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Reinigen & Desinfecteren 
Een goede handhygiëne is het begin van alles.  Reinigen en 
desinfecteren, het wordt vaak door elkaar gehaald.  Welke producten 
gebruik je om een goede hygiëne te waarborgen, wat zijn de specifieke 
eigenschappen en waarvoor worden ze specifiek gebruikt. 

Reinigen 
Het verwijderen van alle zichtbare vuil, valt onder de categorie reinigen.  
Handen wassen met zeep is alvast een stap in de goede richting.  
Opgelet, het wassen van handen is geen garantie dat pathogene 
ziekverwekkers verwijdert zijn. 

 

HAND WASH 

De Hand Wash van Abstract is een milde, vloeibare zeep die de handen 
efficiënt reinigt zonder de huid uit te drogen.  Vrij van parabenen en 
sulfaten.  De geuren van deze hippe handzepen matchen met onze 
onweerstaanbare Hand & Body Lotions. 

 

Desinfecteren 
Desinfecteren is het uitschakelen van de meeste ziekteverwekkers. 

 

ANTISEPTA 

Antisepta is een reinigende vloeistof op basis van 70% alcohol dat 
gebruikt wordt om bacteriën te doden.  Deze vloeistof adviseren we voor 
het desinfecteren van instrumenten en vijlen en kan eveneens gebruikt 
worden voor het ontsmetten van handen en voeten.   

Antisepta wordt eveneens gebruikt om de AcryGum Gel te verwerken. 

 

CLEAN & FRESH SOLUTION 

Clean & Fresh Solution is een reinigende vloeistof die gebruikt wordt vóór 
het desinfecteren van handen en voeten.  Clean & Fresh is mild voor de 
huid.  De antimicrobiële eigenschappen van de Chloorhexidine zorgen 
ervoor dat het celmembraan van bacteriën vernietigd wordt, waardoor 
je zorgeloos en hygiënisch aan de behandeling kan starten.  Een extra 
troef is de verfrissende geur van watermeloen. 
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CLEAN & FRESH GEL SANITIZER 

Clean & Fresh Gel is een reinigende gel op basis van alcohol en is 
bestemd om de huid van handen en voeten te reinigen.  De toevoeging 
Triclosan heeft een  bacteriedodende en schimmelwerende werking.  
Deze reinigende gel sanitizer kan gebruikt worden bij zowel normale, 
droge en gevoelige huidtypes, kleeft niet en heeft een verfrissende geur 
van watermeloen. 

 
Nail Dehydrator 
Nail Dehydrators zijn vloeistoffen die onder meer gebruikt worden om het 
vocht -tijdelijk- en kleine hoeveelheden olie van de natuurlijke nagels te 
verwijderen.  Onze Nail Dehydrators bevatten geen kleurstoffen. 

 

PH NAIL SCRUB 

pH Nail Scrub reinigt en ontvet de natuurlijke nagels en balanceert het 
vochtgehalte van de natuurlijke nagel waardoor een optimale 
voorbereiding gegarandeerd is.  Ph Nail Scrub is een Ethyl Acetate basis.  
We adviseren het gebruik van pH Nail Scrub voornamelijk bij mensen met 
een zeer vette nagelplaten en klamme handen. 

PH NAIL PREP 

pH Nail Prep is een ontvetter en ontvochter voor de natuurlijke nagel op 
basis van Butyl Acetate.  Het balanceert de pH-waarde en bereidt de 
natuurlijke nagel voor op de behandeling.   
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Nail Primer 
Primer wordt aangebracht op de natuurlijke nagels nadat deze 
voorafgaand met Nail Dehydrator behandeld werden.    Nail primer wordt 
gebruikt om de hechting van kunstnagelproducten ten opzichte van de 
natuurlijke nagels te bevorderen.  Je kan Primer vergelijken met een 
dubbelzijdig plakband.   

Nail Primer een chemische verbinding met de eiwitten van de 
natuurlijke nagels, anderzijds verbindt de methacrylate die 
teruggevonden wordt in primer zich aan de monomer van 
kunstnagelproducten tijdens het uithardingsproces.  

