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 Nagelversteviging met  

NAIL PERFECT PREMIUM Clear, 

Blush of Natural Acryl 
VOORBEREIDING:  
1. Klant handen laten wassen en goed afdrogen. 
NP Hand Sanitizer op handen en nagels 
sprayen om te reinigen en te 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 alle 
dode huidcellen in het nagelriem gebied met een 
metalen bokkenpootje.  
4. Verwijder de glans van de natuurlijke nagel. 
Vijl in de groeirichting van de natuurlijke nagel 
mee – in één richting met een NP 180/ 180 
grit Vijl. Natuurlijke nagel inkorten en in vorm 
vijlen.  
5. Stof verwijderen met een gedesinfecteerde 
NP Manicure Borstel of een NP Nail Wipe.  
6. NP Blue Scrub aanbrengen over de gehele 
nagel en zijwallen. 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. Breng 
geen NP Blue Scrub of andere vloeistoffen aan 
om tips te blenden.  
7. Dompel je penseel van je NP Acid Free 

Primer in het flesje en strijk het langs de kant 
af. Neem een NP Nail Wipe en strijk je penseel 
daaraan droog.  
8. Breng de primer aan op de natuurlijke nagel 
tot aan de nagelriemen. Pas op met het 
aanraken van de huid!  
9. Breng een tweede laag NP Acid Free Primer 
aan op de natuurlijke nagel.  
 
APPLICATIE:  
1. Plaats een sjabloon onder de vrije rand van 
de nagel in de desgewenste positie. Verzegel het 
sjabloon op de vinger, open of gesloten, dit ligt 
aan de dikte van de vinger. Verzegel ook de 
voorste delen van het sjabloon zodat er een C-
Curve ontstaat.  
2. Giet een kleine hoeveelheid NP Acryl Liquid 
in een NP Dappen Dish.  
3. Doop je NP Acryl Penseel #8 in de liquid 
om er zeker van te zijn dat er geen luchtbellen 
meer aanwezig zijn tussen de haren van je 
penseel.  
4. Strijk je penseel af langs je NP Dappen Dish 
om het te veel opgenomen vloeistof te 
verwijderen. Maak een keuze uit NP Acryl 
Poeder Clear, Blush of Natural om de nagel 
te verstevigen. Haal het platgestreken penseel 
vervolgens door de NP Acryl Poeder om een 
bolletje op te nemen.  
5. De vloeistof absorbeert de poeder binnen 3 
tellen zodat de perfecte poeder/vloeistof 
verhouding ontstaat. Het bolletje acryl dient er 
transparant en glad uit te zien. Werkt u met 
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White of gekleurde poeders dan heeft het 
bolletje een matter en ruwer uitzicht.  
6. Een NP Premium nagelversteviging gebeurd 
in 3 stappen.  

Vrije rand  
Cuticle (gedeelte bij de nagelriem)  
Stressgebied  
7. Selecteer NP Acryl Poeder voor de vrije 
rand.  
8. Vrije rand – Plaats een medium bolletje NP 
Acryl Poeder in het midden van de vrije rand 
en duw het bolletje vervolgens van links naar 
rechts. Gebruik de punt van het penseel om het 
product richting de hoeken van je vrije rand te 
duwen.  
9. Stressgebied – Plaats een medium bol NP 
Acryl Poeder in het midden van de nagel. 
Verdeel het product over de nagel om een apex 
op te bouwen. Duw het product richting de 
zijwallen zonder de huid aan te raken. Vervaag 
het product richting cuticle en vrije rand.  
10. Cuticle gebied – Breng een kleine bolletje 
NP Acryl Poeder aan bij de cuticle en duw van 
zijde naar zijde. Vervaag het product richting 
nagelriem en stressgebied.  
11. Zorg dat je bij het styleren van het product 
geen cuticle en vrije rand aanraakt. Wanneer 
het product de huid raakt veroorzaakt dit lifting 
en/of overexposure.  
12. Controleer het nageloppervlak en plaats 
indien nodig extra product.  
 

 
1. Gebruik de NP 100/100 grit vijl, om de 
vrije rand te vijlen  
2. Vijl de zijlijnen recht vanuit de zijwallen met 
een NP 100/100 grit vijl. Vijl vervolgens naar 
binnen voor een mooiere uitstraling van de 
nagel.  
3. Vijl vervolgens de lower arch recht vanuit de 
zijwallen.  
4. Vijl het nageloppervlak met een NP 150/150 
grit vijl, beginnend bij de nagelriem, daarna 
van de apex naar de vrije rand in een vloeiende 
vijlbeweging, zodat de C-Curve een gelijke dikte 
blijft behouden. Zorg voor een vloeiende lijn van 
cuticle naar de vrije rand.  
5. Herhaal alle voorgenoemde vijlstappen met 
een NP 180/180 grit vijl.  
6. Verwijder alle krassen van het nageloppervlak 
door met een NP Foam Buffer alle richtingen in 
te vijlen.  
7. Polijst tot hoogglans met een NP 3-way 
Thick Buffer. Dit verzekerd een perfecte glans.  
 
 

 


