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Q & A      b.i.a.b. 
 

Wat is Bb.i.a.b.?  
Nailit’s Bb.i.a.b. is een UV/LED Rubber Building Base. 
De naam heeft een dubbele B omdat het meer is dan een  
standaard Rubberbase. Bb.i.a.b. is een Rubberbase met styleer kwaliteiten,  
het is een Building Base gel.  
 
De gehele naam Bb.i.a.b. staat voor: Building Base In A Bottle 
 
USP’s (= Unique Selling Points) 
• Een flexibele en verstevigende gel 
• Met speciaal design gelpenseeltje 
• Ultieme 21+ dagen houdbaarheid 
• Beschermt, verstevigt en egaliseert 
• Genereert optimale hechting 
• UV, LED en CCFL geschikt 
• 10+ minuten soak-off 
• Voor natuurlijke nagelversteviging en korte verlenging 
 

Welke kleuren Bb.i.a.b. heeft Nailit in het assortiment? 

In het Bb.i.a.b. assortiment van Nailit zitten 5 kleuren, namelijk; 
 
Clear Gelatin = helder transparant / clear 
Chantilly White = zacht dekkend wit / soft white 
Pink Lace = half transparant roze / semi sheer pink 
Hot Apricot = half transparant huidskleur / semi sheer nude 
Sun Tan = half transparant beige / semi sheer beige 
 
Onderling zijn de kleuren te vermengen. Gebruik hiervoor een mengpallet en een orangewoodstick 
om te roeren. Breng de Bb.i.a.b. mix aan met de Sweeper of Trouper gelpenseel. 
 

Waar kan ik Bb.i.a.b. voor gebruiken? 

Er zijn meerdere gebruiksmogelijkheden; 
• Bb.i.a.b. is optioneel te gebruiken als basis hechtlaag onder Nailit’s SmoothGel, vooral als er 

verhoogde hechting gewenst is. 
• Bb.i.a.b. is geschikt om aan te brengen als basis hechting en/of versteviging onder ‘just Nailit 

Gelpolish’, het gebruik van BaseProtect wordt hierdoor overbodig. Breng slechts 1 laag Bb.i.a.b. 
aan voor optimale hechting. Breng minimaal 3 lagen Bb.i.a.b. aan voor versteviging van de nagels.  

• Bb.i.a.b. is geschikt om nagels op te bouwen met voldoende stevigheid voor een korte (tot +/- 
25%) verlenging op sjabloon of tip. 

• Bb.i.a.b. hoeft niet bedekt te worden met gelpolish of SmoothGel, het kan ook puur als 
nagelversteviging worden aangebracht. Werk Bb.i.a.b. dan af met TopGloss of TopSpeed voor 
optimale hoogglans. 

• Bestudeer Nailit’s Bb.i.a.b. stappenplan voor de complete werkwijze. 
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Gebruikerstips; 
• Schud alle te gebruiken flesjes stevig voor gebruik.  
• Matteer het nageloppervlak met een 240 grit buffer en borstel stofvrij. 
• Behandel de nagels vooraf met SaniScrub.  
• Breng 1 laag Bb.i.a.b. Clear Gelatin aan voor een optimaal hechtende onderlaag.  

Uitharden; UV-licht = 2 min., LED-licht = 1 min., CCFL- licht = 1 min., NaiLED = 30 sec. 
• Hierna kunnen meerdere lagen Bb.i.a.b. worden aangebracht in de gewenste kleur.  
• Bb.i.a.b.’s (semi) transparante kleuren per laag uitharden volgende de volgende tijden:  

UV-licht = 2 min., LED-licht = 1 min., CCFL- licht = 1 min., NaiLED = 30 sec. 
• Bb.i.a.b.’s dekkende kleur (Chantilly White) per laag uitharden volgende de volgende tijden:  

UV-licht = 2 min., LED-licht = 1 min., CCFL- licht = 1 min., NaiLED = 1 min. 
• Bij tussentijds modelleren met de vijl is vooraf cleansen van de plaklaag met SaniScrub of UV-

Clean noodzakelijk.  
• Zonder tussentijds modelleren hoeft de plaklaag niet verwijderd te worden en kan direct ‘just 

Nailit Gelpolish’ aangebracht worden. BaseProtect is overbodig bij het lakken over Bb.i.a.b. 
• Breng ‘just Nailit GELPOLISH’ aan in 1 à 2 lagen op de nagels.  

Uitharden per laag; UV-licht = 2 min., LED-licht = 1 min., CCFL- licht = 1 min. NaiLED = 1 min. 
• Werk het oppervlak van de aangebrachte ‘just Nailit GELPOLISH’ af met TopGloss of TopSpeed.  

Uitharden; UV-licht = 2 min., LED-licht = 1 min., CCFL- licht = 1 min., NaiLED = 30 sec. 
• Plaklaag verwijderen met SaniScrub of UV-Clean. 
• Verzorg nagels en huid met CutiTreat. 
 
 
Hanteer de volgende uithardingsadviezen; 
UV licht: 2 minuten,  minimaal 36 watt (nieuwe lampen zijn een ‘must’) 
LED licht: 1 minuut, minimaal 24 watt bij voorkeur vanaf 48watt 
CCFL licht: 1 minuut, minimaal 24 watt 
NaiLED 75wt: 30 sec. bij (semi) transparante Bb.i.a.b.: 1 minuut bij dekkende Bb.i.a.b. 
 

Kan Bb.i.a.b. krimpen in de lamp? 

