
P R O D U C T S H E E T
SOAKABLE GEL POLISH 

COLLECTIONS



PRODUCTBESCHRIJVING

Met zo veel prachtige kleuren om uit te kiezen, is 
er besloten om een aantal collecties voor u te 
maken van uw favoriete kleuren en 
seizoensgebonden collecties. De BO. Soakable
Gel Polish Collecties zijn verkrijgbaar in 7ml 
zodat u elke kleur kunt testen en wanneer u uw 
vaste favoriet vindt, kunt u deze altijd kopen in 
een 15ml salon formaat.

BO. Soakable Gel Polish is zo duurzaam als gel en 
zo gemakkelijk aan te brengen als nagellak. BO. 
Soakable Gel Polish zorgt ervoor dat je tot 4 
weken lang prachtige nagels hebt. BO. Soakable
Gel Polish is gemakkelijk aan te brengen, zonder 
chippen of afbladderen. Het hardt uit in 2 
minuten in een UV-lamp of in slechts 30 
seconden in een LED-lamp. Het is gemakkelijk te 
verwijderen: gewoon weken in slechts 10 
minuten.

BO. Naturally Beautiful Collection - Nude en 
natuurlijke trend teinten. Een selectie van 
subtiele, moderne neutrale kleuren die passen 
bij verschillende huidtinten en persoonlijkheden. 
De term "neutraliteit" wordt toegeschreven aan 
de kleur nude, waardoor het een perfecte 
accentkleur is voor elke andere teint in het 
kleurenwiel. De BO. Naturally Beautiful
Collection is een must-have voor de studio.

BO. Perfectly Pastel Collection - zachte, 
pasteltinten. In deze collectie is de verzadiging 
teruggedraaid om te kunnen focussen op 
natuurlijke schoonheid. De BO. Perfectly Pastel 
Collection is een aaneenschakeling van teinten
die een kalmerende, rustgevende, vredige vibe
bij uw klanten teweeg brengt.

BO. Get Red-dy Collection - Rood - een essentiële 
collectie in uw kleurenwiel. De BO. Get Red-dy
Collection kleuren zullen voor elke klant iets anders 
betekenen. Onze teinten stralen passie, aandacht, 
feestelijkheid en nog veel meer uit. Wat uw 
stemming of boodschap ook is, de BO. Get Red-dy
Collection heeft de bijpassende rode tint.

BO. Winter Soulstice Collectie - donkere, rijke 
teinten. Een selectie van kleuren die je ziel 
verwarmen. Je hoeft niet te wachten op een kille 
winter om van deze collectie te genieten. De BO. 
Winter Soulstice Collection; diepe, dramatische 
teinten die echt een statement maken.

KENMERKEN & VOORDELEN

 Ideaal voor natuurlijke en kunstnagels (gels en 
acryl)

 Ook ideaal voor teennagels
 Gemakkelijk aan te brengen - brengt aan als 

een nagellak
 Heerlijke langdurige semi-permanente kleuren
 Blijft tot 4 weken mooi
 Blijvend glanzend en niet vergelend
 De perfecte aanvulling op elke nagellakafdeling
 De kleur vervaagt niet, wordt niet dof, slijt niet 

en chipt niet
 Geen schade aan de natuurlijke nagels
 Geen geur
 Zeer geschikt voor het mengen en aanpassen 

van kleuren
 Te gebruiken in plaats van nagellak
 Niet wachten tot de nagellak droog is
 Uitharding: 120 sec. UV / 30 sec. LED
 Gemakkelijk te verwijderen in 10 minuten in 

combinatie met BO. Soakable Gel Remover en 
een Nail Foil of met de BO. Gelbreaker

 Verkrijgbaar in 7ml maten
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GEBRUIK 

