Glitters aanbrengen
Er zijn veel manieren om glitters aan te brengen op de/in de nagels.
wij leggen de 2 meest voorkomende even uit.
Alleen glitters
1. Bereid de nagels voor zoals je gewend bent, eventueel verlengen met sjabloon of tip.
2. Superbond en eventueel base gel of structure base dun aanbrengen als je basis (dit dien je
altijd te doen bij wanneer je met gel werkt) en uitharden.
3. Breng een dunne laag clear gel aan op de nagel waar je de glitters wilt plaatsen, hard deze
nog NIET uit.
4. Neem de glitters naar keuze en breng deze aan met bijvoorbeeld een waaierpenseel op de
nagels, pak je cuticle pusher en druk de glitters plat in de gel, werk secuur langs de proximal
nail fold en lateral side walls zodat er geen glitters meer uitsteken, en hard vervolgens uit.
5. Wanneer de glitter nagel is uitgehard ga je de nagels bouwen met een builder clear gel of
een de Sculpting clear gel, dit geeft het mooiste effect. Invicta clear en clear acryl geven
nooit het extreem glanzend en glitter effect zoals een van de gels dit zal doen. Wanneer de
apex correct ligt en de nagel correct is opgebouwd hard je deze uit.
6. Plaklaag verwijderen en vorm vijlen.
7. High shine aanbrengen, uitharden en klaar.
Glitters over een kleur gel polish
1. Bereid de nagels voor zoals je gewend bent, eventueel verlengen met sjabloon of tip.
2. Superbond en eventueel base gel of structure base dun aanbrengen als je basis (dit dien je
altijd te doen bij wanneer je met gel werkt) en uitharden.
3. Breng een dunne laag clear gel aan op de nagel waar je de glitters wilt plaatsen, hard deze
uit.
4. Breng de kleur gel polish naar keuze dun aan en hard deze uit.
5. Heeft de kleur een 2de laag nodig breng deze dan ook dun aan en hard deze uit.
6. Nu kun je kiezen op de glitters in de plaklaag aan te brengen van de kleur of een dun laagje
clear gel of Sculpting gel clear aan te brengen.
7. Volg de handelingen vanaf stap 4 van alleen glitters aanbrengen.