Bb.i.a.b. is niet anders dan andere gelsystemen. Een lichte krimp is mogelijk. De dikte van je laklagen 
en de intensiteit van de lamp spelen een belangrijke rol: 
 
• De eerste hechtlaag slechts als een laklaag aanbrengen.  
• Opvolgende lagen mogen iets meer volume bevatten, hiermee kan stevigheid opgebouwd 

worden. Pas op voor ‘undercuring’ bij de combinatie van dekkende Bb.i.a.b. en/of zwakke UV of 
LED lampen. 

• Verzegel tijdens het lakken ook bij elke aangebrachte laag de nagelranden. 
 



WWW.NAILITPRODUCTS.COM 

Hoe onderhoud en bewaar je Bb.i.a.b. het beste? 

• Schud alle te gebruiken flesjes stevig voor gebruik, hierdoor blijft de kwaliteit goed tot de laatste 
druppel. 

• Zorg ervoor dat je tijdens het gebruik het speciale gelkwastje enkel aan de binnenkant van de 
hals afveegt en dat er geen product aan de buitenkant in de schroefdraad terecht komt. 

• Bewaar het flesje Bb.i.a.b. rechtop, niet in direct zonlicht en houd het tijdens het werken weg van 
UV licht.  

 

Waarom moet ik CutiTreat (nagel&huidolie) gebruiken? 

Bb.i.a.b. bestaat in de basis uit pigmenten en UV-gel, met onder andere 
foto-initiatoren. 
UV licht activeert gel in uitharding dus ook bij dagelijks gebruik 
(zon/daglicht) al is het maar minimaal. In daglicht zit ook UV, dus 
theoretisch gezien wordt Bb.i.a.b. bij het dragen steeds ietsje harder. 
CutiTreat zorgt dat er flexibiliteit in de Bb.i.a.b. en natuurlijke nagels blijft. 
Bb.i.a.b. heeft een open structuur en is hierdoor afweekbaar, maar dus 
ook vatbaar voor externe factoren. Met CutiTreat plastificeer je het 
product en de nagelplaat. 
 

Hoe kan je Bb.i.a.b. het beste verwijderen? 

• Kort vooraf de nagels in tot een acceptabele lengte en vijl het oppervlak van de 
Bb.i.a.b./gelpolish ruw en enigszins dunner. Borstel de nagel stofvrij. 

• Breng met een afgestreken kwastje CutiTreat nagel&huidolie aan op de nagelriem en op de 
vingertop, masseer dit in de huid zonder dat er nagelriemolie op de acrylnagels of gelpolish 
komt. Deze handeling is belangrijk om de huid te beschermen tegen de uitdrogende gevolgen 
van productremover. 

• Bevochtig het watje in de folie van de SoakOff Wraps met SoakOff, leg deze op de nagel en rol 
de folie rond de vingertop. Doe dit bij elke vinger individueel. De lichaamswarmte versnelt het 
weekproces van de productremover. 

• Verwijder na ongeveer 15 minuten (gelpolish) tot 30 minuten (Bb.i.a.b. afhankelijk van het 
aantal aangebrachte lagen) de SoakOff Wraps en gebruik het houten manicurestokje om restjes 
loszittende gelpolish/Bb.i.a.b. voorzichtig te verwijderen en uit de nagelriemen te halen. Na 
deze tijd is gemiddeld alle gelpolish/Bb.i.a.b. losgeweekt. Mocht dit niet het geval zijn, herhaal 
dan stap 3. Gebruik het houten manicurestokje nooit om nog vastzittende gelpolish/Bb.i.a.b. los 
te steken, dit zal de nagel beschadigen. 

• Na verwijdering van alle product is het belangrijk de nagel niet meer te vijlen om mogelijke 
beschadigingen te voorkomen. Polijsten is wel toegestaan. 

• Verzorg de nagels en omliggende huid door ze in te masseren met CutiTreat nagel&huidolie. 
Sla deze stap over als er nieuwe Bb.i.a.b./gelpolish wordt aangebracht. 
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Is er ook een Bb.i.a.b. startersset? 

De Bb.i.a.b. DIY Starter Kit is ideale samenstelling voor elke starter. 
 
INHOUD: 
1x 15ml Bb.i.a.b. Clear Gelatin 
1x 60ml SaniScrub - nageldesinfectans en nageloppervlaktereiniger 
1x 60ml SoakOff - productverwijderaar/oplosser 
1x witte vijl 240 grit 
1x mini foambuffer 100/180 grit 
1x houten manicurestokje 
4x geplastificeerde nailpad 
10x SoakOff Wraps - afweekfolies 
1x toilettas 
4x HowTo gebruiksaanwijzing 
1x Bb.i.a.b. promotie flyer 
 
Deze kit is zonder én met LED lamp verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 

Is er ook een Bb.i.a.b. professionalset? 

De Bb.i.a.b. DIY Professional Kit is ideale samenstelling voor elke enthousiaste Bb.i.a.b. gebruiker. 
 
INHOUD: 
1x 15ml Bb.i.a.b. Clear Gelatin 
1x 15ml Bb.i.a.b. Hot Apricot 
1x 15ml Bb.i.a.b. Chantilly White 
1x 10ml TopGloss 
1x 120ml SaniScrub - nageldesinfectans en nageloppervlaktereiniger 
1x 125ml SoakOff - productverwijderaar/oplosser 
1x 15ml CutiTreat – nagel&huidolie 
1x witte vijl 240 grit 
2x mini foambuffer 100/180 grit 
10x houten manicurestokje 
60x geplastificeerde nailpad 
30x SoakOff Wraps - afweekfolies 
1x toilettas 
4x HowTo gebruiksaanwijzing 
1x Bb.i.a.b. promotie flyer 
 
Deze kit is zonder én met LED lamp verkrijgbaar. 
 