Stap 1: Bereid de natuurlijke nagel voor zoals gewoonlijk en breng de BO. Natural Nail Sanitizer aan op 
de natuurlijke nagelplaat. Laat volledig drogen alvorens u de BO. Soakable Base Gel aanbrengt.
Stap 2: BO. Soakable Base Gel - Veeg het kwastje af aan de hals van het flesje om overtollig product te 
verwijderen. Zet een randje op 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 BO. Soakable Base Gel over de gehele nagel aan, van de nagelriem tot de vrije rand. Alle vier de 
vingers samen gedurende 120 sec. UV / 30 sec. LED. Herhaal deze stappen op de andere hand en 
vervolgens op de duimen. Optioneel: borstel met een schoon gelkwastje om de overtollige kleverige 
uitgeharde basisgel te verwijderen om de kans op krimpen te verminderen en om een gladdere kleur 
aan te kunnen brengen.
Stap 3: BO. Soakable Gel Polish Color - Wrijf het flesje ondersteboven tussen de palmen van uw handen 
om ervoor te zorgen dat de kleur goed gemengd is. Verzegel de vrije rand af met BO. Soakable Gel Polish
Color om de houdbaarheid te garanderen en krimpen van de kleur te voorkomen. Houdt 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 gelpolish de huid heeft geraakt, verwijdert u 
deze voordat u de nagel uithardt met de BO. Gel Cleanser en een Cuticle Pusher. Hardt alle vier de 
nagels uit gedurende 120 sec. UV / 30 sec. LED. Herhaal de stappen op de andere hand en duimen.
Stap 4: BO. Soakable Polish Color - Breng een tweede dunne laag gelpolish aan volgens dezelfde 
stappen. Deze laag zorgt voor een volledige dekking. OPMERKING: als u een hoog gepigmenteerde teint 
of een andere lamp gebruikt, kan het nodig zijn om een extra keer uit te harden om ervoor te zorgen dat 
de kleur volledig uitgehard is en niet uitloopt bij uw Top Gel applicatie.
Stap 5: BO. Soakable Top Gel - Veeg het kwastje 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 dun laagje BO. Soakable
Top Gel aan op elk nageloppervlak van alle vier de nagels van één hand. Hardt alle vier de nagels uit 
gedurende 120 sec. UV / 30 sec. LED. Herhaal dit op de andere hand en eindig met het aanbrengen op 
de duimen.
Stap 6: Als u de BO. Soakable Top Gel of BO. Soakable Matte Top Gel gebruikt zal het nodig zijn om de 
plaklaag te verwijderen na het uitharden. Verzadig een gel sponsje met de BO. Gel Cleanser. Veeg met 
lichte druk de bovenste plaklaag weg. LET OP: Veeg de nagel niet opnieuw af met een gebruikt deel van 
het gel sponsje, omdat dit de plaklaag zal herverdelen waardoor de Top Gel dof wordt. Gebruik een 
schoon verzadigd gel sponsje voor elke vinger. Tip: Wacht met de plaklaag verwijderen ongeveer 1 
minuut na het uitharden om de nagels te laten "afkoelen" om nog meer glans te krijgen.
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VERWIJDEREN – BO. Soakable Gel Remover

Stap 1: Laat de klant zijn handen wassen met vloeibare zeep en warm water. Droog de handen af met 
een handdoek en gebruik de BO. HygiSpray of BO. HygiGel.
Stap 2: Verwijder de verzegeling van elke nagel met een BO. Hygiënevijl 180 Grit. Verzadig een Nail Foil
met BO. Soakable Gel Remover en bevestig de folie stevig rond de vinger. 
Stap 3: Laat de Nail Foil tien minuten om de vinger zitten. Trek met een draaiende beweging de Nail Foil
en het product van de vingernagel. 
Stap 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 beschadigd.

VERWIJDEREN – BO. Gelbreaker

Stap 1: Voor het beste resultaat verwijdert u eerst de toplaag met een BO. Hygiene File 180 grit.
Stap 2: Breng een dikke laag BO. Gelbreaker aan. Vermijd contact met de huid.
Stap 3: Wacht 3 tot 5 minuten. De gellak zal beginnen af te breken en u zult fijne barstjes zien op het 
oppervlak van de gelpolish.
Stap 4: Zodra het “breken” stopt, kunt u de resterende resten van de gelpolish verwijderen met een 
Cuticle Pusher of een woodstick.
Stap 5: Was uw handen grondig.
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Naam Inhoud Artikelnr. Bar code Verpakking
BO. Naturally Beautiful 
Collection
Inclusief: BO. Soakable Gel 
Polish #040 Mauve, BO. 
Soakable Gel Polish #014 
Dusty Pink, BO. Soakable
Gel Polish #045 Powder 
Pink, BO. Soakable Gel 
Polish #016 Pink Nude, BO. 
Soakable Gel Polish #060 Ice 
Cream

5 x 7ml 1212091009 1116084018271 Doos

SPECIFICATIE
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Naam Inhoud Artikelnr. Bar code Verpakking

BO. Perfectly Pastel 
Collection
Inclusief BO. Soakable
Gel Polish #031 Baby 
Blue, BO. Soakable Gel 
Polish #051 Lilac, BO. 
Soakable Gel Polish 
#046 Blossem, BO. 
Soakable Gel Polish 
#072 Apricot, BO. 
Soakable Gel Polish 
#044 Oasis

5 x 7ml 1212091010 1116084018288 Doos

BO. Get Red-dy
Collection
Inclusief: BO. Soakable
Gel Polish #020 Fiesta, 
BO. Soakable Gel Polish 
#018 Aquatic, BO. 
Soakable Gel Polish #055 
Scarlet, BO. Soakable Gel 
Polish #054 Ruby Red, 
BO. Soakable Gel Polish 
#012 Burgundy

5 x 7ml 1212091011 1116084018295 Doos

BO. Winter Soulstice
Collection
Inclusief: BO. Soakable
Gel Polish #036 Vintage 
Pink 7ml, BO. Soakable
Gel Polish #038 Dragon 
Fruit 7ml, BO. Soakable
Gel Polish #034 Sage 
7ml, BO. Soakable Gel 
Polish #008 Moss 7ml, 
BO. Soakable Gel Polish 
#013 Aubergine 7ml

5 x 7ml 1212091012 1116084018301 Doos

SPECIFICATIE