We adviseren om Primer steeds zuinig aan te brengen en dit enkel op de 
natuurlijke nagels.  Less is more.  Een overvloedig gebruik of té natte 
laag primer kan leiden tot lifting of productverkleuring.  Daarnaast moet 
contact met de huid steeds vermeden worden om ernstige irritatie van de 
huid te vermijden. 

 

PERFECT BOND 

Perfect Bond is een zuurvrije primer dat gebruikt wordt om de hechting 
tussen gel en / acrylproducten ten opzichte van de natuurlijke nagels te 
bevorderen.  Perfect Bond wordt aangebracht na ph Nail Scrub of pH 
Nail Prep en dient enkel aangebracht te worden op de natuurlijke 
nagels.  Niet gebruiken in combinatie met AcryGum. 

 

MAXI PRIME 

Maxi Prime is een zure primer dat gebruikt wordt om de hechting tussen 
gel, acryl en acrygel producten ten opzichte van de natuurlijke nagels te 
bevorderen.  Maxi Prime wordt aangebracht na ph Nail Scrub of pH Nail 
Prep en dient enkel aangebracht te worden rondom de nagelcontouren.  
Te gebruiken bij probleemnagels 
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Soorten Gels 
Met onderstaand overzicht willen we je alvast een duidelijk zicht bieden 
op de hoofdcategorieën waaronder gels kunnen worden ondergebracht. 

• Basisgels 
• Bouwgels 
• Afwerkingsgels 
• Color Gels 

 

Basisgels 
Een base gel of basis gel wordt gebruikt om de hechting ten opzichte van 
de natuurlijke nagel te bevorderen.  Base gel beschermt de natuurlijke 
nagels tegen de absorptie van pigmenten afkomstig van sterk 
gepigmenteerde kleurengels. 

De viscositeit van base gels varieert van dunne viscositeit tot medium-
dunne viscositeit 

Basisgels zijn flexibel ten opzichte van natuurlijke nagels en zorgen voor 
een maximale draagbaarheid en een minimaal aantal service fouten. 

 

STICK 2 BASE GEL 

Stick 2 Base Gel is een transparante basisgel.  De samenstelling is 
gelijkaardig aan de Rubber Base Gel.  Het verschil is voornamelijk te 
merken in de viscositeit van deze basisgel die medium tot dun is. 

Stick 2 Base is bestemd als basisgel voor de normale natuurlijke nagels.  
Ter bevordering van de hechting ten opzichte van harde oppervlakken 
zoals klassiek gel, acryl of acrylgum gel. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt – 120s 

 

RUBBER BASE GEL 

Rubber Base Gel is een transparante basisgel met een medium viscositeit.  
Deze basisgel helpt om op een efficiente manier ribbels of deukjes in de 
natuurlijke nagels te egaliseren. 

Rubber Base is bestemd als basisgel voor broze en flexibele natuurlijke 
nagels alsook als basis voor probleemnagels.   

Rubber Base kan eveneens gebruikt worden om op een snelle manier 
transferfolie te verwerken in nail art toepassingen. 

Rubber Base Gel is niet bestemd om mee te bouwen en is niet bestemd 
om aan te brengen over hybride gel polishes. 

Bekroond met de Reader’s Choice Award 2018. 
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Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt – 120s 

 

RUBBER BASE & BUILD 

Rubber Base & Build zijn afweekbare basis- en bouwgels met een medium 
tot dikke viscositeit en zijn bestemd om natuurlijke nagels te verstevigen.   

Rubber Base & Build gels zijn te verwerken als Basis – en Bouwgels en 
kunnen gebruikt worden om een bolling te creëren.   

Uiterst geschikt voor het behandelen van probleemnagels.  Verkrijgbaar 
in 4 prachtige French Tinten.  

Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt – 120s 
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Bouwgels 
Builder Gels of bouwgels worden gebruikt om natuurlijke nagels meer 
structuur te geven, ze te verstevigen alsook om nagelverlengingen te 
maken met zowel tips als sjablonen.   

De viscositeit varieert van medium-dun tot extreem dik.   

