
P R O D U C T S H E E T
SALON SPEED TIPS



PRODUCTBESCHRIJVING

Precies zoals de naam al zegt BO. Salon Speed Tips 
- deze tips zijn het antwoord op een mooie salon 
set op de snelste en meest efficiënte manier. Deze 
full cover tips zijn zorgvuldig ontworpen om 
veilige, comfortabele en lichtgewicht 
nagelververlenging te creëren. 

De BO. Salon Speed Tips zijn gemakkelijk te 
gebruiken en comfortabel om te dragen, tevens 
zorgen zij ervoor om maximaal 4 weken mooie, 
sterke nagelverlengingen te creëren. De BO. Salon 
Speed Tips kunnen snel en gemakkelijk verwijderd 
worden met BO. Soakable Gel Remover of BO. 
Aceton, waardoor de gevaren van overmatig vijlen 
of schadelijke chemicaliën worden beperkt.

Verkrijgbaar in:
• Long Coffin
• Medium Coffin
• Stiletto

KENMERKEN & VOORDELEN

• Snel aan te brengen
• Snel en gemakkelijk te verwijderen
• Lichtgewicht
• Mooie, elegante vormen
• Geen styleren of vijlen nodig
• Zeer geschikt voor fotoshoots

GEBRUIK

Stap 1: Volg de stappen voor de voorbereiding van de natuurlijke nagel.

Stap 2: Breng een dun laagje BO. Air Bond aan op de natuurlijke nagels en op het nagelbedgebied van de 
BO. Salon Speed Tip aan en laat het ongeveer 30 seconden drogen (er wordt geen UV-licht gebruikt). Het 
product zal licht kleverig blijven.

Stap 3: Breng een druppel BO.Soakable Builder Gel aan op de achterkant van de tip ter hoogte van de 
nagelriem. 

Stap 4: Breng de tip aan op de nagel. Houdt de tip in een hoek van 45 graden en begin bij de nagelriem. 
Druk de tip langzaam op het nagelbed en zorg ervoor dat de tip goed aansluit.

Stap 5: Zet de tip vast door de flash curing onder de BO. Salon Speed LED Light gedurende 15 seconden.

Stap 6: Na het aanbrengen van de tips op de gehele hand uitharden voor UV / LED uitharding: UV: 90 sec 
- LED: 60 sec.
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Naam Inhoud Artikelnr. Bar code Verpakking

BO.Salon Speed 
Tips – Long Coffin

520 st 1212010003 1116084016154 Doos

BO.Salon Speed 
Tips – Medium 
Coffin

504 st 1212010004 1116084016161 Doos

BO.Salon Speed 
Tips – Stiletto

504 st 1212010005 1116084016178 Doos

SPECIFICATIE

VERWIJDEREN

Stap 1: Kort de tips in met een elektrische vijl of BO. Hygiene File 100 grit.

Stap 2: Verdun het oppervlak van de applicatie.

Stap 3: Doordrenk een Nail Foil met de BO. Soakable Gel Remover of BO. Acetone. Wikkel de Nail Foil
strak om de vinger. 

Stap 4: Verwijder na 10 minuten. De inweektijd kan variëren, afhankelijk van het gelmerk en de dikte 
van de applicatie.

Stap 5: Verwijder de overgebleven gel voorzichtig met een BO. Cuticle Pusher of een woodstick.

Tip: het is ook mogelijk om af te weken in een afweekbakje.
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