BFLEX is een ultraflexibele gelreeks voor korte nagels. Dit betekent ook dat een regelmatige 

bijwerking om de 4 weken vereist is.  

Voor klanten die graag lange nagels dragen of de gewoonte hebben om langere dan 4 weken te 

wachten tot een bijwerking (zoals 5, 6, 7 of 8 weken) is een hardere bouwgel meer geschikt. Bij 

dergelijke nagels kan de nagel uitgroei gemakkelijk 5 tot 10 mm zijn en wordt de lengte aan de 

vrije boord te lang voor deze ultraflexibele gel. Een flexibele gel heeft de eigenschap om mee te 

buigen met de natuurlijke nagel zonder te breken. Het veelvuldig buigen van de te lange nagel zal 

echter lossingen veroorzaken aan de zijkanten en de vrije boord wat tenslotte ook tot centrale 

lossingen zal leiden. Door het gebruik van een harde bouwgel voor dit type klanten zal de nagel 

harder zijn waardoor je het plooien van de nagel voorkomt. Voor deze klanten is de Master Gel  

ideaal. 

3. Transitie van een zeer sterke gel naar een zeer f lexibele gel  

Bij het overstappen van een sterke gel naar een flexibele gel, kort je de nagels best volledig in. 

Verwijder de vorige gel niet volledig en zet de natuurlijke nagel niet bloot. De verwijdering van de 

vorige gel zal geleidelijk aan gebeuren over 2 tot 3 bijwerkingen. Deze overgangsperiode zal zowel 

de klant als haar nagels toelaten om te wennen aan de flexibiliteit van de BFLEX-gel zonder enig 

ongemak. Ook hier moet rekening worden gehouden met de gewenste lengte van de nagels wat 

bij flexible gels korter is dan bij harde gels. Herinner u eraan dat we ook op deze manier te werk 

gaan bij klanten die van harsnagels naar gelnagels overgaan.  

4. Toepassen op teennagels  

Ga op dezelfde manier te werk als bij de handen. 

Begin met het voorbereiden van de nagelriemen en het in vorm vijlen van de vrije rand. 

Gebruik de freestoestel en de Sander fijn om de nagelplaat voor te bereiden, breng ook de 

Primer Acid Free aan. 
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Hier kan je kiezen of je één of twee lagen getinte BFLEX wil aanbrengen of dat je de 

druppeltechniek wil toepassen. 

Wil je een complete voetverzorging doen, dan wordt naast de voetverzorging natuurlijk ook de 

BFLEX-applicatie in rekening gebracht. 

Het spreekt voor zich dat de spabehandeling of het aanbrengen van massagecrème en 

nagelriemolie pas na het aanbrengen van BFLEX zal gebeuren. Je kan hier de bijwerkingen van 6 

tot 8 weken spreiden omdat de nagels van de voeten langzamer groeien dan die van de handen. 

Het bijwerken gebeurt ook met de freestoestel. 

5. Wat als je tijdens de applicatie een luchtbelletje ziet op de nagel?  

Wanneer je na de dropapplicatie een luchtbelletje veroorzaakt op de nagel dan kan je dit 

makkelijk verwijderen door de even open te prikken met een dotting tool. Het luchtbelletje 

zal, dankzij de zelf-egaliserende eigenschap van de BFLEX gel, onmiddellijk dichttrekken 

zonder de bouwfase te verstoren. Zo vermijd je dat er vuil in het gaatje accumuleert wat er 

als een zwart puntje zou uitzien. 

 