Hoe dunner de viscositeit van een bouwgel, hoe sneller deze egaliseert, 
hoe korter de verwerkingstijd.  Vijlwerk is minimaal.   

Hoe dikker de viscositeit van een bouwgel, hoe trager deze egaliseert, 
hoe langer de verwerkingstijd.  Enig vijlwerk is vereist. 

 

 

ONE STEP COVER UP GELS 

One Step Cover Up Gels zijn camouflagegels die gebruikt kunnen worden 
als bouwgel, maar ook als strijkgel om een adembenemende nude-look 
te bekomen.  

De viscositeit is medium tot dun, zelf-egaliserend waardoor vijlwerk 
minimaal is. 

De hardheid is medium-hard. 

Uithardingstijden: Pro Evolution - 90s | UV Lamp 36watt - 120s 

 

 

FIBER POWER GELS 

Fiber Power Gels zijn zuurvrije bouwgels die glasvezeldeeltjes bevatten 
waardoor de mogelijkheid bestaat om dunne en duurzame kunstnagels 
te modelleren.   Fiber Power Gels zijn uiterst geschikt voor het 
behandelen van probleemnagels.  Ze zijn stevig als acryl, vormen geen 
hitte op de nagelplaat, zijn pinchbaar en vergelen niet.  Bekroond met de 
Reader’s Choice Award 2017 & 2018. 

De viscositeit is medium, zelf-egaliserend en vereist een minimaal 
vijlwerk. 

De hardheid is hard 

Uithardingstijden: Pro Evolution LED – 60s | UV Lamp 36watt – 120s 
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BRUSH N’ BUILD GELS 

Brush N’ Build Gels zijn afweekbare bouwgels die voor het 
gebruikersgemak werden ondergebracht in een gellak flesje.  Brush N’ 
Build is ontwikkeld om de nagel te verstevigen, te verfraaien en te 
repareren.  Kan gebruikt worden om een korte verlenging te maken met 
tips. 

Brush N’ Build Gels hebben een medium viscositeit, zijn zelf-egaliserend 
en vereisen een minimaal vijlwerk. 

De hardheid is flexibel. 

Uithardingstijden: Pro Evolution -  60s | UV Lamp 36watt – 120s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONE STEP PLUS GELS 

One Step Plus Gels bevatten alle leuke eigenschappen van de One Step 
Cover Up Gels en al het goede van de Gelly Gels.  Deze gel leent zich er 
uitstekend toe om kunstnagels op te bouwen met sliertjes.  Strijken en 
bouwen, alles in één. 

De viscositeit is medium, ze zijn zelf-egaliserend en vereisen een 
minimaal vijlwerk. 

De hardheid is medium-hard.   

Uithardingstijden: Pro Evolution – 90s | UV Lamp 36watt – 120s 
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BUILD & SCULPT GELS 

Build & Sculpt Gels zijn specifiek ontwikkelt voor nagelstylisten die 
voornamelijk nagelverlengingen maken met sjablonen.  Uiteraard kan 
deze gel ook gebruikt worden in combinatie met tips.  Desondanks de 
viscositeit is vijlwerk minimaal. 

Viscositeit medium tot dik, zelf-egaliserend  en vereisen minimaal 
vijlwerk. 

De hardheid is medium-hard. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 90s | UV Lamp 36watt – 120s 

 

 

 

GELLY GELS 

Gelly Gels zijn bouwgels met een extreem dikke viscositeit.  Desondanks 
hun viscositeit zijn ze makkelijk modelleerbaar.  Egalisatie van de gel is 
iets langzamer.  Gelly Gels voelen vederlicht aan op de natuurlijke nagel 
en zijn uiterst geschikt om verlengingen te maken in combinatie met 
sjablonen. 

De viscositeit is dik.  Vijlwerk is vereist. 

De hardheid is medium-hard. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 90s | UV Lamp 36watt – 120s 

 

 

 

 

 

ACRYGUM GEL 

AcryGum Gel is een dikke, kneedbare gel die gebruikt wordt om op een 
eenvoudige manier natuurlijke nagels te verstevigen of te verlengen.  De 
AcryGel biedt de voordelen van Gel en Acryl in één gebruiksvriendelijke 
product.  Oersterk op de nagels en voelt vederlicht aan.  Vervaardigd uit 
een grote variëteit aan ingrediënten. 

