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Nabehandeling met NAIL PERFECT PREMIUM Acryl 
VOORBEREIDINGSPROCEDURE:  
1. Klant handen laten wassen en goed afdrogen. NP Hand Sanitizer op 
handen en nagels sprayen om te reinigen en desinfecteren.  
2. Reinig eerst uw handen door beide zijden van de handen te sprayen. 
Reinig de handen van uw klant op dezelfde wijze. Controleer uitgebreid 
de vingers van uw klant, voordat u begint met de applicatie. Plaats geen 
nagelproducten indien de natuurlijke nagels geïrriteerd of geïnfecteerd 
zijn, of bloeden.  
3. De nagelriemen voorzichtig terugduwen met een metalen NP 
Bokkenpoot. Verwijder het pterichium in het nagelriem gebied met een 
metalen bokkenpootje.  
4. Met een NP 100/ 100 grit Vijl lengte van de nagel inkorten op de 
gewenste lengte, en nagel in vorm vijlen. Vrije top dun vijlen (95%). 

Bolling gedeeltelijk wegvijlen en mooi overlaten lopen in vrije top 
(80%). Hele omtrek van de nagel en overgang gel/natuurlijke nagel dun 
en onzichtbaar vijlen. Gebruik een NP 180/180 grit Vijl op de 
natuurlijke nagel. Zorg ervoor dat je geen opvullijnen krijgt.  
5. Reparaties: Afgebroken stukjes: vlakvijlen en verlengen met een NP 
Sjabloon. Loslaten: gehele los gelaten stuk wegvijlen en vlakvijlen met 
de natuurlijke nagel. Breuken/scheurtjes: gehele stuk gel aan beide 
kanten van de breuk of scheur wegvijlen en gel vlakvijlen met de 
natuurlijke nagel.  
6. Stof verwijderen met een gedesinfecteerde NP Manicure Borstel of 
een NP Gel Sponsje.  
7. NP Blue Scrub aanbrengen over de gehele nagel en zijwallen en 
goed inmasseren met een NP Hands Down Pad of een NP Gel 
Sponsje. NP Blue Scrub reinigt de oppervlakte van de natuurlijke 
nagel. Het onttrekt tijdelijk vocht uit de natuurlijke nagelplaat en 
verwijdert vuil, bevordert de hechting en vermindert de kans op lifting. 
Handen of nagels niet afspoelen.  
8. Open het flesje NP Acid Free Primer en strijk het penseel af en druk 
het overbodige uit op een NP Nail Wipe.  
9. Breng primer aan op de natuurlijke nagel en vermijd huidcontact en  
uitvloeiing van het product. Vermijd tevens de tip of oud product.  
10. Herhaal nogmaals stap 9.  
 
APPLICATIE:  
1. Volg de instructies naar gelang je applicatie keuze.  
 
 
 

 