De viscositeit is dik.  Weinig tot geen vijlwerk 

De hardheid is hard. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 90s  | UV Lamp 36watt -120s 
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Afwerkingsgels 
Top Gels of afwerkingsgels worden gebruikt om kunstnagels na het vijlen 
glans te geven.  Daarnaast worden ze ook gebruikt om de pigmentatie 
van color gels te fixerenen beschermen ze tegen verkleuringen door 
invloeden van buitenaf.  Sinds enkele jaren bestaan er ook matte 
afwerkingsgels die voor een specifieke look zorgen. 

De viscositeit van top gels varieert van dun, medium tot dik. 

Flexibele en Harde Top Gels 
Top Gels kunnen opgesplitst worden in flexibele en harde top gels.   

• Flexibele top gels kunnen zowel op hard gels als gel polish dat op 
de natuurlijke nagel werd aangebracht. 

• Harde Top Gels kunnen enkel gebruikt worden op hard gels en 
klassieke color gels die werden aangebracht op een opgebouwde 
nagel. 

Sticky en Non-Sticky Top Gels 
Top Gels kunnen eveneens opgesplitst worden in sticky en non-sticky 
afwerkingsgels. 

• Sticky Top Gels hebben na het uitharden nog een kleeflaag die 
met cleanser verwijderd moet worden.  Dit soort afwerkingsgels 
adviseren we voor het afwerken van French en Nude looks en 
wordt eveneens aanbevolen voor het verzegelen van Nail Art.  

• Non-Sticky Top Gels hebben na het uitharden geen kleeflaag 
meer.  Deze afwerkingsgel adviseren we voornamelijk bij Full 
Colors.   Het té dik aanbrengen kan ervoor zorgen dat de 
afwerkingsgel barst.  
 
 

BRILLIANCE TOP GEL 

Flexibele Top Gel met een kleeflaag en zorgt voor een glanzend effect. 
Deze Top Gel adviseren we wanneer we French of Nude look nails willen 
afwerken. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt – 120s 
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SHIELD & SHINE TOP GEL 

Flexibele Top Gel zonder kleeflaag die voor een glanzend effect zorgt.  
Deze Top Gel adviseren we wanneer we een full color willen afwerken. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt – 120s 

 

 

MATT VELVET TOP GEL 

Flexibele Top Gel dat voor een matte afwerking zorgt en geen kleeflaag 
meer heeft na het uitharden.  

Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt – 120s 

 

 

 

RUBBER TOP & SHINE TOP GEL 

Rubber Top & Shine is een afweekbare afwerkingsgel dat na het uitharden 
GEEN plaklaag meer heft.  Rubber Top & Shine is bestemd om de 
kunstnagels te laten glanzen, grovere nail art mee te verzegelen en 
steentjes te fixeren. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt – 120s 
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Color Gels 
Color gel is een gekleurde strijkgel dat gebruikt wordt om kunstnagels 
van een permanente, slijtvaste kleurlaag te voorzien.  Color Gels zijn 
verkrijgbaar in twee verschillende systemen: 

Klassiek systeem: 
• Gekleurde gel ondergebracht in een pot dat wordt aangebracht 

met een gel penseel. 
• De viscositeit van color gel in een potje is veelal medium. 

Brush-On systeem: 
• Gekleurde gel ondergebracht in een flesje voorzien van applicatie 

borsteltje. 
• De viscositeit van color gel in een flesje is meestal medium-dun. 

Naast de twee verschillende en bovengenoemde systemen, bestaan er 
ook verschillende soorten color gels met elk hun eigenschappen en 
voordelen. 

 

Hard Gel Color Gels 
• Hard Gel Color Gels zijn harde en niet afweekbare, gekleurde 

gels. 
• Hard Gel Color Gels moeten geplaatst worden bovenop een 

opgebouwde en opgeruwde kunstnagel. 
• Hard Gel Color Gels kunnen niet geplaatst worden op de 

natuurlijke nagel zonder opgebouwde structuur. 
• In de categorie Hard Gel Color Gels bestaan de klassieke sticky 

alsook non-sticky Hard Gel Color Gels. 
 
 

ABSTRACT COLORS 

Abstract Colors color gels vallen onder de categorie Hard Gel Color Gels.  
Ze worden aangebracht bovenop een kunstnagel volgens de klassieke 
manier.  Ze zijn sterk gepigmenteerd, dun verwerkbaar, super dekkend en 
niet afweekbaar.  Bekroond met de Nail Design Magazine Readers’ 
Choice Award in 2017 & 2018. 

De viscositeit is Medium  

Uithardingstijden: 60s LED | 120s UV 
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Hybride/ Soak-Off Color Gels 
• Hybride/ Soak-Off Color Gels zijn flexibele (af)weekbare 

gekleurde gels. 
• Hybride/ Soak-Off Color Gels kunnen geplaatst worden op de 

natuurlijke nagel, als een permanente kleur mits het gebruik van 
een basis gel. 

• Hybride/ Soak-Off Color Gels kunnen eveneens gebruikt worden 
bovenop een niet afweekbare kunstnagel, respecteer steeds het 
gebruik van base gel om de duurzaamheid te garanderen. 
 

ABSTRACT BRUSH N’ COLOR 

Abstract Brush N’ Colors vallen onder de categorie Hybride Color Gels.  
Het is een gellak dat de voordelen biedt van een klassieke color gel en 
het gebruiksgemak van een gel polish combineert.   Ze zijn flexibel als 
een soak-off maar zijn kleur vaster en als product of zich niet-afweekbaar.  
Brush N’ Color staat bekend voor zijn sterke pigmentatie, crèmige textuur 
en sublieme viscositeit.  Om nog maar te zwijgen over de viscositeit. 

Bekroond met de met de Nail Design Magazine Readers’ Choice Award 
in 2017 en 2018. 

Uithardingstijden: 60s LED | 120s UV  

 

Art Gels 
Art gels zijn gekleurde gels die specifiek gebruikt worden om prachtige 
nail art taferelen te creëren.  Elke Art Gel heeft zijn eigen specifieke 
eigenschappen. 

 

 

CREAMIES  

Creamies zijn sterk gepigmenteerde color gels die hoofdzakelijk gebruikt 
worden om op eenvoudige manier ombré effecten, fijne lijntjes en 
patronen te maken.  Daarnaast kunnen Creamies ook gebruikt worden als 
een color gel bovenop een kunstnagel.  Door hun flexibiliteit kunnen ze 
mits gebruik van base gel, ook gebruikt kunnen worden op de natuurlijke 
nagel.   

De viscositeit is medium tot dik en zelf egaliseren. 

Creamies  worden aangebracht met een klassiek gel penseel of nail art 
liner. 

Uithardingstijden: Pro Evolution: 60s | UV lamp 36 watt – 120s | Afwerken 
met Brilliance of Shield & Shine Top Gel. 
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RELIEF GEL 

Abstract Relief Gels zijn Art Gels met een dikkere viscositeit dan de  
Creamies.  Ze zijn uiterst geschikt voor het maken van 2D designs zoals 
barokke krullen.  Deze gel kan verwerkt worden met een liner penseel of 
een dotting tool. 

De viscositeit is medium tot dik en ze zijn niet zelf-egaliserend. 

De Relief Gels worden aangebracht bovenop een afgewerkte kunstnagel. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt – 120s | Cleansen 
noodzakelijk. 

 

 

PLASTILINE GEL 

Abstract Plastiline Gels zijn Art Gels met een extreem dikke viscositeit.  
Het is een kneedbare art gel die gebruikt wordt om 4D Nail Art op de 
nagel te voorzien.  Deze gel wordt verwerkt in combinatie met een spatel, 
penseel of silicone tool en 70% alcohol. 

De viscositeit is extreem dik en niet zelf-egaliserend. 

De Plastiline Gel worden aangebracht op een afgewerkte kunstnagel. 

Uithardingstijden: Pro Evolution – 60s | UV Lamp 36watt -120s | Cleansen 
noodzakelijk 

 

 

 

ELASTIC ART GEL  

Elastic Art Gel is een zeer kleverige en stroperige art gel, speciaal 
ontwikkeld om graffiti art en ultra fijne lijntjes op de nagels aan te 
brengen.  

De viscositeit is medium en lichtjes zelf-egaliseren. 

De Elastic Art Gel wordt verwerkt bovenop de kunstnagel en wordt 
afgewerkt met afwerkingsgel.  Elastic Art Gel wordt verwerkt met een fijn 
penseel of dotting tool. 

Uithardingstijden: Pro Evolution LED: 60s | UV Lamp 36 watt – 120s | 
Afwerken met Brilliance of Shield & Shine. 

 

 

AQUARELLE EFFECT GEL  
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Aquarelle Effect Gel Polish is een gellak dat helpt om in een handomdraai 
snelle, prachtige en vooral betaalbare Nail Art te creëeren.   

De Aquarelle Effect Gel worden in een dunne laag aangebracht bovenop 
jouw favoriete kleur Brush N’ Color en dat in combinatie met de nat-in-
nat techniek prachtige taferelen teweeg brengt.   

Aquarelle Effect Gel wordt verwerkt met het penseel dat voorzien is het  
flesje. 

Uithardingstijden: Pro Evolution LED – 60s | UV Lamp 36 watt – 120s | 
Afwerken met Brilliance of Shield & Shine. 

 

 

 

 

 

 

MURANO GELS 

De Murano serie van Abstract Brush N’ Color is een special effect 
reeks dat verwijst naar het Venetiaans glas dat door voor velen een 
belletje zal doen rinkelen.  De kleuren zijn doorzichtig en zorgen voor 
een prachtig glaseffect of beter bekend als Jelly Nails. 

Murano Effect Gel wordt verwerkt op een transparante of met nail art 
bezette basisnagel. 

Murano Effect Gel wordt verwerkt met het penseel dat voorzien is in 
het flesje. 

Uithardingstijden: Pro Evolution LED – 60s | UV Lamp 36 watt – 120s | 
Afwerken met Brilliance of Shield & Shine. 
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Soorten Acryl 
 

SUPERIOR MONOMER 

Superior Monomer is een Ethyl Meth Acrylate vloeistof en onderscheidt 
zich door zijn bijzondere hechtingseigenschappen.  Enerzijds is de 
Abstract Superior Monomer zacht voor de natuurlijke nagel, doch 
anderzijds valt hij op door zijn superieure hechting ten opzichte van de 
natuurlijke nagel.  De UV Stabilizers in deze monomer voorkomen 
vergeling en garanderen naast de kleurechtheid ook de kleurvastheid.  
De toegevoegde plasticizers waarborgen de flexibiliteit hoewel een 
eventueel gepinchte c-curve perfect overeind blijft.  Een extra troef van 
deze monomer is dat de geur weinig storend is.  Bekroond met de 
Readers’ Choice Award 2018. 

  

 

 

 

SUPERIOR POLYMER 

De Superior Polymers zijn polymeren van de allerhoogste en meest 
geraffineerde kwaliteit.  De fijne structuur van de acrylkorrel zorgt voor 
een zeer eenvoudige en probleemloze applicatie.  In combinatie met de 
Superior Monomer zal je merken dat de producten zelf-egaliserend zijn 
en je voldoende verwerkingstijd geven.  De acrylpoeders zijn een soft-
filing polymer en aldus heel makkelijk en snel in model te vijlen.  
Bekroond met de Readers’ Choice Award 2018. 
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Cleanser & Remover 
 

 

GEL CLEANSER GREEN TEA 

Gel Cleanser Green Tea is een vloeistof die gebruikt wordt om de 
kleeflaag van gel te verwijderen.  Deze Cleanser is niet agressief, kan 
gebruikt worden bij elk merk en bevat de subtiele geur van groene thee.  
Gel Cleanser is mild voor de huid.  Cleanse until it squeeks is de 
boodschap. 

 

 

 

 

SUPER SHINE CLEANSER FRESH GREEN TEA     

Super Shine Cleanser Fresh Green Tea is een oil cleanser en vervult 2 
functies in 1.  Enerzijds verwijdert deze gel cleanser de kleverige resten 
van gels, anderzijds voedt ze de huid door de toevoeging van olie.  Super 
Shine Cleanser bevat een subtiele geur van verse groene thee.  Isopropyl 
Myristate en Palmitate zorgen voor een extra verzorging van de huid. 

 

 

 

 

SOAK OFF REMOVER WILD STRAWBERRY 

Soak Off Remover Wild Strawberry heeft een subtiele geur van wilde 
aardbeien en is specifiek ontwikkeld om soak-off gels, acryl en dip 
kunstnagels te verwijderen, zonder dat de nagelriemen of natuurlijke 
nagels uitgedroogd worden.  De toevoeging van Castorolie zorgt zowel 
voor een reinigende en voedende werking en voorkomt droge huid.  
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POLISH REMOVER RASPBERRY  

Polish Remover Raspberry is een nagellakverwijderaar waaraan de 
subtiele geur van frambozen werd toegevoegd.  De toevoeging van 
Castorolie zorgt ervoor dat de vochtbalans van de natuurlijke nagels na 
het verwijderen van de nagellak in tact blijft en voorkomt de uitdroging 
en broosheid van de natuurlijke nagels. 
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Finishing 
 

CUTICLE REMOVER GEL 

Cuticle Remover Gel is een nagelriemverweker die instaat voor het soepel 
maken van stugge nagelriemen en de manicure procedure 
vergemakkelijkt.  Abstract Cuticle Remover Gel bevat Allantoin die helpt 
bij het loslaten van de cellen van de bovenste huidlaag waardoor de huid 
zachter en soepeler wordt.  Laat de Cuticle Remover Gel zo’n 3 à 5 
minuten inwerken alvorens de manicure procedure te starten.  Het is 
noodzakelijk om na het uitvoeren van de manicure de Cuticle Remover 
Gel af te spoelen met water alvorens andere behandelingen verder te 
zetten.  

 

CUTICLE GEL 

Cuticle Gel zijn voedende nagelriemgels op basis van Shea Butter ook 
wel bekent als Karité boter.  Deze plantaardige notenboter is een zeer 
populair ingrediënt dat helpt om droge en schrale huid soepel te maken.  
Het laat een fijne film achter op de huid die het vocht in de huid vasthoudt 
en de huid opnieuw glad maakt.  Aan de Abstract Cuticle Gels werden 
onder meer Vitamine A en E toegevoegd.  Vitamine A staat in om nieuwe 
cellen te activeren, de huidveroudering tegen te gaan en de genezing op 
de huid te stimuleren.  Vitamine E zorgt voor een uitstekende 
antioxiderende werking op de huid en heeft hydraterende, verzachtende 
en kalmerende eigenschappen voor de huid.  Handig en hygiënisch 
formaat en “spill proof”.  Verkrijgbaar in  3 verkwikkende geuren.   

• INDULGE is een sensuele oosterse geur van rozen, jasmijn, 
oranjebloesem en bergamot.   

• DELIGHT is een elegante bloemige geur van bergamot, 
mandarijn, rozen en viooltjes met een vleugje musk en ceder. 

• CHERISH verkwikkende oosterse geur van jasmijn en exotische 
noten.  
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CUTICLE CONDITIONER 

Cuticle Conditioner is een voedende en uit natuurlijke en plantaardige 
oliën vervaardigde nagelriemolie die gebruikt wordt om de nagels en 
nagelriemen te hydrateren en te verzorgen.  Amandelolie draagt bij tot 
de elasticiteit en zachtheid van de huid.  Kokosolie doet dienst als 
natuurlijke antioxidant.  Vitamine A, E & D ontgonnen uit tarwekiemolie 
behandelt de droge en gebarsten huid.  Lanolin houdt de vochtbalans in 
tact. Bekroond met de Reader’s Choice Award 2018. 

 

 

 

AROMATIC ESSENCES 

Aromatic Essences zijn de allernieuwste generatie nagelriemoliën.  De 
dikkere viscositeit maakt het aanbrengen en verwerken makkelijker, ze 
worden sneller en efficiënter door de huid geabsorbeerd.  De actieve 
ingrediënten zijn natuurlijke oliën met kalmerende, antiseptische, 
schimmelwerende, pijnstillende, ontstekingsremmende en voedende 
eigenschappen.  Een ware aromatherapie en verzorging voor de 
nagelriemen en huidvouwen. 
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HAND & BODY LOTIONS 

De Hand & Body Lotions hydrateren en voeden de huid.  Deze lotions zijn 
verrijkt met Shea Butter, dringt snel door in de huid en maakt de handen 
en lichaam zachter.  De toevoeging van Allantoïne en Vitamine E zorgen 
ervoor dat het herstel van de droge en beschadigde huid een boost krijgt. 

 

 

 
 
Equipment 
 

DUAL WAVE PRO EVOLUTION 

De Dual Wave Pro Evolution is een prachtig staaltje vernuftige 
technologie.  We kozen ervoor om de LED Chips op te splitsen waardoor 
de duurzaamheid van de lamp gewaarborgd kan worden.   

LED display zorgt ervoor dat zowel de klant als Nail Tech de tijdsindicatie 
makkelijk kan aflezen.  De binnenkant is voorzien van een reflecterende 
behuizing en bodemplaat.  Timer Settings: 30, 60 en 90 seconden, 
alsook een auto sensor.  Voor de gevoelige klanten ook voorzien van een 
LOW heat functie.   

 

 

DUST BUSTER 

De Abstract Dust Buster is een inbouwstofafzuiging dat maar liefst 98% 
van de fijne stofdeeltjes absorbeert.   De afzuigcapaciteit is 273m³/uur in 
is hiermee de krachtigste in haar categorie.  Op maximum capaciteit 
produceert ze 69dB wat overeenkomt met een gewone conversatie. Op 
minimum capaciteit produceert ze 35dB wat overeenkomt met gewoon 
gefluister. 
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Abstract Prep Procedure 
Het uitvoeren van een goede voorbereiding of ‘prep procedure’ is één 
van de belangrijkste stappen die doorlopen moeten worden alvorens van 
start te gaan met het plaatsen van kunstnagels. 

Voer deze procedure steeds met de nodige aandacht en precieze uit.  
Zorg er eveneens voor dat je altijd hygiënisch te werk gaat en dat de 
materialen die je gebruikt ontsmet en gereinigd zijn. 

1. Was handen. 
2. Ontsmet handen van jezelf en je klant. 
3. Duw nagelriemen achteruit. 
4. Verwijder de dode huidcellen met 180 grit manicure vijl  

>>>FREES: Cuticle Clean Up Bit | 3.000 à 5.000 toeren/minuut. 
5. Verwijder verhoornde of loszittende huid met de vellentang. 
6. Vijl de natuurlijke nagels in vorm met een 180 grit manicure vijl. 

Wenst de klant een versteviging op de natuurlijke nagels of een 
verlenging met tips of sjablonen? 

  
Versteviging 
Natuurlijke 

Nagels 
 

 
Verlenging 

Tips 

 
Verlenging 
Sjablonen 

 

7.  Verwijder glans 
van natuurlijke 
nagels met 180 

grit vijl. 

Verwijder glans 
van natuurlijke 

nagels met 
100grit zijde van 

100/180 grit 
buffer. 

Verwijder glans 
van natuurlijke 
nagels met 180 

grit vijl. 
 
 
 

8.  Verwijder stof 
met 

manicureborstel. 

Verwijder stof 
met 

manicureborstel. 

Verwijder stof 
met 

manicureborstel. 
 

9.  Breng dehydrator 
aan op de 

natuurlijke nagels 

Breng tips aan. 
Kort in en vijl in 
vorm.  Blend de 

tip, verwijder 
glans en stof. 

 

Breng  
dehydrator aan. 

 
 
 

10.  Breng Primer of 
Base Gel aan 

Breng dehydrator 
aan. 

Breng Primer of 
Base Gel aan. 

 
11.   Breng Primer of 

Base Gel aan. 
Breng sjabloon 

aan. 
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